
Je gaat naar het mbo! Maar je moet je nog aanmelden. Doe dat vóór 1 mei. 

Dat is belangrijk, anders vervalt je recht op plaatsing op de opleiding van 

je keuze. Hoe doe je dat, aanmelden? Bekijk  HIER  een filmpje over wat je 

moet doen. 

Om jou zo goed mogelijk op weg te helpen, vind je hier de belangrijkste 

informatie van ROC Mondriaan, mboRijnland en Wellantcollege op een rijtje.

ROC Mondriaan   www.rocmondriaan.nl

Aanmelden en intake-activiteiten gaan ook op 

afstand door. Je kunt je gewoon aanmelden voor een 

opleiding. De intake verloopt anders dan gebruikelijk, 

bijvoorbeeld digitaal in plaats van met een 

persoonlijk gesprek. Dit betekent dat de intake 

anders kan zijn dan wat er bij de opleidings-

informatie op de website is vermeld. 

De school informeert je over hoe de intake is 

geregeld. Ga voor meer informatie naar:

https://rocmondriaan.nl/aanmelden-doe-je-zo

Weet je nog niet goed welke opleiding

bij je past en heb je hulp nodig? 

Bij het Studie Infopunt kun je terecht via 

loopbaancentrum@rocmondriaan.nl  

of 06-48 42 93 18.

Al je andere vragen aan ROC Mondriaan kun je hier 

stellen, er wordt snel contact met je opgenomen! 

Volg ons ook op         rocmondriaan

mboRijnland   www.mborijnland.nl

Als je voldoet aan de toelatingseisen en je aanmeldt 

via de site, dan word je alvast ingeschreven.  

Je ontvangt een mail waarin staat dat je welkom bent 

bij de opleiding van je keuze. Je wordt per mail op de 

hoogte gehouden over de verdere procedure.

Kijk voor meer informatie op: https://mborijnland.nl/

mbo-opleidingen/studeren-bij-mborijnland/toelating

Je vragen kan je mailen naar Angela van Steijn 

via asteijn@mborijnland.nl

Twijfel je nog welke mbo-opleiding je gaat kiezen?  

Of weet je het nog helemaal niet? Alle voorlichtings-

activiteiten zijn nu online, zie de site voor de actuele 

data. De studiekeuzeadviseurs staan klaar om je in 

een telefonisch gesprek te helpen ontdekken wat 

echt goed bij je past.

Aanmelden hiervoor kan nog de hele maand april 

via mborijnland.nl/studieadviesgesprek

Volg ons ook op         mborijnland

Wellantcollege   www.wellant.nl

Heb je een opleiding gevonden die bij je past? 

Dat is heel mooi. Je hebt het lastigste deel eigenlijk 

al gehad. Je hoeft je alleen nog maar aan te melden. 

En dat is online zo gedaan. 

Op de aanmeldpagina lees je precies wat je moet 

doen: https://wellant.nl/mbo/aanmelden

We helpen je graag bij je studiekeuze. 

Als je vragen hebt, kun je een mail sturen naar 

nieuwestudentmbo@wellant.nl  

Vermeld in de mail hoe je het beste bereikbaar 

bent, dan wordt er zo snel mogelijk contact

met je opgenomen.

Volg ons ook op         wellantcollege

Lentiz   www.lentiz.nl

Ook als de scholen gesloten zijn, kun je je gewoon 

aanmelden voor de mbo-opleiding van jouw keuze! 

Weet je al welke opleiding je wilt volgen 

en voldoe je aan de toelatingseisen? 

Meld je dan snel en gemakkelijk aan via de website. 

Na je aanmelding wordt er contact met je 

opgenomen om je inschrijving definitief te maken.

Weet je nog niet goed welke opleiding bij je past? 

Bekijk dan alle opleidingen op www.lentiz.nl/mbo

of bezoek de online open dagen. 

Als je vragen hebt, vind je bij elke opleiding 

contactinformatie. Zo kom je direct in contact 

met iemand van de opleiding die jouw vragen 

kan beantwoorden.

Volg ons ook op         lentiz_onderwijsgroep

Naar het mbo!
WEGWIJS TOT 1 MEI
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