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Beste toekomstige student,
Wij hebben jouw aanmelding voor een opleiding bij ROC Tilburg ontvangen. Fijn dat je bij ons wilt komen
studeren!
Wat moet je eerst doen?
Er is ons veel aan gelegen om elke student op de juiste plaats te krijgen.
Tijdens de verplichte kennismaking nemen we een talentscan af. De talentscan is een test die je op de
computer maakt. Dit duurt maximaal 2 uur, je ouders hoeven hierbij niet aanwezig te zijn.
Waarom deze talentscan?
Het geeft ons inzicht in waar je goed in bent (b.v. logisch denken en ruimtelijk inzicht) en in jouw
persoonlijkheid (b.v. doorzettingsvermogen en zorgvuldigheid).
Als je de talentscan gedaan hebt krijgen we een rapport waarin we zien wat je drijfveren, valkuilen en
kwaliteiten zijn en waar je meer of minder aanleg voor hebt.
Daarmee kunnen we je goed adviseren en begeleiden tijdens de opleiding. Iedereen kan deze talentscan
maken, ook als je dyslectisch bent. In het kader van de privacy worden er geen kopieën van de
talentscan verstrekt. De student kan een deelnemersrapportage krijgen.
Wat gebeurt er daarna?
Soms maken we een afspraak met jou en eventueel jouw ouder(s) voor een tweede
kennismakingsgesprek. Het doel hiervan is dat we meer duidelijkheid krijgen waar we jou het beste
kunnen plaatsen of wat je verder nodig hebt om jouw opleiding succesvol af te kunnen ronden. Het kan
ook zo zijn dat je direct de onderwijsovereenkomst (OOK) krijgt opgestuurd.
Nog even dit.
Neem je ID of paspoort mee (geen rijbewijs).
Heb je jouw digitaal doorstroomdossier ( DDD ) al naar ons gestuurd? Deel A vul je zelf in, deel B vult
jouw mentor in en in deel C geef je akkoord om het dossier naar onze school te verzenden.
We hopen op een succesvolle samenwerking en we zien je graag tijdens de eerste
kennismakingsbijeenkomst.

Met vriendelijke groet,
Afdeling Mechatronica Maintenance en Engineering
ROC Tilburg
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