
Stroomschema Nova Toelatingscommissie voor decanen

Geen optie
Decaan meldt leerling aan bij 
toelatingscommissie.

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.

De decaan dient het doorstroomformulier én de gewaarmerkte 
kopie cijferlijst uiterlijk dinsdag 30 juni 2020, 17.00 uur in.

Latere aanmeldingen worden niet in behandeling genomen.

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

Voldoet de leerling aan de gestelde voorwaarden?

Leerling doet capaciteitentest mbo op maandag 6 juli 2020 
10.00 uur.

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

Leerling wordt definitief in Nova opleiding geplaatst.

Leerling heeft op woensdag 8 juli 2020 gesprek met 
de toelatingscommissie. Ouders/verzorgers zijn hierbij aanwezig. 
Voor minderjarigen is dit verplicht.

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

ja

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

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

Aanmelden
niv. 2, 3, 4
opleiding

Intake-
activiteiten

Voldoet aan toelatings-
voorwaarden en er is 
plek beschikbaar

Voorlopig 
geplaatst in 

opleiding

Examen vo Geslaagd?
Definitief 

geplaatst

ja

Examenjaar 

overdoen

Vavo

Voor herexamen of voor 2e 
achtereenvolgende jaar gezakt

Alvast studeren

Entreeopleiding

nee

Vavo = voor vakken mavo, 
havo of vwo

Alvast studeren = maatwerk 
combinatie vavo en mbo

Voorwaarden voor aanmelding
 
Voorwaarden om leerling aan te melden bij de toelatings-
commissie:
 
 • het doorstroomformulier toelatingscommissie is volledig  
  ingevuld door de vo-school
 • gewaarmerkte kopie(en) van de cijferlijst(en) van de   
  vo-examen(s) zijn aanwezig
 • leerling heeft zich aangemeld voor een opleiding niveau  
  2, 3, 4 bij Nova College, heeft de intakeprocedure door 
  lopen en is voorlopig geplaatst, maar:
  ° is voor het herexamen gezakt
  °  is voor het tweede achtereenvolgende jaar gezakt voor 

het vo-examen
 • én examen overdoen, Vavo, Entree of Alvast Studeren   
  zijn geen opties


