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Stedelijk Dalton Lyceum VMBO, Leerparkpromenade 300, 078 - 751 10 00, vmbo@dalton-dordrecht.nl
Leerrichtingen vmbo bb en vmbo kb. 

Stedelijk Dalton Lyceum MAVO & HAVO, Kapteynweg 3, 078 - 653 08 88, mavo-havo@dalton-dordrecht.nl
Leerrichtingen vmbo gl-tl en havo.

Stedelijk Dalton Lyceum VWO, Overkampweg 125, 078 - 618 29 78, vwo@dalton-dordrecht.nl
Leerrichting vwo.

Met het schooladvies havo/vwo of 
vwo kun je starten op het Stedelijk 
Dalton Lyceum VWO. Na de 
brugklas volg je hier de leerrichting 
atheneum of gymnasium, beide 
opleidingen duren in totaal zes 
jaar. Met je vwo-diploma kun je 
naar de universiteit, maar je kunt 
ook kiezen voor een hbo-opleiding.

De meeste leerlingen krijgen een vmbo-advies. Het vmbo kent vier verschillende 
niveaus en duurt vier jaar. Je bent welkom op het Stedelijk Dalton Lyceum VMBO met 
een schooladvies voor de basisberoepsgerichte leerweg (bb) of kaderberoepsgerich-
te leerweg (kb). Met je bb-diploma kun je doorstromen naar een mbo-opleiding op 
niveau 2 of 3 en met je kb-diploma naar een mbo-opleiding op niveau 3 of 4. 

Met een schooladvies vmbo gemengde leerweg (gl) - theoretische leerweg (tl) start 
je op het Stedelijk Dalton Lyceum MAVO & HAVO. Met een mavo-diploma kun je een 
mbo-opleiding volgen op niveau 3 of 4 of doorstromen naar de havo. 

Met een schooladvies vmbo 
gl-tl/havo, havo, havo/vwo kun 
je starten op de havo. Deze 
opleiding duurt vijf jaar en 
bereidt jou voor op het hbo. Je 
kunt er ook voor kiezen door 
te stromen naar het vwo. Je 
start op de locatie Stedelijk 
Dalton Lyceum MAVO & HAVO. 
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*Met een ‘meervoudig’ schooladvies, mag je naar beide leerrichtingen. Samen met je ouders maak jij de keuze waar je je aanmeldt.


