9 oktober 2020

Decanen
Nieuwsbrief

1. DECANENDAG

2. OPEN DAG

Onze jaarlijkse decanendag gaat
dit schooljaar online op
donderdag 29 oktober van 13.30
uur tot 14.30 uur. Vanuit een
studio presenteren we nieuwe
ontwikkelingen binnen ROC
Tilburg.

Zondag 22 november staat de
open dag gepland. Of die door
mag gaan in deze tijd en op
welke manier? Daarover zijn we
in overleg met de
veiligheidsregio. Zodra we meer
duidelijkheid hebben, laten we
het u weten.

IN DIT
NUMMER

3. ONLINE
VOORLICHTING

2. Open dag

U bent van harte uitgenodigd.
Binnenkort ontvangt u een
officiële uitnodiging met
inschrijfmogelijkheid. U ontvangt
dan van ons een link zodat u kunt
deelnemen aan onze online
decanendag.

Wat zeker doorgaat is een online
open dag. Van 9 tot en met 20
november zetten we de digitale
deuren van ROC Tilburg open.
Iedereen die online langs wil
komen en op zoek is naar een
vervolgopleiding is van harte
welkom.
Binnenkort vindt u meer
informatie op onze website,
onder andere
•

welke scholen op welke
dag en welk tijdstip
voorlichting geven

•

hoe leerlingen zich in
kunnen schrijven

We houden u op de hoogte!

1. Decanendag

3. Online
voorlichting
4. Aanmelden
5. Studenten
Adviespunt 013

4. AANMELDEN
Vanaf 1 november kunnen uw leerlingen zich aanmelden bij ROC
Tilburg. Voor 4 opleidingen kan dat nu al. Dat zijn de opleidingen
Handhaver Toezicht en Veiligheid, Veiligheid en Vakmanschap, Sport en
Bewegen en Luchtvaarttechniek.
Leerlingen kunnen zich aanmelden via onze website. Zij gaan daarvoor
naar de opleiding van hun keuze en vullen het digitale aanmeldformulier
in. De leerling is geplaatst als
- hij voldoet aan de toelaatbaarheidseisen
- er geen extra toelatingseisen zijn voor de opleiding. Zijn er wel extra
toelatingseisen, dan krijgt de leerling een uitnodiging
- als de onderwijsovereenkomst getekend teruggestuurd is naar ROC
Tilburg. De onderwijsovereenkomst krijgt de leerling toegestuurd na
aanmelding.
- er nog plaats is op de opleiding. We hebben namelijk opleidingen met
een beperkt aantal plaatsen. Is de opleiding vol, dan komt de leerling op
een wachtlijst te staan.
Meer informatie over aanmelden vindt u op roctilburg.nl/aanmelden.

5. STUDENTEN ADVIESPUNT 013
Om leerlingen en studenten nog beter te helpen bij hun studiekeuze en
het studeren heeft ROC Tilburg sinds dit schooljaar het Studenten
Adviespunt 013. Het is dé plek voor leerlingen, studenten en decanen
met vragen over voorlichting, werving, opleidingen, aanmelding,
inschrijving en studieadvies.
Binnen het Studenten Adviespunt 013 werken medewerkers van het
Infopunt, Studentenzaken en Marketing en Communicatie.
Het Studenten Adviespunt 013 vindt u aan de Apennijnenweg 9, 5022
DD Tilburg, 013 – 5397010, stap013@roctilburg.nl

