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Vroegtijdige aanmelding

• Centrale aanmelding: vóór 1 april

Beoogde oplossing voor:

• 2.200 jongeren die vo verlaten maar 

niet aankomen op het mbo

• 5.000 jongeren die uitvallen in 1ste jaar 

op het mbo



Toelatingsrecht

WAS: het bevoegd gezag bepaalt via 

plaatsingscriteria en –procedure wie op 

welke opleiding wordt toegelaten. Wel 

toelating tot mbo.

WORDT: Aspirant-studenten die voldoen 

aan vooropleidingseisen moeten worden 

geplaatst op opleiding van keuze, mits ….



Aanleiding

• Aandacht voor loopbaan (goede keuze)

• Aandacht voor terugdringen uitval/VSV

• Aandacht voor rendement

• FoV…NL & rekenen

• Passend Onderwijs

• Decentralisaties gemeenten

• Krappe arbeidsmarkt





Aanmelding & 

gegevensuitwisseling



Aanmelding & 

gegevensuitwisseling
VO levert:

- aspirant-studenten waarvan 

verwachting is dat ze naar mbo komen

MBO levert:

- Ontvangen aanmelding

- Status proces (uitgenodigde, deelname 

intake, etc.)

- Definitieve inschrijving



De wet in een notendop -1

• Iedereen die voldoet aan vooropleidingseisen 

heeft recht op toegelaten te worden tot 

opleiding van zijn/haar keuze, mits:

• Aangemeld vóór 1 april (voor start studiejaar, 

eerste keer: 2018), en

• Deelname aan eventueel verplichte gestelde 

intakeactiviteiten

• Voor kwalificatieplichtigen: moet school 

alternatief bieden



De wet in een notendop -2

• Een student die zich voor een opleiding 

op tijd aanmeldt heeft recht op een 

studiekeuzeadvies. Beiden: eventueel 

te maximeren via ministeriële regeling 

• Iedere student krijgt in het eerste jaar 

(3-4 of 9-12 maanden) van de opleiding 

een studievoortgangsgesprek 

uitmondend in een studieadvies (evt

BSA). 



De wet in een notendop -3

• Opleidingen met beperkte capaciteit 

(numerus fixus)

• Aanvullende eisen

• Daarnaast: actualiseren 

doorstroomregeling vmbo-mbo



Wat voorlopig niet:

• Per ministeriele regeling vastleggen 

van maximum aantal opleidingen 

waarvoor een aspirant-student zich 

mag aanmelden.

Reden: geen centraal aanmeldsysteem 

dus niet te controleren.

Scholen investeren tijd in voorlichting en 

intake terwijl niet zeker is dat student 

komt. Wordt als probleem gezien.



Waar zijn we mee bezig?

Uitwerken van:

– Actualiseren doorstroomregeling

– Aanvullende eisen

– ICT voorziening (met Sambo-ICT)

– Code of Conduct  Gedragslijn Regionale 

samenwerking in de overstap naar het 

mbo.



Actualiseren doorstroomregeling 

vmbo-mbo

• Het gaat om nadere vooropleidingseisen 

voor specifiek omschreven niet-verwante 

doorstroomroutes

• Kennis en vaardigheden die kan worden 

verworven in het voorliggend onderwijs maar 

waar een leerling cq aspirant-student niet 

automatisch over beschikt (afhankelijk van 

gekozen profiel en de keuzevakken). 



Aanvullende eisen

Bij ~10% van de opleidingen is de 

verwachting

Beroepsprofiel (slecht ontwikkelbaar)

– Artistieke aanleg, creatieve vaardigheden

– Fysieke vaardigheden

motorisch (sport & bewegen, zilversmid, hout en 

meubel, elektro), spraak en auditief vermogen

– Ruimtelijk inzicht

Onderwijsconcept



Voor meer informatie:

e.verheijen@mboraad.nl

06-50272676

Q&A Toelatingsrecht

https://www.mboraad.nl/publiacaties/qa-wet-vroegtijdige-aanmelddatum-en-toelatingsrecht-mbo

