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1 Inleiding 
 

1.1 Welkom op het Alfa-college 
Het Alfa-college wil doelbewust bijdragen aan de samenleving van morgen. Dit maakt beleid op het 
gebied van instroom noodzakelijk. Drempels om onderwijs te volgen vinden wij hierbij niet passend 
en onze basishouding is dan ook ‘wees welkom!’. 
 
Het voorliggende beleid is een hernieuwde versie van het toelatingsbeleid; Je bent welkom op het 
Alfa-college! (versie 1.0  januari 2019). Het toelatingsbeleid maakt onderdeel uit van het thema 
toegankelijkheid binnen het speerpunt ‘gelijke kansen’. Beschreven in de kwaliteitsagenda 2019-
2022* en ook terug te vinden in het landelijke mbo bestuursakkoord  2018-2022: Trots, vertrouwen 
en lef. Wanneer er een sterretje (*) achter een onderstreepte tekst vermeld wordt, betekent dit dat 
er een link is geplaatst naar het betreffende document, protocol of een website. 
 
In het toelatingsbeleid 2018-20201 zijn op basis van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)*, 
vier richtlijnen ten aanzien van het nieuwe toelatingsrecht opgesteld. Deze pijlers geven richting aan 
de wettelijke kaders waarbinnen wij ons voortbewegen.  
 

1. De keuze van de opleiding is aan de student 
2. Elke aanmelding leidt tot een zorgvuldig advies in een vlotte procedure 
3. Wij willen elke student kennen zodat wij goed kunnen adviseren bij de inschrijving 
4. Wij verbinden ons met de regio 

 
Een belangrijk ander onderdeel van dit thema ligt op het gebied van (studie)kosten. Het Alfa-college 
doet hierin de belofte dat er voor eind 2022 geen studenten meer zijn die om financiële drempels 
hun gewenste opleiding niet volgen. De manier waarop we dit doen is te lezen in het document 
schoolkostenbeleid*. 
 
Dit toelatingsbeleid beschrijft de kaders en hoofdlijnen van het proces van aanmelding tot 
ondertekening van de onderwijsovereenkomst. Vanuit de gedachte; ‘centraal wat moet, decentraal 
wat kan’ vindt de concretisering en beschrijving van de praktische uitvoer plaats op de verschillende 
locaties.  
De inhoud en vormgeving van de kennismakingsperiode (inclusief brieven en manier van 
communicatie en voorgenomen doorlooptijden) staan daarom beschreven in het lokale Opstart 
Nieuwe Schooljaar (ONS) draaiboek. 

 

1.2 Welkom op het mbo in Noord Nederland 
De bestuurders van de 8 noordelijke ROC’s2 hebben op 10 juli 2017 als uitwerking en aanvulling op 
de wetswijziging afspraken gemaakt in het kader van ‘Welkom op het mbo’. Deze 8 mbo instellingen 
vanuit de provincie Groningen, Friesland en Drenthe hebben de traditie, waar dit mogelijk en 
gewenst is, te streven naar gezamenlijkheid. Zo hebben we bijvoorbeeld een gemeenschappelijk 
beleid en procedures afgesproken rondom numerus fixus en bijzondere toelating. De gezamenlijke 
afspraken zijn in juni 2021 geactualiseerd.  

 
 

 
1 Versie 1.0 februari 2018 
2 De 8 Noordelijke ROC’s zijn de volgende: Friesland College, Friese Poort, Nordwin College, Drenthe College, ROC Menso 
Alting, Noorderpoort, AOC Terra en het Alfa College 

https://alfacollege.sharepoint.com/sites/wegwijzer/medewerkers/Documenten%20CvB/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000D6B07CB4D5BA7A46A98061BD0288FD27&View=%7B386E32BA-F0FB-4ECF-905B-74898685DA6E%7D&id=%2Fsites%2Fwegwijzer%2Fmedewerkers%2FDocumenten%20CvB%2FKwaliteitsagenda
https://alfacollege.sharepoint.com/sites/wegwijzer/medewerkers/Documenten%20CvB/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000D6B07CB4D5BA7A46A98061BD0288FD27&View=%7B386E32BA-F0FB-4ECF-905B-74898685DA6E%7D&id=%2Fsites%2Fwegwijzer%2Fmedewerkers%2FDocumenten%20CvB%2FKwaliteitsagenda
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007625&hoofdstuk=8&z=2019-01-01&g=2019-01-01
https://www.alfa-college.nl/opleidingen-en-cursussen/schoolkosten
https://www.alfa-college.nl/opleidingen-en-cursussen/schoolkosten
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2 Wettelijke kaders 
 

De nieuwe wetgeving voor de toelating tot het mbo is sinds 1 augustus 2017 van kracht. Het doel van 
het nieuwe beleid is het vergemakkelijken van de overstap, het weghalen van onduidelijkheden en 
het versterken van de positie van de student. In hoofdstuk 8 van de Wet Educatie en 
Beroepsonderwijs*(WEB) staan de voor toelating relevante artikelen3. De wettelijke verplichtingen 
zijn hieronder vertaald naar- en gekoppeld aan het beleid van het Alfa-college. Vervolgens zijn deze 
verfijnd en uitgebreid met de Noordelijke overleg afspraken. 
 

2.1 Gelijke kansen 
Het belangrijkste element is het zogenaamde ‘toelatingsrecht’. De kern van de wet bestaat uit vier 
maatregelen: 
 

• Aanmelden voor 1 april 

• Automatische toelating van studenten die voldoen aan nadere vooropleidingseisen, en/of 
eventuele aanvullende eisen, zich tijdig hebben aangemeld en hebben deelgenomen aan de 
verplichte kennismakingsactiviteiten van de opleiding 

• Het recht op een studiekeuzeadvies bij tijdige aanmelding 

• Invoering van het studieadvies 
 

Iedereen die zich met de juiste vooropleiding aanmeldt voor 1 april voorafgaand aan het studiejaar 
heeft recht op deelname aan kennismakingsactiviteiten bij het Alfa-college.   
De  verplichte kennismakingsactiviteiten kunnen per opleiding verschillen, variërend van een 
kennismakingsgesprek, het inleveren van een opdracht en/of het deelnemen aan een meeloopdag. 
De 8 noordelijke ROC’s hebben hierover afspraken gemaakt. Opleidingen kunnen verplichte 
kennismakingsactiviteiten organiseren, waarbij geldt: 

▪ bij geoorloofde afmelding op een kennismakingsactiviteit voor numfix-opleidingen en 
opleidingen waarvoor aanvullende eisen gelden, is recht op één 
herkansingsmogelijkheid 

▪ bij geoorloofde afmelding voor de andere opleidingen is geen verlies van 
plaatsingsrechten  

▪ bij ‘no-show’, dus afwezigheid zonder melding van te voren, zoekt de school eerst 
contact met de student waarna het plaatsingsrecht op die specifieke opleiding vervalt 
indien herhaling optreedt. 

 
Ongeacht de datum van aanmelding bieden wij, op verzoek, minimaal één studiekeuzeadviesgesprek. 
Het is echter aan de student zelf wat hij of zij met dit advies doet4.  
Op het moment dat een student voldoet aan de vooropleidingseisen die gesteld worden én hij of zij 
meegedaan heeft aan de verplichte kennismakingsactiviteiten van de opleiding wordt de student 
toegelaten op de opleiding van zijn of haar keuze (met uitzondering van de in 2.3 genoemde 
redenen). In het uitzonderlijke geval dat een student toch niet geplaatst kan worden op de opleiding  
geldt een inspanningsverplichting richting de student voor toelating tot een andere opleiding bij het 
Alfa-college.  
 
 

 
3 Zie WEB; artikelen 8.0.1 t/m 8.6.3 
4 De opleiding geeft tijdens de kennismakingsactiviteiten een passend advies aan de student 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007625&hoofdstuk=8&z=2019-01-01&g=2019-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007625&hoofdstuk=8&z=2019-01-01&g=2019-01-01
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2.2 Aanmelden na 1 april 
 
Bij een eerste aanmelding voor een specifieke opleiding na 1 april, geldt plaatsen indien er plek is of 
anders een studiekeuzeadviesgesprek aanbieden. 
 
Mocht eerste aanmelding bij een numerus fixus opleiding of een opleiding met aanvullende eisen 
niet tot plaatsing leiden, dan wordt de 2e keuze - ook als die na 1 april gemaakt wordt - toch 
behandeld als ware uiterlijk 1 april aangemeld. Dit geldt niet als de 2e keus ook een numerus fixus 
opleiding of opleiding met aanvullende eisen betreft. De noordelijke ROC’s voelen daarnaast wel een 
collegiale inspanningsverplichting over de instellingen heen, met name waar het kleine instellingen 
betreft die zelf niet een groot aanbod hebben. 

 
De aanmelddatum geldt niet voor studenten die zich opnieuw aanmelden omdat hun eerdere 
inschrijving is beëindigd ten gevolge van een negatief studieadvies5.  
 

2.3 Wettelijke redenen om een aanmelder niet toe te laten 
Naast de wettelijke verplichtingen rond de toegankelijkheid vindt het Alfa-college het vanuit zijn 
identiteit niet acceptabel om af te wijzen. We voelen een inspanningsverplichting naar iedere 
student en maken dan ook zo min mogelijk gebruik van de ruimte in de wet om iemand niet te 
plaatsen. Dit geldt ook voor een aanmelding na 1 april of bij afwezigheid bij de 
kennismakingsprocedure. Toch zijn er een aantal redenen waardoor een student niet toegelaten 
wordt tot een opleiding namelijk: 
 
Bij opleidingen met instroombeperkingen op basis van: 

• Numerus Fixus, wachtlijst of een volle opleiding. Voor meer informatie over Numerus 
Fixus, een wachtlijst en een volle opleiding zie 2.5.  

• Aanvullende eisen* die mogen worden gesteld door de aard van het beroep zoals 
bepaald door de minister  

 

Wettelijke redenen waarom een aanmelder niet toegelaten mag worden: 

• Op basis van niet rechtmatig verblijf in Nederland6  
 

Daarnaast kan een student worden geweigerd om de volgende redenen:  

• Een student die niet kwalificatieplichtig is en al voor 3 of meer mbo-opleidingen (binnen 
en/of buiten het Alfa-college) een definitief negatief studieadvies hebben gekregen. Na 3 
jaar komt dit te vervallen. Indien de opleiding of de toelatingscommissie een reële kans 
acht dat een student de opleiding wel zal halen kan een student wel worden toegelaten. 
De beslissing tot afwijzen wordt door de toelatingscommissie van de locatie genomen. 

• Een student die een definitief negatief studieadvies heeft ontvangen en zich nogmaals 
wil inschrijven bij dezelfde opleiding (crebo) binnen dezelfde instelling. Indien de student 
zich wel aanmeldt en de opleiding of de toelatingscommissie een reële kans acht dat een 
student de opleiding nu wel zal halen kan een student wel worden toegelaten. De 
beslissing tot afwijzen wordt door de toelatingscommissie van de locatie genomen.  

• Een student die al 6 jaar op het mbo (binnen en/of buiten het Alfa-college) staat 
ingeschreven zonder een diploma te hebben behaald. Indien de opleiding of de 
toelatingscommissie een reële kans acht dat een student de opleiding wel zal halen kan 
een student wel worden toegelaten. De beslissing tot afwijzen wordt door de 
toelatingscommissie van de locatie genomen.  

 
5 Zie WEB; artikel 8.0.1 lid 3a 
6 Overleg de situatie altijd met de OM-er van de desbetreffende opleiding. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-69336.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26pst%3d%26vrt%3dmbo%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAfgelopenDag%26sdt%3dDatumBrief%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4
https://alfacollege.sharepoint.com/sites/wegwijzer/medewerkers/Documents/Forms/Gegroepeerd%20op%20eigenaar.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&viewid=f054a3ad-d424-434e-9fad-c77c1184607b&id=/sites/wegwijzer/medewerkers/Documents/Procedure%20identificatie%20student%20en%20controle%20rechtmatig%20verblijf.pdf&parent=/sites/wegwijzer/medewerkers/Documents
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• In het kader van Passend Onderwijs wanneer de begeleidingsbehoefte een aantoonbaar 
onevenredige belasting vormt voor de instelling. De beslissing tot afwijzen wordt door de 
toelatingscommissie van de locatie genomen. 

• Studenten van 15 jaar of jonger (leerplichtige studenten) zijn in principe niet toelaatbaar 
voor Entree (wel voor niveau 2, 3, en 4). 15-jarige studenten die 12 jaar onderwijs 
hebben gevolgd, kunnen onder voorwaarden wel toelaatbaar zijn voor Entree. Voor 
meer informatie en een stroomschema kijk hier .  

• Studenten die niet meer welkom zijn bij het Alfa-college, persona non grata, worden niet 
toegelaten bij het Alfa-college. Het is mogelijk dat na een hernieuwde aanmelding op 
een locatie van het Alfa-college blijkt dat de situatie van de eerder verwijderde student 
dusdanig in positieve zin is gewijzigd dat een heroverweging van de persona non grata 
status redelijk is. Een heroverweging kan plaats vinden 2 jaar na de uitschrijving. Voor 
meer informatie klik hier*.  

 
Ongeschiktheid voor toekomstige beroepsuitoefening 
Samen werken we aan algemeen aanvaardbare definities van ‘schoolbaar’ en ‘opleidbaar’ (leerbaar). 
Aanmelders die niet aan deze definitie(s) voldoen, bieden we in de noordelijke regio trajecten die 
kunnen leiden tot (een voorbereiding op) schoolgang. Ook heeft OCW een definitie van 
ongeschiktheid voor toekomstige beroepsuitoefening in de wet opgenomen op grond waarvan een 
aanmelder niet hoeft worden toegelaten: het gaat dan om gedrag en/of uitlatingen van een student 
in relatie tot zijn veiligheid en die van zijn omgeving. De beslissing tot afwijzen wordt door de 
toelatingscommissie van de locatie genomen. Scholen consulteren elkaar collegiaal in deze gevallen 
altijd. 
 
Handelen in het belang van de student bij toelating tot Entreeonderwijs 
De Entreeopleiding is in principe drempelloos toegankelijk. Er is sprake van drempelloze toelating 

wanneer de student niet meer leerplichtig is (dus 16 jaar of ouder) en niet voldoet aan de 

vooropleidingseisen van een mbo niveau 2 opleiding of hoger (artikel 8.1.1b WEB). Naast de kansen 

die de drempelloze instroom biedt voor jongeren en (jong)volwassenen, brengt het in sommige 

gevallen ook ongewenste effecten met zich mee doordat jongeren te vroeg zonder diploma het 

voorliggend onderwijs verlaten en willen of ‘moeten’ starten aan een Entreeopleiding. Als Alfa-

college stellen wij het belang van de student voorop.  

Vanuit de mbo-raad is er een handreiking geschreven ‘omgaan met drempelloze instroom in Entree’ 

om mbo-scholen te ondersteunen in het eenduidiger omgaan met de plaatsbaarheid binnen de 

Entreeopleiding. In deze handreiking staan een aantal criteria beschreven op basis waarvan de school 

een kandidaat-student in zijn of haar belang wel of niet plaatsbaar acht in een Entreeopleiding, zodat 

een negatieve school ervaring kan worden voorkomen. De criteria voor plaatsbaarheid zijn: 

- Student heeft een vast woon- of verblijfsadres  
- Student kan onderwijs in een groep volgen  
- De student brengt de veiligheid van de omgeving niet in het gedrang  
- Student heeft tenminste taalniveau A2; bij een lager taalniveau kan de student bij Entree 

NT2 geplaatst worden 
- De student is in staat zich te ontwikkelen (richting een entree kwalificatie) 

Om de criteria toe te kunnen passen zijn kwalitatief goede kennismakingsactiviteiten van studenten 

voor de entreeopleiding van belang. Als na overleg met het LBC en OM-er blijkt dat een kandidaat-

student niet plaatsbaar is op basis van één of meerdere criteria moet de  Entreeopleiding 

vervolgstappen ondernemen. Voor meer informatie hierover klik hier*.  

 

https://alfacollege.sharepoint.com/sites/wegwijzer/medewerkers/Documents/Forms/Gegroepeerd%20op%20eigenaar.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&viewid=f054a3ad-d424-434e-9fad-c77c1184607b&id=/sites/wegwijzer/medewerkers/Documents/Wettelijke%20toelatingseisen%20Entree%20opleiding%20-%20stroomschema%20%28002%29.pdf&parent=/sites/wegwijzer/medewerkers/Documents
https://passendonderwijsmbo.nl/app/uploads/Handreiking-omgaan-met-Drempelloze-instroom-bij-de-Entree-versie-1.0.pdf
https://alfacollege.sharepoint.com/sites/wegwijzer/medewerkers/Documents/Handreiking-omgaan-met-Drempelloze-instroom-bij-de-Entree-versie-1.0.pdf
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2.4 Bijzondere toelating 
Op basis van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) hebben de Noordelijke mbo’s een 
gezamenlijke toelatingsprocedure voor niet wettelijk toelaatbare aspirant studenten afgesproken. 
Deze gezamenlijke afspraken omtrent de toelatingsprocedure ‘niet wettelijke toelaatbaar’ zijn in juni 
2021 herzien. Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid in bijzondere gevallen aanmelders alsnog toe 
te laten op de opleiding, wanneer zij geschikt zijn bevonden tijdens het toelatingsonderzoek7*. Het 
gaat hierbij om aanmelders die niet voldoen aan de vooropleidingseisen*. Hiermee beogen de 
instellingen dat er rechtsgelijkheid ontstaat voor aspirant studenten die niet voldoen aan de 
wettelijke vooropleidingseisen. Bij een student die wordt toegelaten via bijzondere toelating wordt 
het bewijs hiervan opgenomen in het studentdossier. 
 

2.5 Numerus fixus, wachtlijst of volle opleiding 
Slechts in zeer beperkte gevallen en alleen na een formeel besluit van het College van Bestuur (CvB) 

kan er sprake zijn van een numerus fixus of een wachtlijst. Diverse factoren kunnen aanleiding zijn 

voor het aanvragen van een numerus fixus of een wachtlijst namelijk: landelijk vastgesteld aantal 

opleidingsplekken, het aantal beschikbare stageplaatsen, slechte arbeidsmarktvooruitzichten en/ of 

numerus fixus in het HBO of bij andere ROC's in het noorden.     

- Daarbij moet er vóór 1 oktober bekend zijn dat er maar een beperkt aantal opleidingsplekken 

beschikbaar is (en dat het CvB formeel de status numerus fixus heeft toegekend).   

- Numerus fixus opleidingen moeten vóór 1 februari hun procedure kenbaar maken. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan informatie over het aantal beschikbare plekken, de toewijzing, de 

aanmelddatum en omgang met wachtlijsten.  

- Toewijzing bij een mbo numerus fixusopleiding kan alleen geschieden op basis van niet-

kwalitatieve, objectieve criteria, bij het Alfa-college is dit via loting. Er is dan sprake van 

loting door een notaris zo snel mogelijk na 1 april. Uiterlijk 10 dagen hierna wordt de uitslag 

gecommuniceerd. 

- We spreken van een wachtlijst als gedurende het schooljaar, maar niet eerder dan 2 april, 

sprake is van een instroombeperking in een bepaalde opleiding, bijvoorbeeld omdat het 

aantal aanmeldingen (te) groot is wederom officieel bevestigd door het CvB. 

Van een volle opleiding kan pas sprake zijn ná 1 juni. Plaatsing van aanmeldingen na 1 juni kunnen 
om praktische, logistieke en organisatorische redenen niet meer mogelijk zijn.  
De verantwoordelijke regiodirecteur neemt hier een formeel besluit over en doet hiervan melding 
aan het CvB. 
 
Voor zorgvuldige besluitvorming en communicatie heeft het CvB formele procedures opgesteld. Deze 
zijn te vinden op de site van het CvB op Alfa connect. Via deze link ‘Procedure aanvraag en uitvoering 
numerus fixus en/of wachtlijst en melding volle opleiding bij aanmelding na 1 juni’* kom je op de 
site. Ook is hier het lotingsprotocol* te vinden. 
 
Interne doorstroom bij Numerus fixus opleidingen 
In het kader van het toelatingsrecht krijgen Alfa-college studenten geen interne voorrang bij 
numerus fixus opleidingen, tenzij deze studenten een diploma hebben van een aanverwante 
opleiding. Bijvoorbeeld: wanneer een interne student van de opleiding ‘Beveiliger niveau 2’ door wil 
stromen naar de opleiding ‘Handhaving, Toezicht en Veiligheid niveau 3’ waar numerus fixus wordt 
gehanteerd, krijgt deze student voorrang. Binnen de eigen instelling doorstromen naar een 

 
7 Zie WEB; artikel 8.2.1. 

https://alfacollege.sharepoint.com/:b:/r/sites/wegwijzer/medewerkers/Documents/Bijlage%202%20Toelatingsprocedure%20niet%20wettelijk%20toelaatbaar.pdf?csf=1&web=1
https://www.alfa-college.nl/opleidingen-en-cursussen/van-aanmelding-tot-student/bijzondere-toelating
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-beroepsonderwijs/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-vooropleidingseisen-voor-het-middelbaar-beroepsonderwijs-mbo
https://alfacollege.sharepoint.com/sites/wegwijzer/medewerkers/Documents/Procedure-numerus-fixus-wachtlijsten-volle-opleiding.pdf
https://alfacollege.sharepoint.com/sites/wegwijzer/medewerkers/Documents/Procedure-numerus-fixus-wachtlijsten-volle-opleiding.pdf
https://alfacollege.sharepoint.com/sites/wegwijzer/medewerkers/Paginas/Numerus-fixus-wachtlijst-volle-opleiding.aspx
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aanverwante numerus fixus opleiding moet gebeuren op objectieve gronden en moet voor 1 februari 
kenbaar worden gemaakt. 
 
Combinatie van opleidingen met een numerus fixus en aanvullende eisen 
Hierover zijn de afspraken gemaakt met de noordelijke ROC’s. De volgorde hierbij is:  

• bij opleidingen, die ruim tweemaal zoveel aanmeldingen hebben als zij mogelijk kunnen 
plaatsen: eerst loten, dan testen op de aanvullende eisen. De aanvullende eisen mogen 
gelden als een drempel, maar niet als een selectie van de top.  
Indien van de groep die in eerste termijn is ingeloot niet alle aanmelders door de test komen, 
dan komen de eerst volgenden op de wachtlijst aan de beurt. 

• bij de andere opleidingen: eerst testen op aanvullende eisen en eventueel loten in het geval 
meer aanmelders door de test komen dan geplaatst kunnen worden. Ook hier geldt: géén 
selectie van de top. 

 

2.6 Passend Onderwijs 
Door de invoering van de Wet op het Passend onderwijs8, is het van belang de 
ondersteuningsbehoefte van de student nauwkeurig in kaart te brengen. Tijdens aanmeld- en 
kennismakingsprocessen moet duidelijk worden of  en hoe de opleiding de benodigde en gevraagde 
begeleiding kan bieden aan de student. Er is een algemeen aanbod met locatie specifieke 
aanpassingen. Op het Alfa-college is het recht op Passend Onderwijs voor elke student gelijk maar de 
vormgeving is op iedere locatie anders ingekleurd. Klik hier voor meer informatie over Passend 
Onderwijs op het Alfa-College*. 
 

2.7 Afwijzen 
De beslissing tot afwijzen wordt door de toelatingscommissie van de locatie genomen. Onder 
verantwoordelijkheid van de regiodirecteur bestaat deze commissie verder uit minimaal een LBC 
medewerker en een opleidingsmanager. 
 

3 In de praktijk 
 

3.1 Opstart Nieuwe Schooljaar (ONS) en van Werving tot Inschrijving (WAKI)  
 
Het Alfa-college heeft een overkoepelend Centraal Opstart Nieuwe Schooljaar (ONS) team die regie 
voert op de start van het schooljaar en op het ketenproces Werven-Aanmelden-Kennismaken- 
Inschrijving (WAKI). Elke onderwijslocatie heeft daarnaast een eigen lokaal ONS. Vanuit elke Lokale 
ONS is er een afgevaardigde die deelneemt aan het Centraal ONS. Er wordt ingezet op kennisdeling 
en continu verbeteren van het WAKI proces en de start van het nieuwe schooljaar. De 
directiesecretaris van de afdeling bedrijfsvoering is regisseur van het totale WAKI proces, onder 
verantwoordelijkheid van de directeur die het Centraal ONS in portefeuille heeft namens het 
directeurenoverleg. Vanuit de ONS-teams (zowel Centraal als lokaal) wordt uitvoering gegeven aan 
het toelatingsbeleid van het Alfa-college.  
De actualisatie van dit beleid (o.a. op basis van wet- en regelgeving) is belegd bij O&K. Om de korte 
lijnen tussen uitvoering en beleid te borgen neemt een adviseur vanuit O&K deel aan het Centraal 
ONS.  
 
 

 
8 Per 1 augustus 2014 is de Wet op Passend onderwijs van kracht. Schoolbesturen zijn verplicht om elke student met 
ondersteuningsbehoefte een zo passend mogelijke onderwijsplek te bieden. 

https://alfacollege.sharepoint.com/sites/wegwijzer/medewerkers/Documents/Ondersteuningsprofiel%20Passend%20onderwijs%20Alfa-college.pdf?csf=1
https://alfacollege.sharepoint.com/sites/wegwijzer/medewerkers/Documents/Ondersteuningsprofiel%20Passend%20onderwijs%20Alfa-college.pdf?csf=1

