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Toelatingsprocedure niet wettelijk toelaatbaar  
 

1. Inleiding 
Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) onder meer 
gewijzigd op het gebied van wettelijke toelaatbaarheid. Dit komt voort uit het MBO beleid ‘Focus op 
Vakmanschap’ waarin onder andere de Entreeopleiding wordt geïntroduceerd en de toelaatbaarheid 
voor niveau 2 aan strengere eisen is onderworpen. Tevens is er een aanpassing op het toelaten van 
aspirant studenten die niet aan de wettelijke vooropleidingseisen voldoen. De wettelijke 
vooropleidingseisen vanaf 1 augustus 2014 staan opgenomen in de WEB artikel 8.2.1. lid 1 t/m 4. Het 
betreft hier niet alleen ongediplomeerde maar ook aspirant studenten die geen diploma kunnen 
overleggen of waarvan het diploma niet het juiste niveau heeft. 

De Noordelijke MBO instellingen hebben in het voorjaar 2014 de handen ineen geslagen en met 
elkaar beleid ontwikkeld. Hiermee willen de MBO instellingen beogen dat er rechtsgelijkheid ontstaat 
voor aspirant studenten die niet voldoen aan de wettelijke vooropleidingseisen.  
In december 2014 heeft in Noord Nederland verband een evaluatie plaats gevonden en die heeft 
geleid tot kleine bijstellingen in het geformuleerde beleid en is vervolgens door de Colleges van 
Bestuur van de deelnemende MBO instellingen vastgesteld. In juni 2021 is de procedure niet 
wettelijk toelaatbaar opnieuw bekeken en op een paar kleine punten aangepast waardoor het 
opnieuw ter vaststelling aan de Colleges van Bestuur van de deelnemende MBO instellingen wordt 
aangeboden. Na deze vaststelling wordt onderstaande regeling openbaar gemaakt op de website van 
deze MBO instellingen en beschikbaar gesteld aan alle toeleverende organisaties (voorliggend 
onderwijsveld, leerplicht/RMC, werkgevers en UWV/Sociale Diensten). 
 
 

2. WEB 
Indien een aspirant student niet voldoet aan de vooropleidingseis voor een opleiding, kan het 
bevoegd gezag alsnog besluiten dat de aspirant student toelaatbaar is. Dit is vastgelegd in de WEB.  
 
Artikel 8.2.1 lid 6 
“Het bevoegd gezag kan in bijzondere gevallen personen die niet voldoen aan de vooropleidingseis 
voor een basisberoepsopleiding, vakopleiding, middenkaderopleiding of specialistenopleiding, 
vrijstellen van die vooropleidingseis, indien zij bij een onderzoek hebben blijk gegeven van 
geschiktheid voor het desbetreffende onderwijs.” 
 
In hoofdstuk 3 worden de vetgedrukte begrippen in de nieuwe wettekst nader uitgewerkt. 
 

3. Uitwerking WEB 
 
3a. Bevoegd Gezag  

- Per onderwijsinstelling moet er een toelatingscommissie komen, die beslist namens het 
bevoegd gezag over de toelaatbaarheid. Het bevoegd gezag regelt de omvang, 
werkzaamheden en bevoegdheden van de toelatingscommissie. (artikel 8.1.1c. WEB) Hoe dit 
wordt georganiseerd, centraal of decentraal, bepaalt de onderwijsinstelling zelf.  

- De uitslag van de ene onderwijsinstelling wordt overgenomen door de andere 
onderwijsinstellingen als een aspirant student zich daar voor dezelfde opleiding aanmeldt  als 
waar het onderzoek op gericht was. De aspirant student zorgt er zelf voor dat de nieuwe 
school de uitslag ontvangt. 
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3b. Bijzondere gevallen  

- De toelatingsprocedure is in eerste instantie gericht op aspirant studenten die al wat ouder 
zijn (18+) waarbij door diverse omstandigheden geen diploma is behaald of waarvan het ooit 
behaalde diploma niet overlegd kan worden1. Door hun opgebouwde levens/werkervaring 
zijn ze potentieel in staat om een opleiding voor niveau 2, 3 of 4 te gaan volgen. De 
procedure kan ook worden gebruikt voor aspirant studenten die een te lage vooropleiding 
hebben behaald.  

- Ongediplomeerde instroom moet de uitzondering zijn. Dus een aspirant student die jonger is 
dan 18 jaar wordt in eerste instantie terugverwezen naar het vmbo. 

 
3c. Onderzoek, de Toelatingsonderzoeksprocedure 
 
Aspirant studenten kunnen zelf constateren dat zij niet voldoen aan de wettelijke 
vooropleidingseisen. Het komt echter ook voor dat dit pas blijkt tijdens een reguliere 
kennismakingsactiviteit. In beide gevallen dient onderstaande procedure gestart te worden.  
 
Indien de aspirant student het niet eens is met de afwijzing kan hij gebruik maken de algemene 
klachtenregeling van de MBO instelling. Hij wordt in het gesprek op deze mogelijkheid gewezen. 
 
De toelatingsonderzoekprocedure bestaat uit de volgende stappen: (zie bijlage 1 – advies Toelichting) 
 
Fase 1 - oriëntatiefase: 

• De aspirant student doet een verzoek aan het bevoegd gezag om zonder juiste vooropleiding 
in te stromen op niveau 2, 3 of 4. (Indien gewenst kan hier al verzocht worden om een 
motivatiebrief van de aspirant student zelf – zie bijlage 2) 

• De aspirant student wordt uitgenodigd voor een eerste oriënterend gesprek. Doel is om met 
de student te onderzoeken of deelname aan het vervolg zinvol is. Wenselijk is om eventueel 
ouders en/of mentoren toeleverende scholen hierbij te betrekken. 

• Indien een onderzoek zinvol wordt geacht, wordt met de aspirant student doorgenomen wat 
hij moet aanleveren om deel te nemen aan de onderzoeksfase. (toelatingsportfolio). 
Daarnaast wordt een afspraak gemaakt over de termijn van aanleveren. 

• Indien een onderzoek niet zinvol wordt geacht wordt hij hiervan ter plekke op de hoogte 
gesteld. Er wordt tevens aandacht geschonken aan mogelijke alternatieven. 

• De aspirant student wordt schriftelijk geïnformeerd indien deelname aan het onderzoek niet 
kansrijk wordt geacht.  
 

Fase 2 - onderzoeksfase: 

• De aspirant student ontvangt een uitnodigingsbericht, waarin hij geïnformeerd wordt over 
het onderzoek: wat kan hij verwachten. 

• De aspirant student levert een toelatingsportfolio aan. Hierin zitten bewijsstukken om aan te 
tonen waarom hij geschikt is voor de opleiding.  Er worden geen voorschriften gesteld aan 
het portfolio.  
 

• De aangeleverde stukken bestaan minimaal uit:  
- een motivatiebrief (zie bijlage 2 – Motivatiebrief aspirant student indien gewenst een 

motivatiebrief 18-/18+ zoals vorig jaar gebruikt is)  

 
1 DUO kent een diplomaregister vanaf 2006/2001 zie: 
https://duo.nl/particulieren/diplomas/diplomaregister/inhoud-diplomaregister.asp 
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- een onafhankelijke aanbevelingsbrief (zie bijlage 3 – Aanbevelingsbrief) van de 
toeleverende organisatie (bijv. school, gemeentelijke sociale dienst/UWV, 
leerplicht/RMC); 

- bewijs van behaalde niveau Nederlands en/of rekenen en/of Engels (bij niveau 4)  
- cijferlijsten, rapporten van voorgaande scholen 

• Er volgt in ieder geval een gesprek en niveaubepaling Nederlands en rekenen. Bij niveau 4 zal 
ook Engels deel uitmaken van het onderzoek. Indien nodig kan er een test/ assessment 
worden afgenomen voor één of meerdere onderdelen van de generieke vakken. 

• Bij gerede twijfel over de capaciteiten wordt een capaciteitentest afgenomen. De meest 
gangbare is hiervoor de MCT-M (Multiculturele Capaciteiten Test – Middelbaar niveau) of 
TOA (Toetsing Ontwikkeling en Advies). Eventueel andere door de COTAN (Commissie 
testaangelegenheden NIP) als betrouwbaar en valide beoordeelde testen. De keuze welke 
testen worden ingezet is afhankelijk van fase 1; wat dient onderzocht te worden om de 
geschiktheid te bepalen. Als het gaat om het testen van capaciteiten moet dit gedaan 
worden door bevoegde functionarissen. 

• De uitslag van het onderzoek gaat naar (de vertegenwoordiger van) het bevoegd gezag die 
een formeel besluit neemt, in de praktijk de toelatingscommissie. 

• De aspirant student ontvangt schriftelijk de uitslag van de toelatingscommissie.2 
- indien toelaatbaar: de aspirant student ontvangt een schriftelijke verklaring (zie 

bijlage 4) over toelaatbaarheid en kan door naar de kennismakingsactiviteit van 
de opleiding waar het onderzoek op gericht was;  

- indien niet toelaatbaar: indien gewenst een gesprek waarin de afwijzing wordt 
toegelicht en waar mogelijk alternatieven worden verkend.  

 
3d. Geschiktheid 

- In het toelatingsonderzoek wordt ook meegenomen in hoeverre de hiaten/manco’s voor de 
gewenste opleiding relevant zijn. Bijvoorbeeld: voor de ene opleiding kan een student niet 
toelaatbaar zijn omdat hij een bepaald vak niet heeft behaald, terwijl hij voor een andere 
opleiding van hetzelfde niveau wel toelaatbaar zou kunnen zijn omdat hiervoor het 
ontbreken van dit vak niet relevant is.  

 
3e. Het desbetreffende onderwijs: 

- Het toelatingsonderzoek is gericht op een bepaald niveau in een bepaald kwalificatiedossier 
en niet breder, dus niet voor een domein. Wil de aspirant student naar een andere opleiding 
dan volgt een nieuw onderzoek waarin weliswaar informatie uit het eerdere onderzoek 
gebruikt kan worden. Dit nieuwe onderzoek kan daarom wellicht minder uitgebreid. De 
aspirant student kan de school ook verzoeken om hem voor meerdere opleidingen te testen. 

 
4. Verwerking bewijs van toelaatbaarheid 
- De aspirant student ontvangt een verklaring (zie bijlage 4) dat hij/zij toelaatbaar is voor de 

opleiding waar het onderzoek op gericht was. Deze verklaring dient 7 jaar na uitschrijving te 
worden vernietigd. 

- Een kopie van de verklaring wordt opgeslagen in het papieren/digitale dossier van de 
student. 

- De bewijsstukken en testgegevens van het onderzoek worden minimaal 2 jaar bewaard 
- In het deelnemersregistratiesysteem wordt bij de betreffende student een kenmerk 

geplaatst dat hij de procedure succesvol heeft doorlopen. 

 
2 . Onderling kan navraag gedaan worden over potentiele kandidaten of die bij een collega MBO al heeft deelgenomen aan een dergelijk 

onderzoek en wat het resultaat hiervan was. 
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- (Ten behoeve van managementinformatie, jaarverslag en inspectie worden beide 
geregistreerd)  

 
5. Besluitvorming MBO 

Per MBO nader in te vullen, afhankelijk van eigen besluitvormingsprocedure.  
- De studentenraad heeft instemmingsrecht 
- De OR is formeel niet betrokken. 

 
6. Communicatie en implementatie 

Per MBO nader in te vullen, afhankelijk van eigen werkwijze.  
 
 
 
 
 
Bijlage 1: advies: toelichting procedure voor aspirant student en website 
Bijlage 2: motivatiebrief (eventueel brieven vorig cursusjaar 18-/18+) 
Bijlage 3: aanbevelingsbrief 
Bijlage 4: verklaring positief resultaat onderzoek 
 


