
 

 * * * vavo Heerlen heeft vakantie * * *  

We zijn afwezig tot dinsdag 27 augustus 2019 

Ik wil me nog aanmelden voor vavo (vmbo-tl, havo of vwo)!  
Dat is geen probleem. Download ons aanmeldformulier, vul het volledig in en stuur het met alle ge-
vraagde documenten terug (adres staat op voorpagina). Vanaf 27 augustus worden deze aanmeldin-
gen verwerkt. 
 

Het aanmeldformulier is beschikbaar als download (pdf) op onze downloadpagina: 
https://vistacollege.nl/vavo/heerlen/downloads 

  
 ► Open intakemiddagen 

 Woensdag 28 augustus en donderdag 29 augustus kun je van 14u00 tot 16u30 ook persoonlijk een 
aanmeldformulier bij ons ophalen, invullen en/of inleveren. Je kunt dan ook vragen stellen aan de 
intakers. Je vindt ons in de oranje toren van de campus (tweede verdieping). 

 

Aanmelden kan tot en met de tweede week van september 2019.  
  
Ik heb al een aanmeldformulier voor vavo Heerlen van VISTA college verstuurd  

In de meeste gevallen ben je dan al via mail geïnformeerd. Misschien heb je al een uitnodiging ont-
vangen om de onderwijsovereenkomst op school te ondertekenen. Ga hiervoor altijd naar de Val-
kenburgerweg in Heerlen.  
  
Heb je nog geen bericht van ons ontvangen, dan wordt jouw aanmelding direct na 27 augustus in 
behandeling genomen. Uiterlijk 3 september ontvang je bericht van ons.  
  
Aanmeldingen die we na 27 augustus 2019 ontvangen, worden meestal binnen een week volledig 
verwerkt.   

  
Hoe zit het met de boeken?  
  Ben je een zelfmelder, dan moet je de boeken zelf bestellen en betalen.  

 Word je door een school voor voortgezet onderwijs aan het vavo van VISTA uitbesteed, dan moet 
je met je eigen school afspraken maken over de schoolboeken. Alle scholen die uitbesteden aan 
vavo Heerlen hebben van ons een boekenlijst ontvangen.  

  
De boeken die vavo Heerlen gebruikt, zijn online te bekijken via www.maxies.nl. Je kunt boeken 
hier ook bestellen. Bestel pas boeken als je zeker weet dat je mag starten. Bestel alleen boeken 
voor de vakken die je daadwerkelijk volgt.  
  
www.maxies.nl vraagt een boekenlijstnummer. Gebruik onderstaande nummers:  
  
vmbo-tl >>  5745  
4 havo   >>  5743*  
5 havo   >>  5744  
vwo    >>  5746  
 
* Start je met 4 havo en volg je wiskunde? Lees dan zorgvuldig de belangrijke mededeling op onze 

downloadpagina: bestel nog geen boeken voor wiskunde! 
 
Heb je al inloggegevens ontvangen voor de digitale onderwijsomgeving van VISTA college, dan vind 
je informatie over het bestellen van boeken ook binnen de digitale omgeving. Onze digitale leerom-
geving heet N@tschool (Cumlaude). 



 

 
 
Download onze jaarkalender, boekenlijsten en overige documenten 
 https://vistacollege.nl/vavo/heerlen/downloads 
 
Ik ben een switcher en stap over van mbo naar vavo  
  Beëindig bij DUO (www.duo.nl) de studiefinanciering en zet je OV-kaart stop!  

Als deelnemer bij vavo heb je recht op Tegemoetkoming Scholieren, eventueel met toeslagen voor 
lesgeld en schoolkosten. Dit is alleen voor deelnemers van 18 jaar en ouder. Je mag niet bijlenen en  
je ontvangt geen OV-kaart. Meer informatie vind je op www.duo.nl. Hier kun je de tegemoetkoming 
ook aanvragen. 
 

Ben je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder, dan ben je lesgeldplichtig. Het lesgeld voor schooljaar 
2019/2020 bedraagt € 1.168. Deelnemers die door een school voor voortgezet onderwijs aan vavo 
worden uitbesteed, zijn niet lesgeldplichtig (ongeacht hun leeftijd). 
 

Wanneer begint vavo Heerlen weer?  
  We starten in week 36-2019 met introductie-activiteiten.  
  
 vmbo-tl & 4 havo woensdag 4 september 2019 | géén activiteit op donderdag 5 september 2019 
    11u00 ► E0.22 (tot ongeveer 13u00) 
 

 5 havo & vwo  woensdag 4 september 2019 
    14u00 ► E0.24 (tot ongeveer 16u00) 
 

Kennismaking team & schoolgebouw, organisatie schooljaar, pasfoto’s voor school-
pas, controle inloggegevens en (eventueel) controle inschrijving / ondertekening 
onderwijsovereenkomst.  

     
5 havo & vwo   donderdag 5 september 2019 
    Workshop ‘profielwerkstuk’ ► D2 (oranje toren, tweede verdieping) 

Verplicht voor alle examenkandidaten havo en vwo die dit jaar een profielwerkstuk (moeten) maken 
bij vavo. Afhankelijk van het aantal kandidaten, zijn er twee of drie workshops. De exacte tijd voor jouw 
workshop hoor je woensdag 5 september: zorg dat je deze dag beschikbaar bent: er zijn geen inhaalses-
sies en het profielwerkstuk moet 14 februari 2020 volledig zijn afgerond! Profielwerkstuk eerder of elders 
al afgerond (minimaal een zes behaald)? Dan hoef je vandaag niet op school te zijn. 

 
 Alle trajecten  vrijdag 6 september 2019 

    ± 10u45 kennismakingsactiviteit in Hoeve de Aar (Heerlen) 
    Welterlaan 45, 6419 CN Heerlen 

 
 Start lessen  maandag 9 september 2019 
    Alle lesroosters worden online gepubliceerd. 
 

Alle lesactiviteiten van vavo in Heerlen vinden plaats in de campus: Valkenburgerweg 148 in Heer-
len. De meeste lessen worden gegeven in de oranje toren (D2).  

  
Vervoer naar vavo Heerlen  

De campus in Heerlen heeft een ruime stalling voor fietsen en scooters. Deelnemers hebben geen 
toegang tot de parkeergarage (auto). Gebruik dus zo veel mogelijk fiets, scooter of openbaar ver-
voer.  

  
 
 
 



 

   
Algemene informatie over vavo  
 Veel informatie is terug te vinden op onze eigen website: https://vistacollege.nl/vavo/  
 Er is ook een landelijke website met informatie over scholen voor vavo: www.vavoscholen.nl    
  
Ik heb nog (veel) vragen!  

Dat is niet erg! Neem vanaf 27 augustus contact met ons op. Dan kan via ons mailadres 
(vavo@arcuscollege.nl), maar je mag ons ook persoonlijk bellen.  Je bent ook welkom op de intake-
middag van 28 en 29 augustus (zie helemaal bovenaan). 
  

Centraal telefoonnummer VISTA college: 088-0272870  
  

 Rogér Dudziec   06 - 428 44 727  
Intaker / trajectbegeleider 
  

 Etienne Michiels  06 - 365 43 537  
Intaker / trajectbegeleider  
 

 Wij wensen iedereen een heel fijne zomervakantie! 
 
 


