Mondzorgkunde
Formulier decentrale selectie 2022-2023
Graag inleveren zoals hieronder gevraagd.
Inleveren via:decentraleselectie.mondzorgkunde.gsw@inholland.nl

Plaats hier je
pasfoto
(deze voldoet
aan de officiële
eisen)

1. Inschrijfformulier
Let op: vul dezelfde gegevens in als je bij Studielink hebt gedaan.

A. Persoonsgegevens
Voornamen
Achternaam
Geboortedatum (bijv. 01-01-2001)
Geboorteplaats

Adres
Postcode + Woonplaats
Studentnummer

Mobiele telefoonnummer
E-mailadres
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B. Vooropleiding
Vwo

Mee bezig:

Profiel:

Ja

Cultuur en Maatschappij

Nee

Economie en Maatschappij

Diploma behaald:

Natuur en Gezondheid

Ja

Natuur en Techniek

Nee
Havo

Mee bezig:

Profiel:

Ja

Cultuur en Maatschappij

Nee

Economie en Maatschappij

Diploma behaald:
Ja

Natuur en Gezondheid
Natuur en Techniek

Nee
Mbo Tandartsassistent

Mee bezig:

Diploma behaald:

Ja

Ja

Nee

Nee

Andere mbo-opleiding:
Mee bezig:

Diploma behaald:

Ja

Ja

Nee

Nee

Andere vooropleiding:
Mee bezig:

Diploma behaald:

Ja

Ja

Nee

Nee

C. Certificaten havo-niveau
Biologie

Scheikunde

Mee bezig:

Diploma behaald:

Ja

Ja

Nee

Nee

Mee bezig:

Diploma behaald:

Ja

Ja

Nee

Nee
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2. Voorbereidingsopdracht
A. Voorbereiding en vragen
De aanmelding voor de decentrale selectie van de opleiding Mondzorgkunde bestaat uit
twee stappen:
1. De eerste stap is het invullen van het inschrijfformulier met je NAW-gegevens en je
vooropleiding (zie p. 1 en 2). Vul dit formulier volledig in.
2. De voorbereidingsopdracht is de tweede stap van de aanmelding. Deze opdracht
bestaat uit het uitwerken van een aantal vragen. Deze antwoorden kun je invullen op
p. 4.
Vragen
Lees ter voorbereiding Beroepsprofiel 2019
• Wat in de beschrijving van het beroepsprofiel spreekt jou het meest aan in het beroep
van mondhygiënist?
• Welke eigenschappen en kwaliteiten bezit je die jou geschikt maken voor het beroep?
• Beschrijf jouw motivatie om te kiezen voor het beroep van mondhygiënist.
Lees ter voorbereding Onderwijs- en Examenregeling. Deze geeft informatie over het
onderwijs en de toetsing van de opleiding Mondzorgkunde.
•
•

Beschrijf de eigenschappen en kwaliteiten die je nodig hebt om deze hbo-studie af te
ronden. En waaruit blijkt dat jij deze bezit?
Welke mogelijke struikelblokken zou jij kunnen ervaren tijdens je studie?

Heb je beide onderdelen aangeleverd?
Dan ontvang je een bevestigingsmail. Voor ronde 1 van de decentrale selectie ontvang je
ongeveer een week voor 29 januari 2022 een mail met daarin de uitnodiging.
Is de inschrijving niet volgens de juiste procedure aangeleverd? Dan ontvang je geen
bevestigingsmail en je ontvangt ook geen uitnodiging voor ronde 1 van de decentrale
selectie. Zorg dus dat je op tijd de correcte inschrijving verzendt.
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B. Uitwerking voorbereidingsopdracht
Het maximum aantal woorden voor deze opdracht is 350 woorden.
Goed om te weten
Bewaar zelf de uitwerking van deze voorbereidingsopdracht. Als je wordt uitgenodigd
voor de tweede ronde, dan heb je deze informatie nodig.

Inleveren via: decentraleselectie.mondzorgkunde.gsw@inholland.nl
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