Procedure aanmelden en inschrijven bij De Leijgraaf –
in schooljaar 2020/2021
Procedure aanmelden en inschrijven door de
student

Tijdspad

Student meldt zich aan via het digitale
aanmeldformulier.

De student ontvangt een bevestiging van de
aanmelding.

Communicatiemiddel
Studenten kunnen aanmelden via website
van De Leijgraaf of via e-mailadres:
aanmelden@leijgraaf.nl

Per direct.

We vragen de student het Digitaal
doorstroomdossier in te vullen.

Student ontvangt bevestiging op opgegeven
persoonlijke emailadres. Het is belangrijk
dat dit emailadres anders is als die van
ouder/verzorger.
Via de website: mijn.intergrip.nl
handleiding terug te vinden op Leijgraaf website
onder “aanmelden”

Student wordt uitgenodigd voor een
kennismakingsgesprek.
- altijd voor niveau 1+2 opleidingen en vavo
- facultatief voor niveau 3+4 opleidingen
- altijd bij aanmeldingen na 1 april

Binnen twee weken
na de aanmelding.

- Er wordt een bericht verstuurd naar het
e-mailadres opgegeven door de student en
het e-mailadres van de ouder/verzorger (dit
moeten dus twee verschillende
emailadressen zijn)
- SMS wordt ter herinnering gestuurd naar
student en ouder/verzorger.

Student ontvangt bericht van definitieve plaatsing
met toezending onderwijsovereenkomst. Ook
ontvangt de student een studiekeuzeadvies conform
de Wet vroegtijdige aanmelddatum en
toelatingsrecht tot het mbo

Binnen twee weken
na het gesprek.

Er wordt een bericht verstuurd naar het emailadres opgegeven door de student en
het e-mailadres van de ouder/verzorger.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaarberoepsonderwijs/vraag-en-antwoord/wat-zijn-detoelatingseisen-voor-het-mbo

We vragen de student om de
onderwijsovereenkomst (OOK) te tekenen:
Via Digid
Wanneer de student minderjarig is,
ontvangen de ouders via sms een
verificatiecode
* Eventueel Ondersteuningsplan:
Bij aanvullende zorgafspraken wordt er een
ondersteuningsplan opgesteld. Mogelijk wordt er
hiervoor nog een extra gesprek ingepland.

Er wordt een bericht naar het e-mailadres
van de student gestuurd met daarin de
transactiebon en de ondertekende
onderwijsovereenkomst (OOK).

.

Het ondersteuningsplan wordt na
goedkeuring van het Student Services via de
gekozen opleiding opgestuurd naar de
student. Wij vragen deze te ondertekenen
en te retourneren naar de afdeling

Aanmeldingen:
Aanmeldingen gedaan vóór 1 november, worden pas vanaf 1 november in behandeling genomen.
Digitaal Doorstroom Dossier (DDD):
Volledig ingevulde digitale doorstroomdossiers worden vanaf 1 november in behandeling genomen. Een handleiding
staat op de website van ROC de Leijgraaf: https://www.leijgraaf.nl/algemeen/aanmelden
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