Intakeprocedure
1. Aanmelding
•

Je meldt je aan door het aanmeldingsformulier op de website van
Lentiz | MBO Westland volledig in te vullen.
Als je aanmelding compleet is krijg je een bevestiging van je
aanmelding. Daarna volgt een uitnodiging voor een intakegesprek.

•

2. Intakegesprek
•

•

Het intakegesprek duurt 30 minuten.
We vragen je om naar dit gesprek het volgende mee te nemen:
o Het ingevulde intakeformulier
o De door jou gemaakte intakeopdracht
o Je ID en een pasfoto
o Een kopie van je laatste rapport
Op basis van het gesprek geeft de intaker een advies voor
plaatsing.

Tweede intakegesprek
•

•

•

Heb je de intakeopdracht niet gemaakt of niet bij je dan heb je een
kort gesprek over de reden daarvan. Het intakegesprek wordt dan
gestopt. Als je toch graag verder wilt met de intakeprocedure
wordt er een tweede intakegesprek gepland.
Als tijdens het intakegesprek blijkt dat de uitwerking van je
opdracht onvoldoende is dan wordt een tweede intakegesprek
gepland waarbij we je de kans geven om de opdracht te
verbeteren of om een nieuwe opdracht te maken.
Op basis van het tweede gesprek geeft de intaker een advies voor
plaatsing.

3. Plaatsing
•
•

De plaatsingscommissie neemt een besluit over je plaatsing.
Je ontvangt hierover een brief. In deze brief ontvang je ook een
uitnodiging voor een eerste kennismakingsbijeenkomst.

4. Inschrijving
•
•
•

Als je geplaatst bent schrijven we je in bij de opleiding.
Wij stellen een onderwijsovereenkomst (OOK) op.
De OOK wordt ondertekend door jou en/of je ouders en door
school op de kennismakingsbijeenkomst.
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Aanmelding

Je meldt je aan via de website van Lentiz | MBO Westland. Let op dat je alle gegevens invult op het
aanmeldformulier, anders kunnen we je aanmelding niet in behandeling nemen. Als je aanmelding volledig is
ontvang je een bevestiging van de aanmelding. Daarna volgt een uitnodiging voor een intakegesprek.
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Intakegesprek

Het intakegesprek vindt plaats met een intaker. Dat is een docent uit de opleiding waarvoor je je hebt
aangemeld. Je gaat in gesprek over het beeld dat je hebt van de opleiding en het beroep, en over de resultaten
van de intakeopdracht. Ook persoonlijk relevante omstandigheden en het vervolg van de intakeprocedure
worden besproken. Het doel van de intake is om je te leren kennen en om samen te kijken of de gekozen
opleiding en het opleidingsniveau voor jou geschikt en haalbaar is.
Het gesprek duurt maximaal 30 minuten. Om deze tijd zo goed mogelijk te benutten vragen we je om het
gesprek voor te bereiden en het volgende mee te nemen:
•

Het door je mentor en/of ouders ingevulde intakeformulier
Aanvullend op je aanmeldformulier maken we gebruik van een intakeformulier wat door je huidige
mentor en/of je ouders wordt ingevuld. Met dit intakeformulier krijgen we meer informatie over jou
zodat we je zo goed mogelijk kunnen begeleiden bij je studiekeuze en tijdens je opleiding.

•

De door jou gemaakte intakeopdracht
Door het maken van een intakeopdracht laat je zien wat je beeld is van de opleiding / het beroep, wat
je motivatie is voor de opleiding/beroep en/of hoe je één of meer vaardigheden al beheerst. Je bent
verplicht de intakeopdracht te maken en mee te nemen naar het persoonlijke gesprek. Heb je de
opdracht niet gemaakt dan heb je een kort gesprek over de reden daarvan en word je naar huis
gestuurd omdat het intakegesprek niet door kan gaan. Als je toch verder wilt met de intakeprocedure
maken we een afspraak voor een tweede intakegesprek.
Het kan ook zijn dat we tijdens het intakegesprek aangeven dat we de resultaten van je
intakeopdracht onvoldoende vinden. We zullen je dan vragen om de opdracht te verbeteren of een
nieuwe opdracht te maken en we maken dan een afspraak voor een tweede intakegesprek.

Let op: om een goed beeld van jezelf te geven is het verstandig om te doen wat je gevraagd wordt zoals
hierboven aangegeven. Als je je niet aan de afspraken houdt stopt de intakeprocedure en kunnen we je niet
plaatsen in de opleiding.
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Plaatsing

De intaker geeft advies aan de plaatsingscommissie van de school. Hoewel je met het juiste diploma altijd
toegelaten kan worden tot de opleiding van je keuze kan het zijn dat we je adviseren om een andere keuze te
maken. De plaatsingscommissie zal de afweging maken of deze opleiding voor jou de juiste is en of je voldoet
aan de toelatingseisen. Als je niet kan worden toegelaten, worden andere mogelijkheden besproken met jou en
je ouders/verzorgers. Bij toelating tot de aangemelde opleiding ontvang je hiervan een schriftelijke bevestiging.
Je ontvangt dan ook een uitnodiging voor een eerste kennismakingsbijeenkomst. Definitieve plaatsing is
afhankelijk van je diplomering.
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Inschrijving

Na een positief besluit van de plaatsingscommissie volgt de inschrijving. Op de kennismakingsbijeenkomst
ondertekenen de directie en jij de onderwijsovereenkomst (OOK). Als je nog geen 18 bent tekenen ook je
ouders/verzorgers mee. In de OOK worden afspraken vastgelegd waar zowel Lentiz | MBO Westland als jij zich
aan moeten houden. Er staan afspraken in over o.a. je aanwezigheid, op tijd komen, de
inspanningsverplichting, ziekte en afwezigheid, financiële verplichtingen en aansprakelijkheid.
Bijlage bij de OOK
Als uit de intake blijkt dat voor het doorlopen van de opleiding specifieke afspraken tussen jou en Lentiz | MBO
Westland nodig zijn, worden deze vastgelegd in een bijlage bij de onderwijsovereenkomst (OOK). Deze
afspraken kunnen betrekking hebben op: studievoortgang, extra ondersteuning in het kader van de Wet
Passend Onderwijs, het maken van (extra) opdrachten en andere zaken waarbij extra individuele afspraken
wenselijk zijn.
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