Aanmeldings-, Inschrijvings- en
Afmeldingsvoorwaarden Nimeto Utrecht
Fijn dat je je aanmeldt bij Nimeto Utrecht! In dit document beschrijven we wat je moet
weten over je aanmelding.

Aanmelden
•
•
•
•
•
•

Het is belangrijk dat je het aanmeldformulier volledig invult; dan kunnen we je
aanmelding verwerken.
Je kunt je voor één opleiding aanmelden.
Wil je toch een andere opleiding bij ons volgen dan eerst opgegeven? Dan laten
we je eerste aanmelding vervallen.
Je aanmelding is geldig als je het komende schooljaar kunt starten met de
opleiding van jouw keuze.
Met je aanmelding geef je ons toestemming om contact op te nemen met je
huidige school/opleider/werkgever.
Als we je aanmelding verwerkt hebben, ontvang je hiervan een berichtje.

En wat gebeurt er dan?
•
•
•
•
•
•

We controleren of je voldoet aan de wettelijke vooropleidings- en verblijfseisen.
Jij vult ondertussen het Digitaal Doorstroom Dossier (DDD) in. Je ontvangt
hiervoor een inlogcode van ons.
Als je voldoet aan de voorwaarden en je DDD hebt opgestuurd, nodigen we je uit
om deel te nemen aan de intake.
Elke opleiding heeft een aantal beschikbare plaatsen - de opleiding kan vol zijn.
Als te weinig studenten zich voor een opleiding hebben ingeschreven, kan Nimeto
Utrecht besluiten de opleiding niet door te laten gaan.
Als de opleiding niet doorgaat of als hij vol is, laten we je dat op tijd weten.

Intake
De intake nemen we op een aantal vaste momenten in het schooljaar af. Tijdens de
intake onderzoeken wij of je een juiste keuze maakt. We kijken hiervoor naar jouw
motivatie en beroepsgeschiktheid voor de opleiding. Dat doen we met
praktijkopdrachten en een gesprek.
Samen nemen we jouw Digitaal Doorstroom Dossier door. Als je extra ondersteuning
nodig hebt vanwege een beperking of belemmering bespreken wij of en hoe Nimeto
Utrecht die kan bieden.
Na de intake krijg je een advies. Dit is een positief advies, een negatief advies of een
uitnodiging voor een verlengde intake.

Verlengde intake
Je kunt voor een verlengde intakegesprek worden uitgenodigd, als
-

Je een extra ondersteuningsbehoefte of een beperking hebt.

-

Je nu deelneemt aan voortgezet speciaal onderwijs (VSO), praktijkonderwijs (PRO)
of leerwegondersteunend onderwijs (LWOO onderwijs).

-

Je nu op een andere MBO school zit.

-

Je een periode geen onderwijs hebt gevolgd (werk, uitkering).

-

Wij twijfelen over je beroepsgeschiktheid bij de eerste intake.
De verlengde intake bestaat uit een gesprek en mogelijk een (AMN-)test. Na de
verlengde intake krijg je een positief of negatief advies.

Inschrijving
Al onze opleidingen starten bij aanvang van het schooljaar (augustus/september).
Nimeto Utrecht sluit met jou een onderwijsovereenkomst af. Hierin staan de rechten
en plichten van jou, maar ook van ons. Jouw inschrijving is definitief zodra wij de
ondertekende onderwijsovereenkomst hebben ontvangen.

Afmelding
Wanneer je toch besluit om niet aan de opleiding deel te nemen, wil je dit dan
telefonisch of via een mail aan nimeto@nimeto.nl doorgeven? Dan kan een andere
student starten. Als wij jouw afmelding na de zomervakantie ontvangen, kunnen daar
kosten aan verbonden zijn. Dit zijn kosten die Nimeto al voor jou heeft moeten maken.
Nimeto zal nooit meer dan € 150,- in rekening brengen.

Klachten
Heb je een klacht over de inschrijfprocedure? De klachtenregeling van Nimeto Utrecht
is digitaal beschikbaar. Via deze link kun je hem downloaden.

Privacy
De verstrekte gegevens behandelen wij zeer zorgvuldig binnen de kaders van de Wet
Bescherming Persoonsgegevens. We gebruiken de gegevens die je invult om met jou
en/of jouw ouder(s)/verzorger(s) te kunnen corresponderen over je interesse voor
onze school. Verder gebruiken we die gegevens alleen om wettelijk vereiste informatie
uit te wisselen met overheidsinstanties (DUO, gemeente, vorige school). Als je
uiteindelijk niet start met de opleiding, verwijderen wij jouw aanmeldingsgegevens
over twee jaar.

