Aanmeldprocedure MBO opleidingen

1. In de loop van het 4e leerjaar ga je jezelf aanmelden voor een
vervolgopleiding: tussen november en uiterlijk vóór 1 april.

2. Dit kun je doen via de website van de MBO school van jouw keuze
. Op de website vind je een knop: ‘aanmelden’. Je vult wat persoonlijke
gegevens in en verzendt dit.
Let Op: Voor het Summa College ga je direct via de website door naar het digitaal
doorstroomdossier. Dat is dus tevens je aanmelding!

3. Vervolgens krijg je via de mail een link en een code toegestuurd om een
account aan te maken op www.digitaaldoorstroomdossier.nl
Je maakt een account aan, sla de gegevens op want je moet nog vaker
kunnen inloggen en je vult het digitaal doorstroomdossier in.
Het doorstroomdossier bestaat uit:

-

-

een persoonlijk deel, A, voor jou en je ouders/verzorgers
en een schooldeel, deel B, wordt door je coach ingevuld.
Als die het heeft ingevuld krijg jij weer een mailtje of je akkoord bent, met
wat je coach over jou heeft ingevuld. Jij moet dan akkoord geven en pas
dan is je aanmelding compleet en gaat het dossier naar de opleiding van
jouw keuze.
Daarna krijg je binnen een paar weken een bevestiging van aanmelding.

4. Bij sommige scholen word je meteen aangenomen, maar voor andere moet je eerst
nog een test doen en krijg je een gesprek (bv. de Leijgraaf, Summa College in
Eindhoven). Voor andere (b.v. Sint Lucas, sport en bewegen) moet je ook nog een
auditie/sporttest doen.

5. Als alles rond is krijg je bericht van aanname/afwijzing.
6. Totaal kan de procedure 2 tot 3 maanden duren. Zorg dus dat je op tijd bent met
aanmelden, hoe vroeger, hoe meer kans!!!

7. Sport en Bewegen, dans en drama, Sint Lucas, kapper, schoonheidsverzorging,
verpleegkunde, ICT en Veiligheid en Vakmanschap: Wees er op tijd bij: vanaf
1 november aanmelden!

8. 1 maart moet iedereen ingeschreven staan bij ten minste één opleiding. Als je nog
twijfelt, mag je jezelf ook op twee opleidingen opgeven en de beslissing nog even
uitstellen.
Veel succes met je toekomst!
De decaan

