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2 Trajecten:

VVA – Uitwisselen van statussen, wettelijke verplichting, minimale 
voorziening, ocw budget

CA – Aanmelden zelf, brede voorziening, wens van de sector, eigen 
bekostiging

Beiden – Voorziening is van de sector(en) zelf 
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Wet vroegtijdig aanmelden en toelatingsrecht

Artikel 8.0.3. Te verstrekken gegevens bij aanmelding; terugmelding gegevens
1. Bij de aanmelding, bedoeld in artikel 8.0.1, legt de betrokkene of, als deze minderjarig is, diens ouders, voogden of verzorgers, zijn 
persoonsgebonden nummer over onder vermelding van, indien van toepassing, de school als bedoeld in de Wet op het voorgezet onderwijs, de 
school of instelling als bedoeld in de Wet op de expertisecentra of de instelling als bedoeld in deze wet waar hij op het moment van aanmelding staat 
ingeschreven.
2. Het persoonsgebonden nummer wordt overgelegd door middel van een van overheidswege verstrekt document, waarop tevens de gegevens over 
de geslachtsnaam, de voorletters, de geboortedatum en het geslacht van betrokkene zijn vermeld. Indien geen persoonsgebonden nummer kan 
worden overgelegd, worden in plaats daarvan de geslachtsnaam, de voorletters, de geboortedatum en het geslacht van betrokkene
vermeld.
3. Indien degene die zich aanmeldt nog is ingeschreven bij een school of instelling als bedoeld in het eerste lid, doet het bevoegd gezag waar 
betrokkene zich aanmeldt, aan het bevoegd gezag van de school of instelling waar betrokkene is ingeschreven, zo snel mogelijk opgave van deze 
aanmelding en vermeldt daarbij:
a. of aan de betrokkene een onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3, is aangeboden;
b. of de aanmelding in verband met de toepassing van artikel 8.1.1c niet tot inschrijving kan leiden;
c. of de aanmelding is ingetrokken; en
d. of de betrokkene is ingeschreven.
4. Indien degene die zich aanmeldt niet in het bezit is van een diploma als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen b tot en met e, dan wel een 
diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs of hoger algemeen voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 7 respectievelijk 8 van de Wet op 
het voortgezet onderwijs, de leeftijd van 23 jaren nog niet heeft bereikt en niet of niet meer is ingeschreven bij een school of
instelling als bedoeld in het eerste lid, doet het bevoegd gezag waar betrokkene zich aanmeldt, zo snel mogelijk aan het college van burgemeester 
en wethouders van de woon- of verblijfplaats van betrokkene, opgave van deze aanmelding en vermeldt daarbij:
a. of aan de betrokkene is een onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3 is aangeboden; b. of de aanmelding in verband met de toepassing 
van artikel 8.1.1c niet tot inschrijving leidt;
c. of de aanmelding is ingetrokken; en 
d. of de betrokkene is ingeschreven.
5. Bij ministeriële regeling worden regels vastgesteld ter uitvoering van het derde en vierde lid. Deze betreffen in ieder geval een specificatie van de 
gegevens en het tijdstip en de wijze waarop deze gegevens worden geleverd.
6. De informatie bedoeld in het derde lid, respectievelijk het vierde lid, wordt door het bevoegd gezag van de school of instelling waar een 
betrokkene op het moment van aanmelding is ingeschreven respectievelijk door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar 
deze woon- of verblijfplaats heeft, uitsluitend gebruikt ten behoeve van het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

VVA
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Wet “1 april aanmelding en toelatingsrecht”
verplichte gegevensleveringen:

Voor 1 april:
-vo-scholen (vmbo, vavo, pro, vso) leveren potentiële mbo-gangers
aan de gemeenten

Vervolgens:
-leerling meldt zich aan bij mbo-instelling
-indien de leerling is ingeschreven bij vo-school: 

mbo-instellingen leveren de status van de aanmeldingen aan de vo-
scholen en aan de gemeenten 

(indien de leerling jonger is dan 23 jaar en geen startkwalificatie 
heeft)

VVA
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Nader te regelen in de ministeriële regeling

Specificatie van de gegevens:
• PGN (BSN of onderwijsnummer)
• Woongemeente (naam of nummer) 
• Identificatie latende school (BRIN)
• Identificatie ontvangende mbo-instelling (BRIN)
• Status aanmelding

• Aangemeld
• Aan de betrokkene is een onderwijsovereenkomst aangeboden
• De aanmelding leidt niet tot een inschrijving
• De aanmelding is ingetrokken
• De betrokkene is ingeschreven

VVA
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Werking van VVA

VVA
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Tussenstand

Organisatie – stuurgroep, projectgroep, uitvoering mbo

Aanbesteding – obv pve, gunning, klaar op 1 november, besluit 
11 juni over gunning

SIS-en – leveranciers betrokken vanaf januari 2017

Governance – waar komt voorziening te liggen

VVA



9

Waarom centraal aanmelden?

CA
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4 argumenten:

1 – juridische status aanmelding

2 – uniformiteit aanmelding bij overgang vmbo-mbo

3 – identificatie bij aanmelding via DigiD

4 – meervoudige aanmeldingen

CA
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CA
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CA
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CA
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Programma van eisen

Enkele uitgangspunten:

• Communicatie met student via de school
• School gaat over de aangeboden opleidingen
• Uitwisseling obv RIO
• Inpassen in processen van de school

Op 8 juni laatste checks op programma van eisen

Voor de zomer: alle instellingen uitnodiging over pve

CA
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Nog steeds de planning

CA
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Tussenstand

Draagvlak – 53 instellingen doen mee!

Organisatie – stuurgroep CA/VVA-MBO, projectgroep, uitvoering 
mbo

Jurisch kader – onderzoek Noordbeek (prof. Ronald Paans)

Kostenindicatie – Berenschot < 1,00 per student

Governance – waar komt voorziening te liggen

Financiering – concreet aanbod voor instellingen, 
bestuurdersbijeenkomst voor zomer

CA
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