
Aanmelden voor een opleiding bij de   
School voor VAVO   

  
  

aanmelden  

  
Hoe gaat het aanmelden in zijn werk?  
-Als je leerling bent op een school voor voortgezet onderwijs dan meldt je school je bij ons aan. Vraag aan je decaan of coördinator hoe dat in zijn werk gaat.  
-Als je geen leerling meer bent van het voortgezet onderwijs en je bent voor 1 oktober 2017 nog geen 18 jaar, dan kun je direct contact met ons 
opnemen om te bespreken of  inschrijving mogelijk is. Neem contact op met mevrouw Adri Maasland, 088 - 666 1523.of stuur een e-mail.  
-Als je geen leerling meer bent van het voortgezet onderwijs en ouder bent dan 18 jaar, dan kun je je digitaal aanmelden. Dit is een voorlopige aanmelding. Je 
krijgt een bevestiging van ontvangst.  
  
Wanneer ben je definitief aangemeld?  
Na de bevestiging van je voorlopige aanmelding ontvang je een nieuwe e-mail met een link naar je persoonlijke intakepagina voor het maken van twee 
'thuisopdrachten':  

1. Formulier aanvullende gegevens  
2. Doorstroomformulier  

Als wij deze thuisopdrachten digitaal hebben ontvangen, is je aanmelding definitief.  
Toelatingsgesprek  
Aan de hand van je definitieve aanmelding stellen we vast of er persoonlijke belemmeringen en/of beperkingen zijn (geweest), die van invloed kunnen zijn op 
de slagingskans in het traject voor je je hebt aangemeld. In dit gesprek willen we nagaan in hoeverre deze nog spelen, en zo ja, wat de consequenties 
hiervan zijn. Ook kan een verwijzing nodig zijn naar het Mondriaan Studie- en Loopbaancentrum voor het afnemen van een capaciteitentest. 
 

Intakegesprek en inschrijving  
Tijdens het intakegesprek wordt je vakkenpakket vastgesteld en worden er eventueel aanvullende afspraken gemaakt over extra begeleiding en/of 
faciliteiten. Als tijdens het intakegesprek vastgesteld is, dat je ingeschreven kunt worden, dan kun je direct daarna de hiervoor benodigde formulieren 
ondertekenen. Als je nog geen 18 jaar bent, moet een van je ouders/verzorgers bij het gesprek aanwezig zijn. Ook moet een van hen de formulieren mede 
ondertekenen. Zodra alle documenten ondertekend zijn, ben je officieel als leerling bij ons ingeschreven. Ook ontvang je een (voorlopig) lesrooster.  
  
  
 


