STAPPENKAART
CENTRAAL
AANMELDEN MBO
Deze kaart helpt je bij het aanmelden bij
Centraal Aanmelden mbo (CAMBO)

1.1 Heb je de opleiding gevonden die je wil gaan volgen op onze website?
Klik dan op de knop ‘Direct aanmelden’. Je komt dan op de website van Centraal Aanmelden MBO.

Woon je in Nederland dan log je in via DigiD.
Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan eerst aan via
digid.nl/aanvragen.
Woon je in het buitenland en wil je hier onderwijs volgen?
Neem dan contact op met ons Studie Informatiepunt,
via de chat op de website, via mail naar stip@rijnijssel.nl
of stuur een WhatsApp bericht naar 06 43050211.
Ben je ingelogd, dan kom je in het volgende scherm.

PRIVACY STATEMENT
1.2 Bij het inloggen (met DigiD) krijg je de vraag om de voorwaarden te accepteren (rechts onderaan) daarna
kun je verder door rechts bovenaan te klikken op ‘Aanmelding voortzetten’.

FASE 1: EERST VUL JE JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS IN.
1.3 Vul je e-mailadres en telefoonnummer (mobiel en/of vast telefoonnummer) in.

1.4 Vul je roepnaam in.
Jouw overige gegevens worden opgehaald uit de gemeentelijke basisadministratie.
Let op: in het scherm zie je dat er een e-mail met een link ter bevestiging van het gekozen
e-mailadres naar je is gestuurd. Deze moet je in jouw mailbox bevestigen.

1.5 Voeg het geregistreerde adres of een correspondentieadres toe.
Ben je nog geen 18 jaar, vul dan de vraag naar verzorger/wettelijk vertegenwoordiger in.

1.6 Bij de volgende stap wordt de door jou gevolgde vooropleiding automatisch zichtbaar. Als jouw vooropleiding niet
wordt opgehaald omdat deze niet in DUO staat (omdat de gegevens te oud zijn) vul deze dan zelf in.

FASE 2: NU KOM JE IN HET DEEL WAAR DE ECHTE AANMELDING BEGINT.
2.1 Kies de onderwijsinstelling, in dit geval Rijn IJssel.

2.2 Kies de opleiding.
Vul de (een deel van de officiële) opleidingsnaam in en de verschillende opties komen in beeld. Maak hier gelijk
een keuze voor de juiste variant (BOL of BBL). BOL is voltijd naar school, BBL is 4 dagen werken en 1 dag in de
week naar school. (Voor BBL moet je een arbeidsovereenkomst hebben bij een erkend leerbedrijf
dat aansluit bij je opleiding).

2.3 Kies het instroommoment, dus wanneer je wilt starten met de opleiding.

2.4 Heb je gekozen voor BBL, dan krijg je hier de opties om het leerbedrijf in te vullen.

FASE 3: JOUW AANMELDING IS BIJNA KLAAR.
3.1 De laatste stap is het controleren en bevestigen van de gegevens.

3.2

En tot slot meld je je bij de volgende stap aan door te klikken op de button ‘Aanmelding indienen’.

GEFELICITEERD!
Je bent aangemeld bij Rijn IJssel. Je ontvangt een e-mail ter bevestiging.
Let op: tijdens het invullen van fase 1 ontvang je van CAMBO (Centraal Aanmelden MBO) een mail in je mailbox van
noreply@inschrijvenmbo.nl om het ingevoerde mailadres te bevestigen.

