
Aanmeldings- en inschrijvingsprocedure 
Zone.college mbo 
Hieronder staat beschreven wat iedere kandidaat moet weten over het aanmelding-, toelatings- en 
inschrijvingsproces van Zone.college.  

Aanmeldingsproces 

• Vanaf 1 oktober kan de kandidaat zich aanmelden voor een opleiding bij Zone.college.
• Voor het aanmelden voor een opleiding heeft de kandidaat een DigiD nodig.
• Voor een aanmelding zonder DigiD neem dan contact op met de studentenadministratie.
• Vanaf 22 november neemt Zone.college de aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar in 

behandeling.
• De aanmelding van de kandidaat is geldig voor het komende schooljaar.
• De kandidaat dient zich voor 1 mei aan te melden voor een mbo opleiding.
• Het digitale aanmeldingsformulier dient door de kandidaat volledig en correct te worden ingevuld.
• Als de kandidaat minderjarig is, is de kandidaat verplicht de gegevens van de ouder(s)/verzorger(s) 

in te vullen.
• De kandidaat krijgt per email een bevestiging van de aanmelding.
• De opleidingen waar sprake is van een beperkt aantal opleidingsplaatsen worden vermeld op de 

website van Zone.college. De beschikbare opleidingsplaatsen worden op volgorde van aanmelding 
ingevuld.

• Indien de kandidaat zich voor meerdere opleidingen aanmeldt, wordt de kandidaat verzocht 
voorafgaand aan de start van de aanmeldings-inschrijvingsprocedure, die bestaat uit het toelatings- 
en inschrijvingsproces, een voorlopige keuze te maken voor 1 opleiding en deze te mailen naar 
mboadministratie@zone.college. Deze aanmelding wordt in eerste instantie behandeling genomen.

Toelatingsproces 

• Aan de hand van de wettelijke vooropleidingseisen wordt bepaald of de kandidaat toelaatbaar is 
voor de aangemelde opleiding.

• De kandidaat die zich na 1 mei aanmeldt kan worden verplicht deel te nemen aan de afname van 
de AMN Talentscan in combinatie met een eventueel studieadviesgesprek.

• Zone.college informeert de kandidaat over toelating tot de opleiding door middel van een 
toelatingsbrief in combinatie met de onderwijsovereenkomst.

• Indien een kandidaat niet toelaatbaar is, wordt hij/zij zo spoedig mogelijk na de aanmelding door 
middel van een afwijzingsbrief hierover geïnformeerd en wordt er door Zone.college contact 
opgenomen voor een mogelijke alternatieve opleiding.

• De kandidaat die toegelaten is kan Zone.college schriftelijk verzoeken om een studiekeuzeadvies 
af te geven. Dit advies komt tot stand aan de hand van de AMN Talentscan. Dit advies wordt na 
afname van de AMN Talentscan binnen 5 werkdagen per mail aan de kandidaat toegezonden.

Inschrijvingsproces 

• De kandidaat kan zich voor één opleiding inschrijven.
• De inschrijving is definitief wanneer:

- Zone.college een ondertekende en volledig correct ingevulde onderwijsovereenkomst van de
kandidaat heeft ontvangen. Wanneer de kandidaat minderjarig is, ondertekenen ook de
ouder(s)/verzorger(s) de onderwijsovereenkomst. In de onderwijsovereenkomst staan de
rechten en plichten van zowel de kandidaat als van Zone.college. Door het ondertekenen van

https://digid.nl/aanvragen?intcamp=pa-hypotheek-voorwaarden&inttype=link-digid.aanvragen.op.digid.nl&intsource=particulieren.apps.ockto&ra_resize=yes&ra_toolbar=yes&ra_menubar=yes&ra_mfvars=clickout%7COckto%20app%7Cexternalwebsite


de onderwijsovereenkomst gaat de student akkoord met alle voor hem geldende 
gedragscodes en reglementen van Zone.college.  

- een diplomacontrole is uitgevoerd in het diplomaregister van DUO waaruit blijkt dat de
kandidaat het benodigde diploma heeft behaald.

Afmeldingsproces 

• Indien een kandidaat besluit niet aan een opleiding deel te nemen, dient dit per email uiterlijk voor
aanvang van het nieuw schooljaar door te worden gegeven aan: mboadministratie@zone.college.

Bezwaar

• Indien de kandidaat het niet eens is met het besluit van de Toelatingscommissie dan kan, binnen 6
weken na dagtekening van deze brief, een bezwaar ingediend worden bij de Centrale
Toelatingscommissie van Zone.college, Postbus 190, 7240 AD te Lochem. Het bezwaar moet een
duidelijke motivatie bevatten.

Privacy

• Door zich aan te melden gaat de kandidaat akkoord met de verwerking van de persoonsgegevens
door de administratie van Zone.college. De door de kandidaat verstrekte gegevens behandelt
Zone.college volgens de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Onvoldoende aanmeldingen

• Bij onvoldoende aanmeldingen houdt Zone.college zich het recht voor om een opleiding op een
locatie niet te starten. In dat geval wordt de student naar een andere locatie of opleiding
doorverwezen.
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