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Handleiding aanmelden

Handleiding digitaal aanmelden
Bestemd voor decaan, mentor, of leertrajectbegeleider toeleverende school
Deze handleiding helpt u bij het aanmelden van uw leerlingen bij Landstede MBO en Start College
(Entree-opleiding) voor opleidingen van niveau 1 tot en met 4. Meer handleidingen nodig? Download
de handleiding Digitaal Aanmelden via https://www.landstedembo.nl/paginas/handleiding-aanmelden/
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 procedure. Wijzigingen kunt u
doorgeven via aanmelden-mbo@landstede.nl.
Aanmelden is nog geen inschrijven
Een aanmelding is nog geen definitieve inschrijving. Nadat de aanmelding is ontvangen, nodigen
wij uw leerling uit voor een individueel plaatsingsgesprek, en eventueel andere (verplichte)
intakeactiviteiten. Pas daarna, als aan alle voorwaarden is voldaan, volgt de definitieve inschrijving.
Hieronder wordt in het kort weergegeven hoe de aanmeldprocedure verloopt:
Aanmeldprocedure
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De leerling
aanmelden.

Ontvangstbevestiging van
de aanmeldsite.

Aanvullende
informatie aanleveren (door de
decaan/mentor
en de ouders/
verzorgers van
de leerling).

Uitnodiging
voor het plaatsingsgesprek.

Het plaatsingsgesprek.

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

Advies/besluit
plaatsing:
ja/nee

De leerling vult
de gegevens op
de aanmeldsite
in, eventueel
samen met u.

Uw leerling ontvangt per e-mail
een ontvangstbevestiging.

Uw school en de
ouders/verzorgers ontvangen
een e-mail met
het verzoek
aanvullende
informatie
te geven. Dit
alleen bij leerlingen die jonger
zijn dan 18 jaar.

De leerling
wordt zo snel
mogelijk na de
aanmelding
uitgenodigd
voor het plaatsingsgesprek.

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

Een plaatsingsplusgesprek met
het SAB vindt
plaats wanneer er
specifieke leerof begeleidingsvragen zijn.
Bijvoorbeeld bij:
•
lichamelijke
beperkingen
•
leer/gedrags
problemen
•
psychische
klachten

De leerling kan
wel of niet geplaatst worden.

Indien nodig
kan nog een
plaatsingsplusgesprek
volgen met een
deskundige van
Student Advies
& Begeleiding
of met een
medewerker
van Studie- en
Loopbaan-oriëntatie.

Een plaatsingsplusgesprek met
een medewerker
van SLO vindt
plaats wanneer
de leerling niet
precies weet
welke opleiding
hij wil of kan
volgen.
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1 | De leerling digitaal aanmelden
Een goed moment om de leerling aan te melden is als u met hem/haar een loopbaangesprek hebt over
de vervolgopleiding. 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.
In verband met het recht op toelating tot opleiding van keuze, en recht op een studiekeuzegesprek is
het belangrijk dat de leerling zich voor 1 april aanmeldt.
De leerling kan zich ook zelf aanmelden, bijvoorbeeld thuis met zijn/haar ouders/verzorgers of op
school.
Digitaal aanmelden
Aanmelden kan via www.landstedembo.nl of telefonisch via de Infoshop: 0800-024 56 66.
Bij het invullen is het volgende nodig:
• Identiteitsbewijs
• Burgerservicenummer
• De gegevens van de vooropleiding en de laatst bezochte school
Ga samen met de leerling naar www.landstedembo.nl en klik op de button ‘Aanmelden opleiding’.
Loop samen de onderstaande stappen door:
Stap 1: Opleidingskeuze

Acties
•
•

•

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 wil kiezen, 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 maken.
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Stap 2: Persoonlijke gegevens

Acties
•
•

Stap 3: Contactgegevens ouder/verzorger

Verplichte velden staan aangeduid met
een *.
Bij de Tips staat vermeld hoe het veld
correct ingevuld kan worden.

Acties
•
•

•

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 of 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

Acties
•

Kies de vooropleiding van de leerling.

•

Maak een keuze uit het overzicht met
vooropleidingsscholen. 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?

•

Stap 5: Overig

Acties
•

Tijdens stap 5 (zie aanmeldprocedure
van stap 2) wordt aangegeven of de
leerling geplaatst kan worden op de
gewenste opleiding, of dat samen
met de leerling (en eventueel met u)
gezocht wordt naar een passende
opleiding.
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2 | Informatieoverdracht
(door u als decaan/mentor/leertrajectbegeleider)
Nadat wij de aanmelding hebben ontvangen, krijgt u als decaan/mentor/leertrajectbegeleider via het
centrale e-mailadres van uw school per e-mail een verzoek om handelingsgerichte informatie over de
leerling aan te leveren. Dit gebeurt automatisch bij leerlingen die jonger zijn dan 18 jaar.
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 (onze medewerker die het plaatsingsgesprek voert) weet dan dat
het formulier onder de aandacht is geweest.
Reageer zo snel mogelijk
De extra informatie die u invult, is waardevolle input voor de opleidingskeuze van de leerling. Wij
ontvangen deze dus graag binnen 5 dagen zodat belangrijke aspecten meegenomen kunnen worden in
het plaatsingsgesprek. De ouders/verzorgers ontvangen ook het verzoek om informatie aan te leveren.
Op de volgende pagina vindt u een voorbeeld van de bevestigingsmail.
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E-mail met link
Bevestigingsmail aanmelding (decaan/mentor)
Geachte heer, mevrouw,
Deze mail is bestemd voor de decaan/mentor/leertrajectbegeleider van [NAAM
LEERLING] met het verzoek aanvullende informatie aan te leveren via onderstaande
link.
[NAAM LEERLING] heeft zich bij Landstede MBO aangemeld voor de opleiding [NAAM
OPLEIDING]. 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 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 5 dagen
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. Wij adviseren om het
formulier zonder pauzes in te vullen omdat na een aantal minuten de verbinding wordt
verbroken en de reeds ingevulde informatie verloren gaat.
Open het formulier
NB: Mocht de bovenstaande knop niet werken dan kunt u als volgt handelen:
1.
Klik met de rechtermuisknop op de knop.
2.
Kies hyperlink kopiëren.
3.
Open internet.
4.
Ga met de muis in de adresbalk staan. Maak deze leeg.
5.
Klik op de rechtermuisknop.
6.
Kies plakken.
7.
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 gebeurt.
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

Acties
•

Klik op de link in de e-mail of kopieer
en plak deze in uw browser.
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Acties
•

•

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.
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3 | Het plaatsingsgesprek
Nadat de aanmelding van uw leerling bij ons binnen is, nodigen wij de leerling zo snel mogelijk uit voor
een individueel plaatsingsgesprek. Het voeren van dit gesprek is bij elke opleiding een verplichte
intakeactiviteit. Doel hiervan is wederzijdse kennismaking en met elkaar kijken of de gekozen opleiding
goed bij de leerling past. Daarom het vriendelijke verzoek om de informatieoverdracht zo snel mogelijk,
uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst van de e-mail, in te vullen. De leerling ontvangt een
uitnodigingsbrief voor het plaatsingsgesprek, waarin onder andere vermeld wordt wanneer, waar en
hoe laat hij/zij verwacht wordt en met welke medewerker het gesprek plaatsvindt. In deze brief staat
ook aangegeven wat de leerling mee moet nemen naar het plaatsingsgesprek of welke opdrachten ter
voorbereiding op dit gesprek gemaakt moeten worden.

4 | Het plaatsingsplusgesprek
Het plaatsingsplusgesprek vindt plaats met een studentadviseur van Student Advies & Begeleiding
(SAB). De leerling voert dit gesprek wanneer hij/zij een specifieke leer- of begeleidingsvraag/behoefte
heeft. Bijvoorbeeld bij:
• lichamelijke beperkingen
• psychische klachten
• leer- of gedragsproblemen.
De studentadviseur geeft een advies aan de opleiding over wat de leerling nodig heeft om de opleiding
te volgen en met een diploma af te ronden.
Wanneer op basis van alle informatie blijkt dat uw leerling niet op de gewenste opleiding geplaatst kan
of wil worden en hij/zij niet weet welke opleiding te kiezen, dan wordt een plaatsingsplusgesprek
gepland met een loopbaanadviseur van Studie- en Loopbaanoriëntatie (SLO). Samen met uw leerling
(en eventueel ouder/verzorger) wordt er gezocht naar een passende opleiding.

5 | Advies of besluit plaatsing
Tijdens stap 5 (zie aanmeldprocedure van pagina 2) wordt aangegeven 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 afdeling Aanmelden & Plaatsen. U kunt ons
telefonisch bereiken op werkdagen via telefoonnummer 088-850 80 10 of 088-850 80 11 en via
e-mail aanmelden-mbo@landstede.nl. Ook kunt u gratis bellen met de Infoshop, via telefoonnummer
0800-024 56 66.

