Stroomschema Nova Toelatingscommissie voor decanen
Aanmelden
niv. 2, 3, 4
opleiding

Intaketraject
succesvol
doorlopen

Intaketraject

Voorlopig
geplaatst in
opleiding

Examen vo

Geslaagd?

ja

Definitief
geplaatst

nee
Decaan meldt leerling aan bij
toelatingscommissie.

Examenjaar
overdoen

Geen optie

Decaan meldt leerling aan bij toelatingscommissie met het
‘Doorstroomformulier Toelatingscommissie v(mb)o’ (download
van de Nova website). De decaan vult dit formulier volledig en
juist in. De decaan stuurt ook de gewaarmerkte kopie van de
cijferlijst op naar de Toelatingscommissie.

Vavo

Vavo = voor vakken mavo,
havo of vwo

Alvast studeren

Alvast studeren = maatwerk
combinatie vavo en mbo

De decaan dient het doorstroomformulier én de gewaarmerkte
kopie cijferlijst uiterlijk dinsdag 3 juli 2018 in.
Entreeopleiding

Latere aanmeldingen worden niet in behandeling genomen.

Is het doorstroomformulier toelatingscommissie juist en
volledig ingevuld en is de gewaarmerkte kopie van de cijferlijst
aanwezig?

nee

Doorstroomformulier wordt ter aanvulling naar decaan teruggestuurd. Zo nodig, met opnieuw verzoek voor gewaarmerkte
kopie cijferlijst.

ja
Toelatingscommissie beoordeelt alle documenten uit het
intaketraject van de leerling en het doorstroomformulier
toelatingscommissie.

Zijn er voldoende aanknopingspunten om de aanvraag in
behandeling te nemen?

nee
Leerling is niet toelaatbaar tot de niv. 2, 3 of 4 opleiding.

ja
Leerling doet capaciteitentest mbo op maandag 9 juli 2018.

Leerling heeft op woensdag 11 juli 2018 gesprek met
de toelatingscommissie. Ouders/verzorgers zijn hierbij aanwezig.
Voor minderjarigen is dit verplicht.

De toelatingscommissie besluit of de leerling tot de niv. 2, 3 of
4 opleiding wordt toegelaten. Dit besluit is bindend.

Positief

Negatief

Leerling wordt definitief in Nova opleiding geplaatst.
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Voorwaarden voor aanmelding
Voorwaarden om leerling aan te melden bij de
toelatingscommissie:
• het doorstroomformulier toelatingscommissie is
volledig en juist ingevuld. In dit formulier onderbouwt
de decaan (vo-school) waarom de leerling zonder
vo-diploma het komend schooljaar het best op zijn
plaats is in een mbo niveau 2, 3 of 4 opleiding
• gewaarmerkte kopie cijferlijst meesturen
Indien de aanmelding niet voldoet aan bovenstaande criteria,
wordt de leerling onverkort terugverwezen naar het vo.

Leerling gaat met advies van de toelatingscommissie terug naar
het voortgezet onderwijs.

