Doorstroomdossier 2018
Beroepsopleidingen ROC Nijmegen
Locatie

Boxmeer
Nijmegen
(svp aankruisen)

Gegevens student

Achternaam:
Voornaam:
Geboortedatum:
Geslacht:

man

vrouw

Adres:
Postcode en Plaats:
Telefoon thuis:
Mobiel:
E-mail:

Aangemeld voor opleiding/niveau

Laatst bezochte school

Naam school:
Locatie:
Adres:
Postcode en Plaats:
Decaan/mentor:
Verlaten in jaar:

Diploma behaald?

ja

nee

moet nog eindexamen doen

Belangrijk
Een ingevuld doorstroomdossier is noodzakelijk voor een intakegesprek.
Maak voor jezelf een kopie van het ingevulde doorstroomdossier en bewaar deze goed.

Persoonlijk deel
Dit deel vul je zelf in!
Studiekeuze

Welke vakken vind je interessant?

Wat vind je er interessant aan?

In welke vakken ben je (extra) goed?

Met welke vakken heb je (extra) moeite?

Ben je op een open dag/oriëntatiedagen van je vervolgopleiding geweest?
Is de vervolgopleiding je eerste keuze?

ja

ja

nee

nee

Ik heb ook gedacht aan:

Noem drie zaken die je uitdagend lijken aan deze opleiding:
1.
2.
3.

Aankruisen wat van toepassing is
altijd

Ik vind het leuk om nieuwe dingen te leren
Ik doe graag mijn best
Mijn concentratie is goed
Ik werk snel
Ik ben een volhouder
Ik werk netjes
Ik werk zelfstandig
Ik kom op tijd
Ik kan goed opschieten met anderen uit de groep
Ik vind het leuk om met anderen samen te werken
Ik plan mijn huiswerk
Ik weet wat ik kan
Ik weet wat ik niet kan
Ik weet precies wat ik met deze opleiding wil

Opmerkingen

meestal

soms

meestal niet

Persoonlijk deel
Dit deel vul je zelf in!
Gezondheid

Heb je ergens last van, lichamelijk of geestelijk, waar de school rekening mee moet houden?
(denk bijvoorbeeld aan: dyslexie, allergie, epilepsie, ADHD, terugkomende blessure, faalangst, astma)
nee

ja, ik heb last van:

Ben je in het bezit van een onderzoeksrapport?
nee

ja, ik ben in het bezit van:

Heb je op je vorige school speciale begeleiding gehad (rugzakje)?
nee

ja, namelijk:

Wil je speciale begeleiding of voorzieningen op school en/of op stage?
nee

ja, namelijk:

Ik wil liever dat bovenstaande in een persoonlijk gesprek aan de orde komt.
nee

Stages/werk/hobby

ja

Heb je hobby’s?
nee

ja, namelijk:

Heb je een bijbaan?
nee

ja, ik werk als

aantal uren per week:
Heb je ooit stage gelopen?
nee

ja, bij (soort bedrijf)

Hoe lang duurde deze stage?

Is de stage goed bevallen?
ja

Thuissituatie

nee, omdat

Bij wie woon je?
beide ouders

moeder

vader

zelfstandig

verzorger(s)

anders, namelijk:

Welke taal wordt er thuis gesproken?

Akkoordverklaring

Ik ga ermee akkoord dat informatie in dit doorstroomdossier gebruikt wordt bij de instelling waar ik me aanmeld.
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend.
Handtekening student:

Handtekening ouders/verzorgers/voogd (indien minderjarig):

Plaats:

Datum:

Decaan/mentordeel
Laat je decaan/mentor dit invullen!
Huidige opleiding
Diploma behaald?

VMBO - BL

VMBO - KL

VMBO - GL

MBO - BOL

MBO - BBL

Niveau 1

ja

moet nog eindexamen doen

nee

VMBO - TL
Niveau 2

HAVO/VWO

LWOO

Leerwerktraject

Niveau 3/4

Afdelingsprogramma:		

Gevolgde leerjaren:

Anders namelijk:

Aankruisen wat van toepassing is

goed

voldoende

Komt zelf met initiatieven

Interesse

Is geïnteresseerd in (de leerstof van) de opleiding
Inzet

Maakt taken af/kan werkproces bewaken

Doorzettingsvermogen

Zet door ook als een taak moeilijk is

Verantwoordelijkheid

Is op de afgesproken tijd klaar
Controleert de werkzaamheden

Zelfstandigheid en
organisatie

Kan eigen leeractiviteiten organiseren

Praktische vaardigheden

Kan nauwkeurig werken

Weet aan te geven waar een probleem zit en waarom

Kan zich concentreren
Heeft inzicht in de praktische werkzaamheden
Kan met kritiek omgaan

Sociale vaardigheden

Kan een eigen mening geven
Kan zichzelf en eigen werk presenteren
Kan met respect voor anderen samenwerken
Kan representatief zijn
Kent leuke/minder leuke kanten van opleiding/beroep

Opleidings- en beroepsbeeld

Kent de (fysieke) eisen die aan een beroep gesteld worden
Heeft een redelijk beeld van de eigen mogelijkheden

Invullen bij rekenproblemen
Leerling heeft geringe rekenproblemen
Leerling heeft ernstige rekenproblemen
Leerling heeft dyscalculie (verklaring) of zeer ernstige en hardnekkige rekenproblemen

Opmerkingen bij rekenproblemen

Is contact gewenst?

ja

nee

Is student geschikt?

ja

nee

twijfelachtig

Privacy De student heeft kennis genomen van de opmerkingen op dit deel.

Ondertekening

Naam school:
Telefoonnummer:
Datum:
Naam decaan/mentor:
E-mail decaan/mentor:
Handtekening decaan/mentor:

Stempel school:

matig

onvoldoende
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