Intake procedure CITAVERDE College
Aanmelden kan bij voorkeur digitaal, via de website van CITAVERDE College. De aanmelding
en de gegevens die daarbij zijn ingevuld worden door CITAVERDE College getoetst. Dat
gebeurt door de centrale intake op grond van de wettelijke vooropleidingseisen en op basis van
de geldende plaatsingscriteria.
Je aanmelding wordt beoordeeld en je bent direct plaatsbaar indien je vooropleiding goed
aansluit op de opleiding van je keuze en er geen verdere vragen zijn op de gebieden motivatie,
kennis, kunde en slagingskansen (zie pagina 2). Dan word je direct geplaatst in de opleiding
van je keuze.
Jij krijgt als één van de verplichte intake-activiteiten een Talent-scan aangeboden. Deze scan is
een instrument om meer inzicht te krijgen in jouw motivatie, kennis, kunde en slagingskansen.
Alle verkregen informatie over jou vormt de basis voor een advies van ons over de door jou
gekozen opleiding.
Op dat moment kun jij nog van inschrijving veranderen naar bijvoorbeeld een ander niveau.
Wanneer jij je definitieve inschrijvingskeuze voor jouw opleiding kenbaar gemaakt hebt, ontvang
je een plaatsingsbrief en een onderwijsovereenkomst om te ondertekenen.
Ook krijg je een verzoek een Digitaal Doorstroom Dossier (DDD) in te vullen met je huidige
school, zodat belangrijke begeleidingsgegevens ook bij CITAVERDE College bekend zijn.
Blijkt naar aanleiding van bijvoorbeeld het gesprek dat je voor een andere opleiding binnen
CITAVERDE College kiest, dan kan de medewerker van CITAVERDE College die met jou het
gesprek voert deze wijziging direct doorvoeren. Je ontvangt thuis een bevestiging van de
wijziging. Wil je deze wijziging eerst overleggen thuis of op school? Dat is geen probleem. Je
kunt later je keuze doorgeven aan de medewerker met wie je hebt gesproken. Als je je
definitieve keuze hebt doorgegeven, ontvang je een plaatsingsbrief en een
onderwijsovereenkomst om te ondertekenen.
De schoollocatie van jouw definitieve keuze nodigt je uit voor een kennismaking.
Blijkt in het individueel gesprek dat je liever geen opleiding meer wilt volgen bij CITAVERDE
College? Stuur dan een e-mail naar studentenadmin@citaverde.nl met jouw OV-nummer en
de reden waarom je je aanmelding intrekt. De centrale intake stuurt je een bevestiging van je
uitschrijving.
Zoals je wellicht zult begrijpen hebben we van de studenten van een andere school minder
beeld dan van studenten die op één van onze CITAVERDE-locaties een opleiding gevolgd
hebben. Voor de studenten van CITAVERDE College hebben we een verkorte procedure
ingericht waarin de Talent-scan alleen nog maar gebruikt zal worden als vertrekpunt voor je
begeleiding binnen CITAVERDE, omdat ons er alles aan gelegen is om jou de best passende
begeleiding te bieden om van je opleiding een succes te maken.
De algemene voorwaarden van de onderwijsovereenkomst en voorbeeld
onderwijsovereenkomsten kun je hier downloaden en inzien.

Wettelijke toelatingseisen
Wat is de juiste vooropleiding?
Niveau VMBO
Geen diploma
Praktijkschool
VMBO Basisberoeps Leerweg (BB)
VMBO Kaderberoeps, Gemengde
Leerweg of Theoretische Leerweg
(KB, GL of TL))

Niveau MBO
Entree
Entree
Niveau 2

Niveau 3 en 4
Ook kun je aan deze mbo opleidingen beginnen
wanneer
je een overgangsbewijs van Havo / VWO 3 naar Havo /
VWO 4 bezit

Verdere plaatsingscriteria (verdere toelatingseisen)
1.
Indien je je vóór 1 april 2018 aanmeldt en voldoet aan de juiste toelatingseisen, heb je
recht op toelating tot de opleiding(en) van jouw keuze mits je de verplichte
intakeactiviteiten bijwoont.
2.
Indien je je niet vóór 1 april 2018 aanmeldt en/of indien je de verplichte
intakeactiviteiten niet bijgewoond hebt, mag je worden toegelaten. De toelating vindt
dan plaats via een iets uitgebreider traject. Je aanmelding wordt besproken met de
intaker waarna hij/zij een advies uitbrengt aan de aannamecommissie. De
aannamecommissie toetst of jouw ondersteuningsvraag, wensen en competenties in
overeenstemming zijn met de mogelijkheden en de zorgbreedte van CITAVERDE
College.
Intakeactiviteiten
CITAVERDE College bepaalt per locatie welke activiteiten zij verplicht stelt en waaraan je dient
deel te nemen. Deze worden tijdig gepubliceerd zodat je weet wat er van je wordt verwacht.
Denk bij zo een intakeactiviteit aan een algemene introductie.
Verder krijgt iedere student die aan een nieuwe opleiding begint een Talent Scan aangeboden
als intakeactiviteit. De uitkomst van de scan wordt door CITAVERDE College gebruikt om jou
goed te begeleiden in het maken van je keuzes plus tijdens je opleiding.
Opleidingsplaatsen
Het College van Bestuur van CITAVERDE College kan voor een opleiding het aantal
deelnemende studenten beperken in de vorm van een zgn. Numerus Fixus wegens de
opleidingscapaciteit of uit oogpunt van arbeidsmarktperspectief. Voor welke opleiding dit van
toepassing is, wordt tijdig gepubliceerd. De selectie voor deze opleidingen is in volgorde van
aanmelding.

Voor alle niet in dit document beschreven bijzonderheden verwijzen we naar het bevoegd
gezag van CITAVERDE ter stellingname.
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