
INSTRUCTIEKAART CENTRAAL AANMELDEN (CAMBO)
Deze instructiekaart neemt je stap voor stap mee in het proces van centraal aanmelden bij een 
opleiding van De Rooi Pannen.

Heb je de opleiding van je keuze gevonden op onze website? Klik dan onderaan op de knop 
Je komt dan in onderstaand scherm van CAMBO.

Log nu in met je DigiD.  

Ben je ingelogd, dan kom je in het volgende scherm.

 



FASE 1: GEGEVENS 

STAP 1/5: CONTACTGEGEVENS 

Graag willen we eerst je contactgegevens. Vul hier je e-mailadres in en ten minste 1 telefoonnummer in. 

Let op: vul een persoonlijk e-mailadres in, dus niet een verkregen door een school.

Klik op 

STAP 2/5: PERSOONSGEGEVENS 

Vul je roepnaam in. De andere gegevens zijn automatisch voor je ingevuld. 

Klik op 

 



STAP 3/5: ADRESGEGEVENS 

Bij adresgegevens staat je adres uit de Basisregistratie Personen. Dit is het adres waar je officieel 
ingeschreven staat. Wil je je post op een ander adres ontvangen? Vul dan bij  
een afwijkend adres in. 

Klik op 

 
STAP 4/5: EERSTE VERZORGER OF WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER

 

Omdat De Rooi Pannen oudercontact erg belangrijk vindt, vragen we je de gegevens van je ouders/
verzorgers hier in te vullen.

Klik op 



STAP 4/5: TWEEDE VERZORGER OF WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER

 

Klik op 

Klik op 

Klik op 



STAP 5/5: VOOROPLEIDINGEN 

Hier zie je een overzicht van jouw vooropleidingen of de opleiding die je momenteel volgt.

Voeg via                            eventueel ontbrekende opleidingen toe.

Klik op 

FASE 2: KEUZE

STAP 1/2: OPLEIDING

 
Hier staat een overzicht van de opleiding van jouw keuze. Controleer deze goed!

Klik op 



STAP 2/2: INSTROOMMOMENT 

 
Maak hier een keuze in welk schooljaar je wilt starten met de opleiding. 

Klik op 

FASE 3: AANMELDEN

STAP 1/3: OVERZICHT

 

Hier zie je een overzicht van alle gegevens die je hebt ingevuld. Controleer deze goed! 
Klopt het overzicht niet? Dan kun je dat via                nog aanpassen. 
Je komt dan weer terug in een van de eerdere schermen.

Wil je weer verder? Klik dan op  of ga boven in het scherm naar stap 3 ‘Aanmelden’. 



STAP 2/3: E-MAILADRES BEVESTIGEN

 

Als je je voor het eerst aanmeldt via CAMBO, moet je eenmalig je e-mailadres bevestigen.

Je hebt daarvoor bovenstaande e-mail ontvangen op het door jouw ingevoerde e-mailadres. 
Niets ontvangen? Controleer je spambox.

Na het klikken op de link in deze e-mail kom je automatisch weer in het overzichtsscherm van CAMBO. 
Was je per ongeluk uitgelogd? Log dan opnieuw in met je DigiD. Jouw gegevens zijn bewaard gebleven. 

 
STAP 3/3: INDIENEN 

Je kunt nu je aanmelding definitief maken. Je ontvangt twee e-mails ter bevestiging: eentje van CAMBO 
en een andere van Magister, de elektronische leeromgeving waarvan De Rooi Pannen gebruikmaakt.  
Gefeliciteerd! Je bent aangemeld bij de opleiding van jouw keuze van De Rooi Pannen.

Wil je je in de toekomst toch afmelden voor de opleiding? Doe dit rechtstreeks in CAMBO of door te 
bellen of mailen naar De Rooi Pannen. De contactgegevens staan in de bevestigingsmail die je van 
CAMBO hebt ontvangen.


