
Ben je enthousiast over een mbo-, entree- of vavo-opleiding en wil je je aanmelden? 
Ga dan naar de website van het Graafschap College (graafschapcollege.nl) 
en klik op de knop ‘AANMELDEN’ op de pagina van het profiel dat je wilt gaan volgen.

Je komt dan bij het aanmeldformulier van het Graafschap College.

Selecteer het schooljaar waarin je wilt starten en maak een keuze voor de variant 
(leerweg bol of bbl, locatie en startmoment).

Vanaf schooljaar 2023-2024 verloopt het aanmelden via CAMBO: Centraal Aanmelden MBO.
Met je DigiD kun je je snel en veilig aanmelden en is een deel van de benodigde gegevens al ingevuld. 

Nadat je alle stappen via CAMBO hebt doorlopen, keer je terug naar de website van het Graafschap College 
om nog enkele gegevens in te vullen en je aanmelding af te ronden. Nadat je het aanmeldformulier hebt 
ingevuld en verstuurd, krijgt het Graafschap College jouw aanmelding binnen.

AANMELDEN: 

STAP VOOR STAP



STAP 1 /15
AANMELDFORMULIER GRAAFSCHAP COLLEGE

Klik op de knop ‘Aanmelden CAMBO’

Je komt nu op de website van CAMBO.
Bovenin zie je ter controle de naam van het profiel waarvoor je je gaat aanmelden.

Woon je in Nederland dan log je in via DigiD. 
Geen DigiD? Vraag deze dan eerst aan via digid.nl/aanvragen.

Kun je om een of andere reden geen DigiD aanvragen? Dan kun jij je je ook aanmelden met een speciale 
toegangscode. Deze is op te vragen bij de administratie* van de betreffende opleiding. 

*TIP: de contactgegevens van de administratie vind je op het 
aanmeldformulier van het Graafschap College (waar je het schooljaar, 
de locatie en de variant hebt gekozen).

STAP 2.A /15

AANMELDSCHERM CAMBO



STAP 2.B /15

INLOGGEN BIJ CAMBO

Klik op de blauwe knop ‘Inloggen met DigiD’

Kies nu de methode om in te loggen met een DigiD (app, sms of ID-kaart). 
Volg de instructies op het scherm.

STAP 3 /15
INLOGGEN MET DIGID



STAP 4 /15
PRIVACY STATEMENT

Je bent nu ingelogd bij CAMBO. Op je scherm verschijnt het privacy statement.
Lees deze door en klik ter goedkeurig op de knop ‘ACCEPTEREN’ om door te gaan.

Vul op deze pagina jouw persoonlijke e-mailadres en telefoonnummer (mobiel en/of vast) in. 
Klik op de knop ‘VOLGENDE’ om door te gaan.

STAP 5 /15
CONTACTGEGEVENS



STAP 6 /15
PERSOONSGEGEVENS

Er is een e-mail met een bevestigingslink gestuurd naar het e-mailadres dat je hebt ingevuld. 
Ga naar je mailbox om je e-mailadres te bevestigen.

Ga nu verder met het invullen van je persoonsgegevens. Begin met het invullen van jouw roepnaam. Als je bent 
ingelogd met DigiD, zijn veel gegevens automatisch ingevuld. Klik op de knop ‘VOLGENDE’ om door te gaan.

Als je bent ingelogd met DigiD, zijn jouw adresgegevens hier automatisch ingevuld. 
Wil je liever post ontvangen op een ander adres? Vink dan ‘Een correspondentieadres invoeren’ aan en vul de 
adresgegevens in. Klik op de knop ‘VOLGENDE’ om door te gaan.

STAP 7 /15
ADRESGEGEVENS



STAP 8 /15
GEGEVENS OUDER / VERZORGER / 

Ben je nog geen 18 jaar, vul hier dan de gegevens van jouw ouder / verzorger / wettelijke vertegenwoordiger in. 
Ben je 18 jaar of ouder, dan is het invullen van deze gegevens optioneel. Klik op de knop ‘VOLGENDE’ om door te gaan.

Je kunt nu eventueel ook nog een tweede ouder / verzorger / wettelijke vertegenwoordiger toevoegen. 
Klik op de knop ‘VOLGENDE’ om door te gaan.

Als je bent ingelogd met DigiD, wordt jouw vooropleiding hier meestal automatisch ingevuld. Zo niet, vul deze dan zelf 
in. Controleer de gegevens en klik op de knop ‘VOLGENDE’ om door te gaan.

STAP 9 /15
VOOROPLEIDING

WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER



STAP 10 /15

AANMELDEN VOOR EEN OPLEIDING 

In het overzicht zie je de gegevens van het profiel waar jij je nu voor gaat aanmelden. Controleer deze gegevens 
goed* en klik op de knop ‘VOLGENDE’ om door te gaan.

*TIP: is dit niet het profiel waar jij je voor wilt aanmelden? Ga dan naar de website van het Graafschap College 
(graafschapcollege.nl), klik op de knop ‘AANMELDEN’ op de pagina van het profiel dat je wilt gaan volgen en begin 
opnieuw.

Kies hier het instroommoment, dus wanneer je wilt starten met de opleiding.
Klik op de knop ‘VOLGENDE’ om door te gaan.

STAP 11 /15

INSTROOMMOMENT



STAP 12 /15

LEERBEDRIJF 

Vul hier de gegevens in van jouw leerbedrijf. Heb je nog geen leerbedrijf, kies dan ‘Geen leerbedrijf bekend’. 
Klik op ‘VOLGENDE’ om verder te gaan.

In het overzicht zie je jouw gegevens en opleidingskeuze, controleer deze zorgvuldig. 
Wil je nog iets aanpassen? Klik dan op ‘Bewerken’.
Klopt het overzicht? Klik dan op ‘VOLGENDE’ om door te gaan.

STAP 13/15
OVERZICHT

Deze stap doorloop je alleen als je 

je gaat aanmelden voor een BBL-profiel.



STAP 14 /15
INDIENEN

Klik op de knop ‘AANMELDING INDIENEN’ om je aanmelding via CAMBO af te ronden.
Je ontvang hierna een e-mail met een bevestiging dat je je hebt aangemeld bij het Graafschap College. 

Je keert nu automatisch terug naar de website van het Graafschap College (dit kan een paar seconden duren).

Om je aanmelding compleet te maken, heeft het Graafschap College nog een aantal aanvullende gegevens van je 
nodig. Klik op ‘Volgende’ om door je aanmelding heen te klikken en deze verder aan te vullen.

Heb je alles gecontroleerd en aangevuld? 
Geef dan bij de laatste stap ‘Samenvatting’ akkoord en klik op ‘Verzenden’.

STAP 15/15
AANMELDING AANVULLEN

GELUKT!
Je hebt je nu aangemeld bij het Graafschap College. 

Je ontvangt nog een bevestiging van je aanmelding per e-mail.


