Om welke documenten gaat het?
Onderwijsovereenkomst (OOK) voor BOL en BBL

Op locatie bij de Lokale Service Unit van STAD: kijk voor de adressen
van jouw opleiding op www.scalda.nl/stad

Voor wie?
Iedereen die bij Scalda een opleiding wil volgen.

Afmelden
Als je niet slaagt voor je eindexamen, terwijl dit wel een wettelijke
toelatingseis is, of je ziet om een andere reden af van een opleiding
bij Scalda, dan kun je je inschrijving annuleren.

Wat is het?
Hierin staan de rechten en plichten van jou en Scalda
Hoe kom je eraan?
Deze krijg je bij de brief met het plaatsingsbesluit opgestuurd.
Wie moet ondertekenen?
Jij en de opleidingsdirecteur. Als je jonger bent dan 18 jaar,
moet ook een van je ouders/verzorgers ondertekenen.
Wanneer?
De onderwijsovereenkomst moet voor 1 augustus bij ons binnen
zijn!

Hoe?
Stuur vóór de eerste lesdag een brief of e-mail naar STAD en
vermeld hierin duidelijk je naam en adres, je geboortedatum, de
opleiding waarin je geplaatst bent en de reden van afmelding.
Belangrijk!
Bij afmelding na 1 oktober ben je het volledige cursus- of lesgeld
verschuldigd. Bij afmelding voor 1 oktober ben je geen cursus- of
lesgeld verschuldigd. Als de lessen al gestart zijn, dan dien je wel
de (extra) schoolkosten te betalen. Afmelding kan gevolgen hebben
voor je studiefinanciering.

Toelatingsdocumenten (voor BOL en BBL)
Wat is/zijn het?
Een kopie van je originele diploma en definitieve originele cijferlijst
van je vooropleiding. Heb je geen diploma, dan dienen wij een kopie
van je laatste cijfer/overgangsbewijs te ontvangen.

Advies nodig?
Vragen over jouw aanmelding? Neem contact op met de
STudenten AdviesDienst (STAD). Bel ons op 0118 - 55 89 00,
mail naar stad@scalda.nl of kijk op www.scalda.nl/stad voor
meer contactinformatie!

Wanneer?
De kopieën moeten voor 1 augustus bij ons binnen zijn!
En verder?
Als alle documenten zijn ingeleverd, ontvang je in de zomervakantie
verder bericht over de introductieperiode, de start van de lessen,
het boekenpakket, eventuele aanschaf van vakkleding, de overige
kosten, etc.
Waar lever je alle documenten in?
Je levert alle documenten in bij STAD. Hier kun je terecht met al
je vragen. Vermeld op alle documenten je naam en voor welke
opleiding je je hebt aangemeld.
Per post naar (geen postzegel nodig):

Scalda
t.a.v. STAD
Antwoordnummer 260
4380 VB Vlissingen
Per mail: stad@scala.nl

Scalda
Instelling voor middelbaar
beroepsonderwijs en
volwasseneneducatie
Postbus 7018
4330 GA Middelburg
T 0118 - 55 89 00
www.scalda.nl

Jouw route van
aanmelding tot plaatsing

Welkom bij Scalda. Kiezen voor een opleiding is leuk en spannend.
Daarom doorloop je stappen die ervoor zorgen dat je een opleiding
kiest die bij je past. Zodat je het naar je zin hebt en je tijdens de
opleiding en met een diploma Scalda verlaat.

De test
De test bestaat deels uit vragen met een algemeen karakter
en deels uit vragen die direct betrekking hebben op je gekozen
opleiding. De test wordt afgenomen op een computer in onze testruimte en duurt ongeveer 1,5 uur.

Stap 1

Waar en wanneer?
We sturen jou een uitnodiging waar dit in staat.

Aanmelding

Hoe?
Ga naar www.scalda.nl/studiekiezers om je online aan te melden of
om een aanmeldingsformulier te downloaden.
Bij een aanmelding hebben wij altijd een kopie van je
identiteitsbewijs nodig. Bij het online aanmelden, kun je deze direct
zelf uploaden. Natuurlijk kun je deze ook per post of e-mail nasturen.
Wat is een geldig legitimatiebewijs?
een geldig paspoort
een geldige identiteitskaart
(beide zijden kopiëren/uploaden)
een geldige verblijfsvergunning
(beide zijden kopiëren/uploaden)
Wanneer?
Voor 1 april moet je aanmelding, samen met de kopie van je
identiteitsbewijs, binnen zijn. Als je je na deze datum aanmeldt, kan
je aanmelding vertraging oplopen. Sommige opleidingen zijn al snel
vol. Dus hoe eerder je je aanmeldt hoe beter.

Stap 3 Digitaal doorstroom document (DDD)
Waarom?
Na ontvangst van je aanmelding willen we graag meer informatie
over jouw studieloopbaan ontvangen. Hiervoor is het DDD
ontwikkeld.
Waar en wanneer?
Aan het begin van een nieuw kalenderjaar vul je dit formulier samen
met je decaan, klassikaal in. Indien je al langer dan 1 jaar geleden
een diploma van een VO-school hebt behaald, ontvang je via STAD
een link om dit formulier alsnog digitaal in te vullen.
LET OP: een intakegesprek wordt alleen gevoerd indien een
intaketest en DDD in ons bezit zijn.

Stap 4 Intakegesprek

Waar?
Online aanmelden via www.scalda.nl/studiekiezers
Het papieren aanmeldingsformulier kun je sturen naar:

Om er zeker van te zijn dat de opleiding die je kiest ook bij jou past,
volgt na de test meestal een intakegesprek met een docent/intaker
van de opleiding waar je je voor hebt aangemeld.

Scalda
t.a.v. STAD
Antwoordnummer 260
4380 VB Vlissingen

Waarom?
Om er zeker van te zijn dat de opleiding die je kiest ook bij jou past.

Je krijgt een ontvangstbevestiging als we je aanmelding hebben
ontvangen.

Stap 2

Intaketest

Waarom?
Voordat je in een opleiding geplaatst wordt, nemen we een
intaketest af. Wij willen graag dat je helemaal op je juiste plek
zit binnen onze school. De test meet of je voldoende motivatie,
algemene vaardigheden en competenties hebt om de opleiding van
jouw keuze met succes te doorlopen.

Met wie?
Met een docent/intaker van de opleiding waar je je voor hebt
aangemeld.
Het gesprek
Het intakegesprek gaat vooral over je opleidingskeuze, de uitslag
van de intaketest en de inhoud van het DDD. Na dit gesprek krijg
je van de intaker te horen of je voorlopig wordt geplaatst in de
gekozen opleiding. Soms is er een tweede gesprek nodig. Als je niet
in de gewenste opleiding kunt worden geplaatst, wordt er contact
met jou en/of je ouders/verzorgers opgenomen om te kijken welke
verdere mogelijkheden er zijn.
Waar en wanneer?
We sturen jou een uitnodiging waar dit in staat.

Stap 5 Voorlopige plaatsing
Wanneer?
Na het intakegesprek hoor je meestal direct of je voorlopig bent
geplaatst. Je krijgt hierover ook een brief thuis. In deze brief staat
vermeld in welke opleiding je voorlopig wordt geplaatst en aan
welke voorwaarden je moet voldoen voordat de plaatsing definitief
wordt (zie stap 6).
Wat als je niet voorlopig bent geplaatst?
Misschien past een andere opleiding beter bij jou.
De medewerkers van STAD helpen je graag verder.

STAD staat voor STudenten AdviesDienst. Hier kunnen ze je helpen
bij het bepalen van je keuze. Je vindt STAD op de volgende vier
locaties:
Bessestraat 4, 4462 CM Goes
Telefoonnummer 0113 55 80 00
Podium 15, 4337 WV Middelburg
Telefoonnummer 0118 55 83 00
Edisonweg 4A, 4382 NW Vlissingen
Telefoonnummer 0118 55 88 00
Vlietstraat 11a, 4535 HA Terneuzen
Telefoonnummer 0115 - 64 16 00

Stap 6 Definitieve plaatsing
Wanneer?
Als je helemaal voldoet aan de voorwaarden:
je bent geslaagd voor je vooropleiding en
je hebt de juiste documenten op tijd en volledig ondertekend
ingeleverd
Hoe?
Door alle vereiste documenten op tijd in te leveren.

De school is wettelijk verplicht een aantal documenten in haar
archief op te nemen. Het is van belang dat deze tijdig worden
ingeleverd. Niet alleen de definitieve inschijving aan onze school is
afhankelijk van het inleveren van deze papieren, ook je eventuele
recht op studiefinanciering, tegemoetkoming in de studiekosten of
kinderbijslag is gekoppeld aan de inlevering van deze documenten.

