
 
Toelichting toelatingsprocedure voor wettelijk niet toelaatbare studenten 

Wanneer je niet voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen van een opleiding, dan kun je de 

school verzoeken een toelatingsonderzoek uit te voeren. Tijdens dit onderzoek kijken we naar je kans 

op succes voor deze opleiding. 

De procedure voor dit onderzoek voeren we uit in een aantal stappen: 

Stap 1: 

Je ontvangt van ons een brief met de vraag een motivatiebrief te schrijven. Je kunt dit doen 

met behulp van het formulier in de bijlage van deze brief. 

Stap 2: 

Zodra we je motivatieformulier hebben ontvangen, zullen we je uitnodigen voor een gesprek. 

We zullen dan je motivatie en je capaciteiten bespreken. Na dit gesprek maken we afspraken 

over het vervolg; heeft het zin om het onderzoek uit te voeren en zo ja, wat verwachten we 

van jou. 

Wanneer we het zinvol vinden het onderzoek verder uit te voeren geldt stap 3. 

Stap 3: 

Je ontvangt een brief voor het vervolgonderzoek. In deze brief staat waar en wanneer je 

wordt verwacht en wat je in moet leveren voorafgaand aan dit gesprek. 

Stap 4: 

Lever je portfolio aan.  

Een belangrijk onderdeel van dit portfolio is een aanbevelingsbrief (of meer) van school. Je 

ontvangt daarvoor een formulier van ons.  Andere documenten die je aan kunt leveren zijn 

de cijferlijst van je huidige opleiding en je resultaten voor Nederlands en Rekenen. Let op: je 

resultaten voor Nederlands en rekenen mogen niet ouder zijn dan 2 jaar. 

Stap 5: 

Op basis van je portfolio voeren we een gesprek om te bepalen of wij verwachten dat je de 

opleiding met succes af zou kunnen ronden. Afhankelijk van de inhoud van je portfolio maak 

je ook nog een toets voor Nederlands en/of Rekenen.  Mochten we twijfelen over je 

mogelijkheden om de opleiding met succes af te ronden dan zal er in sommige gevallen ook 

een capaciteitentoets afgenomen worden.  

Stap 6: 

Naar aanleiding van het gesprek zal een advies gegeven worden aan onze 

toelatingscommissie. Deze zal op basis van dit advies besluiten of je toelaatbaar bent of niet. 

Je wordt hiervan vervolgens schriftelijk op de hoogte gebracht. 

Dat is in het kort de procedure. We zullen je in dit traject steeds vertellen wat we van je verwachten 

voor de volgende stap. 

Omdat de Noordelijke MBO’s deze procedure allemaal gebruiken, behouden wij ons het recht voor 

om de uitslag van dit onderzoek  met een collega MBO te delen indien die daarom verzoekt. 


