INFO VOOR DECANEN
Het Nova College houdt schooldirecteuren en decanen van het voortgezet onderwijs graag op de hoogte van het laatste nieuws
over onze opleidingen en onze activiteiten Voorlichting en Werving.

Algemeen
Decanenportal mbo en vavo
Voor de scholen waar wij nauw mee samenwerken hebben wij een Decanenportal. Een afgeschermde digitale omgeving voor
schooldirecteuren en decanen met informatie over hun (oud-)leerlingen, die bij ons een opleiding volgen. Ben je schooldirecteur en
heb je nog geen toegang tot de Decanenportal? Vraag dan je inlogcode aan via het aanvraagformulier Decanenportal. Na
ontvangst van de inlogcode kun je zelf de decaan of decanen van je school aanmelden.

Nieuwsbrief Decanen
Via de digitale Nieuwsbrief Decanen houden we je op de hoogte van onze activiteiten. Ontvang je de Nieuwsbrief Decanen nog
niet? Mail dan naar decaan@novacollege.nl. Daar kun je ook terecht als je vragen hebt.
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Toelating zonder diploma
Geen diploma, toch naar het mbo?
Voor toelating tot alle mbo-opleidingen niveau 2 tot en met 4 is een vo-diploma nodig. Heb je een leerling die geen vo-diploma heeft
en dat ook niet (meer) kan halen op een middelbare school? Dan kan hij/zij de Entreeopleiding gaan doen. Voor een beperkte groep
leerlingen is er een mogelijkheid naar mbo niveau 2, 3 of 4 te gaan via de Toelatingscommissie.

Aanmelden leerling voor Entreeopleiding
Wil je een leerling aanmelden voor een van onze Entreeopleidingen? Klik hier voor instroomformulier Entree, vul het samen met je
leerling volledig in.

leerling volledig in.

Aanmelden leerlingen voortgezet speciaal onderwijs
Leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs kunnen in aanmerking komen voor toelating op niveau 2 (of eventueel 3) via de
Toelatingscommissie. Het vso verstrekt geen diploma's. Formeel zijn vso-leerlingen daarom alleen toelaatbaar tot de
Entreeopleidingen, terwijl sommigen van hen dat geen recht doet. Voor vso-leerlingen die naar een niveau 4-opleiding willen, is
staatsexamen van vmbo-t verplicht. Ook voor niveau 3 bevelen we dit aan. Maar voor de groep die een niveau 2 opleiding wil gaan
doen, kunnen vso-scholen een Instroomformulier vso invullen.
De procedure:
1. Vso meldt de leerling eind november aan bij de toelatingscommissie met een instroomformulier.
2. Om de vorderingen in de aanloop naar het mbo onderwijs te volgen zijn een aantal momenten gepland tussen de leerling, de
contactpersoon van de vso-school en de opleidingsmanager van de gewenste opleiding. Belangrijk hierbij is het
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).
3. Op basis van de resultaten van de activiteiten tijdens het schooljaar beslist de toelatingscommissie of de vso-leerling
toelaatbaar is tot de gewenste opleiding. En ook welke aanvullende ondersteuning nodig is. De reguliere intake is dan niet meer
noodzakelijk.

Aanmelden overige leerlingen via Nova Toelatingscommissie
Heeft je leerling een positieve intake gedaan voor een mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4 en is hij of zij voorlopig geplaatst in deze
opleiding, maar gezakt voor het vo-examen? Is bovendien Vavo voor hem of haar geen optie? Dan beslist de Nova
Toelatingscommissie over de toelating. Wil je een leerling aanmelden bij de Nova Toelatingscommissie? Download dan dit
doorstroomformulier Toelatingscommissie v(mb)o, vul het samen met je leerling volledig in en mail het naar
toelatingscommissie@novacollege.nl.
De Toelatingscommissie neemt alleen volledige ingevulde formulieren met een gewaarmerkte kopie van de cijferlijst in
behandeling, die vóór juli zijn ingediend. Als de commissie positief oordeelt over het formulier, dan volgt voor de leerling de
capaciteitentest mbo en een persoonlijk gesprek*. Op basis van de resultaten van de capaciteitentest mbo, de eerder gemaakte
digitale intaketoets, het Inlichtingenformulier decaan/mentor en het persoonlijk gesprek beoordeelt de Toelatingscommissie of er
voldoende aanknopingspunten zijn. De Toelatingscommissie besluit of de leerling:
kan beginnen aan de mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4, en/of
hij/zij daarbij extra ondersteuning in het kader van passend onderwijs krijgt
Let op!
De capaciteitentest mbo vindt plaats in de tweede week van juli. De gesprekken vinden plaats in diezelfde week. Als de leerling niet
kan op deze dagen, is hij of zij niet toelaatbaar.
* Als de leerling minderjarig is, moeten de ouders/verzorgers bij dit gesprek aanwezig zijn.
Bovenstaande procedure vind je hier in een stroomschema >>

Welk vakkenpakket voor welke opleiding?
Voor een aantal mbo-opleidingen zijn bovendien bepaalde vakken in het pakket nodig. Bijvoorbeeld wiskunde, economie, nask of
een tweede moderne vreemde taal.
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