Inloggen Oriëntatiedagen Utrecht leerlingen:

Leerlingen kunnen een account aanmaken
voor een oriëntatiedag in de regio Utrecht
op: www.zoekjouwmbo.nl
Leerlingen loggen in door:
1. In de linker kolom een emailadres
en wachtwoord op te geven. Dit
moet een emailadres zijn waar de
leerlingen veel op kijken, omdat
alle communicatie over de
workshops via mail verloopt.
2. Vervolgens wordt er gevraagd naar
een BSN. Hierdoor is de koppeling
tussen leerling en het VLC mogelijk
3. Hierna kunnen leerlingen zich
aanmelden voor een workshop.
4. Wanneer een leerling de volgende
keer wil inloggen, kan dit in de
rechter kolom.

Het workshopaanbod:
Binnen de website van zoekjouwmbo.nl is er een
groot workshopaanbod. Het is belangrijk dat de lijst
even wordt doorgelezen voordat ergens op geklikt
wordt. Op deze manier wordt het globale aanbod
duidelijk.
Het aanbodoverzicht bestaat uit drie delen. Bovenin
kan er gezocht worden op zoekwoorden. In de
linker kolom kunnen criteria aan- en uitgezet worden.
Op die manier is het mogelijk om gericht te zoeken
op bijvoorbeeld een bepaalde branche of locatie.
Alleen het aanbod van de eerstvolgende periode is
te zien. Vaker inloggen om het aanbod te bekijken is
dus noodzakelijk.

Zodra een leerling op een workshop klikt komt er
een pagina in beeld met uitgebreidere informatie.
(afbeelding onder) Bovenin staan de belangrijkste
gegevens zoals; MBO instelling, branche en
doelgroep. Door op de branche te klikken verschijnt
er een pop-up scherm met informatie en een film
over de branche.
Bovenin staat verder de workshop informatie. Wat
leerlingen kunnen verwachten van de workshop, de
locatie en contactpersonen, media en de
mogelijkheid om je in te schrijven. Onderin staat
nog de opleidings-informatie en doorstroom
mogelijkheden.

Inschrijven.
Mocht het zo zijn dat een workshop vol is dan
worden leerlingen op de wachtlijst gezet. Zodra het
aantal plaatsen is verhoogd krijgen de leerlingen
een mail en zijn ze automatisch ingeschreven. Blijft
een workshop vol zitten, dan krijgt de leerling een
dag van te voren een mail dat hij niet hoeft te
komen.
Een leerling mag zich maximaal voor 1 workshop
onder schooltijd aanmelden. Dit moet altijd worden
doorgegeven aan de decaan. Leerlingen moeten
(zelfstandig) naar de locatie toe om de workshop te
kunnen volgen. Hier moeten ze bij het aanmelden
wel rekening mee houden. De meeste workshops
zijn op woensdag van 13.30 – 16.00 uur. Wanneer
leerlingen zich hebben aangemeld voor een of
meer oriëntatieworkshop(s), laat ze de data alvast
goed in hun agenda noteren.
Leerlingen krijgen een week van te voren een herinneringsmail.

Succes met inschrijven!

Aanmelden orientatiedag ROC van Amsterdam:

De leerling kan inloggen op www.ikkiesmbo.nl en zich aanmelden.
De benodigde code hiervoor is:

D-0479-1865-3664
Zij kunnen daar de competentietest doen en ook kunnen zij zich aanmelden voor een meeloop moment. Als een
leerling zich aanmeldt krijgt de decaan hiervan automatisch bericht. Op die manier zijn de leerlingen die een
aanmelding hebben gedaan goed te volgen. Het meelopen is bedoeld voor 4e jaars die een overstap gaan maken
naar het MBO. Op het moment van dit schrijven zijn er nog geen meeloopmomenten bekend voor het komende
schooljaar.

Welkom bij Ikkiesmbo.nl
Weet je al welke opleiding je wilt volgen? Of wat je later wilt worden? Bij het ROC van Amsterdam staat talent centraal. Wij geven
de mogelijkheid om te doen waar je écht goed in bent en wat jij leuk vindt.
Ikkiesmbo.nl helpt je om een mbo-opleiding te kiezen die bij je past. Via deze website kun je je opgeven voor activiteiten die je
helpen de juiste beroepskeuze te maken.
Daarnaast kan je een competentietest maken om er achter te komen waar jij goed in bent.
Veel succes!

Heb je een activatiecode ontvangen?
Voer hieronder de activatiecode in die je van jouw decaan of mentor hebt ontvangen. Klik vervolgens op activeren om een profiel
aan te maken.
Activeren

Heb je al een profiel?
Log dan hieronder in met jouw inlognaam en wachtwoord.
Jouw gebruikersn

Jouw w achtw oo

Inloggen

wachtwoord kwijt?

Geen inloggegevens?
Heb je geen activatiecode of inloggegevens, vraag of jouw decaan of mentor contact opneemt via decanen@rocva.nl.

