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Wat is VAVO? 

Bij het Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs van VISTA college in Maastricht kun je 
het vwo-, havo-, of vmbo-t diploma behalen. Het is een kleinschalige school met 
uitgebreide, persoonlijke begeleiding, die éénjarige onderwijstrajecten aanbiedt. Binnen 
het VAVO bieden we het examentraject vmbo-t (mavo), het examentraject havo en het 
examentraject vwo aan. Daarnaast bieden we een Voortraject havo aan. Dit programma 
moet toeleiden naar het examentraject havo of naar mbo niveau 3-4 opleidingen. 
  
Voor deze korte, intensieve trajecten gelden wel toelatingseisen; één daarvan is dat je 
bereid bent om hard te werken. Over de andere toelatingseisen lees je meer in deze 
brochure.  

Er is uitgebreide persoonlijke begeleiding waarbij je ook begeleid kunt worden bij de keuze 
van een vervolgstudie. Hierbij kun je gebruik maken van de ondersteuning van de 
studentbegeleiding van VISTA collegevoor zaken zoals bijvoorbeeld een 
faalangstreductietraining of een training studievaardigheden. 

Voor wie? 

De vavo van VISTA college in Maastricht is bedoeld voor volwassenen en jong-volwassenen 
vanaf 16 jaar. Er kunnen tal van redenen zijn die het voor jou aantrekkelijk maken om bij 
ons aan het VAVO je studie te (ver)volgen. Enkele voorbeeldsituaties: 
  
• Volg je nu het voortgezet onderwijs en denk je dat je slagingskansen toenemen wanneer 

je in een andere, meer volwassen omgeving je studie kunt voortzetten dan kun je bij ons 
terecht. Ben je jonger dan 18 jaar dan geschiedt aanmelding bij ons in overleg met je 
huidige middelbare school. 

• Ben je gezakt voor je middelbare schoolexamen dan hoef je op het VAVO niet meer alle 
vakken te volgen. Tijdens de intake wordt bekeken welk pakket nodig is om alsnog je 
diploma te behalen. Hierbij houden we rekening met de huidige slaag-zakregelingen. 
Uiteraard kun je ook het hele programma overdoen.  

• Ook mensen die al een tijdje van school zijn, maar alsnog hun middelbare schooldiploma 
willen behalen, zijn bij het VAVO aan het goede adres. 

• Indien de omstandigheden het niet toelaten de opleiding in één jaar af te ronden door 
bijvoorbeeld werk of gezinssituatie, dan kun je het diploma bij elkaar sprokkelen door 
je studie per vak, of vakken uit te smeren over meerdere jaren. Je kunt dan per jaar één 
of meerdere certificaten behalen en vervolgens je diploma. 

• Tenslotte is het ook mogelijk om naast je bestaande VO-diploma één of meerdere 
(nieuwe) vakken, soms op latere leeftijd, te volgen of bestaande kennis op te frissen. 

De wetgeving biedt het VAVO de mogelijkheid om vrijstellingen te verlenen voor vakken 
die je elders hebt doorlopen. Je volgt bij ons alleen maar vakken waar je examen in doet. 
Lichamelijke Opvoeding of Culturele Kunstzinnige Vorming hoef je bij ons niet te volgen.  

  



Intakeprocedure 

De intakeprocedure is noodzakelijk om definitief ingeschreven te kunnen worden. Tijdens 
deze procedure gaan we in op je studiekeuze, vooropleiding en motivatie. Hieruit blijkt dan 
of je in aanmerking komt voor een studie aan het VAVO. Nadat de intakeprocedure heeft 
plaatsgevonden zullen we je zo spoedig mogelijk berichten of je definitief bent toegelaten. 
Indien je belangstelling hebt, adviseren wij je tijdig actie te ondernemen aangezien voor 
sommige vakken of profielen er vaak grote belangstelling is en het aantal plaatsen hiervoor 
beperkt is. 

Waar vinden de opleidingen plaats? 

In het schooljaar 2021/2022 worden het Voortraject havo, het examentraject havo, het 
examentraject vwo en het examentraject vmbo-t (mavo) aangeboden in Maastricht. 

Welke toelatingsvoorwaarden gelden er? 

Behalve toelatingsvoorwaarden betreffende je vooropleiding gelden er ook toelatingseisen 
ten aanzien van je leeftijd en je huidige schoolsituatie.  

Ben je op 1 oktober van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder, dan ben je toelaatbaar 
tot het VAVO. Wanneer je op dat moment nog geen 18 jaar bent, kan een reguliere school 
voor middelbaar onderwijs je uitbesteden om toegelaten te worden tot het VAVO. Je moet 
dan op je huidige school navragen of zo’n uitbesteding mogelijk is.  

Ook voor mbo-studenten van 16 en 17 jaar die vanuit het mbo willen overstappen naar het 
VAVO, geldt dat zij via een middelbare school uitbesteed moeten worden aan het VAVO. Je 
kunt hiervoor in gesprek gaan met de middelbare school waar je je diploma hebt behaald. 
De middelbare school bepaalt op basis van haar eigen beleid of je in aanmerking komt voor 
uitbesteding naar het VAVO. 

Mbo studenten die 17 jaar zijn en binnen een half jaar na de start van het traject 18 jaar 
worden zijn mogelijk wel plaatsbaar. Je moet er dan wel rekening mee houden dat een deel 
van de opleidingskosten door jou zelf betaald dienen te worden. Wil je van deze 
mogelijkheid gebruik maken, neem dan eerst contact met ons op, zodat je inzicht krijgt de 
kosten en de mogelijkheden. Uiteraard dient elke toekomstige student te voldoen aan de 
toelatingsvoorwaarden van de gekozen studierichting. 

Uitbesteding door VO-school 

Wanneer je op 1 oktober 2021 nog geen18 bent maar wel 16 of 17, kun je alleen met 
toestemming van een school voor voortgezet onderwijs tot het VAVO worden toegelaten. Je 
blijft dan ingeschreven staan op je huidige reguliere dagschool voor voortgezet onderwijs 
die jou ‘uitbesteedt’ aan het VAVO. De scholen in onze regio hebben daartoe 
overeenkomsten gesloten met de vavo’s van VISTA college. De toeleverende school draagt 
alle student-gegevens zoals eerder behaalde resultaten e.d. over aan ons. Voor alle 
studenten - dus ook de minderjarigen die via een VO-school ingeschreven staan - zijn de 
lesprogramma’s, studieschema’s, PTA’s en schoolregels van VISTA college van toepassing.  
  



Ben je nog minderjarig en sta je niet meer ingeschreven bij een VO-school, ook dan kun je 
ingeschreven worden in samenwerking met een reguliere dagschool. Uiteraard kunnen wij 
je adviseren in deze situatie.  
Het is echter ook mogelijk om je dan in te schrijven als particuliere student.  
Per opleiding (vwo, havo, vmbo) staat verderop in deze brochure aangegeven welke 
vooropleiding noodzakelijk is voor de verschillende VAVO-opleidingen. In een aantal 
gevallen beslist de toelatingscommissie of en onder welke voorwaarden toelating mogelijk 
is. 

  



 

 

Wat verwacht het VAVO van mij als student? 

Uiteraard ben jij degene die de leerprestatie moet leveren. Je moet dus bereid zijn om 
absolute prioriteit te geven aan deze opleiding. Kies je ervoor om bij ons de opleiding te 
volgen, dan verwachten wij van jou een inzet die bij die keuze hoort. We zullen je op een 
volwassen manier benaderen, maar verwachten van jou dat je je eigen 
verantwoordelijkheid hebt en die ook kunt dragen. Kortom: dat je zorgvuldig omgaat met 
afspraken en gedisciplineerd werkt. Op die manier kunnen wij je met succes toeleiden naar 
het behalen van je diploma. 

Welke begeleiding mag je verwachten? 

Elk leerproces gaat gepaard met vallen en opstaan. Om je te ondersteunen bij dit proces 
hebben wij naast de lesvoorziening een uitgebreid begeleidingspakket samengesteld. 

• Iedere student is ingedeeld in een basisteam. Vanuit dit basisteam wordt de 
studievoortgang bewaakt. Tevens is voor jou als student een aanspreekpunt binnen dit 
basisteam en de school.  

• Door vakdocenten wordt aandacht besteed aan diverse aspecten van het leerproces. 
Naast examentraining is er begeleiding bij het maken van de praktische opdrachten, 
begeleiding van het profielwerkstuk en eventueel extra aandacht voor traditioneel 
moeilijke onderwerpen. 

• Indien nodig kun je begeleiding krijgen bij je keuze naar het vervolgonderwijs. 

• Zo nodig staat het Loopbaanportaal tot je beschikking voor b.v. cursussen op het gebied 
van leervaardigheden, studiekeuze of faalangsttraining. 

Zijn er gedurende de studie herkansingsmogelijkheden? 
  
Wij bieden als school de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, bij een aantal 
vakken een onvoldoende gemaakte schriftelijke toets uit het schoolexamen te herkansen. 
Deze voorwaarden zijn opgenomen in het Programma van Toetsing en Afsluiting. 
Daarnaast heb je de mogelijkheid om voor één vak het centrale examen te herkansen.  

Zijn er vrijstellingen mogelijk? 

Wij maken als volwassenonderwijs gebruik van de wettelijke mogelijkheid om vrijstellingen 
te verlenen. Voor onderdelen van het schoolexamen is het mogelijk om de beoordeling die 
je op de vorige school gekregen hebt, mee te nemen. Dit kan zijn: het eindcijfer voor een 
vak, het gemiddelde cijfer voor het schoolexamen, het cijfer voor de praktische opdracht 
of het profielwerkstuk. De regels rondom vrijstellingen worden bij de start van het 
schooljaar besproken. Indien je van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken kun je 
hiervoor bij de start van het schooljaar vrijstelling aanvragen. Daarnaast dien je 
bewijsstukken te overleggen van je vorige school. 

  



Hoe verloopt de inschrijfprocedure? 

Digitale (voorlopige) aanmelding via onze Website 
Via onze website www.vistacollege.nl is het mogelijk je digitaal aan te melden voor een 
‘voorlopige inschrijving’. Het invullen van deze digitale aanmelding verplicht tot niets, maar 
je geeft hiermee aan belangstelling te hebben voor een studie aan het VAVO. 
Als je de gevraagde informatie hebt aangereikt, wordt dit besproken in de intakecommissie. 
Vervolgens krijg je informatie over het verdere verloop van de aanmelding.  

Intakegesprek 
Naar aanleiding van de vooraanmelding kun je worden uitgenodigd voor een aanvullend 
intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt dieper op je studiekeuze, vooropleiding en 
motivatie ingegaan. Uit dit gesprek blijkt of je in aanmerking komt voor een studie aan het 
VAVO en of dat ook de beste keuze is. Nadat het intakegesprek heeft plaatsgevonden zullen 
we je zo spoedig mogelijk berichten of je definitief bent toegelaten. 
Wij adviseren je tijdig actie te ondernemen indien je belangstelling hebt aangezien voor 
sommige vakken of profielen er vaak grote belangstelling is en het aantal plaatsen hiervoor 
beperkt is. 

  Waarom is de vavo van VISTA college voor mij de beste 
keuze? 
  

   de vavo van VISTA college in Maastricht: 

• biedt een persoonlijke en intensieve begeleiding; 

• houdt rekening met eventuele leerbeperkingen; 

• creëert samen met jou een prettige sfeer; 

• is kleinschalig; 

• hanteert een volwassen aanpak; 

• hanteert betaalbare cursusprijzen; 

   ...en je volgt bij ons alleen maar de vakken waar je examen in doet. 

  



Voortraject havo  

In het Voortraject havo wordt onder andere beoordeeld of het voor jou haalbaar is om het 
havo-eindexamen succesvol af te ronden. Daarnaast wordt in dit jaar gewerkt aan 
profielvoorbereiding voor het havo, een versterking van de vakken Nederlands, Engels, 
wiskunde, aan studievaardigheden en loopbaanoriëntatie en indien op jou van toepassing 
ook aan een voorbereidende stage en een studiekeuze naar het mbo.  

Wat je onder andere leert 
In dit Voortraject worden de mogelijkheden onderzocht om binnen het VAVO van VISTA 
college je havo-diploma te behalen. Aansluitend aan het Voortraject word je dan toegelaten 
tot het examentraject havo. In het Voortraject wordt o.a. extra aandacht besteed aan de 
vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Dit in verband met de verzwaarde exameneisen 
voor het havo. Daarnaast is er ruimschoots aandacht voor profielvoorbereiding. Hierbij 
besteed je aandacht aan de profielvakken waarmee je het havo-diploma wil behalen. 
Achterstanden worden weggewerkt en er wordt een basis gelegd voor het examentraject. 
Tot slot wordt er gewerkt aan het leren leren en leren studeren.  
Mocht in de loop van het jaar blijken dat havo voor jou niet haalbaar is, dan wordt er 
toegewerkt naar een juiste keuze voor een mbo opleiding.  

De Voortraject opleiding 
Heb je onvoldoende vooropleiding voor het examentraject havo, dan adviseren wij je om te 
kiezen voor het Voortraject gevolgd door het examentraject havo.  
Tijdens het eerste half jaar van het Voortraject zullen we aan de hand van ons 
onderwijsprogramma beoordelen of het examentraject havo en de profielkeuze voor jou 
geschikt is. Aan het einde van deze periode ontvang je daar van ons, aan de hand van je 
resultaten, een bindend studieadvies over. Het tweede halfjaar kan dan bestaan uit de 
verdieping voor het examentraject havo, of een verdieping in de richting van de juiste mbo 
opleiding.  

Toelating 
Om tot het Voortraject havo toegelaten te worden dien je het vmbo-t, of een gelijkwaardige 
opleiding, met succes te hebben gevolgd.  

  



VWO Examentraject 

Op het vwo is de keuze van het vakkenpakket niet vrij. Er is een vastgestelde combinatie 
van vakken verplicht, dit noemen we een profiel. Hierdoor is een betere aansluiting op het 
vervolgonderwijs mogelijk. Er bestaan 4 profielen: 

• Cultuur & Maatschappij 
• Economie & Maatschappij 
• Natuur & Gezondheid 
• Natuur & Techniek 

Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel met de voor dat profiel 
kenmerkende vakken en een vrij deel. Het is ook mogelijk om een deel van een profiel of 
enkele vakken te volgen. De vakkenpakketten volgens de regeling Tweede Fase vind je in 
de tabel hieronder. 

Profiel 
Cultuur &  
Maatschappij 

Economie & 
Maatschappij 

Natuur &  
Gezondheid 

Natuur & 
Techniek 

Gemeen- 
schappelijk deel 

Nederlands, Engels, maatschappijleer 
Duits of Frans 

 

Verplicht 
Profieldeel 

geschiedenis 
wiskunde C  
(of A / B) 

wiskunde A of B 
economie 
geschiedenis 

wiskunde A of B 
scheikunde 
biologie 

wiskunde B 
natuurkunde 
scheikunde 

Keuze 
profieldeel 

aardrijkskunde of 
maatschappijwet.  
of 
economie 
En 
filosofie of 
Duits of 
Frans of 
kunstvak *1 

aardrijkskunde of 
m&o of 
maatschappijwet.  
of Duits 
of Frans 

natuurkunde 
of 
aardrijkskunde 

informatica 
of biologie 

Vrij deel één van de andere in deze tabel genoemde vakken 
 

*1  Kunstvakken worden alleen aangeboden in samenwerking met je oude school of een 
partnerschool van VISTA college. 

De opleiding  
In het eindexamentraject Tweede Fase vwo is het mogelijk vakken die je elders reeds hebt 
afgesloten over te nemen. Het VAVO mag voor deze vakken vrijstellingen verlenen. Hierdoor 
zakt je totale studielast. Over het algemeen kun je ervan uitgaan dat voor een schooljaar 
bij een volledig pakket een studielast geldt van 1600 uur. 

Toelating tot dit examentraject is alleen mogelijk bij voldoende vooropleiding, bijvoorbeeld 
een elders doorlopen 5e of 6e klas vwo. Afhankelijk van je cijferlijst kun je ook met een 
havo-diploma worden toegelaten.  



HAVO Examentraject 

Op het havo is de keuze van het vakkenpakket niet vrij. Er is een vastgestelde combinatie 
van vakken verplicht, dit noemen we een profiel. Hierdoor is een betere aansluiting op het 
vervolgonderwijs mogelijk. Er bestaan 4 profielen: 

• Cultuur & Maatschappij 
• Economie & Maatschappij 
• Natuur & Gezondheid 
• Natuur & Techniek 

Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel met de voor dat profiel 
kenmerkende vakken en een vrij deel. Het is ook mogelijk om een deel van een profiel of 
enkele vakken te volgen. De vakkenpakketten volgens de regeling Tweede Fase vind je in 
de tabel hieronder. 

Profiel 
Cultuur &  
Maatschappij 

Economie & 
Maatschappij 

Natuur &  
Gezondheid 

Natuur & 
Techniek 

Gemeen- 
schappelijk deel 

Nederlands, Engels 
maatschappijleer 

 

Verplicht 
Profieldeel 

geschiedenis 
en 
Duits of Frans  

wiskunde A of B 
economie 
geschiedenis 

wiskunde A of B 
scheikunde 
biologie 

wiskunde B 
natuurkunde 
scheikunde 

Keuze 
profieldeel 

aardrijkskunde of 
maatschappijwet.  
of 
economie 
En 
filosofie of 
Duits of 
Frans of 
kunstvak *1 

aardrijkskunde of 
m&o of 
maatschappijwet.  
of 
Duits of  
Frans 

natuurkunde 
of 
aardrijkskunde 

informatica 
of biologie 

Vrij deel één van de andere in deze tabel genoemde vakken 
 

*1   Kunstvakken worden alleen aangeboden in samenwerking met je oude school of een 
partnerschool van VISTA college. 

De opleiding  
In het eindexamentraject Tweede Fase havo is het mogelijk vakken die je elders reeds hebt 
afgesloten over te nemen. Het VAVO mag voor deze vakken vrijstellingen verlenen.  

Hierdoor zakt je totale studielast. Over het algemeen kun je ervan uitgaan dat voor een 
schooljaar bij een volledig pakket een studielast geldt van 1600 uur. 

Toelating tot dit examentraject is alleen mogelijk bij voldoende vooropleiding, 
bijvoorbeeld een elders doorlopen 4e of 5e klas havo. Afhankelijk van je cijferlijst kun je 
ook met een vmbo-t diploma worden toegelaten.  



vmbo-t examentraject  

Om een vmbo-t diploma te kunnen behalen is een vastgestelde combinatie van vakken 
verplicht. Je kunt inschrijven voor onderstaande profielen. 

• Techniek 
• Zorg & Welzijn 
• Economie 

Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel met Nederlands, Engels en 
maatschappijleer. Een profieldeel met voor dat profiel kenmerkende vakken en een vrij 
deel (2 vakken naar keuze). 
 

Profiel Techniek Zorg & Welzijn Economie 

Gemeenschappelijk 
deel 

 

Nederlands, Engels 
maatschappijleer 

 

Profielvakken 

wiskunde nask 
1  
(natuur / scheikunde) 

biologie en een van 
de onderstaande 
vakken: 
wiskunde 
maatschappij 
aardrijkskunde 
geschiedenis 

economie 
  
en een van de 
onderstaande vakken: 
  
wiskunde 
Duits 
Frans  

Vrije deel 
  
twee vakken naar 
keuze van de 
profielvakken die je 
niet hebt gekozen  

aardrijkskunde 
biologie Duits 
economie 
Frans 

geschiedenis 
maatschappijkunde 
nask 2 

aardrijkskunde 
Duits 
economie 
Frans geschiedenis 
maatschappijkunde 
nask 1 
nask 2 
wiskunde 

  

aardrijkskunde 
biologie Duits 
Frans geschiedenis 
maatschappijkunde 
nask 1 
nask 2 
  

 
Het is mogelijk om een deel van een profiel of enkele vakken te volgen en deze af te 
sluiten met een certificaat. Wanneer je in een vorig schooljaar vakken met een voldoende 
hebt afgesloten, hoef je deze niet opnieuw te volgen of er examen in te doen om in 
aanmerking te komen voor een diploma. 
Studenten die in het verleden één of meerdere certificaten behaald hebben, kunnen in 
sommige gevallen vrijstelling krijgen voor vakken in het vmbo-t. 

Toelating 
Toelating tot het examentraject vmbo-t is alleen mogelijk bij voldoende vooropleiding, 
bijvoorbeeld een elders doorlopen vmbo-t. Afhankelijk van je cijferlijst kun je ook met een 
vmbo-kb-diploma worden toegelaten. In een vrijblijvend intakegesprek kunnen wij de 
mogelijkheden met jou bespreken.  



Start 
Al onze opleidingen starten aan het begin van elk schooljaar (augustus) met de vmbo-t 
opleiding. Latere instroom tijdens het schooljaar is alleen onder strikte voorwaarden 
mogelijk.  
 

Kosten 

Voor al onze studierichtingen zijn er een aantal studieplekken gereserveerd die door de 
Rijksoverheid betaald worden. Om hiervoor in aanmerking te komen dien je minimaal 18 
jaar te zijn op 1 oktober van het betreffende schooljaar. Je moet wel zelf het wettelijke 
lesgeld betalen als je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent 
en op of na 1 oktober als voltijdstudent ingeschreven staat. Het lesgeld voor het schooljaar 
2021-2022 is € 1.216,- Bij voltijdonderwijs wordt het bedrag geïnd door DUO. 

Bij deeltijdonderwijs wordt het lesgeld berekend per lesuur per jaar. (Voorbeeld: bij 10 
lesuren per week, betaal je € 320,00 per jaar). Bij deeltijdonderwijs wordt het bedrag geïnd 
door VISTA college.  

Als je 18 jaar of ouder bent kun je in aanmerking komen voor “tegemoetkoming scholieren”. 
Deze tegemoetkoming kun je aanvragen bij DUO. Meer informatie vind je op 
www.ocwduo.nl 

Je kunt ook als particuliere deelnemer inschrijven, dan betaal je de studie zelf.  

De kosten zijn dan € 775,-- per vak. Voor een totaalprogramma betaal je dan € 6.200,-. 
Uiteraard betaal je in beide gevallen de boeken en materialen zelf. 

Daarnaast kan het zijn dat je huidige school voor voortgezet onderwijs je uitbesteedt aan 
het VAVO. Je blijft dan ingeschreven op je huidige school voor Voortgezet Onderwijs. Je 
huidige school betaalt dan de studie, de zogenaamde “Rutte–regeling”. 

Let op 
De lessen worden vooral overdag gegeven op onze locatie te Maastricht, in het gebouw aan 
de Sibemaweg 20. Het kan echter zijn dat een of meer lessen in de avonduren worden 
gepland. 

  



DUO en Tegemoetkoming scholieren 

Je wordt 18 jaar en je volgt een opleiding in het voortgezet onderwijs of in het 
volwassenenonderwijs. Voor school moet je dan meerdere zaken aanschaffen. Nu je ouders 
geen kinderbijslag meer voor je krijgen, kun je in aanmerking komen voor een maandelijkse 
tegemoetkoming in de kosten van je opleiding. Deze ‘tegemoetkoming scholieren’ is een 
gift en bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage. 

Basistoelage 
Je komt in aanmerking voor de basistoelage als je een voltijdopleiding volgt in het: 
• voortgezet onderwijs  
• voortgezet algemeen volwassenenonderwijs  
• voortgezet speciaal onderwijs. 

Verder moet je tussen de 18 en 30 jaar oud zijn en de Nederlandse 
nationaliteit hebben. De hoogte van de basistoelage is alleen afhankelijk van 
je woonsituatie.  

Aanvullende toelage 
Je komt alleen in aanmerking voor een aanvullende toelage als je ook al recht hebt op een 
basistoelage. De aanvullende toelage bestaat uit: 
• de tegemoetkoming in 
het lesgeld • de 
tegemoetkoming in de 
schoolkosten. 

De aanvullende toelage is afhankelijk van het inkomen van je ouder en zijn of haar 
eventuele partner. Bij een hoger inkomen neemt de aanvullende toelage met elke meer 
verdiende euro af. Dit kan dus ook betekenen dat je geen aanvullende toelage krijgt. 

Het aantal kinderen dat je ouder verzorgt is ook van invloed op de hoogte van de 
aanvullende toelage. De hoogte is verder afhankelijk van het soort onderwijs dat je volgt. 
Je kunt alleen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in het lesgeld als je les- of 
cursusgeld betaalt. 

Als je 18 jaar of ouder bent kun je in aanmerking komen voor “tegemoetkoming scholieren”. 
Deze tegemoetkoming kun je aanvragen bij DUO. Meer informatie vind je op 
www.ocwduo.nl 
  


