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Handleiding aanmelden bij Landstede MBO 
voor decanen/mentoren/leerlingbegeleiders

Deze handleiding helpt u bij het aanmelden van uw leerlingen bij Landstede MBO voor opleidingen van niveau 1 tot en met 4. 

Meer handleidingen nodig? Download de handleiding Aanmelden via www.landstedembo / ‘handige links’.

Hebben wij het juiste e-mailadres van uw school?
Is het e-mailadres of de naam/adres van uw school gewijzigd? Geef dit dan aan ons door. Correcte contactgegevens vormen de 

basis van een snelle en foutloze procedure. Wijzigingen kunt u doorgeven via aanmelden-mbo@landstede.nl.

Aanmelden is nog geen definitieve inschrijving
Voor alle duidelijkheid: aanmelden is nog geen definitieve inschrijving. Nadat de aanmelding is ontvangen, nodigen wij uw leerling 

uit voor een plaatsingsgesprek. Pas daarna volgt de definitieve inschrijving.

Hieronder wordt in het kort weergegeven wat de aanmeldprocedure bij Landstede MBO is:

1 g 2 g 3 4 5
De leerling 
aanmelden

Ontvangst-  
bevestiging  
van de aan- 
meldkaart

Aanvullende 
informatie 
aanleveren  
(door de decaan/
mentor en de 
ouders/verzor-
gers van de 
leerling)

Uitnodiging 
voor het 
plaatsings-  
gesprek

Het plaatsings- 
gesprek

Plaatsingsplusgesprek 
met een deskundige  
van Student Advies &  
Begeleiding (SAB) of  
een medewerker van 
Studie- en Loopbaan-  
oriëntatie (SLO)

Besluit plaatsing: 
ja/nee

De leerling vult de 
aanmeldkaart in, 
eventueel samen 
met u.

Uw leerling 
ontvangt per 
e-mail een 
ontvangst-  
bevestiging.

Uw school en de 
ouders/verzor-
gers ontvangen 
een e-mail met 
het verzoek 
gegevens aan te 
vullen*.

De leerling 
wordt zo snel 
mogelijk na de 
aanmelding 
uitgenodigd 
voor een 
plaatsings- 
gesprek.

De scout (intaker) 
voert een 
plaatsingsgesprek 
met de leerling.

Indien nodig  
kan nog een 
Plaatsingsplus- 
gesprek volgen 
met een deskun-
dige van Student 
Advies & 
Begeleiding  
of met een 
medewerker van 
Studie-, Loop-
baanoriëntatie.

Een plaatsingsplus- 
gesprek met het SAB 
vindt plaats indien sprake 
is van:
•  lichamelijke beperkingen/ 

psychische klachten
•  leerlingen met leer/

gedragsproblemen
•  leerlingen die niet 

voldoen aan de  
instroomrechten

•  leerlingen die geen 
verklaring omtrent 
gedrag (VOG) krijgen

•  leerlingen uit het 
praktijkonderwijs 
(PRO).

Een plaatsingsplus- 
gesprek met een 
medewerker van SLO 
vindt plaats, indien de 
leerling niet precies weet 
welke opleiding hij wil of 
kan volgen.

De leerling kan 
wel of niet 
geplaatst worden.

* Alleen als de leerling jonger is dan 18 jaar óf wanneer hij/zij, bij 18 jaar of ouder, daar toestemming voor geeft.
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1 | De leerling digitaal aanmelden
Een goed moment om de leerling aan te melden is bijvoorbeeld als u met hem/haar een loopbaangesprek hebt over de vervolg-

opleiding (aanmelden a.u.b. vóór 1 mei). Het is goed om samen met de leerling alvast na te denken over een alternatieve keuze, 

mocht de leerling zich bedenken of niet geplaatst kunnen worden bij de gewenste opleiding.

De leerling kan zich ook zelfstandig aanmelden, bijvoorbeeld thuis met zijn/haar ouders/verzorgers of op school. 

Bij voorkeur digitaal aanmelden
Aanmelden kan via www.landstedembo.nl of, bij uitzondering, via een papieren aanmeldkaart. Onze voorkeur gaat uit naar de 

eerste optie: aanmelden via onze website zorgt voor een snellere afhandeling, verkleint de kans op fouten en vertraging in de 

aanmeldprocedure. 

•   Ga samen met de leerling naar www.landstedembo.nl en klik op de button ‘Aanmelden opleiding’.

•  Loop samen de onderstaande stappen door:

Aanmelden via de website

Stap 1 Opleidingskeuze Actie

•  Zie er op toe dat de leerling alles correct invult.

•   Na het aanvinken ‘Ik weet al welke opleiding’  

volgen er keuzevelden. Vul deze velden in.

•   Na het aanvinken ‘Ik wil iets binnen het  

Landschap’ volgen er keuzevelden. Selecteer 

hier het gewenste Landschap, de locatie en het 

startmoment.  

 

Let erop dat de opleidingskeuze aansluit op de 

wens en vooropleiding van de leerling. Weet de 

leerling nog niet precies welke opleiding hij/zij 

kiest, maar wel de richting? Dan kan hij/zij zich 

aanmelden voor een Landschap. 

 

Voorbeeld: Een leerling die iets wil met mode of 

uiterlijke verzorging, maar nog niet weet of hij/zij 

kapper, schoonheidsspecialist of stylist wil worden, 

kan kiezen voor het Landschap Mooi & Mode.  

De leerling kan de definitieve keuze dan na het 

startprogramma bij Landstede MBO maken.
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Stap 2 Persoonlijke gegevens Actie

•  Verplichte velden staan aangeduid met een *.

•   Bij de Tips staat vermeld hoe het veld correct  

ingevuld kan worden.

Stap 3 Contactgegevens ouder/verzorger Actie

•   Zie er op toe dat de leerling alles correct invult.

•   Als de leerling jonger dan 18 jaar is, ontvangen 

de ouders/verzorgers een verzoek per e-mail om 

meer informatie aan te leveren.

•   Wanneer er velden niet / niet correct ingevuld 

worden, dan volgt er in het rood een opmerking. 

Het betreffende veld kan alsnog goed worden 

ingevuld.
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Stap 4 Vooropleiding Actie

•   Kies de soort vooropleiding van de leerling.

•   Maak een keuze uit het overzicht met voor- 

opleidingsscholen. De Tip geeft aan hoe dit veld 

correct wordt ingevuld.

•   Kies het startjaar van de vooropleiding.

•  Kies het (verwachte) eindjaar van de vooropleiding.

•  Kies diploma al behaald?
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Stap 5 Versturen Actie

•   Controleer de gegevens goed.

•   Als er geen ‘rode’ opmerkingen in beeld  

verschijnen, dan is de aanmelding klaar om te 

versturen.

•   Kloppen de gegevens? Klik dan op ‘Verstuur jouw 

aanmelding!’.

Na het versturen:

•   ontvangt de leerling een bevestigingsmail met 

daarin de ingevulde gegevens.

•   ontvangen ouders/verzorgers een e-mail (als de 

leerling jonger is dan 18 jaar) met het verzoek om 

aanvullende informatie te verstrekken.

•   ontvangt u op één centraal e-mailadres van  

uw school een e-mail dat de leerling zich heeft 

aangemeld met het verzoek meer informatie aan 

te leveren (alleen als de leerling jonger is dan 18 

jaar of wanneer de leerling, bij 18 jaar of ouder, 

daarvoor toestemming geeft).
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Aanmelden via de papieren aanmeldkaart
Toch een papieren aanmeldkaart nodig? U kunt deze bestellen bij Landstede Infoshop, telefoon 0800-0245666 (gratis) of per e-mail:  

info@landstede.nl.

Actie

Aanmelden

Aanmeldkaart Landstede MBO

A.u.b. invullen in blokletters. Digitaal aanmelden is mogelijk via landstedembo.nl.

1 Ik meld me aan voor een opleiding bij Landstede MBO
  Ik weet al welke opleiding, nl.:

  Niveau        Entree        2        3        4                Gewenste leerweg        BOL      BBL

  Ik wil iets in het Landschap:

Gewenste startdatum: schooljaar  20       / 20            Anders, nl.: 

In de plaats      Harderwijk         Raalte         Zwolle

In de plaats      Harderwijk/locatie Dronten      Harderwijk/locatie Kampen       Harderwijk/locatie Lelystad

2 Persoonlijke gegevens
Roepnaam: Geslacht:     man      vrouw

Tussenvoegsel:

Achternaam:

BSN (Burgerservicenummer):

Geboortedatum:

Straat + huisnummer:

Postcode + plaats:

Land:

Telefoonnummer: Mobiel telefoonnummer:

E-mail:

3 Contactgegevens ouder/verzorger*
Voorletter(s) ouder/verzorger:

Tussenvoegsel ouder/verzorger:

Achternaam ouder/verzorger: 

Telefoonnummer ouder/verzorger:

E-mail ouder/verzorger:
* verplicht invullen als je jonger dan 18 jaar bent.

4 Vooropleiding
Soort vooropleiding:

Naam school vooropleiding:

Startjaar vooropleiding:

(Verwacht) eindjaar vooropleiding:

Diploma al behaald?  

  ja      nee      anders, nl.:
Ben je nog bezig met je opleiding? Kies dan voor “nee”.

Stuur dit formulier retour naar:
Landstede MBO
t.a.v. Aanmelden & Plaatsen
Antwoordnummer 2215
8000 VB Zwolle
 Een postzegel is niet nodig. 

Laat jezelf zien

•   Zie er op toe dat de leerling alles correct en 

duidelijk leesbaar invult. Indien dit niet het geval 

is, kunnen wij u ook niet bereiken met onze 

vraag om meer informatie over de leerling aan te 

leveren.

•   Het is raadzaam om samen met de leerling alvast 

na te denken over een alternatieve keuze, mocht 

de leerling zich bedenken of niet geplaatst kunnen 

worden bij de gewenste opleiding.
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2 | Extra informatie aanleveren 
(door u als decaan/mentor/leerlingbegeleider)

Nadat wij de aanmelding hebben ontvangen, krijgt u als decaan/mentor/leerlingbegeleider via het centrale e-mailadres van uw school per e-mail 

een verzoek om aanvullende informatie over de leerling aan te leveren. Dit gebeurt automatisch bij leerlingen die jonger dan 18 jaar zijn. 

Leerlingen ouder dan 18 jaar kunnen hiervoor toestemming geven.

Klik in de e-mail op de link. U komt vervolgens op een pagina waar u de aanvullende informatie kunt invullen. Mocht u geen aanvullende 

informatie over uw leerling hebben, dan vragen wij u dit aan te geven in dit formulier. Onze scout (intaker) weet dan dat het formulier onder de 

aandacht is geweest. 

Reageer binnen twee weken

Reageer zo snel mogelijk. De informatie die u hier invult is namelijk belangrijke input voor het plaatsingsgesprek met de leerling. Als de leerling 

jonger dan 18 jaar is, ontvangen ook de ouders/verzorgers het verzoek om informatie aan te leveren.

Aan u het vriendelijke verzoek om aanvullende informatie over de leerling te geven die gericht is op de opleidingskeuze van de leerling.  

Deze informatie is van belang voor het volgen van een opleiding bij Landstede MBO.

Op de volgende pagina vindt u een voorbeeld van de bevestigingsmail.
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E-mail met link Actie

Bevestigingsmail aanmelding (decaan/mentor/leerlingbegeleider)

Geachte heer, mevrouw, 

Deze mail is bestemd voor de decaan/mentor/leerlingbegeleider van {naam leerling} 
met het verzoek aanvullende informatie aan te leveren via onderstaande link. 

{naam leerling} heeft zich bij Landstede MBO aangemeld voor een opleiding of  
Landschap. Hij/zij wordt binnenkort uitgenodigd voor een plaatsingsgesprek. 

In het kader van Passend Onderwijs wordt de informatieoverdracht tussen het  
voorgezet onderwijs en mbo steeds belangrijker. De informatie die wij van u vragen  
via onderstaande link geeft zicht op de onderwijsbehoefte en de begeleiding van uw 
leerling, waardoor de aansluiting op zijn/haar nieuwe opleiding beter is geborgd.  
Op deze manier zorgen we er gezamenlijk voor dat uw leerling zo snel mogelijk op  
de juiste plek in het mbo terecht komt. U bent namelijk voor ons een belangrijke 
informatiebron, omdat u weet wat de leerling eventueel nodig heeft aan begeleiding. 
Daarom is het in het belang van de leerling dat de gevraagde informatie zo volledig 
mogelijk en uiterlijk binnen twee weken via onderstaande link wordt uitgewisseld. 

Het kan natuurlijk voorkomen dat er geen bijzonderheden over deze leerling te  
vermelden zijn, u kunt dit dan aangeven en het formulier niet invullen. 

https://landstede.educator.eu/informationtransfer/...

NB: Mocht de link niet openen dan kunt u als volgt handelen: 
1. Selecteer de link.
2. Klik op uw rechtermuisknop.
3. Kies kopiëren.
4. Open internet.
5. Ga met de muis in de adresbalk staan. Maak deze leeg.
6. Klik op de rechtermuisknop.
7. Kies plakken.
8. Druk op enter.

Het uitwisselen van informatie tussen het Voortgezet Onderwijs en het Mbo in het 
kader van de leerloopbaan van de leerling is een proces dat zorgvuldigheid vereist.  
Wij vinden het dan ook belangrijk dat, wanneer het nodig is gevoelige informatie over 
een leerling uit te wisselen, dit in overleg met en met goedkeuring van de ouders/ 
verzorgers geschiedt. 

Verdere informatie over deze aanmelding ontvangt u op dit e-mailadres. 
Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar: aanmelden-mbo@landstede.nl of bellen  
met de Landstede Infoshop tel: 0800-0245666 (gratis). 

Met vriendelijke groet, 
Landstede MBO

•   Klik op de link in de e-mail of kopieer en plak deze 
in uw browser. 
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•   Na het versturen ontvangt u op het centrale  

e-mailadres van uw school een e-mail met daarin 

een overzicht van de door u ingevulde gegevens.

•   U kunt nu een afdruk maken van de verstuurde 

gegevens.



11Handleiding aanmelden 2015

3 | Het plaatsingsgesprek
Nadat de aanmelding van uw leerling bij ons binnen is, nodigt Landstede MBO de leerling zo snel mogelijk uit voor een plaatsingsgesprek.  

Mede daarom het vriendelijke verzoek om uw gegevens zo snel mogelijk, uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de e-mail, te retourneren.

De leerling ontvangt een uitnodigingsbrief voor het plaatsingsgesprek, waarin o.a. vermeld wordt wanneer, waar en hoe laat hij verwacht wordt 

en met welke Landstede medewerker het gesprek plaatsvindt. In deze brief staat ook aangegeven wat de leerling dient mee te nemen naar het 

plaatsingsgesprek of welke opdrachten ter voorbereiding aan dit gesprek gemaakt moeten worden. Ouders/verzorgers worden ook uitgenodigd 

om bij (een deel van) dit gesprek aanwezig te zijn.

4 | Het plaatsingsplusgesprek
a.  Het plaatsingsplusgesprek vindt plaats met een deskundige van Student Advies & Begeleiding. De leerling komt hiervoor in aanmerking indien:

 •  hij/zij lichamelijke beperkingen/psychische klachten heeft.

 •  hij/zij leer-/gedragsproblemen heeft.

 •  hij/zij niet voldoet aan de instroomrechten.

 •  hij/zij geen verklaring omtrent gedrag (VOG) krijgt.

 •  hij/zij praktijkonderwijs (PRO) heeft gevolgd. 

b.  Indien tijdens het plaatsingsgesprek blijkt dat uw leerling niet op de gewenste opleiding geplaatst kan of wil worden of dat hij/zij niet meer 

weet welke opleiding te kiezen, dan wordt een plaatsingsplusgesprek gepland met een medewerker van Studie- en Loopbaan oriëntatie. 

Samen met uw leerling (en eventueel ouder/verzorger) wordt er gezocht naar een passende opleiding.

5 | Besluit plaatsing: ja/nee
Tijdens stap 5 wordt besloten of de leerling wel of niet geplaatst kan worden op de gewenste opleiding of dat er (eventueel samen met u)  

gezocht wordt naar een andere passende opleiding.

Heeft u vragen?
Neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met de centrale administratie van Aanmelden & Plaatsen. De administratie kunt u telefonisch 

bereiken tijdens werkdagen via telefoonnummer 088-850 80 10 of 088-850 80 11 en via e-mail aanmelden-mbo@landstede.nl of belt u gratis 

met Landstede Infoshop, telefoonnummer 0800-0245666.


