Hoe schrijf ik me in voor het
Proefstuderen bij het nieuwe Koning
Willem I College

Beste leerling,
Leuk dat je een kijkje komt nemen bij het nieuwe Koning Willem I College!
Sinds 1 augustus 2022 is De Leijgraaf samengegaan met het KW1C en heet nu ook zo. Op de
gevels van de gebouwen staat nu dan ook het Koning Willem I College.
De eerste stap die je gaat zetten is het maken van een keuze. Bij welke opleiding wil jij gaan
proefstuderen? We geven je als tip om een bewuste keuze te maken, zodat het bezoek aan
het KW1C je helpt weer een stap dichter bij de uiteindelijke keuze voor je vervolgopleiding te
komen. Loop de volgende stappen door om je keuze te maken en jezelf in te schrijven:

1. Ga naar mijn.intergrip.nl.
En log in met jouw Intergrip e-mailadres en wachtwoord.
Als je nog geen account hebt, registreer je dan via jouw coach/mentor of decaan.
2. Ben je ingelogd in Intergrip? Klik op “GRIP LOB Voorlichtingen” om de module te
activeren.
3. Klik vervolgens op “Bekijk alle voorlichtingen” om de opleidingen te bekijken en jezelf
in te schrijven.

4. Bekijk het aanbod van de opleidingen en maak een eerste keuze. Dit is je
voorkeurskeuze.

5. Maak vervolgens een tweede keuze.
In sommige gevallen zijn er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, en dan
kan het voorkomen dat je bij je tweede keuze wordt ingedeeld.
6. Tenslotte kun je jouw inschrijvingen beheren door op “Mijn inschrijvingen” te klikken.
Hier kun je jezelf uitschrijven als dat nodig is, of je keuze veranderen. Dit kan en met
29 september a.s.
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Belangrijk:
1. Kies voor twee opleidingen. Hierbij is je eerste keuze de voorkeurskeuze. Je kunt dit
altijd nog aanpassen of omwisselen tot en met 29 september a.s.
2. Het Proefstuderen vindt plaats op verschillende locaties in Veghel, Oss of Den Bosch.
3. Het lokaal en de locatie staan vermeld op je toegangsbewijs. Dit word je later per
email toegestuurd. Zorg dat je het toegangsbewijs op de dag zelf bij je hebt, zodat je
weet in welke ruimte je verwacht wordt. Bij binnenkomst staan er medewerkers van
het KW1C voor je klaar om je de weg te wijzen, of er staan wegwijsborden.
4. Als je voor de opleiding sport & gezondheid hebt gekozen vragen we je om
sportkleding mee te nemen.
5. Het kan zijn dat je voor een opdracht je laptop, pen en papier nodig hebt. Zorg dat je
deze spullen bij je hebt.

Wij kijken uit naar jouw bezoek aan ons!

Met vriendelijke groet,

De docenten van het Koning Willem I College.

