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Betreft Informatie wet Vroegtijdige aanmelding voor en toelatingsrecht tot het 

mbo' 

Geachte decaan of mentor, 

Op 1 augustus 2017 is de wet 'Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht 
tot het beroepsonderwijs' in werking getreden. Het is belangrijk dat u uw 
leerlingen goed voorbereidt op de eerste aanmelddatum van 1 april 2018. Daarom 
informeer ik u hierbij over de belangrijkste onderwerpen uit de wet. 

Kies een opleiding 
Op uw school wordt veel aandacht besteed aan LOB en het maken van een keuze 
voor een opleiding die bij de leerling past. Ook het mbo kan helpen bij het maken 
van een keuze. Iedereen die zich uiterlijk op 1 april aanmeldt, heeft recht op een 
studiekeuzeadvies door het mbo. Het mbo adviseert dan hoe goed de opleiding 
past bij de leerling. De leerling hoeft het advies niet op te volgen. Het advies kan 
naast de begeleiding van uw school ook helpen om een goede keuze te maken. 

Naar het mbo: uiterlijk op 1 april aanmelden 
De wet introduceert een vroegtijdige aanmelddatum van uiterlijk 1 april. Deze 
aanmelddatum geldt voor aanmelding voor alle niveaus van het mbo. Aan 
leerlingen die nog twijfelen over hun keuze, kunt u ook adviseren zich uiterlijk op 
uiterlijk 1 april aan te melden. Na aanmelding kunnen zij hun keuze nog wijzigen. 
Overigens is 1 april de uiterste aanmelddatum. Bij veel instellingen kunnen 
leerlingen zich reeds eerder aanmelden. 

Waarom is het zo belangrijk dat de leerling zich uiterlijk op 1 april aangemeld 
heeft? Deze tijdige aanmelding, in combinatie met het behalen van het 
vmbodiploma en deelname aan verplichte intake-activiteiten op het mbo, geeft 
de leerling toelatingsrecht tot de opleiding van zijn of haar keuze. Met dit 
toelatingsrecht kunnen leerlingen met een diploma van de basisberoepsgerichte 
leerweg doorstromen naar mbo-niveau 2. Met een diploma van de andere 
vmbo-leerwegen kunnen leerlingen doorstromen naar de niveaus 3 en 4 van het 
mbo. Daarmee hebben bijvoorbeeld leerlingen met een kaderberoepsgericht 
diploma dus ook toelatingsrecht tot niveau 4. Bij aanmelding na 1 april geldt geen 
toetsingsrecht en kunnen leerlingen geweigerd worden door het mbo. Voor 
leerlingen die nog kwalificatieplichtig zijn, geldt daarbij een vangnet: de 
mbo-instelling moet de leerling in elk geval een andere opleiding aanbieden. 
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Uitzonderingen op het toelatingsrecht Onze referentie 

De wet kent een aantal uitzonderingen op het toelatingsrecht, waarvan ik 
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hieronder de belangrijkste noem: 
1. De mbo-opleiding kan een student weigeren als er een maximum aantal 
plekken beschikbaar is. Bij deze zogenoemde numerus fixus'-opleidingen mogen 
studenten alleen geselecteerd worden op basis van objectieve criteria, zoals loting 
of volgorde van aanmelding. 
2. Er is begin december 2017 een regeling gepubliceerd met een beperkt aantal 
opleidingen dat aanvullende eisen bovenop het vmbo-diploma kan stellen. Als 
studenten niet aan deze aanvullende eisen voldoen, kunnen ze worden geweigerd. 
3. Momenteel wordt gewerkt aan een update van de doorstroomregeling vo mbo. 
In deze regeling kunnen vakken worden vastgelegd die verplicht zijn bij 
niet-verwante doorstroom. Totdat de doorstroomregeling is aangepast, blijft de 
huidige regeling van kracht. 

Uiterlijk op 1 februari 2018 moeten de mbo-instellingen communiceren hoe hun 
toelatingsbeleid eruitziet. ik ga ervan uit dat mbo-instellingen zorgvuldig omgaan 
met de nieuwe wet- en regelgeving. Mocht u echter signalen ontvangen van 
leerlingen dat zij ten onrechte niet worden toegelaten, vraag ik u dat te melden 
bij de SPV (stichting platform VMBO). Deze signalen worden meegenomen bij de 
evaluatie van de wet. Ook kunt u uw leerlingen adviseren gebruik te maken van 
de klachtenregeling van de mbo-school. 

Gegevensuitwisseling tussen vo, mbo en gemeente 
In veel regio's vindt al uitwisseling van informatie plaats en Ik moedig u aan dit 
vooral voort te zetten. Dit was op vrijwillige basis en nog niet landelijk dekkend. 
In de wet is een verplichting opgenomen om gegevens over de aanmeldingen van 
'potentiële mbo'ers' uit te wisselen tussen vo-scholen, mbo-instellingen en 
gemeenten. Op deze wijze blijven alle leerlingen tijdens de overstap van vo naar 
mbo in beeld en wordt uitval zoveel mogelijk voorkomen. Om de uitwisseling van 
gegevens te faciliteren wordt een ict-voorziening ontwikkeld door het 
onderwijsveld en gemeenten samen. Totdat liet systeem in werking treedt, zijn 
scholen, instellingen en gemeenten vrijgesteld van de plicht tot 
gegevensuitwisseling. 

Communicatie 
De ouders of verzorgers van leerlingen die komend schooljaar kunnen 
overstappen naar het mbo, ontvangen ook een brief. Mochten zij nog vragen 
hebben, dan hoop ik dat u hiermee voldoende informatie heeft om ze te 
beantwoorden. ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, 

7/ 
 

Arie  Slob  
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