INFORMATIE AANMELDING EN TOELATING 2018/2019 NIMETO UTRECHT
In dit document lees je alles wat je moet weten over je aanmelding en toelating op Nimeto.

AANMELDEN
Om je aanmelding goed te kunnen verwerken, moet er aan de volgende voorwaarden worden
voldaan:
•
•
•
•

Het is belangrijk dat je het aanmeldformulier volledig invult. Alleen dan kunnen we je
aanmelding verwerken.
Je aanmelding is geldig als je ook daadwerkelijk het komende schooljaar kunt starten met de
opleiding van je keuzen.
Met je aanmelding geef je ons toestemming om contact op te nemen met je huidige
school/opleider/werkgever.
Zodra we je aanmelding hebben verwerkt, ontvang je van ons hierover een bericht

VERVOLGSTAPPEN
•
•
•
•
•
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•

We controleren of je voldoet aan de wettelijke vooropleidings- en verblijfeisen.
Jij vult intussen het Digitaal Doorstroom Dossier (DDD) in. Je ontvangt hiervoor van ons een
inlogcode.
Als je voldoet aan de opleidingseisen, je DDD hebt opgestuurd en het aankomende
schooljaar kunt starten, nodigen we je uit voor een intake/toelatingsonderzoek.
Elke opleiding heeft een minimum en maximum aantal beschikbare plaatsen (numerus
fixus). Meer informatie vind je hier.
Nimeto hanteert het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt.’ Dat betekent dat
degene die zich als eerste aanmeldt, voorrang heeft.
Wanneer de opleiding vol zit of niet doorgaat omdat er te weinig aanmeldingen zijn, ontvang
je hierover van ons tijdig bericht.

TOELATINGSRECHT
Je hebt alleen recht op toelating bij Nimeto Utrecht wanneer je:
•
•
•
•
•

Je vóór 1 april bij ons hebt aangemeld.
Voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen. Deze gelden alleen voor de opleiding Styling,
Interieur en Vormgeving.
Hebt deelgenomen aan de intake activiteiten.
Er nog plaats is op de opleiding.
Je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen (deze gelden alleen voor de opleiding Styling,
Interieur en Vormgeving).

Wanneer je je ná 1 april aanmeldt, vervalt je recht op toelating. Echter, wanneer je voldoet aan de
vooropleidingseisen, het studiekeuzeadvies goed is én er nog plaats is, mag je alsnog starten.

INTAKE OF TOELATINGSONDERZOEK
Je wordt niet automatisch na je aanmelding aangenomen. Hiervoor wordt door ons
een intake of toelatingsonderzoek afgenomen. De intake en het toelatingsonderzoek nemen we op een
aantal vast momenten in het schooljaar af. Voor de opleiding Styling, Interieur en Vormgeving (SIV)
geldt dat je een toelatingsonderzoek moet doen. Tijdens het onderzoek selecteren we, naast de juiste
vooropleiding, op wettelijke, aanvullende toelatingseisen creatieve aanleg en ruimtelijk inzicht. Tijdens
het toelatingsonderzoek willen we jou leren kennen en onderzoeken we of je een juiste keuze hebt
gemaakt. Dat doen we met praktijkopdrachten en een persoonlijk gesprek. We onderzoeken in
hoeverre je voldoet aan de toelatingseisen. Het advies dat we je na de toelatingsprocedure geven is
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bindend; Nimeto beslist of je wel of niet met de opleiding mag starten. Het is ook mogelijk dat je
uitnodigen voor een verlengde intake.
Voor de overige opleidingen geldt dat je een intake aflegt. Voor deze opleidingen geldt de eis van
creatieve aanleg niet. Uiteraard dien je wel de juiste vooropleiding te hebben en deel te nemen aan
de intake. Na de intake ontvang je van ons een studiekeuzeadvies of een uitnodiging voor een
verlengde intake.
Ook nemen we samen jouw Digitaal Doorstroom Dossier door. Als je extra ondersteuning nodig hebt
vanwege een beperking of belemmering bespreken wij of en hoe Nimeto die kan bieden.

VERLENGDE INTAKE
Het is mogelijk dat je voor een verlengde intake worden uitgenodigd wanneer je
•
•
•
•

Een extra ondersteuningsbehoefte of een beperking hebt.
Nu deelneemt aan voortgezet speciaal onderwijs (VSO), praktijkonderwijs (PRO) of
leerwegondersteunend onderwijs (LWOO).
Je nu op een andere mbo school zit.
Je een periode geen onderwijs hebt gevolgd (werk, uitkering).

De verlengde intake bestaat uit een gesprek en mogelijk een talentscan. Na de verlengde intake krijg
je een studiekeuzeadvies of bij de SIV een toelating/afwijzing. Een afwijzing geven wij alleen wanneer
•
Je een specifieke ondersteuning nodig hebt die wij niet kunnen bieden
•
Je niet voldoet aan de beroepseisen (alleen bij de opleiding Styling, Interieur en Vormgeving).
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INSCHRIJVING
Al onze opleidingen starten bij aanvang van het schooljaar (augustus/september). Nimeto sluit met
jou een onderwijsovereenkomst af. Hierin staan de rechten en plichten van jou, maar ook die 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 (030 – 2714
624) of via mail inschrijven@nimeto.nl aan ons doorgeven? Daarmee kan een student jouw plek
overnemen. Wanneer we jouw afmelding ná de zomervakantie ontvangen, kunnen daaraan kosten
verbonden zijn. Dit zijn kosten die Nimeto al voor jou heeft moeten maken. We zullen 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). Wanneer je uiteindelijk niet start met de
opleiding, verwijderen we jouw aanmeldingsgegevens na twee jaar.

