
 

 

Aanmeldingsprocedure voor het MBO 
 
1. Kijk voor open dagen van andere MBO’s en andere belangrijke zaken op de website van onze 

school: https://russenweg.thorbecke-zwolle.nl/informatie/decanaat/ 
 
Vanaf oktober kun je een gesprek hebben met de decaan over je mogelijke keuze voor een 
vervolgopleiding. Vanaf deze maand worden ook open dagen georganiseerd. De 
uitnodigingen voor deze open dagen hangen op de publicatieborden in de gang op de 1e 
verdieping. Houd ook de site van de verschillende Mbo-scholen goed in de gaten. 
 

2. De aanmeldingsprocedure gaat als volgt: 
 

a) Bij alle MBO’s kun je je digitaal aanmelden via de site van de mbo-school. Je moet dan 
wel de beschikking hebben over een eigen e-mailadres, een e-mailadres van je ouders en 
het e-mailadres van de decaan (s.hoxe@ooz.nl) of je moet de naam van de decaan 
aanklikken.  
 

b) Paspoort voor Succes (PvS): Bij het aanmelden voor het mbo moet het Paspoort voor 
Succes worden meegestuurd. Je kunt dit uploaden bij je aanmelding of je kunt de MBO 
leesrechten geven vanuit het digitale PvS. Het PvS wordt samen met jouw mentor 
tijdens de LOB-lessen ingevuld. Je moet moet dit uiteraard ook met je ouders bespreken. 
Als je wordt uitgenodigd voor het intake-gesprek wordt het PvS besproken. In het PvS 
maak je duidelijk hoe je tot je keuze bent gekomen en wat je eventueel nodig hebt om te 
kunnen slagen op het mbo. 

 
c) De decaan krijgt soms een inlichtingenformulier toegestuurd met de vraag aanvullende 

gegevens te verstrekken. De decaan neemt hiervoor contact op met de mentor. De 
school geeft informatie over jouw geschiktheid. Houd er rekening mee dat deze 
informatie eerlijk wordt gegeven. De school moet aangeven of wij jou geschikt achten. 
Hier spelen niet alleen leerprestaties en cijfers een rol. Ook inzet en contactuele 
vaardigheden (dus hoe je met anderen omgaat, presentatie van jezelf, beleefdheid, enz.) 
worden meegenomen in je beoordeling.  

 
d) Je kunt je vanaf 1 oktober aanmelden. Er is een aantal opleidingen dat een beperkt 

aantal plaatsen heeft. We noemen dat numerus fixus opleidingen. Hier geldt de regel 
“Wie het eerst komt, het eerst maalt”. Bijvoorbeeld defensie, uniformberoepen, 
assistenten in de gezongheidszorg en ICT zijn enkele van deze opleidingen. Meld je je 
voor een dergelijke opleiding aan, moet je alternatief achter de hand houden, omdat je 
afgewezen kunt worden. Ben je te laat dan kom je op een wachtlijst. Tip: Meld je bij 
verschillende scholen aan en wacht niet te lang. Welke opleidingen een beperkt aantal 
plaatsen hebben vind je op de site van de MBO-scholen. 
 
Ook is er een aantal opleidingen die een toelatingstest afnemen. Daar moet je voor 
“slagen”. Denk bijvoorbeeld aan een sportopleiding of het Cibap. Ook hier moet je een 
alternatief achter de hand houden.  

 
Je moet je vòòr 1 april aangemeld hebben. Dat is een wettelijke eis. Meld je je na 1 april 
aan kan het zijn dat je niet meer wordt aangenomen, omdat de opleiding vol zit. Als je je 
wel voor 1 april aanmeldt, heb je plaatsingsrecht (als je natuurlijk voldoet aan de 
toelatingseisen).  
 



 

 

e) Als je aanmeldingsformulier binnen is bij het MBO krijg je bericht van ontvangst. Daarna 
word je uitgenodigd voor een intake gesprek. Daar zit soms veel tijd tussen. In het 
intakegesprek wordt bepaald of je wel of niet wordt aangenomen. Na het gesprek word 
je zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte gesteld (je wordt dan voorlopig geplaatst, 
want je moet nog wel je diploma halen). 
 

f) Als je bent aangenomen geef dat dan even door aan de decaan. Bij de diploma-uitreiking 
zal de mentor je daar ook nog naar vragen. 


