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In de servicedocumenten mbo en ho is vastgelegd dat hogescholen mbo-4 studenten met een kleine
studievertraging door corona, waardoor het mbo-diploma niet voor de start van het nieuwe studiejaar behaald
is, in studiejaar 2021/2022 voorwaardelijk kunnen toelaten. Een hogeschool doet dit op basis van een positief
afrondingsadvies, afgegeven door de mbo-instelling. Door de MBO Raad en de Verenging Hogescholen zijn
gezamenlijke afspraken gemaakt over de minimumvereisten waaraan een afrondingsadvies moet voldoen.
Deze zijn in dit document opgenomen.
In het afrondingsadvies geeft de mbo-instelling aan dat van de betreffende student in redelijkheid verwacht
mag worden dat hij/zij de mbo-opleiding vóór 1 januari 2022 kan afronden, op basis van de nog te verrichten
activiteiten die nodig zijn om het mbo-diploma te halen. Als richtlijn voor de bijbehorende studiebelasting kan
worden aangehouden maximaal circa vier uur per week, waarbij instellingen ruimte hebben voor individueel
maatwerk. Het afrondingsadvies wordt afgegeven met inachtneming van het gegeven dat de afronding van het
mbo-diploma moet worden gerealiseerd in combinatie met een vervolgopleiding in het hbo en de ook daar
gestelde eisen.
Het afrondingsadvies wordt vóór 15 augustus 2021 opgesteld. Dit bekent in de praktijk dat de meeste
afrondingsadviezen vóór de zomervakantie zullen worden opgesteld. De afweging hierbij is het belang van de
student om tijdig duidelijkheid te hebben over het wel/niet kunnen doorstromen naar het hbo en het tijdig in
beeld zijn van deze student bij de hbo-opleiding, zodat deze de student passend kan begeleiden. De mbostudent is verantwoordelijk voor het aanleveren van het advies bij de hogeschool.
Als het mbo-diploma niet vóór 1 januari 2022 wordt behaald, wordt de inschrijving van de student bij de hboopleiding beëindigd. Diplomering in het mbo moet daarom uiterlijk 31 december 2021 hebben plaatsgevonden,
maar bij voorkeur zo snel mogelijk.
Het staat mbo-en hbo-instellingen vrij om op regionaal niveau overleg te voeren over de verdere uitvoering en
de wijze waarop zij verder met elkaar in overleg treden over de voorwaardelijke toelating en bijvoorbeeld
werken aan een warme overdracht tussen beide instellingen. Iedere instelling (mbo en hbo) zorgt voor een
centrale contactpersoon, die namens de instelling eerste aanspreekpunt is voor andere instellingen inzake de
studenten die in aanmerking willen komen voor voorwaardelijke toelating. Voor het mbo wordt deze centrale
contactpersoon op het afrondingsadvies vermeld; voor het hbo is de centrale studentenadministratie van de
hbo-instelling eerste aanspreekpunt voor mbo-instellingen.

Vorig jaar zijn er reeds diverse formats ontwikkeld voor het afrondingsadvies. Daarom wordt geen (nieuw)
format aangeboden, maar wordt gevraagd ten minste de volgende informatie op te nemen in het
afrondingsadvies:
-

Naam en geboortedatum mbo-student.

-

Naam mbo-instelling.

-

Mbo-opleiding, crebo-nummer.

-

Inhoud afrondingsadvies: positief of negatief.

-

Centrale contactpersoon bij de mbo-instelling (met e-mailadres en telefoonnummer), waarmee de
hbo-instelling contact kan opnemen voor nader overleg. Bij voorkeur is deze persoon ook tijdens de
zomervakantie bereikbaar. Optioneel kan ook de naam van de begeleider van de student (SLB-er)
worden opgenomen.

-

Verklaring, afgegeven door de examencommissie van de mbo-opleiding , dat van deze student in
redelijkheid verwacht mag worden dat hij/zij vóór 1 januari 2022 de betreffende mbo-opleiding zal
kunnen afronden, waarbij in acht wordt genomen dat de student in die periode tevens begint aan een
vervolgopleiding in het hbo en ook daar aan de gestelde eisen moet voldoen.

-

Beschrijving van de kleine studievertraging, en wanneer die naar verwachting kan zijn ingelopen. Doel
van de informatie bij dit onderdeel is het inzichtelijk maken waaruit de afronding van de mboopleiding bestaat, waarmee rekening moet worden gehouden bij de start van de hbo-opleiding. Denk
daarbij aan het geven van informatie over:
o wat de nog te verrichten activiteiten zijn die nodig zijn om het mbo-diploma te kunnen
behalen en op hoofdlijnen hoe die gerealiseerd worden (bijvoorbeeld door zelfstudie,
roostergebonden lesuren, stage);
o welke tijdsinzet daarmee gemoeid is (bijvoorbeeld uitgedrukt in studielasturen);
o wanneer de tijdsinzet afgerond kan zijn en het diploma behaald kan worden.

-

Verklaring dat de student met de aanlevering van het afrondingsadvies aan de hbo-instelling instemt
met de uitwisseling van gegevens m.b.t. het afrondingsadvies en de voorwaardelijke inschrijving
tussen de mbo-instelling en de hbo-instelling waar de student is of wordt ingeschreven.

-

Datum van het afrondingsadvies (uiterlijk 15 augustus).

-

Afgegeven door examencommissie mbo-opleiding.

Bijlage servicedocumenten mbo en hbo

Servicedocument mbo (d.d. 17 maart 2021)
4.5 Voorwaardelijk doorstroom studenten studiejaar 2021-2022
4.5.1 Mbo-hbo
Ook voor komend studiejaar zal het mogelijk worden gemaakt voor mbo-4 studenten die,
door een kleine studievertraging ontstaan door COVID-19, nog geen mbo-diploma hebben,
aan een hbo-opleiding (bachelor, associate degree) te mogen beginnen. Over de voorwaarden
daarvoor komt meer informatie in het servicedocument voor het hoger onderwijs dat rond
eind maart 2021 verschijnt.
7.1.1 In het hbo
- Voor studiejaar 2020-2021 geldt: de student is bekostigd ingeschreven op de nieuwe hbo-opleiding en blijft
gelijktijdig bekostigd ingeschreven in het mbo op de opleiding die voor 1 januari 2021 moet worden afgerond.
Indien de hbo-instelling heeft besloten deze termijn voor een student te verruimen tot 1 september 2021,
omdat deze buiten zijn/haar schuld het diploma nog niet heeft behaald (zie 4.4.1) dan blijft de dubbele
inschrijving van kracht.
- De mbo-student heeft geen recht meer op de mbo-studiefinanciering, maar gaat over naar de
studiefinanciering in het hoger onderwijs. Gedurende de periode dat de student ingeschreven staat in zowel
mbo als hbo, gaat de betaling van les- of cursusgeld in het mbo door. Op grond van artikel 7.48, tweede lid van
de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) wordt het verschuldigde collegegeld in
het hoger onderwijs verrekend met het feitelijk betaalde les- of cursusgeld voor het mbo. Met andere
woorden: de student betaalt onderaan de streep niet dubbel.
- Zowel de mbo-school als de hogeschool brengt deze studenten in aanmerking voor bekostiging. Echter zal de
hbo-instelling de bekostiging ontvangen. Dit komt omdat de student meetelt in de referentieraming van het ho.
In het mbo wordt gewerkt met twee peilmomenten: 1 oktober en 1 februari. De telling van het eerste
peilmoment wordt gecorrigeerd aan de hand van de telling op het tweede peilmoment, hierdoor telt de
student nog deels mee in de verdeling van het macrobudget voor mbo.
- Voor de studenten voor wie de periode voor het behalen van hun mbo-4 diploma verlengd wordt, loopt de
mbo-bekostiging door tot uiterlijk 31 juli 2021.
- Over voorwaardelijke doorstroom naar het hbo in studiejaar 2021-2022 zal meer worden toegelicht in het
servicedocument voor het hoger onderwijs dat eind maart 2021 uitkomt.
Servicedocument hoger onderwijs (d.d. 7 april 2021)
2.4 Voorwaardelijke toelating 2021-2022
Ook in 2021 geldt dat een deel van de (aspirant-)studenten door de coronacrisis niet voldoet aan de
vooropleidings- of toelatingseisen van de beoogde vervolgopleiding, omdat vanwege de coronamaatregelen
het onderwijs niet kon worden verzorgd of gevolgd, een stage niet kon worden voltooid, of een of meerdere
examens, tentamens, of toetsen niet konden worden afgenomen of afgelegd. Daarom zet de minister van OCW
zich in om middels wetswijziging voor studiejaar 2021-2022 wederom mogelijk te maken dat instellingen
(aspirant-)studenten in bepaalde gevallen voorwaardelijk kunnen toelaten tot de vervolgopleiding. De
voorwaardelijke toelating is in alle gevallen een volwaardige inschrijving. Voor de (aspirant-)student betekent
dit dat hij/zij recht heeft op alle voorzieningen waar een reguliere (aspirant-)student ook recht op heeft,
inclusief de studiefinancieringsrechten. Voor instellingen betekent dit o.a. dat zij voorwaardelijk toegelaten
studenten voor bekostiging in aanmerking kunnen brengen. De procedure voor voorwaardelijke toelating die
de (aspirant-)student dient te doorlopen dient laagdrempelig en toegankelijk te zijn en niet tot onnodige extra
administratieve lasten te leiden voor de instellingen en de studenten. Nadere afspraken die betrekking hebben

op specifieke doelgroepen, zijn hierna opgenomen bij de betreffende doelgroep. Wanneer een (aspirant-)
student onverhoopt na voorwaardelijk te zijn toegelaten toch de opleiding moet verlaten, zullen de
instellingen er voor zorg dragen dat de student de studiepunten die hij/zij gedurende de periode van de
voorwaardelijke toelating heeft behaald, zo veel mogelijk kan benutten in zijn/haar vervolgstudie. Als de
student één of meerdere tentamen(s) met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt deze hiervoor een bewijsstuk
dat de student (op een later instroommoment) kan overhandigen bij de vervolgopleiding. De
examencommissie van de vervolgopleiding bepaalt op basis hiervan of en voor welke vrijstellingen de student
eventueel in aanmerking komt.
Studenten die voorwaardelijk zijn toegelaten dienen binnen een bepaalde termijn alsnog aan de
vooropleidings- of toelatingseisen van de vervolgopleiding te voldoen, bijvoorbeeld door een nog af te ronden
vooropleiding af te ronden. Voor studenten die voorwaardelijk instromen in een bacheloropleiding wordt de
uiterlijke datum voor het alsnog voldoen aan de vooropleidingseisen vastgelegd op 1 januari 2022. Voor
voorwaardelijke instroom in de masteropleiding geldt dat de instelling een datum vaststelt voor het alsnog
voldoen aan de toelatingseisen die niet eerder ligt dan 1 januari 2022 en niet later dan 1 september 2022.
Indien het de student niet lukt, beëindigt de instelling de inschrijving van de student en dient de student de
opleiding te verlaten. Het is dus voor de student van belang dat de nog af te ronden onderwijsactiviteiten zoals
examens/tentamens tijdig worden georganiseerd, zodat studenten daadwerkelijk in staat worden gesteld om
tijdig alsnog aan de instroomeisen te voldoen. In incidentele gevallen kan het voorkomen dat de student buiten
zijn/haar schuld niet binnen de gestelde termijn aan de eisen heeft kunnen voldoen. Als dat leidt tot een
onbillijkheid van overwegende aard heeft de ho-instelling de mogelijkheid de student langer de tijd te geven
om aan de eisen te voldoen. De oorspronkelijk gehanteerde termijn kan in alle gevallen, of het nu gaat om een
voorwaardelijke toelating tot een bacheloropleiding of een masteropleiding, uiterlijk worden verlengd tot 1
september 2022.
…
Mbo naar hbo
- Voor mbo-4 studenten geldt dat voorkomen moet worden dat een student volgend studiejaar niet aan zijn
hbo-opleiding (bachelor of associate degree) kan beginnen door een kleine studievertraging, die ontstaan is
door de coronacrisis. Het gaat dan om de mbo-4-student die door deze crisis nog één of enkele kleine
onderdelen van de studie niet heeft kunnen afronden vóór 1 september 2021, dan wel in de afronding van
beroepspraktijkvorming zit, en dat wel vóór 1 januari 2022 kan doen. De hogeschool zal deze student toch
al toelaten tot haar onderwijs. Als het mbo-diploma niet vóór 1 januari 2022 wordt behaald, wordt de
inschrijving van de student bij de hbo-opleiding beëindigd.
- Voor de voorwaardelijke toelating bij de overgang van mbo naar hbo bij bekostigde instellingen geldt dat de
onderwijsorganisatie waar de desbetreffende student vertraging heeft opgelopen vóór 15 augustus 2021
een onderbouwd afrondingsadvies aan de student opstelt. Het advies beantwoordt de vraag of in
redelijkheid verwacht mag worden dat de student vóór 1 januari 2022 de betreffende mbo-opleiding
afrondt, daarbij inachtnemend dat de student in die periode tevens begint aan een vervolgopleiding in het
hbo en ook daar aan de gestelde eisen moet voldoen. De MBO Raad en de Vereniging Hogescholen maken
afspraken over de minimale vereisten waaraan dit afrondingsadvies moet voldoen.
- Het afrondingsadvies speelt bij de instelling van de vervolgopleiding een zwaarwegende rol bij het besluit
om de student voorwaardelijk toe te laten. Indien er bij de vervolgopleiding naar aanleiding van het
afrondingsadvies gerede twijfel is over de haalbaarheid van het tijdig afronden van de mbo-opleiding in
combinatie met de vervolgopleiding, dan zullen de opleidingen met elkaar in overleg treden over het besluit
van de beoogde opleiding om toelating al dan niet mogelijk te maken.
- De student die voorwaardelijk wordt toegelaten, wordt vanaf het moment van toelating passend begeleid
door zowel de mbo- als de hbo-instelling en beide zorgen voor een ‘warme overdracht’. Indien gewenst
kunnen de mbo- en de hbo-instelling op regionaal niveau overleg voeren over de verdere uitvoering en de
wijze waarop zij verder met elkaar in overleg treden over de voorwaardelijke toelating.
- Ook bij niet-bekostigde hogeronderwijsinstellingen geldt dat de mbo-instelling en de hogeschool met elkaar
in overleg treden om afspraken te maken over het (niet) toelaten van de student op basis van een

afrondingsadvies. Het toelatingsbesluit van de examencommissie van de hogeronderwijsinstelling is
leidend.
- De mbo-student wordt ingeschreven bij de hbo-opleiding en blijft daarnaast tijdens de afronding van de
laatste onderdelen van de opleiding ook ingeschreven bij de mbo-instelling. De mbo-student heeft geen
recht meer op mbo-studiefinanciering, maar gaat over naar de studiefinanciering in het hoger onderwijs.
Gedurende de periode dat de student ingeschreven staat in zowel mbo als hbo, gaat de betaling van les- of
cursusgeld in het mbo door. Op grond van artikel 7.48, tweede lid van de WHW wordt het verschuldigde
collegegeld in het hoger onderwijs verrekend met het feitelijk betaalde les- of cursusgeld. De hogescholen
brengen de studenten in aanmerking voor bekostiging.

