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Voorwoord 
 
Deelnemers die toelaatbaar zijn tot de entreeopleiding zijn niet toelaatbaar tot een mbo niveau 2, 3 of 
4 opleiding. Maar er kan een uitzondering gemaakt worden, daarover beslist het bevoegd gezag van 
de instelling. 

Uit cijfers blijkt dat het zeer waarschijnlijk is dat het zoveel potentiële deelnemers betreft, dat we niet 
meer over een uitzondering spreken. Landelijk is het een behoorlijke groep.  
In deze notitie schetsen we een landelijk beeld. Daarnaast zoemen we in op twee echte instellingen. 
Daarvoor hebben we gebruik gemaakt van onderzoek van het KBA in Nijmegen. Ton Eimers heeft 
uitgezocht over welke deelnemers we het hebben en hij onderscheidt zes verschillende doelgroepen. 
Doelgroepen die in een aantal gevallen zodanig van elkaar verschillen dat daarvoor ook specifieke 
toelatingsafspraken gemaakt zouden moeten worden.  

In deze notitie gaan we eerst in op de landelijke cijfers en vervolgens op de wetgeving. Via een 
beschrijving van twee instellingen, een instelling in de G4 en een middelgrote instelling, zoemen we in 
op de verschillende doelgroepen.  

De notitie wordt afgesloten met een aantal denkrichtingen. “Hoe zou een instelling met de toelating 
van de verschillende doelgroepen om kunnen gaan.” De denkrichtingen komen uit de denkkracht van 
vertegenwoordigers van ruim 35 verschillende mbo instellingen. Dat betekent dat deze notitie niet “af” 
is en geen kant en klare oplossingen biedt. Die oplossingen moeten de instellingen zelf ontwikkelen, 
liefst met elkaar in de regio en met de toeleveranciers van de potentiële deelnemers. Afspraak is dat 
in schooljaar 2013-2014 door de MBO Raad bijeenkomsten georganiseerd worden waarin 
denkrichtingen geconcretiseerd worden en onderlinge samenwerking gestimuleerd wordt. 
 
Graag dank ik iedereen die aan het tot stand komen van deze notitie een bijdrage geleverd heeft.  

Mieke de Haan 
juni 2013 
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Inleiding 
In juni 2013 stond er in het regiokatern van het Algemeen Dagblad een klein artikeltje met de kop: 
“Mbo ook zonder vmbo”.  
 

 

Het lijkt een bijzonder aanbod, maar de realiteit is dat er in 2012 landelijk gezien 5878 leerlingen van 
de beroepsgerichte leerweg zonder diploma een niveau 2 opleiding volgen. 
In het totaal volgen 21690 deelnemers, met een gemiddelde leeftijd van 18 jaar zonder diploma een 
mbo opleiding op niveau 2, 3 of 4. Daarnaast zijn er 7522 jongeren ingeschreven op een niveau 1 
opleiding. De opleiding die met de implementatie van Focus op vakmanschap wordt omgevormd tot 
entreeopleiding.  
Daarnaast voorziet het mbo ook in opleidingen voor volwassenen, die in veel gevallen ook 
ongediplomeerd zijn. Hun gemiddelde leeftijd is 36. Op niveau 1 gaat dat in 2012 om ongeveer 7600 
deelnemers. Op niveau 2,3 en 4 betreft het waarschijnlijk 18000 deelnemers. 
Focus op vakmanschap regelt de toelatingseisen voor de entreeopleiding en de opleidingen op niveau 
2,3 en 4 in het mbo. 
De toelatingseisen voor de entreeopleiding zijn negatief geformuleerd. Tot de entreeopleiding kunnen 
die deelnemers worden toegelaten die: 
• niet aan de vooropleidingseisen voor mbo 2, mbo 3 of mbo 4 voldoen 
• niet meer tot de doelgroep van het VO behoren (d.w.z. volledig leerplichtig zijn).  

Om toegelaten te worden tot mbo niveau 2, 3 of 4 moet de deelnemer in het bezit zijn van een 
diploma of minimaal een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4. Als een deelnemer daarover niet 
beschikt kan hij of zij via een toelatingsonderzoek toch worden toegelaten. OCW ontwikkelt geen 
voorschriften of toetsen, het is aan de instellingen dit op te pakken.  
 
Deze notitie gaat in op de positie van de ongediplomeerde leerlingen die in principe niet langer 
toelaatbaar zijn op opleidingen op niveau 2,3 of 4. Deze groepen worden in beeld gebracht en 
vervolgens worden suggesties gedaan over de wijze waarop instellingen toelating toch zouden 
kunnen regelen. Het gaat dan om het toelatingsonderzoek dat in de wet wordt genoemd. Hoe zou dat 
er dan voor de verschillende doelgroepen uit kunnen zien. Het is aan het bevoegd gezag van de 
individuele instellingen hiervoor mogelijkheden te ontwikkelen, of dat niet te 
doen. 
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Deze notitie is tot stand gekomen op basis van werkbijeenkomsten met vertegenwoordigers uit veel 
verschillende onderwijsinstellingen en onderzoek van de MBO Raad en het Kenniscentrum 
Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt  (Nijmegen).  
 
In het eerste hoofdstuk wordt het wettelijk kader aangegeven. In de bijlage zijn de wetteksten 
opgenomen. In hoofdstuk 2 ga ik in op de landelijke cijfers van het aantal ongediplomeerden in het 
mbo. In hoofdstuk 3 is dat toegespitst op 2 instellingen. We brengen dan de verschillende 
doelgroepen in beeld. Hoofdstuk 4 schetst een aantal mogelijke oplossingsrichtingen per doelgroep.  
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1 Het wettelijk kader  
Om Focus op vakmanschap te kunnen invoeren moest de Wet Educatie Beroepsonderwijs 
aangepast worden. 
Een belangrijk hoofdstuk in de wet is hoofdstuk 8. Dat gaat onder meer over de inschrijving, 
toelating, bindend studieadvies en vooropleidingseisen. 
Over de toelating tot de entreeopleiding staat in de wet: 
 
Artikel 8.1.1b. Toelating entreeopleiding 
1. De toelating tot de entreeopleiding staat uitsluitend open voor degenen die niet ten minste 
voldoen aan de vooropleidingseisen van de basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 8.2.1, 
vierde lid, en op wie paragraaf 2 van de Leerplichtwet 1969 niet meer van toepassing is, met 
uitzondering van degenen ten aanzien van wie toepassing is gegeven aan artikel 3b van de 
Leerplichtwet 1969.  
Toelichting: 
Het gaat hier om jongeren die leerplichtig zijn en dus feitelijk in het voortgezet onderwijs 
thuishoren, dat zijn dus jongeren van 16 jaar. In paragraaf 3 van de Leerplichtwet staan 
opgenoemd wie er vrijstelling krijgen van de leerplichtwet.  
2. Het bevoegd gezag kan de toelating tot de entreeopleiding slechts weigeren indien diegene 
die om toelating verzoekt in de afgelopen twee studiejaren bij een instelling was ingeschreven 
voor een entreeopleiding. 
Toelichting: 
In de notitie Entreeopleidingen en het bindend studieadvies wordt op weigeren van studenten in 
de entreeopleiding nadrukkelijk ingegaan. Het betreft een inschrijving op een onderwijsinstelling 
en het doel is het behalen van een diploma. Het gaat niet om dagbesteding of een alternatief 
voor een uitkering. De intake is daarom van essentieel belang. Het is belangrijk 
“toeleveranciers” en andere bij de deelnemer betrokkenen bij die intake te betrekken om met 
elkaar te bezien of inschrijving in deze vorm van onderwijs inderdaad de meest passende weg 
voor de potentiële deelnemer is.  
 
Artikel 8.1.1c. Toelating basisberoepsopleiding, vakopleiding, middenkaderopleiding en 
specialistenopleiding 
Het bevoegd gezag beslist over de toelating tot de basisberoepsopleiding, de vakopleiding, de 
middenkaderopleiding en de specialistenopleiding. Het bevoegd gezag kan bepalen dat de in 
de eerste volzin bedoelde bevoegdheid onder zijn verantwoordelijkheid wordt uitgeoefend 
door een door het bevoegd gezag in te stellen toelatingscommissie. Het bevoegd gezag regelt 
de omvang, werkzaamheden en bevoegdheden van de toelatingscommissie. 
 
Artikel 8.2.1. Vooropleidingseisen 
De vooropleidingseisen voor de niveau 2,3 en 4 opleidingen worden geregeld in artikel 8.2.1. 
Dat artikel is in de nieuwe wet aangepast. Ik verwijs hiervoor naar bijlage 1. Voor degenen die 
niet aan de vooropleidingseisen voldoen, is in dit artikel lid 6 van 
belang.   
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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 de Memorie van Toelichting op het oorspronkelijke wetsvoorstel van maart 2012 staat :  

3.3 Inhoud van het wetsvoorstel 
Voorheen stelde de WEB niet voor alle basisberoepsopleidingen vooropleidingseisen; 
vooropleidingseisen voor niveau 2 golden alleen als er geen verwante opleiding op niveau 1 
was. Deze regel had tot doel in alle richtingen in het mbo een drempelloze instroom mogelijk te 
maken. De entreeopleiding kan die functie nu vervullen. Voor de basisberoepsopleiding kunnen 
nu dan ook over de gehele linie vooropleidingseisen gesteld worden. Iedereen die wil worden 
toegelaten tot een mbo-2-opleiding zal aan de vooropleidingseisen moeten voldoen. In 
bijzondere gevallen kan daarvan worden afgeweken, zoals nu al in de WEB is geregeld, 
namelijk als het bevoegd gezag meent dat iemand die niet in het bezit is van het vereiste 
diploma, toch de opleiding met succes zal kunnen afronden. Het gaat dan om studenten die 
voldoende capaciteiten hebben, maar door uiteenlopende omstandigheden niet in het bezit zijn 
van een diploma van een vooropleiding. Wel wordt geëxpliciteerd dat degenen die niet aan de 
vooropleidingseis voldoen een toelatingstoets moeten afleggen. Deze toelatingstoets is 
vergelijkbaar met het colloquium doctum in het hoger onderwijs. 
De toets valt onder de verantwoordelijkheid van de instelling. Het is hierbij van belang dat de 
instelling deze toets deugdelijk afneemt en de uitkomst ervan controleerbaar en betrouwbaar is. 
 
Een en ander betekent dat ongediplomeerde leerlingen wel toegelaten kunnen worden, maar 
dat dat niet kan op basis van een goed gesprek.  
In hoofdstuk 2 ga ik in op de aantallen en achtergronden van de ongediplomeerde leerlingen die 
zich aan de poort van een mbo instelling melden.  
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2 Een landelijk beeld van ongediplomeerde instroom in het beroepsonderwijs 
Om een goed beeld te krijgen van de omvang van de doelgroep voor de entreeopleiding heeft 
de MBO Raad in beeld gebracht hoeveel deelnemers er in schooljaar 2012-2013 ingeschreven 
stonden in de aka opleidingen en in de smalle beroepsgerichte bka niveau 1 opleidingen. 
Vervolgens is nagegaan hoeveel deelnemers aan beide soorten assistentenopleidingen volgens 
de nieuwe normen niet langer toegang zouden hebben tot de nieuwe entreeopleiding. Op die 
wijze ontstaat een beeld van omvang en leeftijdscategorieën. Vervolgens is onderzocht hoeveel 
ongediplomeerden er op dit moment zijn ingeschreven in een niveau 2,3 of 4 opleiding. Dat is 
de groep waar in de toekomst een toelatingsonderzoek, in de memorie van toelichting 
toelatingstoets genoemd, bij afgenomen moet worden. Een toets waarvan de uitkomst 
controleerbaar en betrouwbaar is. 
 
Globaal aantal deelnemers aan aka en bka (mbo 1) 2012-2013 
In schooljaar 2012-2013 waren er ongeveer 13.000 aka- en 9.000 bka-deelnemers. Ongeveer 
7.000 van hen waren al in het bezit van een diploma of overgangsbewijs havo-3 naar havo-4. 
Dat betekent dat er ongeveer 15.000 deelnemers in deze opleidingen zitten die in de nieuwe 
situatie in de entreeopleiding zouden zitten.  

 
Aard van de entreeopleiding 
De entree opleiding heeft een tweeledig doel. Enerzijds gericht op doorstroming naar niveau 2, 
anderzijds op doorstroming naar de arbeidsmarkt. Als de deelnemer aan de (vakmatige) eisen 
van het kwalificatiedossier en daarbij gekozen profiel voldoet kan hij of zij als assistent in dat 
beroep aan het werk.1 Heeft de deelnemer ook voldaan aan de taal- en rekeneisen, waarover in 
2014 een definitief besluit zal worden genomen, dan heeft de deelnemer het recht om door te 
stromen naar een (verwante) mbo opleiding op niveau 2.  
 
Potentiële deelnemers entree opleiding 
De entreeopleiding is met name bedoeld voor deelnemers vanuit  het praktijkonderwijs, vso en 
(ongediplomeerd) vanuit de beroepsgerichte leerweg in het vmbo. Daarnaast zullen er 
deelnemers, zonder diploma, zijn die de weg terug naar school vinden, zelf of met zachte (of 
minder zachte) hand. In de laatste groep zullen vooral veel 18+ deelnemers zitten, met niet 
altijd een positieve school ervaring.  
 
 

  

                                                      
1 Een leerling met entreediploma en werk is geen vsv-er. Van belang is dat het bestendig werk betreft 
d.w.z. werk voor langere tijd en met een minimum van 12 uur per week. Daarbij is het van belang dat de 
werkende op dag van de teldatum werkzaam is. Teldatum 2x per jaar, respectievelijk oktober en februari. 
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Globaal aantal deelnemers zonder diploma in mbo niveau 2,3 en 4 in 2012-2013 
In schooljaar 2012-2013 waren er ongeveer 28.000 deelnemers zonder diploma of 
overgangsbewijs die deelnamen aan een opleiding op niveau 2,3 of 4. Die deelnemers zouden 
in de nieuwe situatie niet toelaatbaar zijn in die opleidingen, anders dan na een 
toelatingsonderzoek, waartoe het bevoegd gezag kan besluiten. 
Uit de globale cijfers kunnen een aantal trends worden onderkend.. 
• Er zijn voor de entree opleiding in principe 2x meer deelnemers te verwachten dan op dit 

moment deelnemen aan een niveau 1 opleiding 
• De ongediplomeerde instroom zou, zeker op  korte termijn,  nog wel eens kunnen stijgen 

door de strengere taal- en rekeneisen in het vo.  
• Deelnemers die op meer kunnen maar toch naar de entreeopleiding komen, zullen in veel 

gevallen waarschijnlijk te weinig uitgedaagd worden en haken wellicht af. 
• Gaan voor zekerheid: dat idee kan er toe leiden dat deelnemers geen toelatingsonderzoek 

aangeboden krijgen maar worden ingeschreven in de entreeopleiding. Bijvoorbeeld: 
− Kiezen voor zekerheid, eerst maar een entreeopleiding, dan is er meer kans op 

succes voor de deelnemer op het behalen van een startkwalificatie. 
− Eerst maar eens proberen in de entree, als er meer in zit kan dat gedurende het 

eerste jaar nog wel. Vanuit de deelnemer gezien kan het goed uitpakken, omdat 
starten in de entree opleiding zelfvertrouwen geeft. Maar het kan ook verkeerd 
uitpakken, de deelnemer wordt niet uitgedaagd. 

2.1 De harde cijfers 
Ongediplomeerde instroom in beeld op niveau 1 
Op 1 oktober 2012 stonden er 15.205 ongediplomeerde deelnemers ingeschreven op een 
niveau 1 opleiding.  In het schema hieronder brengen we deze groep in beeld. 
 

ongediplomeerd Gemiddelde 
Leeftijdsgroep 

Aantal NIET 
toelaatbaar entree 

Aantal 
toelaatbaar entree 

Praktijk onderwijs 18  1.840 
Vmbo basis  17  2.040 
Vmbo kader 17  118 
Vmbo gemengd 17  787 
Vmbo theoretisch 17  521 
Vm2 17  105 
Vo brug 17  2.015 
Havo 3/4/5 20 15  
VWO    
Onbekend laag * 36  7.683 
Onbekend hoog * 34 (2.685)  
Totaal   15 15.190 

 
*Bij onbekend gekeken wat hoogste vooropleiding is volgens instelling, bij onbekend hoog weet je niet of er een diploma is. 
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Ongediplomeerde instroom in beeld op niveau 2 
 
Op 1 oktober 2012 stonden er op niveau 2 16.583 ongediplomeerde deelnemers 
ingeschreven. 
 

ongediplomeerd Gemiddelde 
Leeftijdsgroep 

Aantal NIET 
toelaatbaar entree 

Aantal 
toelaatbaar entree 

Praktijk onderwijs 19  723 
Vmbo basis  19  1.269 
Vmbo kader 18  1.116 
Vmbo gemengd 18  313 
Vmbo theoretisch 18  1.270 
Vm2 17  56 
Vo brug 18  1.303 
Havo 3/4/5 18 531  
VWO 19 27  
Onbekend laag * 39  9.975 
Onbekend hoog * 38 (5.710)  
Totaal  558 16.025 
 
*Bij onbekend gekeken wat hoogste vooropleiding is volgens instelling, bij onbekend hoog weet je niet of er een diploma is. 

 
Ongediplomeerde instroom in beeld op niveau 3 en 4  
Op 1 oktober 2012 stonden er op niveau 3 en 4 24.125 ongediplomeerde deelnemers 
ingeschreven. 
 

ongediplomeerd Gemiddelde 
Leeftijdsgroep 

Aantal NIET 
toelaatbaar entree 

Aantal 
toelaatbaar entree 

Praktijk onderwijs 19  23 
Vmbo basis  21  128 
Vmbo kader 19  294 
Vmbo gemengd 18  125 
Vmbo theoretisch 18  748 
Vm2 18  8 
Vo brug 17  1.959 
Havo 3/4/5 18 11.326  
VWO 19 494  
Onbekend laag * 39  9.043 
Onbekend hoog * 39 (15.521)  
Totaal  11.820 12.305 
 

*Bij onbekend gekeken wat hoogste vooropleiding is volgens instelling, bij onbekend hoog weet je niet of er een diploma is. 
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Totaal overzicht mbo deelnemers en instroomniveau op mbo (01012012) 
 

Zonder diploma instroom totaal 1 2 3 4 

Praktijkonderwijs 9.684 2.506 5.493 1.465 220 

Vmbo basisberoepsgerichte leerweg 11.634 2.881 5.878 2.099 776 

Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg 6.204 1.071 2.880 1.448 805 

Vmbo gemengde leerweg 1.619 158 651 365 445 

Vmbo theoretisch 6.346 673 2.496 1.659 1.518 

Vmbo-mbo2 554 161 229 139 25 

Vo brugjaar 11.258 2.473 3.776 2.000 3.009 

Havo 3/4/5 12.859 16 577 2.185 10.081 

Vwo 3/4/5/6 575   30 78 467 

Vooropleiding onbekend 67.205 10.914 19.974 20.182 16.135 

      vooropleiding met diploma totaal 1 2 3 4 

Vmbo basis 86.766 921 46.402 28.009 11.434 

Vmbo Kader 104.117 156 15.501 42.293 46.167 

Vmbo Gemengd 22.791 20 1.356 5.005 16.410 

Vmbo Theoretische leerweg (mavo) 140.188 136 7.279 26.802 105.971 

Vmbo exclusief theoretische leerweg (VBO) 5.388 127 1.026 2.111 2.124 

Havo 17.518 54 1.159 2.998 13.307 

Vwo 1.361 11 255 322 773 

 

In de overzichten zijn de landelijke cijfers duidelijk gemaakt. Maar hoe werkt dit nu uit op een 
instelling. Ton Eimers van het KBA heeft hiervoor op twee instellingen onderzoek gedaan. In 
hoofdstuk 3 wordt dat beeld per instelling verder uitgewerkt.  
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3 Ongediplomeerde instroom niveau 2, 3 en 4 bij twee mbo- instellingen 
 

De landelijke cijfers over ongediplomeerde instroom in het mbo zijn hoog, het gaat om 
tienduizenden jongeren en volwassenen die zonder diploma instromen. Maar wat betekenen die 
cijfers voor de afzonderlijke mbo-instellingen? Met welke aantallen moeten zij rekening houden? 
Om een indruk te krijgen van de omvang op instellingsniveau kijken we naar twee mbo-
instellingen en de ongediplomeerde instroom waarmee zij in één jaar te maken hebben gehad. 
Het gaat om de instroom van het schooljaar 2012-2013 van twee roc's. Het eerste roc (hierna 
genoemd ROC A) is gevestigd in een van de vier grote steden en heeft ongeveer 20.000 
studenten. Het tweede (ROC B) is gevestigd in een middelgrote stad en heeft ongeveer 13.000 
studenten. 
 
In dit hoofdstuk onderscheiden we zes verschillende groepen van ongediplomeerde instromers, 
elk met een eigen achtergrond en karakteristiek. Bij sommige groepen, zoals de 
ongediplomeerde vmbo-ers, worden nog subgroepen onderscheiden. De zes groepen zijn: 
• Instroom 23-plus 
• Instroom pro/vso 
• Instroom havo 
• Instroom vmbo 
• Mbo-schoolwisselaars 
• Zij-instromers 

 
We bespreken de groepen nu afzonderlijk. 

 

3.1 Instroom 23-plus 
Vaak wordt onderschat hoe groot de deelname van volwassenen is aan het mbo. Grofweg is 
een tweedeling te maken tussen mbo-deelnemers die nog in de initiële scholingsfase zijn en de 
mbo-ers die op latere leeftijd aan een opleiding beginnen. De eerste groep stroomt grotendeels 
rechtstreeks - of na een korte onderbreking - vanuit het voortgezet onderwijs door naar het 
mbo. De tweede groep heeft veelal het onderwijs al jaren geleden verlaten. Het breukvlak 
tussen de  eerste, jonge groep en de tweede, oudere groep ligt rond de 21-22 jaar. Rond die 
leeftijd verandert het profiel van de student, met als belangrijkste onderscheid de leerweg 
waarvoor gekozen wordt: na 21 jaar gaat het voor het overgrote deel om bbl-deelnemers. Voor 
de beschrijving van de instroom kiezen we voor de leeftijdsgrens van 23 jaar, omdat het vsv-
beleid zich richt op de leeftijd tot 23 jaar. 
Landelijk zijn er ruim honderdduizend mbo-studenten van 23 jaar en ouder. Van hen volgt meer 
dan driekwart een bbl-opleiding. Bijna de helft van alle bbl-deelnemers is 23 jaar of ouder. Zoals 
we hiervoor al zagen ligt de gemiddelde leeftijd van deze groep boven de dertig jaar. 
Op ROC-niveau zien we de omvang van de volwassen deelname terug. 
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Tabel 3.1 - Aantal deelnemers en instroom van de twee ROC's 

 ROC A  ROC B  
Totaal deelnemers  22.160  12.800  
Instroom totaal  7.200  4.400  
Instroom 23-plus  1.950  1.500  
Percentage instroom 23-plus 27%  33%  
 

Een kwart tot een derde van de instroom van de twee ’roc’s behoort tot de 23-plussers. Het 
betreft volwassenen die veelal vanuit een werksituatie aan een opleiding beginnen. Soms ligt 
het initiatief bij hen zelf, om een carrièrestap te maken of om voor ander werk te kiezen. Vaak 
komt de vraag ook van de werkgever, die - bijvoorbeeld om kwaliteitsredenen - het scholings-
niveau van de medewerkers wil verhogen. Het zijn vooral werknemers uit sectoren als de 
procesindustrie, de zorg of de bouw, namelijk sectoren die vanwege het zware werk of 
onregelmatige diensten minder vaak door jongeren (kunnen) worden gekozen en die dus 
traditioneel een relatief hoge instroom van ongekwalificeerden hebben.2 Op latere leeftijd gaan 
de ongekwalificeerde werknemers alsnog een opleiding volgen. 
 
Het is moeilijk om precies vast te stellen wat het opleidingsniveau van deze 23-plussers is. De 
landelijke registratie van onderwijsgegevens gekoppeld aan het onderwijsnummer loopt pas 
vanaf 2004 en er is dus geen systematisch beeld van het opleidingsniveau. Op basis van 
gegevens die mbo-instellingen zelf bijhouden wordt geschat dat ongeveer een derde van de 
instroom 23-plus ongediplomeerd is. Voor ROC A en ROC B zou het dan gaan om 650 en 500 
ongediplomeerde instromers van 23 jaar en ouder. 
 
De nieuwe toelatingsregels gelden ook voor volwassenen. Dat betekent dat ook de instroom 
van 23-plussers getoetst moet worden op toelaatbaarheid. Mocht, zoals het er naar uitziet, een 
fors deel niet direct toelaatbaar zijn, dan moet voor hen een procedure volgen waarmee een 
uitzondering gemaakt kan worden. Anders dan bij de jongere ongediplomeerde instroom speelt 
hier de opgedane werkervaring een grote rol. De 23-plusser is vaak al jarenlang actief in het 
beroep waarvoor men zich bij het mbo heeft aangemeld. Toetsing en erkenning van de door 
werkervaring opgedane competenties is niet nieuw. Ook in het mbo is veel ervaring opgedaan 
met EVC (eerder of elders verworven competenties). Tegelijkertijd is ook bekend wat de 
knelpunten zijn rond een systematische en betrouwbare toepassing van EVC. 
 
Een mogelijk dilemma vormen de eisen die gesteld worden aan de 23-plusser op het gebied 
van taal en rekenen. Hoe streng kan of moet een mbo-instelling zijn bij toelating tot een niveau 
2,3 of 4 opleiding? Moet iemand met jarenlange werkervaring en reeds verworden vak-
competenties geweigerd worden vanwege een ontoereikend niveau op taal of rekenen? Het 
dilemma reikt verder dan alleen de inschatting van de individuele kans op succes in de 
opleiding.  

                                                      
2 Bron: De bbl als leerweg voor volwassenen. Eimers e.a., Ecbo/KBA, 2010 
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Voor het mbo is de instroom van volwassenen een onmisbare bron van deelnemers en dus ook 
van inkomsten. Als er zekere drempels komen voor de toelating van ongediplomeerde 23-
plussers, wat is dan het effect op de werkgevers en werknemers? Blijven die voor het mbo 
kiezen, of gaan zij op zoek naar andere aanbieders?  

 

3.2 Instroom direct afkomstig uit het vo 
Voor op de afzonderlijke groepen ingaan, kijken we eerst naar het totaal van de instroom in het 
mbo die rechtstreeks afkomstig is uit het voortgezet onderwijs. 
 
Tabel 3.2 - Herkomst en diplomaniveau van de instroom tot 23 jaar 

 ROC A  ROC B  
Direct uit VO  67%  80%  
Van andere mbo-instelling  20%  11%  
Geen onderwijs  13%  10%  
 
 

 
ROC A  

 
ROC B  

Met startkwalificatie  12%  9%  
Met alleen diploma vmbo/mbo-1 68%  79%  
Zonder enig diploma  19%  12%  
 

Ook van de instroom jonger dan 23 jaar is nog niet iedereen direct afkomstig uit het vo. Voor 
ROC A bedraagt het percentage 67% en voor ROC B 80%. ROC A kent een relatief hoge 
instroom van studenten afkomstig van een andere mbo-instelling. Dat komt omdat er in de 
directe omgeving van dat ROC meerdere andere mbo-instellingen actief zijn. Bij ROC B geldt 
dat veel minder. Opvallend is ook dat ongeveer tien procent geen onderwijs volgde in het jaar 
voor aanmelding bij het roc. De mbo-wisselaars en zij-instromers worden later in dit hoofdstuk 
nader toegelicht. 
 
De tabel laat ook zien dat een fors deel van de instroom van de twee roc's geen diploma heeft. 
Bij ROC A heeft bijna één op vijf van de instromers (jonger dan 23 jaar) geen diploma. De 
volgende tabel geeft de aantallen. 
 
Tabel 3.3 - Aantal ongediplomeerde instromers naar herkomst 

 ROC A  ROC B  
Uit VO  720  216  
Van andere mbo-instelling 116  28  
Geen onderwijs  181  64  
Totaal  1.017  308  
 

ROC A heeft meer dan duizend ongediplomeerde instromers in één jaar. Het overgrote deel 
daarvan (720) is afkomstig uit het vo. Van alle instroom rechtstreeks uit 
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het vo heeft 20 procent geen diploma. Voor het kleinere ROC B liggen de absolute aantallen 
lager, maar ook daar gaat het om meer dan tweehonderd ongediplomeerde instromers uit het 
vo. Daarbij moet worden bedacht dat het gaat om alle ongediplomeerden, dus ook de havo-
leerlingen uit de bovenbouw, die hoewel zonder diploma wel over een toegangsrecht tot mbo 2-
4 beschikken. De volgende tabel geeft een uitsplitsing naar onderwijstype. 

 
Tabel 3.4 - Verdeling ongediplomeerde instroom uit het vo naar onderwijstype 

 ROC A % ROC B % 
Praktijkonderwijs  76 11 38 18 
Vso 70 10 32 15 
Brugklas 1-2  117 16 11 5 
Vmbo/vm2  248 34 80 37 
Havo  209 29 54 25 
Totaal  720 100 215 100 
 

De verdeling van de ongediplomeerde instroom naar herkomstschooltype verschilt enigszins 
voor de twee roc's. Opmerkelijk is vooral het aandeel dat afkomstig is uit de brugklassen 1-2 in 
het vo. Met name voor ROC A gaat het om een groot aantal. Hoogstwaarschijnlijk gaat het hier 
voor een belangrijk deel om instroom vanuit de Internationale schakelklas (ISK). 
 
Tot slot laten we (nu alleen voor ROC A) zien op welk niveau de ongediplomeerden instromen. 
Daarbij maken we opnieuw onderscheid tussen de schooltypen. 
 

Tabel 3.5 - Verdeling naar instroomniveau in het mbo per schooltype van herkomst (alleen ROC A) 

ROC A  Totaal MBO 1 MBO 2-4 
Praktijkonderwijs  76 67 9 
VSO  70 23 47 
Brugklas 1-2  117 52 65 
Vmbo  248 121 127 
Havo  209 - 209 
Totaal  720 263 457 
 

Logischerwijs stroomt het merendeel van de pro-leerlingen in op niveau 1 en alle havo-
leerlingen op niveau 2-4. Voor de andere schooltypen is de verdeling minder eenduidig. 
Ruwweg de helft van de vmbo-ers en 'brugklassers' gaat naar de huidige opleidingen op niveau 
1. Van de ongediplomeerden uit het voortgezet speciaal onderwijs kiest tweederde voor niveau 
2 of hoger. 
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3.3 Instroom vanuit pro en vso 
Leerlingen uit het praktijkonderwijs zijn per definitie ongediplomeerd als zij zich aanmelden voor 
het mbo. Het praktijkonderwijs leidt niet tot een landelijk diploma. De laatste jaren maakten 
steeds meer leerling uit het praktijkonderwijs gebruik van de mogelijkheid om door te stromen 
naar mbo-niveau 1 (meestal de aka) om daar alsnog een landelijk erkend beroepsdiploma te 
halen. Praktijkonderwijsleerlingen zijn vrijgesteld van de kwalificatieplicht, omdat er vanuit wordt 
gegaan dat het niveau van de startkwalificatie voor hen niet haalbaar is3. Toch zien we dat 
leerlingen vanuit het praktijkonderwijs, hetzij rechtstreeks, hetzij via de aka, doorstromen naar 
mbo-2. In de nieuwe situatie zullen alle leerlingen die vanuit het PRO doorstromen naar het 
mbo (in eerste instantie) aangewezen zijn op de entreeopleiding. 
 
Voor het vso is de situatie minder overzichtelijk. Ook vanuit het vso is de afgelopen jaren de 
doorstroom naar het mbo sterk gestegen. De instroom vanuit het vso is evenwel een zeer 
heterogene groep. Het gaat om jongeren met verschillende soorten beperkingen: lichamelijk, 
zicht of gehoor, verstandelijk, chronische ziek. De grootste groep bestaat uit jongeren met een 
zogenaamde cluster 4 indicatie, meestal met gedragsproblematiek en/of een stoornis. Tot deze 
groep behoren veel jongeren met een autisme spectrum stoornis (ASS). De aard van de 
beperking bepaalt soms wel en soms niet het maximale niveau van instroom in het mbo. Vaker 
is de beperking (en de mate waarin de student daarvan beperking ervaart) sturend voor de 
opleidingsrichting. 
 
In het vso wordt nu gewerkt met verschillende uitstroomrichtingen voor de leerlingen. 
Eenvoudig gesteld gaat het om drie uit/doorstroomprofielen: het halen van een diploma, 
uitstroom naar werk of uitstroom naar dagbesteding. Aan het eerste perspectief (diploma) zit 
ook de optie van doorstroom naar vervolgonderwijs vast. Naar mate de vso-scholen in de 
toekomst meer en beter met de drie profielen gaan werken, zou de ongediplomeerde 
doorstroom naar het mbo kunnen afnemen. Vooralsnog heeft het mbo nog te maken met 
ongediplomeerde instroom uit het vso. 
 
De toelating van ongediplomeerde (en gediplomeerde) vso-ers is niet alleen een vraagstuk van 
toelaatbaarheid, maar ook van Passend Onderwijs. Wat kan het mbo de vso-er bieden aan 
haalbare opleidingsroutes en passende ondersteuning? Nu blijkt dat jongeren met een 
beperking in het mbo vaak uitvallen gedurende de opleiding. Niet zozeer het wel of niet hebben 
van een vo-diploma speelt daarbij een rol, maar meer de verhouding tussen beperking en 
opleiding, de ondersteuning en het perspectief op werk. 

 

                                                      
3 Als oud-proleerlingen worden ingeschreven op een mbo opleiding tellen ze wel weer mee voor 
de doelgroep van het vsv-convenant. 
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3.4 Instroom vanuit havo 
Een groot deel van de ongediplomeerde instroom komt uit de bovenbouw (klas 4-5) van de 
havo. Voor de twee voorbeeld roc's gaat het om respectievelijk 25 en 29 procent van de 
ongediplomeerden afkomstig uit het vo. Deze groep ongediplomeerden neemt een bijzondere 
positie in omdat zij in bezit zijn van een overgangsbewijs van havo-3 naar havo-4 en daarmee 
instroomrecht hebben voor mbo 2-4. Dat geldt overigens ook voor leerlingen zonder diploma uit 
de bovenbouw van het vwo, maar die stromen slechts sporadisch direct door naar het mbo. 
 
De kans op slagen in het mbo is voor een ongediplomeerde havo-leerling groot. Onderzoek in 
RMC-regio A laat zien dat er echter aanzienlijke verschillen zijn binnen de groep: leerlingen van 
sommige scholen doen het heel goed in het mbo, terwijl andere scholen een op de 3-4 havo-
leerlingen ziet wisselen van opleiding. Ook de vsv-percentages zijn, hoewel over het algemeen 
laag, wisselend per school. 
 
De ongediplomeerde uitstroom uit de havo is relatief hoog. Voor de RMC-regio A is in het kader 
van de regionale probleemanalyse vsv in kaart gebracht hoeveel leerlingen ongediplomeerd uit 
de bovenbouw havo stromen. Het percentage bedraagt negen procent. Bijna tweemaal meer 
dan uit de bovenbouw vmbo. Ongediplomeerde uitstroom leidt zelden direct tot voortijdig 
schoolverlaten omdat de meeste uitvallers zich direct weer inschrijven, zoals we zagen voor 
een groot deel bij het mbo. Een ander deel stroomt af naar het vmbo-t en een derde grote groep 
gaat door naar het vavo. Het vavo biedt havo-leerlingen (en ook leerlingen van vmbo-t en vwo) 
een vorm van tweedekans onderwijs. 
 
Regionaal verschilt de mate van doorstroom naar vavo. In regio A gaat ongeveer een kwart van 
de ongediplomeerde havo-leerlingen naar het vavo, in regio B is dat bijna de helft. Als er meer 
doorstroom naar vavo is, betekent dat een lagere doorstroom naar mbo. In de discussie over 
toelaatbaarheid van ongediplomeerden spelen de havo-ongediplomeerden geen rol, zij hebben 
immers instroomrecht. Dat wil echter niet zeggen dat het onderwerp geen aandacht verdient. 
Weinig regio's kennen een samenhangende aanpak om ongediplomeerde uitstroom in de havo 
terug te dringen en jongeren die toch uitvallen een heldere keuze tussen mbo of vavo te bieden. 

 

3.5 Instroom vanuit vmbo 
De grootste groep ongediplomeerden uit het vo komt van het vmbo. Voor beide voorbeeld roc's 
vormen zij ruim een derde van de ongediplomeerde vo-ers. Anders dan de havo-leerlingen 
hebben zij geen automatisch recht op instroom meer voor mbo 2-4. Wat er wel mogelijk is, 
hangt af van de leerweg die de leerling in het vmbo heeft gevolgd: 
• Ongediplomeerde uitstroom van de vmbo basisberoepsgerichte leerweg kan naar de entree-

opleiding. De entreeopleiding is feitelijk vooral voor deze groep bedoeld, omdat via de 
entreeopleiding toegang tot een mbo-opleiding op niveau 2 kan worden verkregen. Voor 
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leerling vmbo-b is er nog een alternatief via de vakmanschapsroute (huidige VM2), een 
geïntegreerde vmbo/mbo-opleidingsweg. Deze route start al in de bovenbouw vmbo. 

• Ongediplomeerde uitstroom van de vmbo theoretische leerweg zijn veelal niet op de hun 
passende plek in de entreeopleiding. Zij zijn gericht op doorstroom naar mbo-niveau 3-4. 
Voor deze leerling staat het vavo als mogelijkheid open. Net als bij de havo-leerlingen zien 
we dat, wisselend per regio, de leerlingen zich verdelen over vavo en mbo. 

• Ongediplomeerde uitstroom van de vmbo kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg valt 
als het ware tussen wal en schip. Voor hen is de entreeopleiding niet bedoeld en staat het 
vavo niet open. 

 
De g/t- en k-leerlingen zonder diploma zijn voor toelating tot mbo 2-4 aangewezen op de 
regelingen die de mbo-instellingen voor hen kunnen treffen (zie. hoofdstuk 1). Dat zou 
bijvoorbeeld kunnen via een vorm van toetsing  - meer daarover in het volgende hoofdstuk. Het 
dilemma dat zich daarbij voordoet, is dat de toetsing niet een herhaaloefening van het vmbo-
examen kan zijn. Immers voor de t-leerlingen is er dan al de optie van het vavo. Meer 
principieel kan echter de vraag gesteld worden of het de toelatingstoets anders of lichter mag 
zijn dan het examen. Of de toets lichter of zwaarder moet zijn dan het examen wordt niet in de 
nieuwe wetgeving bepaald. De toets moet de kans op succes in het vervolgonderwijs bepalen. 
De groei van het vavo als alternatieve mogelijkheid voor jongeren om een vo-diploma te halen, 
laat zien dat er een reële kans is dat het toelatingsexamen als een ‘vluchtroute’ gaat 
functioneren voor jongeren die niet succesvol zijn in het vmbo. Voorkomen moet worden dat de 
mogelijkheid om via een toets tot het mbo toegelaten te worden leidt tot een stijging van de 
ongediplomeerde uitstroom in het vmbo-t. 
In regio’s waar meerdere mbo-instellingen actief zijn kan het gebeuren dat de toets over 
ongediplomeerde instromers verschillend wordt vormgegeven. Daardoor ontstaat een ongelijk-
heid die kan leiden tot verschuivingen in leerlingenstromen. Dat pleit voor een zekere 
formalisering en uniformering van de toelatingsprocedure en –toetsing, in elk geval in regio’s 
waarin meerdere mbo-instellingen actief zijn. 
 
In de praktijk blijkt dat leerlingen in het vmbo om zeer uiteenlopende redenen hun diploma niet 
halen. Het kan gaan om leerproblemen, soms voor één of enkele vakken. Er kan echter ook 
sprake zijn van meer complexe problematiek, zowel op school als in de persoonlijke situatie. De 
mate en het type van de problematiek bepaalt in grote mate of een leerling kansrijk is in het 
mbo en welke eventuele ondersteuning daarvoor nodig is. Dat pleit juist weer sterk voor 
individuele, persoonsgebonden toelatingsbeoordeling, waarin niet alleen naar bijvoorbeeld het 
niveau van taal of rekenen wordt gekeken, maar ook naar de persoonlijke situatie, leerhouding 
en leervermogen. Voor leerlingen uit de kaderberoepsgerichte leerweg geldt bovendien dat voor 
hen een eventuele route via de entreeopleiding een mogelijk kan zijn. 
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3.6 Mbo-schoolwisselaars 
We keren terug naar twee andere groepen van ongediplomeerde instromers, de mbo-school-
wisselaars en zij-instromers. Beide groepen hebben gemeen dat ze, anders dan de vorige 
groepen, niet rechtstreeks afkomstig zijn uit het voortgezet onderwijs. Dat onderscheid is niet 
onbelangrijk: in veel regio's maken scholen afspraken voor een zo goed mogelijke doorstroom 
van vo naar mbo. Het doel is om niemand tussen wal en schip te laten vallen. 
 
Dat is anders bij de mbo-wisselaars. Zij maken de overstap van een mbo-instelling naar een 
andere. Tot deze groep rekenen we niet de opleidingswisselaars binnen een mbo-instelling. Zij 
hebben immers de toelatingsdrempel al genomen. Jongeren kunnen om allerlei legitieme 
redenen de overstap naar een andere mbo-instelling maken: bijvoorbeeld verhuizing naar een 
andere regio of keuze voor een opleiding die niet wordt aangeboden door de school. Onderzoek 
bij ROC A laat echter zien dat de kans op voortijdig schoolverlaten in het eerste jaar voor de 
mbo-wisselaars tweemaal hoger is dan het gemiddelde van alle instromers. Opvallend genoeg 
geldt dat zowel voor mbo-wisselaars met diploma als zonder diploma. Zestien procent wordt 
binnen 1-1,5 jaar voortijdig schoolverlater. Dat geeft aan dat er naast legitieme redenen om 
over te stappen ook negatieve, risicovolle redenen zijn. 
 
ROC A heeft in één jaar 116 ongediplomeerde mbo-wisselaars, ROC B heeft er maar 28. Het 
gaat om jongeren die eerder al eens toegelaten zijn tot het mbo (door een collega-instelling), 
maar het lijkt het raadzaam om deze instroom individueel te gaan beoordelen gezien de 
verschillende redenen om over te stappen en gezien ook de relatief hoge uitvalkans. 
 
Overigens zal deze groep na de invoering van de nieuwe toelatingsregels geleidelijk van 
karakter gaan veranderen. Op den duur hebben zij allemaal een 'toelatingsrecht' verworven. De 
vraag is dan of de door de ene mbo-instelling verleende toelating ook geldigheid of waarde 
heeft voor een collega-instelling. Dit kan een aanvullend argument zijn om toelatingstoetsen 
voor ongediplomeerden  voor dezelfde opleidingen zoveel mogelijk te uniformeren of af te 
stemmen. 

 

3.7 Zij-instromers 
Zij-instromers zijn jongeren (tot 23 jaar) die zich aanmelden in het mbo en het voorgaande 
schooljaar niet stonden ingeschreven in het onderwijs. Van alle zij-instromers heeft veertig 
procent al een eerder behaalde startkwalificatie. Hen laten we hier verder buiten beschouwing. 
De andere zestig procent heeft geen startkwalificatie. In feite zijn zij dus voortijdig school-
verlaters, of zoals ze wel genoemd worden 'oude vsv-ers'. De toevoeging 'oude' verwijst naar 
het gebruik in het vsv-beleid om elk jaar alleen de nieuwe vsv-ers te tellen als maatstaf voor 
succes van de preventieve aanpak. 
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Het is bekend dat een deel van de vsv-ers na verloop van tijd zich opnieuw in het onderwijs  
- meestal het mbo - aanmeldt. Onderzoek van Ecbo (De verloren zonen m/v, 2010) heeft 
aangetoond dat meer dan een derde van de voortijdig schoolverlaters terugkeert naar het 
onderwijs. Dit gebeurt met wisselend succes: 25% is opnieuw uitgevallen, 13% heeft alsnog 
een startkwalificatie gehaald en 62% is nog onderwijsvolgend.  

 
De zij-instromers met een vo-diploma (of havo-overgangsbewijs) hebben recht op instroom in 
mbo 2, 3 of 4. Iets minder dan de helft van de 'oude vsv-ers' heeft echter helemaal geen 
behaald diploma. Voor de twee roc's gaat het om enkele tientallen per jaar (A 181 en B 64). 
Hoewel blijkens het Ecbo-onderzoek terugkeer in het onderwijs een positief teken is en voor de 
meeste terugkeerders succesvol uitpakt, is de kans om opnieuw uit te vallen aanzienlijk. De zij-
instromers zonder startkwalificatie (met of zonder VO-diploma) hebben van alle instromers in 
het mbo de hoogste uitvalkans. Onderzoek bij ROC A laat zien dat van de zij-instromers met 
VO-diploma na een jaar 25 procent is uitgevallen en nog eens 16 procent van opleiding 
gewisseld. Voor de zij-instromers zonder enig diploma liggen de percentages op respectievelijk 
16 procent uitval en 13 procent wisseling. 
 
De problematiek van oude vsv-ers ligt op het grensvlak tussen onderwijs, arbeidsmarkt en 
gemeente (RMC, Werk & Inkomen). Terugkeer naar het onderwijs kan een positief besluit zijn, 
maar het kan ook een keuze uit verlegenheid zijn, bijvoorbeeld om voor studiefinanciering in 
aanmerking te komen. Nauw afstemming en samenwerking tussen gemeente en mbo-instelling 
rondom deze groep is nodig, in het bijzonder waar het gaat om ongediplomeerde instroom. 

 

3.8 Verschillende groepen, verschillende afwegingen 
In dit hoofdstuk hebben we zes groepen van ongediplomeerde instroom getoond. Voor een 
individuele mbo-instelling gaat het om zeer uiteenlopende groepen. Niet alleen verschillen de 
groepen in omvang, maar vooral hebben ze elk hun eigen kenmerken. De verschillende 
groepen vragen om verschillende benaderingen. Er zijn raakvlakken met de arbeidsmarkt 
(scholing van werkenden), de problematiek van voortijdig schoolverlaten en passend onderwijs. 
Er zijn afwegingen te maken van verschillende belangen. Zo leiden strengere toelatingscriteria 
voor ongediplomeerden misschien tot minder uitval tijdens de opleiding, maar kunnen te hoge 
drempels ook leiden tot lagere instroom van studenten. Zo kan de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid om ook jongeren met beperkingen of problemen in de school op te nemen 
botsen met de opdracht om efficiënter te werken en hogere resultaten te bereiken. 
 
Het schetsen van de verschillende groepen ongediplomeerde instromers roept haast 
automatisch de reactie op dat maatwerk bij de toelating noodzakelijk is. In veel gevallen lijkt 
individuele beoordeling de enige juiste benadering, niet alleen van reeds verworven kennis en 
vaardigheden, maar ook van motieven, achtergronden en condities. Tegelijkertijd worden in het 
wetsvoorstel eisen gesteld aan de toelating van ongediplomeerden in mbo 2-4. De trefwoorden 
zijn deugdelijkheid, betrouwbaarheid en controleerbaarheid.  
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Het stelt mbo-instellingen voor een lastige opgave om enerzijds individueel maatwerk te leveren 
en anderzijds (binnen de instelling, maar ook tussen mbo-instellingen) kansen- en 
rechtsgelijkheid te borgen. 
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4 Tot slot 
 
Deze notitie schetst een probleem waarvoor elke individuele onderwijsinstelling een oplossing 
moet zoeken. 
Duidelijk is dat samenwerking in deze meerwaarde oplevert en noodzakelijk is. 
Samenwerking in de regio is inmiddels een “hot-item”. Dat klinkt logisch maar is gezien de 
belangen van de diverse ketenpartners niet altijd even eenvoudig. 
 
Toch is het de manier om jongeren een goed onderwijstraject te bieden, waarmee ze zich een 
plek op de arbeidsmarkt kunnen verwerven en daarmee een goede plek binnen onze samen-
leving. 
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Bijlage 1  
Hoofdstuk 8. 
Inschrijving, toelating, bindend studieadvies, vooropleidingseisen, 
voortijdig schoolverlaten, samenwerking. 
 
Artikel 8.1.1, tweede tot en met achtste lid 
2. De inschrijving geschiedt voor een opleiding educatie of een 
onderdeel daarvan of voor een beroepsopleiding. In geval van een 
beroepsopleiding geschiedt de inschrijving voor een opleidingsdomein, 
een kwalificatiedossier of een kwalificatie. Bij de inschrijving worden alle 
gegevens vermeld die het bevoegd gezag nodig heeft om te kunnen 
voldoen aan de verplichting, bedoeld in artikel 2.3.6a, tweede lid, of 
ingeval van een beroepsopleiding, artikel 2.5.5a, tweede lid. 
3. De toelating tot beroepsopleidingen staat voor zover het de beroepsbegeleidende 
leerweg betreft, uitsluitend open voor degenen voor wie de 
volledige leerplicht, bedoeld in paragraaf 2 van de Leerplichtwet 1969, is 
geëindigd. 
4. Het bevoegd gezag van een bijzondere instelling kan aangeven dat 
degenen die wensen te worden ingeschreven, geacht worden de 
grondslag en de doelstellingen van de instelling te respecteren. De 
inschrijving kan worden geweigerd dan wel beëindigd indien de 
betrokkene de grondslag en de doelstellingen van de instelling niet 
respecteert. De inschrijving aan een bijzondere instelling kan eveneens 
worden geweigerd dan wel beëindigd indien gegronde vrees bestaat dat 
de betrokkene van die inschrijving en de daaraan verbonden rechten 
misbruik zal maken door in ernstige mate afbreuk te doen aan de eigen 
aard van die instelling, dan wel indien is gebleken dat de betrokkene van 
die inschrijving en de daaraan verbonden rechten een dergelijk misbruik 
heeft gemaakt. De weigering dan wel beëindiging van de inschrijving 
geschiedt schriftelijk en is met redenen omkleed. De inschrijving kan niet 
worden beëindigd op grond van de tweede volzin indien voor betrokkene 
geen gelegenheid bestaat de opleiding aan een andere instelling te 
volgen. 
5. De inschrijving voor een opleidingsdomein kan uitsluitend 
geschieden voor een beroepsopleiding in de beroepsopleidende leerweg 
op het tweede, derde of vierde niveau, bedoeld in artikel 7.2.2, derde lid. 
6. Bij ministeriële regeling kan een maximum worden vastgesteld voor 
het percentage van de deelnemers in het beroepsonderwijs dat in een jaar 
kan worden ingeschreven voor een opleidingsdomein. 
 
Artikel 8.1.1b. Toelating entreeopleiding 
1. De toelating tot de entreeopleiding staat uitsluitend open voor 
degenen die niet ten minste voldoen aan de vooropleidingseisen van de 
basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 8.2.1, vierde lid, en op wie 
paragraaf 2 van de Leerplichtwet 1969 niet meer van toepassing is, met 
uitzondering van degenen ten aanzien van wie toepassing is gegeven aan 
artikel 3b van de Leerplichtwet 1969. 
2. Het bevoegd gezag kan de toelating tot de entreeopleiding slechts 
weigeren indien diegene die om toelating verzoekt in de afgelopen twee 
studiejaren bij een instelling was ingeschreven voor een entreeopleiding. 
Artikel 8.1.1c. Toelating basisberoepsopleiding, vakopleiding, 
middenkaderopleiding en specialistenopleiding 
Het bevoegd gezag beslist over de toelating tot de 
basisberoepsopleiding, 
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de vakopleiding, de middenkaderopleiding en de specialistenopleiding. 
Het bevoegd gezag kan bepalen dat de in de eerste volzin 
bedoelde bevoegdheid onder zijn verantwoordelijkheid wordt uitgeoefend 
door een door het bevoegd gezag in te stellen toelatingscommissie. Het 
bevoegd gezag regelt de omvang, werkzaamheden en bevoegdheden van 
de toelatingscommissie. 
Artikel 8.1.7a. Bindend studieadvies 
1. Het bevoegd gezag brengt aan iedere deelnemer die is ingeschreven 
in een entreeopleiding uiterlijk binnen vier kalendermaanden na aanvang 
van de opleiding advies uit over de voortzetting van zijn opleiding. 
2. Aan een advies als bedoeld in het eerste lid kan het bevoegd gezag 
een besluit tot ontbinding van de onderwijsovereenkomst, bedoeld in 
artikel 8.1.3, verbinden. De ontbinding is slechts gerechtvaardigd indien 
de deelnemer naar het oordeel van het bevoegd gezag, met inachtneming 
van zijn persoonlijke omstandigheden, onvoldoende vordering heeft 
gemaakt in de opleiding. Het bevoegd gezag kan van de bevoegdheid 
krachtens dit lid slechts gebruikmaken indien het gezorgd heeft voor 
zodanige voorzieningen dat de mogelijkheden voor goede voortgang van 
de opleiding zijn gewaarborgd. 
3. Van de deelnemer waarvan de onderwijsovereenkomst op grond van 
het tweede lid is ontbonden, wordt de inschrijving voor de desbetreffende 
entreeopleiding aan de betrokken instelling beëindigd. De deelnemer kan 
niet opnieuw aan die instelling voor die opleiding worden ingeschreven. 
4. Het bevoegd gezag stelt ter uitvoering van de voorgaande leden 
nadere regels vast. Deze regels hebben in elk geval betrekking op de te 
behalen studieresultaten en de voorzieningen, bedoeld in het tweede lid. 
5. Tegen het advies, bedoeld in het eerste lid, staat binnen twee weken 
na het uitbrengen van het advies, beroep open bij de Commissie van 
beroep voor de examens, bedoeld in artikel 7.5.1. De artikelen 7.5.1 tot en 
met 7.5.4 zijn van overeenkomstige toepassing. 
 
Artikel 8.2.1. Vooropleidingseisen 
1. Vereiste voor toelating tot een middenkaderopleiding als bedoeld in 
artikel 7.2.2, eerste lid, is met inachtneming van het bepaalde krachtens 
artikel 8.2.2 het bezit van: 
a. een diploma lager beroepsonderwijs, een diploma voorbereidend 
beroepsonderwijs, of een diploma voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 
voor zover het betreft de kaderberoepsgerichte leerweg, 
b. een diploma middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, of een 
diploma voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs voor zover het 
betreft de theoretische leerweg, 
c. een diploma mavo-vbo, of een diploma voorbereidend middelbaar 
beroepsonderwijs voor zover het betreft de gemengde leerweg, 
d. een bewijs dat de eerste drie leerjaren van een school voor hoger 
algemeen voortgezet onderwijs of van een school voor voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs met gunstig gevolg zijn doorlopen, 
e. een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of 
bewijsstuk, 
f. een diploma basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, 
onderdeel b, of 
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g. een diploma vakopleiding, bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, 
onderdeel c. 
2. Vereiste voor inschrijving voor een specialistenopleiding als bedoeld 
in artikel 7.2.2, eerste lid, is het bezit van een diploma vakopleiding voor 
eenzelfde beroep of beroepencategorie. 
3. Vereiste voor toelating tot een vakopleiding als bedoeld in artikel 
7.2.2, eerste lid, is met inachtneming van het bepaalde krachtens artikel 
8.2.2 het bezit van: 
a. een diploma lager beroepsonderwijs, een diploma voorbereidend 
beroepsonderwijs, of een diploma voorbereidend middelbaar beroepson- 
Eerste Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 187, A 9 
derwijs voor zover het betreft de kaderberoepsgerichte leerweg, 
b. een diploma middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, of een 
diploma voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs voor zover het 
betreft de theoretische leerweg, 
c. een diploma mavo-vbo, of een diploma voorbereidend middelbaar 
beroepsonderwijs voor zover het betreft de gemengde leerweg, 
d. een bewijs dat de eerste drie leerjaren van een school voor hoger 
algemeen voortgezet onderwijs of van een school voor voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs met gunstig gevolg zijn doorlopen, 
e. een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of 
bewijsstuk, of 
f. een diploma basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, 
onderdeel b. 
4. Vereiste voor toelating tot een basisberoepsopleiding als bedoeld in 
artikel 7.2.2, eerste lid, is met inachtneming van het bepaalde krachtens 
artikel 8.2.2 het bezit van: 
a. een diploma lager beroepsonderwijs, een diploma voorbereidend 
beroepsonderwijs, of een diploma voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 
voor zover het betreft de basisberoepsgerichte leerweg of de 
kaderberoepsgerichte leerweg, 
b. een diploma middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, of een 
diploma voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs voor zover het 
betreft de theoretische leerweg, 
c. een diploma mavo-vbo, of een diploma voorbereidend middelbaar 
beroepsonderwijs voor zover het betreft de gemengde leerweg, 
d. een bewijs dat de eerste drie leerjaren van een school voor hoger 
algemeen voortgezet onderwijs of van een school voor voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs met gunstig gevolg zijn doorlopen, 
e. een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of 
bewijsstuk, of 
f. een diploma entreeopleiding, bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, 
onderdeel a. 
5. Voor de toelating tot een opleiding educatie gelden geen vooropleidingseisen. 
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. 
7. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op examendeelnemers 
als bedoeld in artikel 8.1.1, eerste lid. 
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Memorie van Toelichting  OORSPRONKELIJK WETSVOORSTEL van maart 2012 
3. Vooropleidingseisen voor basisberoepsopleidingen 
3.1 Aanleiding 
De toegang tot de opleidingen op niveau 2 van het mbo, de 
basisberoepsopleidingen, is nu nog vrij bij die opleidingen waar geen 
assistentopleiding voorhanden is in dezelfde richting. Dit maakt dat jaarlijks zo’n 
7.500 studenten1 instromen in een basisberoepsopleiding van wie bekend is dat zij 
geen diploma vmbo of een vergelijkbaar diploma hebben. Daarnaast stromen er 
nog zo’n 15.000 studenten in met een onbekende vooropleiding; een deel daarvan 
zal eveneens geen diploma hebben. Feitelijk betekent dit een grote instroom in 
basisberoepsopleidingen van studenten waarvan betwijfeld moet worden of zij de 
passende capaciteiten hebben. Dit is een van de oorzaken van de grote uitval in 
mbo-2-opleidingen; jaarlijks stromen ruim 25.000 studenten uit mbo-2-opleidingen 
zonder een diploma. 
1 Van de in totaal bijna 70.000 studenten in mbo-2 opleidingen; alle cijfers in deze paragraaf 
komen van DUO. Vanwege deze situatie is in het regeerakkoord opgenomen dat voor de mbo-
2- 
opleidingen vooropleidingseisen van kracht worden, waardoor alleen nog maar 
jongeren instromen die voldoen aan deze eisen. 
3.2 Doel 
De introductie van vooropleidingseisen voor alle basisberoepsopleidingen maakt dat 
alleen studenten die in principe in staat zijn deze opleidingen met succes te volgen, 
hierin worden toegelaten. Hiermee wordt beoogd dat de onderwijsteams die de 
basisberoepsopleidingen verzorgen hun aandacht kunnen besteden aan studenten 
die het diploma daadwerkelijk kunnen behalen. Hierdoor en door de intensivering 
van het onderwijs kan de onderwijskwaliteit omhoog. Dat bevordert een groter 
diploma-rendement en reduceert de uitval. Tevens zal doordat er meer aandacht 
besteed kan worden aan de beroepsvorming een betere samenhang ontstaan met 
de niveau-3- en niveau-4-opleidingen. Het mbo als geheel kan zich zo beter 
profileren. 
3.3 Inhoud van het wetsvoorstel 
Voorheen stelde de WEB niet voor alle basisberoepsopleidingen 
vooropleidingseisen; vooropleidingseisen voor niveau 2 golden alleen als er geen 
verwante opleiding op niveau 1 was. Deze regel had tot doel in alle richtingen in het 
mbo een drempelloze instroom mogelijk te maken. De entreeopleiding kan die 
functie nu vervullen. Voor de basisberoepsopleiding kunnen nu dan ook over de 
gehele linie vooropleidingseisen gesteld worden. Iedereen die wil worden toegelaten 
tot een mbo-2-opleiding zal aan de vooropleidingseisen moeten voldoen. In 
bijzondere gevallen kan daarvan worden afgeweken, zoals nu al in de WEB is 
geregeld, namelijk als het bevoegd gezag meent dat iemand die niet in het bezit is 
van het vereiste diploma, toch de opleiding met succes zal kunnen afronden. Het 
gaat dan om studenten die voldoende capaciteiten hebben, maar door 
uiteenlopende omstandigheden niet in het bezit zijn van een diploma van een 
vooropleiding. Wel wordt geëxpliciteerd dat degenen die niet aan de 
vooropleidingseis voldoen een toelatingstoets moeten afleggen. Deze 
toelatingstoets is vergelijkbaar met het colloquium doctum in het hoger onderwijs. 
De toets valt onder de verantwoordelijkheid van de instelling. Het is hierbij van 
belang dat de instelling deze toets deugdelijk afneemt en de uitkomst ervan 
controleerbaar en betrouwbaar is. 
4. Introductie Entreeopleidingen 
De regering streeft een nieuwe positionering van mbo-1-opleidingen na. Het doel 
van deze opleidingen is het verkrijgen van toegang tot een mbo-2-
opleiding dan 
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wel een eerste stap op de arbeidsmarkt. Dat doel moet in de naam van de 
opleidingen tot uiting komen. Daarom noemen we deze opleidingen voortaan 
‘Entreeopleiding’. De nieuwe naam omvat alle huidige assistentopleidingen, dus 
zowel de arbeidsmarktkwalificerende assistentopleiding als de vakgerichte 
assistentopleidingen. 
4.1 Aanleiding 
De huidige assistentopleidingen kennen procentueel de grootste uitval en een laag 
diplomarendement. Studenten doen gemiddeld anderhalf jaar over deze opleiding. 
Aan deze opleidingen nemen studenten deel met zeer verschillende achtergronden, 
leeftijden en vooropleidingsgeschiedenis. In het regeerakkoord is daarom 
aangekondigd dat deze opleidingen worden omgevormd tot entreeopleidingen. 
4.2 Doel 
Door intensivering van het onderwijs en verbetering van de individuele coaching en 
loopbaanbegeleiding moet de kwaliteit en het rendement van deze opleidingen 
omhooggaan. De uitval van studenten moet tegelijkertijd fors omlaag. Daarnaast 
dienen ook studenten die geen startkwalificatie kunnen behalen tot het maximum 
van hun capaciteiten opgeleid te worden en voorbereid te worden op een werkzaam 
bestaan. Dit kan door de instroom meer eenvormig te maken én tegelijkertijd het 
onderwijs te intensiveren. De entreeopleiding wordt zo grondig vernieuwd. 
4.3 Inhoud van het wetsvoorstel 
4.3.1 Doelgroep 
De doelgroep voor de entree-opleidingen wordt beter voorgesorteerd. Om een 
eenduidiger onderwijsaanpak in de entreeopleidingen mogelijk te maken en het 
onderwijs daadwerkelijk af te stemmen op deze doelgroep, wordt in de wet 
vastgelegd dat de entreeopleidingen er uitsluitend zijn voor hen die niet aan de 
vooropleidingseisen voor mbo-2, mbo-3 of mbo-4 voldoen en die niet meer tot de 
doelgroep van het vo behoren.1 
Er wordt daartoe voorgesteld in de WEB vast te leggen dat de entreeopleiding niet 
toegankelijk is voor studenten die wel voldoen aan de vooropleidingseisen voor 
mbo-2, mbo-3 of mbo-4 en dat degenen die nog volledig leerplichtig zijn niet 
toelaatbaar zijn, ook niet tot de bol-opleiding. Volledig leerplichtige leerlingen (dus 
jonge leerlingen) horen nog niet op een roc thuis maar horen nog in het voortgezet 
onderwijs te zitten. Als voor zo’n jongere de entreeopleiding een goede optie zou 
zijn, kan de vmbo-school die aanbieden binnen de mogelijkheden die de Wet op het 
voortgezet onderwijs daartoe biedt. Dit maakt dat naast de intensieve individuele 
begeleiding docenten in de entreeopleidingen met meer homogene groepjes 
studenten kunnen werken dan voorheen het geval was. 
Zoals gezegd zijn de entreeopleidingen alleen bedoeld voor studenten die niet 
voldoen aan de vooropleidingseisen voor mbo-2, mbo-3 of mbo-4, bijvoorbeeld 
studenten die uitgestroomd zijn uit het vmbo zonder diploma of (een beperkt deel 
van) leerlingen afkomstig uit het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal 
onderwijs.2 De doelgroep van de entreeopleiding is klein. Door een kwaliteitsslag in 
het vmbo, waarover ik de Tweede Kamer in een brief van 29 april 2011 heb 
geïnformeerd (“Naar een toekomstbestendig VMBO”, Kamerstuk 30 079, nr 29) 
trachten we het vmbo zodanig te verbeteren dat het niveau en het rendement 
omhooggaan. De ongediplomeerde uitval moet omlaag. Het vsv-beleid heeft 
vergelijkbare doelen en heeft de afgelopen jaren al een substantiële terugval in de 
uitval opgeleverd. 
Entreeopleidingen zijn niet bedoeld als time-out voor overbelaste vo-leerlingen en 
mbo-studenten die wel aan de vooropleidingseisen voor een opleiding op niveau 2 
of hoger voldoen. Voor die jongeren zijn er plusvoorzieningen in het leven 
geroepen, die functioneren naast het reguliere onderwijs. In deze voorzieningen 
wordt geprobeerd het leven en de schoolprestaties van deze jongeren weer op de 
rails te krijgen. De school waarbij zij uitvielen is na afloop de meest 
natuurlijke 
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vervolgstap na een tijdelijke verblijf in een plusvoorziening. Deze overbelaste 
studenten uit niveau-2, niveau-3 en niveau-4 opleidingen horen niet thuis in een 
entreeopleiding, vanwege de uit hun vooropleiding gebleken capaciteiten. 
Evenmin is de entreeopleiding bedoeld voor diegenen die aan een mbo-2- of mbo- 
3-opleiding begonnen zijn maar vanwege onvoldoende studieprestaties uitvallen. 
Deze probleemgroep zou de doelgroep van de entreeopleidingen, een groep met 
beperkte capaciteiten, te sterk belasten. Uitvallers uit mbo-2-, -3- of -4-opleidingen 
kunnen niet meer terecht in een entreeopleiding. Wel kunnen zij het in een andere 
mbo-opleiding opnieuw proberen. 
 
 
 
 
 
Voetnoten 
1 Dit geldt uiteraard niet voor vmbo-leerlingen die in het vmbo de assistentopleiding volgen 
2 Het merendeel van deze leerlingen heeft overigens in het praktijkgericht onderwijs of het voortgezet speciaal 
onderwijs zijn plafond bereikt. 
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