Aanmelden bij het MBO: vóór 1 april !
Je bent bijna klaar met je vmbo-opleiding en je weet welke mbo-opleiding je graag wilt doen.
Dan is het tijd om je aan te melden.
Om straks op het mbo te kunnen beginnen, kun je hiermee te maken krijgen:
* Aanmelden vóór 1 april
* Digitaal Doorstroomdossier (DDD)
* Intakegesprek
* Onderwijsovereenkomst
Aanmelden
Aanmelden gebeurt digitaal. Dus via een vaste computer, laptop, of mobiele telefoon. Ga naar de website van de
mbo-school van jouw keuze. Zoek naar het aanmeldformulier van de opleiding die je graag wilt volgen. Vul het
formulier in vóór 1 april en verstuur het.
Na je aanmelding ontvang je een bevestiging per mail. De opleiding zal jou om een aantal documenten vragen. Zoals
je cijferlijst, legitimatie en diploma bijvoorbeeld. En je digitaal doorstroomdossier, ook wel het DDD genoemd.
Digitaal doorstroomdossier (DDD)
Het DDD is een onderdeel van je aanmelding. Vul deze dus zo snel mogelijk in. Van je loopbaanbegeleider of mentor
ontvang je een code om dit formulier in te vullen. En je krijgt instructies, waar je het DDD kunt invullen.
In het DDD zet je jouw persoonlijke gegevens en de reden waarom je de opleiding hebt gekozen.
Ook noem je jouw competenties en welke ondersteuning je eventueel nodig hebt. Elke mbo school vindt het
belangrijk dat je een opleiding volgt die past bij je mogelijkheden. Ook je mentor vult een deel in van het DDD. Als
het formulier ingevuld is, moet je het (samen met je ouders/verzorgers!) goedkeuren. Daarna stuur je het direct naar
de mbo-opleiding waar jij je hebt aangemeld.
Intakegesprek
Of je wordt direct geplaatst op de opleiding, of je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. Dit kan per opleiding of
per mbo-school verschillen. Het intakegesprek is een kennismakingsgesprek. Meestal met een docent of
studieloopbaanbegeleider van de opleiding waarvoor jij je hebt aangemeld. Je krijgt vragen over je motivatie en over
jouw beeld van het beroep. Zelf kun je natuurlijk ook nog vragen stellen. Ook je ouders/verzorgers zijn van harte
welkom bij dit gesprek. Heb je vragen over het intakegesprek? Neem dan contact op met de opleiding.
Binnen ongeveer twee weken na het gesprek krijg je bericht. Daarin staat of je bent toegelaten. Ook je mentor of
decaan krijgt dat bericht.
Onderwijsovereenkomst
Ben je bij meer dan één opleiding toegelaten? Meld je dan af voor de opleiding(en) die je niet wilt volgen. Ben je niet
geplaatst voor de opleiding van je eerste keuze? Dan word je geholpen om te zoeken naar een andere opleiding die
bij je past. Soms doe je ook een beroepskeuzetest.
Als je bent aangenomen, krijg je een onderwijsovereenkomst. Als deze is ondertekend en al jouw documenten
binnen zijn bij het mbo, dan kun je starten met je nieuwe opleiding.
Tot slot
Aanmelden betekent niet dat alles vastligt. Wanneer het echt nodig is, kun je nog van opleiding wisselen.
Let op!
Meld je aan vóór 1 april. Als een student zich niet op 1 april heeft aangemeld, dan kan een MBO-school hem/haar
weigeren. Op tijd aanmelden is dus van groot belang! Voor sommige opleidingen soms nog eerder, omdat je dan
extra testen of opdrachten moet doen. Houd er rekening mee dat een opleiding vol kan zitten. Dus hoe eerder jij je
aanmeldt, hoe groter de kans dat je wordt aangenomen. We wensen je veel succes met je aanmelding voor het mbo.
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