Hoe verloopt de intakeprocedure
als je de bacheloropleiding tot leraar
(deeltijd) bij Fontys wilt gaan volgen?
NEEM CONTACT OP MET DE OPLEIDING

ORIËNTEER JEZELF GOED
www.

Bel of mail de opleidingscoördinator of intakedocent voor
een verkennend gesprek. Stuur je diploma’s en cv op.

Via je netwerk, fontys.nl, open dagen en meeloopdagen.

INTAKEGESPREK

Dit gesprek dient ter verdere oriëntatie en
om een eerste inschatting te geven van de
mogelijke studieroute.

JE MAAKT EEN KEUZE:

JA, IK WIL MIJN EVC’S AANTONEN

- Curriculum vitae en eerder verworven
competenties (evc’s)
- Toelaatbaarheid
- Inhoud en verwachtingen t.a.v. de opleiding
- Tempo en studiebelasting
- Diplomacheck en indicatie vrijstellingen
- Advies o.b.v. cv en evc’s om al dan niet een
ervaringsportfolio samen te stellen

>

NEE, IK WIL MIJN EVC’S NIET AANTONEN.
IK NEEM DEEL AAN DE REGULIERE TENTAMENS
TIJDENS DE OPLEIDING.

ERVARINGSPORTFOLIO SAMENSTELLEN

KEUZE VOOR EEN INTAKEASSESSMENT,
VOOR DE POORT TEGEN BETALING

>

Je denkt in aanmerking te komen voor extra
studieduurverkorting. Je verzamelt bewijsstukken
in een portfolio, waarmee je je eerder verworven
competenties (evc’s) kunt aantonen.

>

KEUZE VOOR EEN STARTASSESSMENT,
NA DE POORT KOSTELOOS

>
INTAKEASSESSMENT,
HIERAAN ZIJN KOSTEN VERBONDEN

AANMELDEN
AANMELDEN

€

€
Indien je na de start van de studie je evc’s wilt laten valideren, dan is dit kosteloos.
De omzetting van evc’s in ec’s (studiepunten o.b.v. ECTS) kan meteen gerealiseerd worden.

>

STARTASSESSMENT,
HIERAAN ZIJN GEEN KOSTEN VERBONDEN

Je kunt je vanaf 1 september al aanmelden voor de studie die
het jaar erop van start gaat. Een aanmelding is altijd vrijblijvend.
Je kunt op elk gewenst moment je aanmelding weer intrekken.

>

Indien je vóór aanvang van de studie je evc ‘s wilt laten valideren, dan neem je deel
aan een intakeassessment. Hiervoor moet de opleiding een kostendekkend tarief in
rekening brengen. Je kunt er ook voor kiezen ná inschrijving je assessment af te leggen.
Dan zijn er geen kosten aan verbonden.

Meld je aan via:
STUDIELINK

START VAN DE STUDIE

ONDERWIJSOVEREENKOMST
Je studieloopbaanbegeleider stelt samen
met jou een onderwijsovereenkomst op.
Hierin staat wat je het komende jaar gaat
doen en op welke wijze je de eenheden
(van 5 ec’s of een veelvoud daarvan)
van leeruitkomsten gaat aantonen.

