
 
 

 
 

Proces en begeleiding van leerlingen bij overstap naar Drenthe College 

De overstap van het voortgezet onderwijs naar een vervolgopleiding is best wel spannend voor veel 

leerlingen. Uiteraard willen wij er alles aan doen om er voor te zorgen dat de overgang naar Drenthe 

College soepel en prettig verloopt. Jongeren moeten zich vooral welkom voelen op onze school en 

niet opzien tegen het kennismakingsgesprek en daarbij horende activiteiten. Samenwerking tussen 

mbo en decaan is cruciaal in het (al dan niet via de mentoren) voorbereiden op de wijze van 

aanmelding en kennismaking op onze school. Daarom zetten wij graag hieronder het proces van 

aanmelding en inschrijving bij Drenthe College uiteen.  

Aanmelden bij Drenthe College 

Leerlingen kunnen zich aanmelden via de website van Drenthe College door te klikken op de button 

“direct aanmelden”. Deze button staat zowel op de homepage als op de pagina van de betreffende 

opleiding. Zodra leerlingen opleiding en locatie hebben gekozen komen zij terecht in het systeem van 

Centraal Aanmelden Mbo (CAMBO). Let op: leerlingen moeten hier inloggen met hun DigiD! De 

gegevens die bij de overheid bekend zijn worden vooraf ingevuld. Bij de vooropleiding wordt ook de 

naam van de decaan van de kandidaat gevraagd. Vervolgens ontvangt u als decaan een mail met het 

verzoek aanvullende informatie over de kandidaat te (laten) geven. We vragen u of de leerling nu 

extra begeleiding voor school krijgt en of u verwacht of extra begeleiding ook op Drenthe College 

gewenst is. Overigens moet de kandidaat tijdens de aanmelding aangeven of hij akkoord gaat met 

deze informatie-aanvraag aan de decaan. De kandidaat ontvangt automatisch een kopie van het 

ingevulde formulier.  

Kennismakingsactiviteit 

Zodra kandidaten zich hebben aangemeld ontvangen zij een link naar een persoonlijke pagina waarop 

zij zelf een datum en tijdstip kunnen kiezen voor een kennismakingsgesprek of – bijeenkomst.  

 

  



 
 

 
 

Het doel van dit gesprek of deze bijeenkomst is om onderling kennis te maken en om de vragen te 

beantwoorden die kandidaten nog over de opleiding hebben. Tegelijkertijd kunnen de kandidaten met 

de intaker beoordelen of dit écht de opleiding is die bij hen past. Leerlingen gebruiken het 

intakegesprek vaak als onderdeel van hun keuzeproces.  

Loopbaandossier 

Bij de uitnodiging voor het kennismakingsgesprek, verzoeken wij de leerlingen hun loopbaandossier 

toe te voegen. Dit kan een word-bestand zijn, maar ook een PowerPoint of een afbeelding. Het gaat 

erom dat leerlingen laten zien wat ze over hun loopbaancompetenties hebben geleerd op basis van 

opgedane ervaringen. Zo wordt het kennismakingsgesprek steeds meer een loopbaangesprek dat 

aansluit bij de gesprekken die hierover in het vo zijn gevoerd.  

Tot nu toe hebben niet veel leerlingen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun loopbaandossier 

toe te voegen. Zou u daarom ook uw leerlingen daar op willen wijzen? Graag!  

 

Startmeter 

Leerlingen kunnen er ook voor kiezen om geen loopbaandossier mee te sturen, maar om de 

Startmeter in te vullen.  

De Startmeter meet (beroeps)interesse, motivatie, competenties en persoonlijkheid. Daarnaast wordt 

gevraagd naar de persoonlijke situatie van de leerling; zijn er bijzondere omstandigheden waar de 

school rekening moet houden? De leerling ontvangt de resultaten direct na afronding. Wanneer uit de 

Startmeter of uit de mentorinformatie blijkt dat een leerling extra begeleiding nodig heeft wordt dit in 

het kennismakingsgesprek of in een volgend persoonlijk gesprek besproken.  

Plaatsing 

Leerlingen die zich vóór 2 april aanmelden en voldoen aan de wettelijke vooropleidingseisen worden 

direct voorlopig ingeschreven in de opleiding van hun eerste keuze. De inschrijving is definitief 

wanneer de leerling heeft deelgenomen aan het kennismakingsgesprek en het vereiste diploma heeft 

behaald.  

Opleidingen met extra toelatingsvoorwaarden 

De wet heeft een aantal opleidingen genoemd die extra toelatingsvoorwaarden mogen stellen. Bij 

Drenthe College zijn dat de opleidingen Mediavormgeving, Chauffeur Wegtransport en 

Luchtvaartdienstverlener. De extra voorwaarden staan vermeld bij de betreffende opleidingsinformatie 

op onze website. De opleiding Sport & Bewegen van Drenthe College mag ook extra toelatingseisen 

stellen, maar ziet hier vanaf.  

Numerus fixus 

Wanneer een kandidaat zich aanmeldt voor een opleiding met een beperkt aantal plaatsen geldt geen 

toelatingsrecht. Wij adviseren de kandidaat om zich - ook vóór 2 april - voor een tweede opleiding aan 

te melden. Wordt een kandidaat niet ingeloot, dan behoudt hij het toelatingsrecht op de opleiding van 

zijn tweede keuze. Bij Drenthe College – en ook bij de andere noordelijke mbo-scholen – is voor de 

opleiding Handhaver Toezicht & Veiligheid een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Loting voor deze 

opleidingen vindt in de week na 2 april plaats. Meteen na de loting volgt er persoonlijk contact over de 

uitslag. Uitgelote leerlingen bieden wij altijd begeleiding aan bij het kiezen van en het aanmelden voor 

een andere opleiding.   


