ZORG & WELZIJN

ECONOMIE

Leren voor het leven

Aanmelden

TECHNOLOGIE

aanmeldingen@hoornbeeck.nl
www.hoornbeeck.nl/aanmelden

Adressen
 Locatie Amersfoort
Utrechtseweg 230
085 483 8000
amersfoort@hoornbeeck.nl

 Locatie Apeldoorn
Musschenbroekstraat 11
085 483 8001
apeldoorn@hoornbeeck.nl

 Locatie Goes
Van Dusseldorpstraat 45
085 483 8002
goes@hoornbeeck.nl

 Locatie Gouda
Noordelijk Halfrond 10
085 483 8003
gouda@hoornbeeck.nl

 Locatie Kampen
Willem Hendrik Zwartallee 1
085 483 8004
kampen@hoornbeeck.nl

 Locatie Rotterdam
Carnissesingel 210
085 483 8005
rotterdam@hoornbeeck.nl

www.hoornbeeck.nl
www.hoornbeeck.nl/aanmelden

Aanmelden? Nu doen!
Cursusjaar 2022-2023

DIENSTVERLENING

Utrechtseweg 230
3818 ET Amersfoort
085 483 8035

Welkom op het Hoornbeeck College!
Je bent bezig met het laatste jaar van het voortgezet onderwijs
en je wilt je gaan aanmelden voor een mbo-opleiding. Fijn dat
je kiest voor het Hoornbeeck College!
We zijn ervan overtuigd dat je een goede keuze hebt gemaakt.
Voordat je aan je studie kunt beginnen, moet je aangemeld
worden. Hoe werkt dat?

Hoe kun je je aanmelden?

Er zijn twee manieren om je aan te melden:

1.

Als je op een van de onderstaande scholen zit, krijg je van je mentor of decaan instructies
hoe je digitaal aan kunt melden:
Calvijn College (Goes, Krabbendijke, Middelburg en Tholen)
Driestar College (Gouda, Lekkerkerk en Leiden)		
Gomarus SG (Gorinchem)
Ichthus College (Veenendaal)		
Jacobus Fruytier SG (Apeldoorn, Rijssen en Uddel)
Pieter Zandt SG (Kampen, Staphorst, Urk en IJsselmuiden)
Prins Maurits SG (Middelharnis)
Van Lodenstein College (Amersfoort, Barneveld, Ede, Hoevelaken en Kesteren)
Wartburg College (Rotterdam en Dordrecht)
De online aanmeldprocedure bestaat uit drie stappen:
Je logt in met je leerlingnummer van je huidige school en vult zelf het eerste deel van
het formulier in (deel A).
Nadat het eerste deel is ingevuld, gaat het formulier automatisch naar je decaan of
mentor. Hij of zij vult het formulier verder aan en stuurt het naar jou terug (deel B).
Als jij (en je ouders) akkoord gaat met de inhoud, gaat je aanmelding naar het
Hoornbeeck College (deel C).

2.

Zit je niet op een van de genoemde scholen? Dan kun je contact opnemen met de locatie
waar je wilt gaan studeren. Je krijgt dan meer informatie over de aanmeldprocedure
die voor jou van toepassing is en eventueel meer informatie over de identiteit van het
Hoornbeeck College.
Succes met het afronden van dit schooljaar!

Aanmelden voor een opleiding?
Vóór 1 april 2022!
Wil je een mbo-opleiding volgen op het Hoornbeeck College? Meld je dan
aan vóór D.V. 1 april 2022! Deze datum is een harde deadline die door de
overheid is vastgelegd. Zeker als je al weet welke opleiding je wilt volgen,
is het goed om je vroeg aan te melden. Meer informatie vind je via
www.hoornbeeck.nl/aanmelden.
Meld je je aan na 1 april 2022, dan is het niet zeker of je kunt starten met
de door jou gekozen opleiding.
Weten welke opleidingen het Hoornbeeck College in jouw regio aanbiedt?
Je vindt ze op www.hoornbeeck.nl/opleidingen. Daar kun je in een paar
klikken een duidelijk overzicht van de mogelijkheden krijgen.

Ben je er uit en wil je een mbo-opleiding volgen
op het Hoornbeeck College?
Wacht dan niet en meld je vandaag nog aan!

Wanneer je aanmelding ontvangen is, informeren wij je zo snel mogelijk over het vervolg.

www.hoornbeeck.nl/aanmelden

