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Aan ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen
Leerjaar 4

Datum
: 11 maart 2021
Ons kenmerk : Decanaat
Onderwerp
: Aanmelding mbo

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Veel leerlingen zijn bezig met het aanmelding voor een mbo-opleiding of hebben bericht
gekregen over hun toelating.
Wat betreft de aanmelding en toelating, wil ik graag de volgende zaken onder uw aandacht
brengen:
 Alleen als uw zoon/dochter aangemeld is vóór 1 mei op het mbo, geldt het toegangsrecht*
van de gekozen opleiding. Wanneer uw kind na 1 mei aanmeldt, kan de mbo de aanmelding
weigeren. Op tijd aanmelden is dus belangrijk.
(*met uitzondering van opleiding met een quotum of selectie)






Als uw zoon/dochter op de wachtlijst staat voor een opleiding, en geen alternatieve keuze
heeft, is het belangrijk dat uw kind nu een tweede aanmelding gaat starten.
Uw zoon/dochter wordt na de aanmelding, uitgenodigd voor een (digitale) kennismaking.
Deze is verplicht. Daarna ontvangt uw kind de OnderwijsOvereenKomst (OOK) van het mbo
om te ondertekenen. Omdat uw kind nog minderjarig is, wordt deze naar het (mail)adres
van de ouder(s) gestuurd. De OOK kunt u ondertekenen via uw DigiD. Het is belangrijk dat u
deze op tijd ondertekent, anders kan de aanmelding van uw kind voor de mbo opleiding,
komen te vervallen.
Het is nog steeds mogelijk uw zoon/dochter aan te melden voor de doorstroomcoach. De
doorstroomcoach helpt leerlingen bij het kiezen van een opleiding, maar ook wanneer uw
kind begeleid wil worden bij het wennen op het mbo. U kunt uw kind hiervoor aanmelden
door een mail te sturen naar slb@huygenscollege.nl.

Mocht u andere vragen hebben over de aanmelding of toelating van het mbo, neem dan contact
op met de decaan.
Met vriendelijke groet,

Mw. S. Slagboom
Decaan Olympia
(slb@huygenscollege.nl)

