
 

Aanmelden bij de School voor VAVO 

Stap 1: hoe gaat het aanmelden in zijn werk?  

- Als je op een school voor voortgezet onderwijs zit dan meldt jouw school je bij ons aan. 
Vraag aan je decaan of coördinator hoe dat in zijn werk gaat. 

- Als je niet meer op een school voor voortgezet onderwijs zit en je bent nog geen 18 op 1 
oktober 2016, dan kun je rechtsreeks contact met ons opnemen om je mogelijkheden te 
bespreken. Bel hiervoor naar mw. Adri Maasland, 088-666 1523 of stuur een e-mail.  

- Als je geen leerling meer bent van het voortgezet onderwijs en ouder dan 18 jaar, dan kun je 
je digitaal aanmelden. Je krijgt een bevestiging van ontvangst. Dit is een voorlopige 
aanmelding. 

Stap 2: wanneer ben je definitief aangemeld?  

Nadat je digitaal bent aangemeld krijg je een uitnodiging voor het aanmeld- en informatiespreekuur. 

Dit spreekuur is op maandagmiddag van 16.00 – 18.00 uur. 

Daar moet je een compleet aanmeldpakket inleveren. Je krijgt bij je uitnodiging een checklist 
toegestuurd, houd die bij het invullen en samenstellen bij de hand want alleen volledige 
aanmeldpakketten worden in behandeling genomen. Als je aanmeldpakket in orde is, ben je 
definitief aangemeld. 

Stap 3: toelatingsgesprek  

Nu kijken we of je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. Ben je toelaatbaar of nodigen we je uit 
voor een toelatingsgesprek om te zien of je eerst een intaketoets moet afleggen of een 
capaciteitenonderzoek moet doen? 

Stap 4: intakegesprek  
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Als je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens 
het intakegesprek wordt je vakkenpakket vastgesteld en worden er eventueel afspraken gemaakt 
over extra begeleiding vanuit de school.  

Stap 5: inschrijving 

Hierna onderteken je alle benodigde formulieren voor je inschrijving. Ook krijg je een (voorlopig) 
lesrooster. 

Stap 6: Je bent ingeschreven op de School voor VAVO. We wensen je veel succes! 


