
Heb jij geen vmbo-diploma?

En als dit niet mogelijk is,
wat kun je dan doen? 

Maak je school af om je 
vmbo-diploma te halen

Zit je nog op school?

En ik kan niet terug om
alsnog mijn diploma te halen

(meer info)

Je denkt dat je mbo niveau 2, 
3 of 4 kunt halen?

Bespreek met de loopbaanadviseur
of je in aanmerking komt voor 
de route Vrijstelling Diplomaeis

Vrijstelling Diplomaeis

Belangrijk is dat een student 
voldoet aan de voorwaarden 
om op een hoger niveau in te 
stromen en dat een gedegen 
onderzoek aan de plaatsing 
vooraf gaat.

Je hebt meer hulp nodig?

Ga naar een 
loopbaanadviseur van het mbo

Lijst met mbo scholen

ROC Mondriaan (ook VAVO): Studie en Loopbaancentrum 
Waldorpstraat 41, Den Haag | 088 – 666 3000 | info@rocmondriaan.nl 
mboRijnland (ook VAVO): Onderwijs Servicecentrum: 
Van Doornenplantsoen 11, Zoetermeer | 088 – 222 17 77 | info@mborijnland.nl
Lentiz: 010 – 434 99 25 | info@lentiz.nl 
Wellant Rijswijk: 070 – 390 40 16 | rijswijk@wellant.nl

Bespreek dit met je leerplicht-
ambtenaar of casemanager

bij de gemeente

Verder zonder diploma
Wil je naar het mbo? Dan heb je een diploma nodig! Het beste is als je je diploma haalt op je vo-school. Als dat 
niet lukt, kun je misschien een andere route nemen. Volg onderstaande stappen en kijk wat je mogelijkheden zijn.

Verder zonder diploma is bestemd voor jongeren in de regio Haaglanden.

Deze 
kaart geldt 

voor jongeren 
vanaf 16 jaar (op

1 augustus) tot 23 
jaar.

Ja Nee

Dit zijn je mogelijkheden:
• Entree

• VAVO (vmbo-t, havo, vwo)

Verder zonder diploma
Wil je naar het mbo? Dan heb je een diploma nodig! Het beste is als je je diploma 
haalt op je vo-school. Als dat niet lukt, kun je misschien een andere route nemen. 
Volg onderstaande stappen en kijk wat je mogelijkheden zijn.

Vrijstelling diploma-eis
Belangrijk is dat een student 
voldoet aan de voorwaarden 
om op een hoger niveau in te 
stromen en dat een gedegen 
onderzoek aan de plaatsing 
vooraf gaat.

Mbo-scholen in de regio Haaglanden
ROC Mondriaan (ook VAVO): Studie Infopunt
Waldorpstraat 41, Den Haag | 06 - 48 42 93 18 | loopbaancentrum@rocmondriaan.nl 
mboRijnland (ook VAVO): Onderwijs Servicecentrum:
Van Doornenplantsoen 11, Zoetermeer | 088 – 222 17 77 | info@mborijnland.nl
Lentiz: 010 – 434 99 25 | info@lentiz.nl
Wellant Rijswijk: 070 – 390 40 16 | rijswijk@wellant.nl
Albeda: 010 290 10 20 | albeda@albeda.nl

Deze  
kaart geldt  

voor jongeren  
vanaf 16 jaar (op
1 augustus) tot  

23 jaar.

Heb jij geen vmbo-diploma?

En als dit niet mogelijk is,
wat kun je dan doen?

Zit je nog op school?

En ik kan niet terug om
alsnog mijn diploma te halen

(meer info)

Dit zijn je mogelijkheden:
• Entree

• VAVO (vmbo-t, havo, vwo)

Ga naar een
loopbaanadviseur van het mbo

Maak je school af om je
vmbo-diploma te halen

Je denkt dat je mbo niveau 2,
3 of 4 kunt halen?

Bespreek met de loopbaanadviseur van 
het mbo of je in aanmerking komt voor 

de route Vrijstelling diploma-eis

Je hebt meer hulp nodig?

Bespreek dit met je leerplicht- 
ambtenaar of casemanager

bij de gemeente

Ja Nee

Verder zonder diploma is bestemd voor jongeren in de regio Haaglanden.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens

