
CAmbo – inschrijvenmbo.nl instructie 
 

Ga naar https://inschrijvenmbo.nl/login/  

Kies voor inloggen met je DigiD.  

Heb je geen DigiD, vraag deze dan aan. Het kan een aantal dagen duren voordat je dit van de 
overheid ontvangt. 

Kun je geen DigiD aanvragen, bijvoorbeeld omdat je geen burgerservicenummer (BSN) hebt? Neem 
dan contact op met de afdeling Hulp bij studiekeuze via 040 269 44 44.  

Bij het eerste bezoek: lees het Privacy statement en accepteer het om door te gaan. 

Het aanmelden op inschrijvenmbo.nl bestaat uit 3 stappen: Gegevens, Keuze en Aanmelden. 

Als je 15 minuten niet reageert op deze website, word je voor de veiligheid automatisch uitgelogd. Je 
voortgang wordt opgeslagen. Als je weer inlogt, kun je verdergaan waar je gebleven was. 

 

Vervolg op de volgende pagina Æ 
  



 

1. Gegevens 
1.1 Geef je persoonlijke e-mailadres in. Dit kan niet het e-mailadres zijn van je huidige 

school, omdat deze aan het eind van het jaar vervalt.  
Geef je mobiele telefoonnummer in. Als je dit niet hebt, geef dan een vast 
telefoonnummer in waarop we je kunnen bereiken. Een van de twee is verplicht. 

 

  



 

1.2 Geef je roepnaam in. Als je met DigiD bent ingelogd, zijn je overige gegevens al ingevuld. 

 

  



 

1.3 Via DigiD is je adres opgehaald (basisregistratie persoonsgegevens). Je kunt een 
correspondentieadres ingeven als je post wilt krijgen op een ander adres.  
Klopt je adres uit de basisregistratie niet, dan kun je bij digid.nl vinden hoe je dat moet 
wijzigen. 

 

  



1.4 Geef de gegevens van je ouder(s)/verzorger(s) in. Als je jonger dan 18 jaar bent, is dit 
verplicht. 

 

  



1.5 Via DigiD zijn je vooropleidingen ingeladen. Controleer of het klopt. Staat een diploma er 
niet bij of je snapt niet wat er staat, neem dan contact op met je huidige school. Ben je 
op dit moment nog bezig met je opleiding, dan staat er natuurlijk nog niet dat je voor die 
opleiding geslaagd bent.   

 

 

  



2. Keuze 
2.1 Zoek de school waar je je wilt aanmelden door de naam te typen. Wil je je aanmelden bij 

een school van het Summa College, typ dan Summa en druk op de knop ‘Kies deze 
onderwijsinstelling’ en vervolgens op ‘Volgende’. 

 



 

  



 

2.2 Zoek de opleiding waarvoor je je wilt aanmelden door (een deel van) de naam te typen 
en de juiste opleiding aan te drukken. Is het de juiste, druk dan op de knop ‘Kies deze 
opleiding’ en vervolgens op ‘Volgende’. 

 

  



 

2.3 Selecteer je instroomoment. Zijn er meerdere momenten waarop je kunt starten met de 
opleiding, dan kun je hier kiezen. 

 

  



 

2.4 Heb je gekozen voor een bbl-opleiding, vul dan hier de gegevens van je leerbedrijf in, als 
deze al bekend is.  

 



 

  



 

3. Aanmelden 
3.1 Je hebt via het e-mailadres dat je bij stap 1 hebt opgegeven een activatiemail gekregen. 

Open in een ander tabblad of app je e-mail om je e-mailadres te bevestigen. Controleer 
vervolgens alles wat je hebt ingegeven. Druk eventueel op de knop ‘Bewerken’ als de 
gegevens niet kloppen. 

 

  



 

3.2 Met de blauwe knop ‘Aanmelding indienen’ rond je je aanmelding bij het Summa College 
af. Wil je alles wissen en opnieuw beginnen, druk dan op ‘X Aanmelding afbreken’.  

 

 

Als je deze stappen op inschrijvenmbo.nl hebt doorlopen, krijg je via e-mail een bevestiging van je 
aanmelding. De volgende dag ontvang je een e-mail waarin nog enkele vervolgvragen worden gesteld 
zodat wij weten of we je niet alleen voor een kennismakingsgesprek/-bijeenkomst maar mogelijk ook 
voor een ondersteuningsgesprek moeten uitnodigen.  

Heb je je aangemeld voor een opleiding met een beperkt aantal plaatsen, dan wordt de volgorde van 
plaatsing bepaald op basis  van de datum en het tijdstip van de bevestiging van je aanmelding . Dit 
geldt ook voor een plaats op de wachtlijst als het beschikbare aantal plaatsen al bezet is.   

 

 

 


