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1. Inleiding
Tijdens de aanname van een kandidaat wordt door alle betrokkenen de procesbeschrijving
“verwerken aanmelding mbo” gehanteerd. Aangezien iedere aanmelding uniek is, zijn er diverse
uitgangspunten uitgewerkt in het document toelatingsbeleid. In dit document worden het
toelatingsrecht, toelatingscriteria, procesbeschrijving, regelgeving en de bijbehorende organisatie
beschreven.
1.1 Inhoud en doel van dit document
Zone.college hanteert bij de toelating en plaatsing van een kandidaat een procesbeschrijving. In
deze beschrijving wordt aangegeven wat een kandidaat kan verwachten van aanmelding tot en met
inschrijving. In hoofdstuk 5 is beschreven hoe dit proces eruit ziet. Het toelatingsbeleid van
Zone.college heeft tot doel de kandidaat zo goed mogelijk te adviseren voor een opleiding
passende bij de capaciteiten en persoonlijkheidskenmerken van de kandidaat. Hiermee wil
Zone.college de kandidaat een zo goed mogelijk toekomstperspectief bieden en onnodig uitval
of switchen voorkomen: 'elke kandidaat op de goede plek'.
Om dit doel te realiseren is elk onderwijsteam verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering
van de procesbeschrijving “verwerken aanmelding mbo” en het toelatingsbeleid. Voorwaarden
voor een juiste uitvoering van de procedures zijn:
Iedere betrokkene kent de toelatingscriteria, zoals beschreven in hoofdstuk 3;
•
Iedere betrokkene kent de inhoud van de procesbeschrijving “verwerken aanmelding mbo”,
•
zoals vermeld in ons interne systeem: Zone.wijzer.
1.2 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 beschrijft wat de toelatingswet inhoudt met betrekking tot de procesbeschrijving
“verwerken aanmelding mbo”. Hoofdstuk 3 beschrijft de algemene toelatingscriteria waar alle
kandidaten aan moeten voldoen. Naast de vooropleidingseisen en toelatingseisen zijn er ook
inschrijvingseisen van toepassing. Welke dit zijn staat beschreven in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5
wordt een toelichting gegeven op de procesbeschrijving “verwerken aanmelding mbo” zoals dat
door de onderwijsteams moet worden uitgevoerd, waarna in hoofdstuk 6 aandacht wordt
besteed aan de organisatie rondom de aanmelding en inschrijving en de uitvoering van de
onderwijsactiviteiten.
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2. Toelatingsrecht
Een kandidaat die zich wenst in te schrijven voor een beroepsopleiding die start bij de aanvang van dat
studiejaar, moet zich uiterlijk op 1 april voorafgaand aan een studiejaar hebben aangemeld.
De kandidaten waarvoor deze aanmelddatum niet geldt zijn degenen die:
- zich inschrijven voor een opleiding die later in het studiejaar start;
- deelnemen aan het experiment doorlopende leerlijnen vmbo-mbo;
- zich als gevolg van beëindiging van een inschrijving bij een andere beroepsopleiding niet voor 1 april
konden aanmelden.
Naast de aanmelddatum van 1 april moet de kandidaat voldoen aan de vooropleidingseisen.
Het bevoegd gezag kan een kandidaat weigeren indien:
een kandidaat niet voldoet aan de vooropleidingseisen;
een kandidaat zich niet voor 1 april heeft aangemeld en/of niet deel heeft genomen aan de evt.
verplichte intakeactiviteiten;
een niet kwalificatieplichtige kandidaat die in de afgelopen drie studiejaren voor drie of meer
opleidingen een negatief bindend studieadvies (binnen de eigen instelling of andere
instelling(en) heeft gekregen;
een kandidaat die zes verblijfsjaren in het mbo heeft gehad zonder een diploma te hebben
behaald indien sinds de laatste dag waarop de kandidaat was ingeschreven minder dan drie
studiejaren verstreken zijn.
een kandidaat die zich wenst in te schrijven voor een opleiding waarvoor het aantal kandidaten,
wegens een opleidingscapaciteit of uit arbeidsmarktbehoefte, door het bevoegd gezag in het
toelatingsbeleid is beperkt; (zie paragraaf 3.6)
een kandidaat die zich wil inschrijven voor een opleiding waar aanvullende toelatingseisen voor
gelden waar hij/zij niet aan voldoet.
Aanmelding na 1 april
Kandidaten die zich na 1 april aanmelden, hebben geen toelatingsrecht. Dit kan betekenen dat
kandidaten niet toegelaten worden tot de gewenste opleiding. Bij iedere kandidaat die zich na 1 april
aanmeldt, kan hij/zij door een studieadviseur verplicht worden de AMN Talentscan te maken in
combinatie met het voeren van een eventueel studieadviesgesprek. Mede op basis van deze
gegevens wordt een besluit genomen over de aanmelding. Mocht een kandidaat niet toegelaten
worden, ondersteunt Zone.college bij het zoeken van een alternatieve opleiding conform de
wettelijke richtlijnen. Dit geldt indien Zone.college de eerste mbo instelling is waar hij/zij zich voor
heeft aangemeld in het desbetreffende schooljaar.

Studiekeuzeadvies
Het bevoegd gezag brengt op verzoek van de kandidaat een schriftelijk studiekeuzeadvies uit mits hij/zij
zich voor 1 april heeft aangemeld. Het studiekeuzeadvies is niet bindend.
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3. Toelatingscriteria
Voor alle kandidaten die zich aanmelden voor een opleiding bij Zone.college zijn
zogenaamde toelatingscriteria van toepassing.
3.1 Wettelijke vooropleidingseisen
De kandidaat wordt toegelaten tot het opleidingsniveau waar hij/zij wettelijk toelaatbaar is.
De wettelijke eisen ten aanzien van vooropleidingsniveau, zoals benoemd in de artikelen
8.2.1 en 8.2.2 van de WEB, zijn:
Niveau 1/Entree-opleiding
• De kandidaat is niet meer leerplichtig. De leerplicht eindigt:
o aan het einde van het schooljaar na afloop waarvan de jongere ten
minste twaalf volledige schooljaren een of meer scholen heeft bezocht;
o aan het einde van het schooljaar waarin de jongere de leeftijd van
zestien jaar heeft bereikt. Een jongere die een basisschool in minder
dan acht schooljaren heeft doorlopen, wordt voor de toepassing van het
onder a vermelde, geacht reeds acht schooljaren een school te hebben
bezocht.
• de kandidaat stroomt in vanuit het voortgezet onderwijs en is niet in het bezit
van een diploma en behoort niet meer tot de doelgroep van het voortgezet
onderwijs;
• de kandidaat kan geen opleiding mbo-2, mbo-3 of mbo-4 volgen, omdat hij of zij
niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor die opleidingen.
Hierbij gelden wel de volgende richtlijnen en voorwaarden:
 Een kandidaat die niet aan de toelatingseisen voldoet voor mbo niveau 2
of hoger is niet standaard aangewezen op een entreeopleiding. Indien
een kandidaat door omstandigheden geen diploma heeft behaald maar
wel het niveau heeft, kan op basis van het toelatingsonderzoek besloten
worden dat de kandidaat wel in aanmerking komt voor het volgen van
een niveau 2-opleiding of hoger;
 Een kandidaat zonder diploma kan voorafgaand aan de aanmelding niet
geweigerd worden door het mbo. Een kandidaat die niet aan de
toelatingseisen voor mbo-2 of hoger voldoet (geen diploma vmbo heeft),
heeft het recht om minimaal vier maanden te laten zien dat hij /zij in
staat is een entreeopleiding met succes af te ronden;
 De studeadviseur heeft de taak om tijdens het studieadviesgesprek te
achterhalen of het verstandig is dat een kandidaat met de
entreeopleiding start;
 De entreeopleiding is niet ontworpen als vervolgopleiding van vso of pro.
VSO of pro is oorspronkelijk bedoeld als eindonderwijs. Individuele
leerlingen uit het pro of vso (zonder diploma vo) kunnen in het mbo
starten in een entreeopleiding;
Niveau 2 – basisberoepsopleidingen
• Diploma entree-opleiding of niveau 1/AKA
• Vmbo BB, KL, GL, TL
• MAVO
• Overgangsbewijs klas 3-4 havo/vwo
Niveau 3 – vakopleidingen
• Vmbo KL, GL of TL
• MAVO
• Overgangsbewijs klas 3-4 HAVO/VWO
• Mbo diploma niveau 2
Niveau 4 – middenkader
• Vmbo KL, GL of TL
• MAVO
• Overgangsbewijs klas 3-4 HAVO/VWO
• Mbo diploma niveau 2 of 3
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Niveau 4 – specialistenopleidingen
• Mbo diploma niveau 3 voor eenzelfde beroep of beroepencategorie
3.2 Toelatingseisen voor niet wettelijk toelaatbare kandidaten
Indien een kandidaat niet wettelijk toelaatbaar is kan o.b.v. een toelatingsonderzoek 1 worden
besloten om deze toch toe te laten waarbij minimaal voldaan is aan het volgende:
o Voor niveau 2:
 als bij de AMN Talentscan op capaciteiten en persoonlijkheid minimaal
gemiddeld wordt gescoord.
o

Voor niveau 3:
 als bij de AMN Talentscan op capaciteiten en persoonlijkheid minimaal
gemiddeld wordt gescoord.
 voor deelnemers BBL bedrijfsopleidingen: als voor Nederlands en rekenen
minimaal een 4,5 (afgerond 5) behaald is. Deze resultaten zijn behaald voor
het vmbo-examen Nederlands en de Rekentoets vmbo-k op 2F niveau of de
AMN taal- en rekentoets.

o

Voor niveau 4:
 als bij de AMN Talentscan op capaciteiten en persoonlijkheid minimaal
gemiddeld wordt gescoord.
 voor deelnemers BBL bedrijfsopleidingen: als voor Nederlands, Engels
en rekenen minimaal een 4,5 (afgerond 5) behaald is. Deze resultaten zijn
behaald voor het vmbo-examen Nederlands, Engels en de Rekentoets vmbo-g
of de AMN taal- en rekentoets.

Als de definitieve inschrijving van de kandidaat die niet wettelijk toelaatbaar is afwijkt van de aanmelding dient dit te worden vermeld in Magister onder het veld extra informatie/logboek.
3.3 Toelating met vrijstellingen
Indien een kandidaat in aanmerking komt voor vrijstellingen dient deze een verzoek in bij de
examensecretaris. De defintieve toekenning wordt door de examencommissie vastgesteld voor de start
van de opleiding.
3.4 Toelating zonder diploma
Zone.college hanteert als uitgangspunt dat als een kandidaat niet geslaagd is voor het vmbo (of
een andere toegestane vooropleiding) de inschrijving vervalt en dat de kandidaat het vmbo-examen
gaat herkansen. Zone.college kan besluiten hiervan af te wijken. Het is namelijk in
uitzonderingsgevallen mogelijk dat een kandidaat onder bepaalde voorwaarden zonder diploma
tot niveau 2 of hoger wel toegelaten wordt maar dit is nooit een recht. Deze voorwaarden
luiden als volgt:
indien Zone.college van mening is dat het aannemelijk is dat de kandidaat dit niveau
•
met een diploma zal kunnen afsluiten en dit onderbouwd kan worden met de resultaten
van het toelatingsonderzoek.
de kandidaat en de toeleverende school aan kunnen geven dat het de voorkeur geeft
•
om niet het vmbo examen te herkansen maar te starten met een mbo opleiding.
3.5 Toelating met mbo diploma
Voor een kandidaat die al een mbo-opleiding op hetzelfde/hoger mbo-niveau heeft behaald, is het niet
doelmatig om deze opnieuw in te schrijven voor een mbo opleiding.
Hierop kan een uitzondering worden gemaakt indien:
o Het een andere opleidingsrichting betreft en er een motivatie is, die in het dossier wordt
opgenomen, waaruit blijkt waarom de kandidaat zich opnieuw voor eenzelfde of lager mboniveau wil aanmelden.
 Uit deze motivatie moet blijken:
 Dat het in het individuele belang van de kandidaat is, bijvoorbeeld in een andere
sector willen werken met kans op werk.

1

dat bestaat uit afname van de AMN Talentscan en het evt. studieadviesgesprek.
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3.6 Aantal beschikbare opleidingsplaatsen
Het aantal beschikbare opleidingsplaatsen kan per opleiding en per schooljaar verschillen.
Jaarlijks wordt voor 1 november door het College van Bestuur het aantal beschikbare
opleidingsplaatsen 2 voor de numerus fixus opleidingen vastgesteld voor het komende
schooljaar. Het College van Bestuur wint daarbij het advies in van de sectormanagers.
Bij het bepalen van het aantal opleidingsplaatsen worden de volgende criteria gehanteerd:
a) Arbeidsmarkt- en/of doorstroomrelevantie. Voor elke opleiding wordt jaarlijks vastgesteld
wat de arbeidsmarktrelevantie is (op basis van gegevens van de afgelopen twee jaar);
b) Aantal beschikbare beroeps-, praktijkvormingsplaatsen;
c) De kwaliteit van onderwijs. Indien het College van Bestuur van mening is dat de kwaliteit van
onderwijs niet langer gegarandeerd kan worden, kan besloten worden tot een lager aantal
beschikbare opleidingsplaatsen.
• Wanneer sprake is van een beperkt aantal opleidingsplaatsen, wordt dit in het
geïntegreerd jaarverslag beschreven en onderbouwd.
• Indien van toepassing wordt het aantal beschikbare opleidingsplaatsen jaarlijks op de
website gecommuniceerd.
Voor de opleidingen die staan vermeld in het opleidingsoverzicht op de website geldt dat deze
worden aangeboden in het schooljaar 2022-2023 mits er voldoende aanmeldingen zijn. Indien een
opleiding niet start vanwege onvoldoende aanmeldingen wordt de kandidaat hier uiterlijk 6 juni over
geinformeerd. Indien een uitvoeringslocatie voor de opleiding waarvoor een kandidaat zich heeft
aangemeld wordt aangepast wordt de kandidaat uiterlijk 20 juni voorafgaand aan de start van het
nieuwe schooljaar hiervan op de hoogte gebracht. Zone.college gaat in beide situaties samen met
de kandidaat op zoek gaat naar een passende oplossing. Indien er voor een opleiding sprake is van
beperkte opleidingsplaatsen mogen er geen extra toelatingseisen worden gesteld. De beschikbare
opleidingsplaatsen worden door middel van volgorde van aanmelding ingevuld. De opleiding(en)
waar deze selectie voor geldt wordt uiterlijk 1 februari voorafgaand aan het studiejaar voor een ieder
beschikbaar gesteld. De numerus fixus opleidingen voor het schooljaar 2022-2023 zijn Wildlife en
Dierenartsassistent paraveterinair. Voor de overige opleidingen geldt zoals aangegeven op de
website dat Zone.college het recht heeft bij te weinig aanmeldingen de opleiding niet door te laten
gaan.

4. Inschrijving
Naast de vooropleidingseisen en toelatingseisen zijn er ook inschrijvingseisen van toepassing
namelijk:
o Zone.college dient in het bezit te zijn van een kopie diploma van de vooropleiding van de
kandidaat.
o De kandidaat moet kunnen bewijzen dat het lesgeld of cursusgeld is betaald of zal betalen.
o Zone.college dient in het bezit te zijn van een getekende onderwijsovereenkomst (OOK).
De onderwijsovereenkomst is de formele bekrachtiging van de inschrijving van de kandidaat.
Deze geldt als een voorlopige inschrijving, zolang de voor definitieve inschrijving vereiste
gegevens of documentatie niet door de school zijn ontvangen. Indien Zone.college uiterlijk vijf
schooldagen vóór 1 juli de vereiste gegevens en/of documenten niet heeft ontvangen, komt de
inschrijving automatisch te vervallen. Dit geldt ook indien uit de ontvangen gegevens en/of
documenten blijkt dat er een verkeerde voorstelling van zaken is gegeven op basis waarvan de
voorlopige inschrijving heeft plaatsgevonden.
o De kandidaat heeft uitsluitend recht op een inschrijving indien hij/zij rechtmatig in Nederland
verblijft. Dit betekent dat inschrijving uitsluitend kan plaatsvinden indien een kandidaat aan een
van de volgende voorwaarden voldoet:
a. de Nederlandse nationaliteit bezit of op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander
wordt behandeld.
b. dat hij/zij vreemdeling is en <18 jaar op de eerste dag waarop de (deel)opleiding start.
c. dat hij/zij vreemdeling is en >18 jaar op de eerste dag waarop de (deel)opleiding start en
rechtmatig in Nederland verblijft.
d. dat hij/zij vreemdeling is en niet meer voldoet aan de voorwaarden genoemd in b of c en
eerder in overeenstemming met een van die onderdelen voor een (deel)opleiding staat
2

Zijn het aantal kandidaten die aangenomen worden per opleiding
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ingeschreven en die nog niet is voltooid.
Zodra bovengenoemde punten in orde zijn kan Zone.college de kandidaat formeel inschrijven.

5. Procesbeschrijving verwerken aanmelding mbo
5.1 Procesbeschrijving verwerken aanmelding mbo
De aanmelding en inschrijving vindt plaats volgens de procesbeschrijving verwerken aanmelding
mbo. In deze procesbeschrijving staat beschreven wie welke verantwoordelijkheden heeft en welke
stappen moeten worden doorlopen van aanmelding tot aan inschrijving. Het proces ziet er in het kort
als volgt uit. Zodra de aanmelding van een kandidaat ontvangen is, wordt deze door de
studentenadministratie gecontroleerd op de wettelijke vooropleidingseisen. Indien de kandidaat
toelaatbaar is, wordt de kandidaat ingeschreven en ontvangt een toelatingsbrief in combinatie met
de OOK. De studieadviseur van het desbetreffende onderwijsteam kan na inschrijving besluiten een
kandidaat uit te nodigen voor een of meerdere vervolgactiviteiten. Deze vervolgactiviteiten kunnen
bestaan uit het invullen van het Digitale Doorstroomdossier of Paspoort voor Succes, afname van de
AMN Talentscan of een uitnodiging voor een studieadviesgesprek. Deze informatie wordt gebruikt
om de kandidaat zo goed mogelijk te kunnen adviseren en te begeleiden tijdens de opleiding. Als
een kandidaat niet voldoet aan de wettelijke toelatingseisen bepaalt de studieadviseur in overleg met
de kandidaat hoe er vervolg wordt gegeven aan de aanmelding. Dit vindt plaats op verzoek van de
studentenadministratie. Hierbij kan de Toelatingscommissie worden betrokken. Als een kandidaat
zich na 1 april aanmeldt kan hij/zij door een studieadviseur verplicht worden de AMN Talentscan te
maken in combinatie met het voeren van een eventueel studieadviesgesprek. De volledige
procedure is via Zone.wijzer in te zien.
5.2 Interne doorstroom
Bij interne instroom en - doorstroom, geldt eveneens de procesbeschrijving verwerken
aanmelding mbo en dezelfde toelatingseisen.
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6.

Organisatie

6.1

Voorwaarden organisatie
Om het proces verwerken aanmelding mbo goed vorm te geven stelt Zone.college een
aantal voorwaarden.
 Indien er een studieadviesgesprek gepland wordt, wordt deze gevoerd door een
studieadviseur van het onderwijsteam van de desbetreffende opleiding.
 Binnen Zone.college is er een Toelatingscommissie mbo die het defintieve besluit neemt
over eventuele afwijzingen van een kandidaat voor de opleiding waarvoor hij/zij zich heeft
aangemeld. Deze Toelatingscommissie mbo bestaat uit een voorzitter, lid en een
secretaris.

6.2

Toezicht
• De sectormanagers van de verschillende werkvelden houden toezicht op het
proces van aanmelding en inschrijving;
• De directeur mbo draagt jaarlijks zorg voor een evaluatie van de procesbeschrijving
procesbeschrijving “verwerken aanmelding mbo’. Dit gebeurt aan de hand van de
jaarlijkse evaluatie ten aanzien van de procesbeschrijving “verwerken aanmelding
mbo”.
• De directeur mbo kan steekproefsgewijs controle uitoefenen op de juiste
administratieve afhandeling;
• De directeur mbo legt zijn/haar bevindingen vast in een evaluatierapport en legt
verantwoording af aan het College van Bestuur.

6.3 Algemene voorwaarden
 Voorwaarde bij doorverwijzing naar een alternatieve opleiding is dat de kandidaat
zich voorafgaand aan de toelatingsprocedure op de hoogte heeft kunnen stellen
van de toelatingscriteria en de te volgen procedure;
 Zone.college verplicht zich tot het in acht nemen van de wettelijke regelgeving met
betrekking tot het geven van informatie over de opleiding en gestelde
exameneisen, zowel tijdens de toelatingsprocedure als vermeld in de studiegids.
Indien achteraf blijkt dat verstrekte informatie niet klopte of inmiddels gewijzigd is
(bijvoorbeeld door een bepaling vanuit het ministerie), kan de kandidaat hier echter
geen rechten aan ontlenen;
 Indien door een kandidaat verstrekte gegevens na toelating onvolledig of onjuist
blijken te zijn, kan Zone.college de onderwijsovereenkomst ontbinden;
 Bij de afname van de AMN Talentscan neemt Zone.college de gedragscode in acht zoals
vermeld op de website.
Het toelatingsbeleid wordt indien nodig jaarlijks geactualiseerd en uiterlijk op 1 februari voorafgaand
aan het studiejaar waarvoor het geldt, voor een ieder beschikbaar gesteld.
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