
 

Aanmelding voor mbo met DigiD 

Vanaf 1 oktober 2021 verloopt de aanmelding voor een mbo-opleiding in 

heel Nederland  via het landelijk systeem CAMBO (dus met het Friesland 

College geldt dit ook voor ROC Friese Poort en binnenkort ook voor Aeres 

mbo). Hierdoor is de wijze van aanmelden in het mbo in het hele land 

hetzelfde én hebben leerlingen meer regie over de eigen aanmelding. Zo 

hebben ze de optie tot wijzigen en aanvullen in hun persoonlijke digitale 

dashboard. Bovendien zijn gegevens die bij aanmelding al bij DUO bekend 

zijn, alvast ingevuld. Een leerling vult alleen de ontbrekende gegevens aan. 

Leerlingen benaderen CAMBO het eenvoudigst via de website van de 

school van hun keuze, in dit geval het Friesland College. Dat doen ze door 

te klikken op de aanmeldbutton op de pagina met de gekozen opleiding. Ze 

kiezen leerweg en locatie en worden vervolgens doorgeleid naar CAMBO. 

De gekozen opleidingsgegevens staan dan al in het systeem ingevuld, 

evenals de contactgegevens en vooropleiding. Dit is mogelijk omdat de 



aanmelding verloopt via DigiD, waardoor ook gegevens vanuit DUO geladen 

kunnen worden. Het is dus zaak dat een leerling beschikt over zo’n DigiD. 

Drempels weg 

In de centrale aanmelding worden leerlingen zonder drempels ingeschreven 

door het Friesland College, als zij voldoen aan de toelatingseisen. Daarmee 

vervalt het ‘intakegesprek’.  

Twijfelt een leerling nog over de keuze? Of zijn er andere vragen, 

bijvoorbeeld over de behoefte aan extra begeleiding? Ook tijdens het proces 

van aanmelding is het mogelijk om vragen te stellen en, indien nodig, een 

persoonlijk gesprek aan te vragen.  

Leerlingen worden hier in het aanmeldproces op verschillende momenten 

over geïnformeerd. Veel antwoorden zijn ook te vinden in een overzicht met 

veelgestelde vragen op de website. 

 

Numerus Fixus 

Voor een aantal opleidingen geldt een beperkte instroom, de zgn. 'numerus 

fixus', waardoor aanmelden niet automatisch inschrijven betekent. 

Leerlingen die een dergelijke opleiding kiezen worden over het vervolg van 

het inschrijfproces geïnformeerd. 

Meer informatie over numerus fixus 

Gegevens van ouders 

In het CAMBO-aanmeldformulier wordt ook gevraagd naar de 

contactgegevens van ouders. Dit is niet een verplicht veld. Bij het Friesland 

College vinden we het echter belangrijk, zeker voor leerlingen die jonger zijn 

dan 18 jaar, dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs. Daarom willen we 

hen zoveel mogelijk adviseren om de contactgegevens van de ouders of 

verzorgers in te vullen bij aanmelding 

https://www.frieslandcollege.nl/veelgestelde-vragen
https://www.frieslandcollege.nl/hulp-nodig/studiekeuze/toelating


Na aanmelding 

Leerlingen die zich hebben aangemeld en voldoen aan de toelatingseisen, 

worden ingeschreven en krijgen snel daarna een uitnodiging voor een 

welkomstbijeenkomst van het Friesland College. Hier kunnen ze alvast 

kennismaken met de school. Er is ook alle ruimte voor het stellen van 

vragen.  

Welke leerling heeft zich aangemeld: overzicht voor de decaan 

In dit hele proces van centrale aanmelding kunt u als decaan nu 

voortdurend in het eigen leerling-infosysteem de vinger aan de pols houden 

als het gaat om de aanmeldstatus van uw leerlingen.  

Deze info is vanuit CAMBO voor leerlingen van uw school automatisch 

gekoppeld aan het DUO-register en overzichtelijk en up-to-date 

beschikbaar. U ontvangt hierdoor van het Friesland College dan ook geen 

specifieke overzichten meer. 

Bekijk deze video met uitleg over het Centraal Aanmelden in het MBO 

(CAMBO).  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WA5WwVTFta0
https://www.youtube.com/watch?v=WA5WwVTFta0

