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Inleiding 
 

Dit werkgroeidocument hoort bij de notitie over ongediplomeerde instroom in het mbo. 
“Ongediplomeerde instroom in het mbo. De knip tussen de entreeopleiding en mbo niveau 2,3 
en 4”. In deze notitie wordt beschreven dat er momenteel nogal wat studenten zijn 
ingeschreven op de niveau 2, 3 en 4 opleidingen die niet in het bezit zijn van diploma vanuit het 
voortgezet onderwijs. Elke instelling heeft te maken met verschillende groepen 
ongediplomeerden. Uit onderzoek van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt 
(KBA) van Ton Eimers blijkt dat het gaat om: 
• Instroom 23-plus. 
• Instroom pro/vso. 
• Instroom havo. 
• Instroom vmbo. 
• Mbo-wisselaars. 
• Zij-instromers (verloren zonen m/v). 
 
Met deskundigen van mbo-instellingen is uitgebreid gesproken over mogelijke oplossingen. 
De ideeën die hieruit zijn ontstaan zijn opgenomen in dit werkgroeidocument. 
 
Met hen is afgesproken dat in schooljaar 2013-2014 vervolgbijeenkomsten zullen plaatsvinden  
om kennis en ervaring uit te wisselen en verder te praten over mogelijke oplossingsrichtingen  
 
De tweede bijeenkomst over de ongediplomeerde instroom spitste zich toe op visie en beleid 
van de onderwijsinstelling op het aannamebeleid. Oplossingsrichtingen voor toelating van 
ongediplomeerden in niveau 2, 3 en 4 zijn hierop geënt. Ton Eimers schreef na afloop van de 
bijeenkomst het artikel ‘Ongediplomeerde instroom: visie en beleid’.  
Begin januari zijn twee voorbeelden van samenwerking in de regio gepresenteerd. Het ging om 
de samenwerking in de regio Leiden, een samenwerking die al enige traditie kent. Een tweede 
voorbeeld kwam uit Friesland, waar de mbo instellingen en de gemeenten een nauwe 
samenwerking aan het opbouwen zijn. Naar aanleiding van de presentaties hebben de 
vertegenwoordigers van de aanwezige instellingen, 23 in getal, kort aangegeven hoe de 
ontwikkelingen in hun instelling en regio verlopen. Op basis hiervan is een korte analyse 
gemaakt, waarin de verschillen in beeld zijn gebracht en is deels zijn verklaard. 
Het moment waarop het aannamebeleid vertaald moet worden in actie, in een concrete intake 
komt heel dicht bij. Uitwisseling blijft zinvol, om ervan te leren en het morgen nog beter te doen. 
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1 Toelatingsonderzoek, hoe zou dat kunnen 
Om de verschillende doelgroepen op een goede manier een toelatingsonderzoek te bieden waarvan 
de uitkomst controleerbaar en betrouwbaar is, lijkt een aantal zaken voorwaardelijk. 
1. Binnen de instelling eenduidige afspraken maken, dat kan door de inzet van een 

expertisecentrum. Dat kan op veel manieren vorm krijgen en gepositioneerd worden. 
2. Samenwerken in de regio. Met  andere onderwijsinstellingen van vo en bve, ook in het kader van 

passend onderwijs en met ketenpartners. 
 

1.1 Oplossingsrichtingen voor ongediplomeerden vanuit het vo  
Uiteraard zijn de genoemde mogelijkheden suggesties en geen kant en klare oplossingen. Ze zijn 
bedoeld om ideeën aan te dragen, die binnen de instelling of met instellingen en partners in de regio 
ontwikkeld kunnen worden. Deze suggesties veronderstellen wel dat er in zijn algemeenheid enige 
bestuurlijke afspraken gemaakt zijn tussen het samenwerkingsverband vo en de mbo-instelling over 
de vraag welke vo-ongediplomeerden naar het mbo kunnen doorstromen en welke doubleerders 
binnen het vo zelf een jaar overdoen. Deze afspraken zijn cruciaal om te voorkomen dat het vo-
samenwerkingsverband en het mbo leerlingen die extra ondersteuning behoeven afschuiven. 
 
1.1.1 Mogelijkheid 1. Toelatingstesten 
Elke ongediplomeerde potentiële deelnemer, afkomstig uit het vo zou moeten beschikken over een 
doorstroomdossier en een basis zorgdossier. Met het vo zouden afspraken gemaakt moeten worden 
dat ze daar zorg voor dragen. Dat zou het startpunt moeten zijn. Vandaar uit kijken: wanneer zetten 
we welke testen in en waarom? Maak gebruik van wat anderen al hebben gedaan, maar zorg dat je 
op de uitslagen wel kunt vertrouwen. Via de testen moet een ontwikkelingsweg in beeld gebracht 
kunnen worden. Aan de uiteindelijke beslissing zouden de onderstaande testen ten grondslag moeten 
liggen.  Per niveau moeten de indicatoren wel worden vastgesteld, dat is nu nog niet gebeurd. 
 
De mbo-instelling zelf kan ook een toelatingstest afnemen. Dat zijn algemene toelatingstesten 
aangevuld met extra capaciteiten test (leervermogen), persoonlijkheidsonderzoek (motivatie), 
belemmeringenonderzoek (woonsituatie, leefomstandigheden, financiën, verslavingen), 
beroepsbuilderstesten, en ANM test. Als het gaat om taal en rekenen kan worden ingeschat wat de 
groei is van de kandidaat en of hij of zij tijdens de opleiding op 2 F of 3 F kan komen. 
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Toelatingstest Niveau 2 

X1 
Niveau 3 
X2 

Niveau 4 
X3 

Beroepsbeeldtest X X X gelijk niveau 
Vaardigheidstest X X X gelijk niveau 
Taal/rekenen <2F? < 2F? 2F 
Capaciteitentest X X X 
Persoonlijkheidstest X X X 
Zorgprofiel (ook woon – en leefomstandigheden) X X X 
 
Duidelijk moet ook zijn waar de verschillende ongediplomeerde potentiële deelnemers op basis van de 
uitslagen van de toelatingstoets kunnen instromen. Dit is weergegeven in onderstaand schema.  
 
 Ongediplomeerd Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 
Pro X    
Vso X X X X 
Vmbo basis X    
Vmbo kader X X1 X2 X3 
Vmbo gemengd (X) X1 X2 X3 
Vmbo tl (X) X1 X2 X3 
Havo 3 naar 4   X2 X3 
 
Als gebruik gemaakt wordt van deze methodiek is  het de vraag op welke wijze de instelling zich kan 
verantwoorden als het gaat om validiteit en transparantie.  
 
1.1.2 Mogelijkheid 2. 360 graden advies 
Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van 360 graden advies. De potentiële leerling zorgt 
zelf voor een dossier waarin dat 360 graden advies is opgenomen. Nader uitgewerkt kan worden wat 
dat dossier precies moet inhouden. Te denken valt aan bewijsstukken waaruit blijkt dat de potentiële 
deelnemer gemotiveerd is, en over voor de opleiding belangrijke competenties beschikt.  Een en 
ander ziet er voor de verschillende doelgroepen dan als volgt uit: 
 
Ongediplomeerde instroom Toelating op basis van Toelating tot 
Pro  Entree opleiding 
Vso Intake 

Capaciteitentest 
360 graden advies dossier 
 

Niveau 1,.2, 3 of 4 

Vmbo G/T Intake 
Capaciteitentest 
360 graden advies dossier 

Niveau 3,4 

Vmbo K Intake 
Capaciteitentest 
360 graden advies dossier 

Niveau 2 

Vmbo B  Entree opleiding 
Havo brug Intake Niveau 2,3 
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Capaciteitentest 
360 graden advies dossier 

Havo 3/4  Niveau 3, 4 
 

Het is niet de bedoeling dat toelating tot niveau 2, 3 of 4 via een toelatingsonderzoek een sluipweg 
wordt om geen diploma te hoeven halen. Uitgangspunt moet zijn en blijven dat elke potentiële 
deelnemer aan het mbo de opleiding start met een vo-diploma op zak.  

1.1.3 Mogelijkheid 3. Voor iedere doelgroep een eigen aanpak 

Ongediplomeerde 
doelgroep vanuit… 

Toelating 

Pro - geen toelating op niveau 2 (liefst landelijk regelen, alleen toelaten via entree). 
- bij positief doorstroomadvies vanuit pro-school naar entree. 
- samenwerking zoeken met pro. 

Vso 
 

Cluster 1 en 2: arbeidsmarktrelevant traject (veel met diploma).  
Cluster 3 en 4: arbeidsmarktrelevant traject (zonder diploma) + passend onderwijs. 
Met vso loopt ook landelijk het netwerk van REA collega’s. Tijdig signaleren bij 
overgang van 3 naar 4 of de deelnemer kan doorstromen. Warme overdracht ! 
Bestuurlijke afspraken hierover maken.  
Kritisch zijn op de toelaatbaarheid van de zg “overbelaste jongeren” op 
toelaatbaarheid. 
Wel: maatwerk maar arbeidsintensief. 

Havo Overgrote deel toelaatbaar tot niveau 3/4 of vavo.  
I.v.m. keuzeproblematiek onderzoek in expertisecentrum: 
 - niveau onderzoek; 
 - dossieronderzoek; 
 - vakkenverwantschap. 
Afspraken in  het samenwerkingsverband vo: bestuurlijke afspraken maken, er dient 
altijd een positief onderbouwd advies te zijn. vavo als alternatief, of voorwaarde, 
eventueel samen met beroepsopleiding. 
Aandachtspunten:  
- shoppen bij andere roc’s van reisvaardige leerlingen; 
- deze leerlingen hebben vaak geen goed beroepsbeeld en daardoor grotere kans 
op “hoppen” en vsv; 
- zorgen dat het niet een aantrekkelijke sluiproute naar vervolgonderwijs is. 
Landelijke afstemming zou wenselijk zijn. 

Vmbo TL Toelatingsonderzoek wel/niet toelaatbaar op niveau 2,3,4 of vavo. 
Vgl havo. 

Vmbo GL Toelatingsonderzoek wel/niet toelaatbaar op niveau 2,3 en anders naar entree. 
Vmbo K Toelatingsonderzoek wel/niet toelaatbaar op niveau 2 en anders naar entree. 
Vmbo B Naar entree. 
Leerwerktraject Naar entree. 
Vm2 en vakcollege Naar entree. 
 

In bovenstaand voorbeeld is het toelatingsonderzoek niet verder uitgewerkt. Wel is duidelijk 
aangegeven dat voor ongediplomeerde leerlingen uit havo en vmbo tl het vavo een alternatief is. Een 
toelatingsonderzoek is geen sluiproute naar het vervolgonderwijs.  
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Conclusies mogelijkheden ongediplomeerde instroom vanuit voortgezet onderwijs. 
Wat in de oplossingsrichtingen opvalt, is dat er wel ideeën leven over de wijze waarop het toelatings-
onderzoek kan worden uitgevoerd. Dit is nog niet uitgewerkt. Aandachtspunt is hoe er voor te zorgen 
dat er rechtsgelijkheid gaat ontstaan tussen leerlingen die allemaal verschillend zijn en eigenlijk maar 
een ding gemeen hebben: geen diploma van het vo. 
Duidelijk is wel dat er in de regio goede afspraken gemaakt moeten worden over de wijze waarop het 
toelatingsonderzoek plaats gaat vinden. Het vmbo heeft de mogelijkheid leerlingen langer op school te 
houden, havo leerlingen kunnen gebruik maken van het vavo. Uit ervaring weten we dat op dit 
moment nog niet alle scholen in het Voortgezet Onderwijs zich realiseren dat de ongediplomeerde 
leerling niet als vanzelf wordt toegelaten tot het mbo. Dat betekent ook dat het vo zich zorgen moet 
maken over de vsv-cijfers. Het is de vraag of het vo zich dat ook realiseert. 
Wat betreft het mbo is het zaak dat het bevoegd gezag of de toelatingscommissie zich realiseert dat 
belangrijk is dat het toelatingsonderzoek of de toelatingstoets deugdelijk wordt afgenomen en de 
uitkomst ervan controleerbaar en betrouwbaar is. 
 

2.1  Oplossingsrichtingen voor ongediplomeerde 23 +, zij-instromers en mbo-
wisselaars 
 

2.1.1   23+ deelnemers 
De gemiddelde leeftijd van deze toch omvangrijke doelgroep is 36 jaar. Het zijn bbl-deelnemers en dat 
betekent dat ze aan het werk zijn en in veel gevallen ook de nodige werkervaring hebben. EVC speelt 
voor deze doelgroep een belangrijke rol. De taal- en rekeneisen kunnen drempels opwerpen. 
Binnen deze brede doelgroep kunnen we nog een aantal specifieke doelgroepen onderscheiden. Het 
gaat dan om mensen “uit de kaartenbak”, re-integratie en anderstaligen. Deze specifieke doelgroepen 
vragen ook om een meer specifieke benadering.  
Voor alle deelnemers is de AMN-test van belang. Het gaat dan om capaciteiten, persoonlijkheid, 
beroepsbeeld en motivatie. Voor werkenden is het advies van de werkgever ook belangrijk. Tijdens 
het intakegesprek moet ook duidelijk worden welke begeleiding op de werkplek noodzakelijk en 
voorhanden is.   
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De toelatingscommissie moet beslissen over toelating op niveau 1, 2, 3 of 4 en moet dit doen op basis 
van duidelijke argumenten. Daarom is het belangrijk om ROC-breed en liefst ook regionaal breed (ook 
in het licht van doelmatigheid) criteria op te stellen voor toelating op basis van de genoemde 
capaciteiten- en motivatietest en het taal- en rekenniveau.  
 
Specificatie 1 
Voor sommige doelgroepen, “mensen uit de kaartenbak” bijvoorbeeld is een zorgvuldige intake samen 
met de gemeente van belang. Bij twijfel kan een proefperiode, die niet crebo gerelateerd hoeft te zijn, 
worden ingebouwd. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Zijn de ervaringen positief dan kan een 
inschrijving volgen. In die periode moet de mate van leerbaarheid vastgesteld worden en moet het 
niveau en de mogelijke groei op het gebied van taal- en rekenen ook duidelijk worden.   
Bij de proefperiode zijn ook resultaten van eerder onderzoek te betrekken, zoals wellicht al gedaan 
door rmc en gemeente. Is dit het geval dan duur en inhoud van de proefperiode ook in 
gezamenlijkheid vaststellen. 
 
Specificatie 2 
Om van potentiële deelnemers die al enige tijd aan het werk zijn het niveau in te schatten, kan gebruik 
gemaakt worden van proeven van bekwaamheid die op een niveau later dan de deelnemer is 
ingeschat worden afgenomen. Het is van belang voor deze doelgroep binnen de regio met het 
bedrijfsleven, gemeenten, maar ook als mbo-instellingen onderling afspraken te maken.  
 

2.1.2 Mbo-wisselaars 

Ongeveer 30% van de mbo-wisselaars zijn ongediplomeerd en zijn jonger dan 23. Wisselaars kunnen 
naar een andere instelling overstappen omdat de eigen instelling een bepaalde opleiding niet 
aanbiedt. Binnen de eigen instelling kunnen ze bijvoorbeeld wisselen omdat ze uiteindelijk toch een 
verkeerde opleiding gekozen hebben, de opleiding komt niet overeen met het beeld dat ze van het 
beroep hadden, het past niet of er te weinig arbeidsmarktperspectief is.  Zo voorkom je dat het 
voortijdig schoolverlaters worden. Het kunnen ook “probleemwisselaars” zijn, deelnemers die al een 
aantal keren geswitcht zijn. Deze deelnemers moeten een nieuwe kans krijgen. Op de eigen instelling 
of een andere.  
Om deze deelnemers inderdaad een tweede kans te geven is het van belang dat de toeleveranciers, 
bijvoorbeeld het jongerenloket en/of de eerste onderwijsinstelling, bij de vernieuwde inschrijving 
betrokken zijn. Ook de eventuele vsv-scan is van belang. Voor de nieuwe onderwijsinstelling is het, in 
het kader van Focus op Vakmanschap ook van belang te weten hoelang de betreffende leerling in de 
eerste of eerdere instellingen ingeschreven en dus bekostigd is geweest.  
Als het om deelnemers gaat die van opleiding veranderen, is het belangrijk na te gaan waarom dat is 
gebeurd en wat er nodig is om deze deelnemers alsnog met een andere opleiding perspectief te 
bieden.   
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Hierbij een paar aandachtspunten: 
• Maak ruimte om deze deelnemers nu goed te laten oriënteren, creëer indien mogelijk (tijdelijk) een 

aparte groep met deelnemers vanuit verschillende niveaus.  
• Let ook op verwante en niet-verwante doorstroom. Niet-verwante doorstroom kan voor meer 

problemen zorgen dan dat met de nieuwe keuze worden opgelost.  
• Het moment van veranderen van opleiding  is van belang. Op welk moment in het jaar kent de 

opleiding meerdere instroommomenten, is het haalbaar tussentijds in te stromen en bestaat er 
een soort invoegtraject of instroomklas?  

• Organiseer een “mini eigen krachtconferentie”. De jongere neemt vijf door hem uitgekozen 
volwassenen mee naar school en laat hen vertellen hoe perspectiefrijk het traject voor hem of 
haar is. 
  

2.1.3 Zij-instromers 
Zij-instromers zijn jonger dan 23, vaak voortijdig uitgevallen uit het onderwijs, en willen alsnog naar 
school om toch nog een diploma te halen. Het is een gedifferentieerde doelgroep soms met een 
problematische achtergrond, soms met schulden in verband met een afgebroken studie, en soms 
betreft het mensen die “weer op de rails” staan.  
Maar soms zijn het ook oud vso- en praktijkonderwijsleerlingen die na een paar jaar werken weer naar 
school willen.  
Het is een groep waarvoor de onderwijsinstelling bijna een  “sociale verantwoordelijkheid” heeft. Maar 
ook bij deze doelgroep is het de vraag of “terug naar school” het perspectief biedt waarop gehoopt 
wordt door de deelnemer en door de toeleverancier. 
In het kader van Focus op Vakmanschap is het in verband met de verblijfsduur en bekostiging, op 
termijn, van belang een beeld te hebben van het verleden in het onderwijs. Dat beeld van het 
onderwijsverleden is voor het bieden van een juist traject en benodigde ondersteuning uiteraard van 
belang. Voor deze groep zijn eveneens testen, capaciteiten, motivatie, taal en rekenen en een 
duidelijk beroepsbeeld van belang. Een “mini eigenkracht conferentie” is voor deze doelgroep ook 
denkbaar.  
Bij de aanname van deze groep moet tevens de gemeente betrokken zijn. Een “proefperiode” is een 
denkbaar middel om tot een juiste keuze te komen. Daarnaast is het van belang om als onderwijs-
instellingen in de regio onderling afspraken te maken, zodat hoppen en shoppen voorkomen wordt.  
 
Conclusies mogelijkheden ongediplomeerde instroom 23+ , mbo-wisselaars en zij-instromers.  
Wat opvalt bij deze doelgroepen is dat testen en toetsen wel worden afgenomen bij de toelating, maar 
het lijkt dat die een ondergeschikte rol spelen. Voor de 23+ deelnemers is de werkgever een 
belangrijke informatiebron en kan men voortbouwen op EVC-procedures. 
Bij mbo-wisselaars zijn de opleiding en de instelling waar ze eerder ingeschreven waren een 
belangrijke informatiebron. Om een beeld van de haalbaarheid en motivatie  te krijgen lijkt een “eigen 
kracht conferentie” een goed middel.  
Bij de inschrijving van zij-instromers is de gemeente een belangrijke partner. Soms zijn voor deze 
groep extra middelen nodig, bijvoorbeeld via een proefplaatsing, om ze een goed en kansrijk traject te 
bieden.   
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3 Ongediplomeerde instroom: visie en beleid 
 
De ongediplomeerde instroom van het mbo heeft vele gezichten. Hiervoor hebben we laten zien 
dat het kan gaan om leerlingen uit het VSO of praktijkonderwijs, om vmbo-leerlingen uit de 
verschillende leerwegen, maar ook om havo-uitvallers of zij-instromers. Voor een deel van hen 
wacht in de toekomst de entreeopleiding, voor anderen een toelatingsprocedure en voor weer 
anderen is er misschien geen plaats in het mbo. 
In dit hoofdstuk gaan we in op de keuzes die aan de poort van het mbo gemaakt moeten 
worden over toelating van ongediplomeerde instromers. Die keuze kan positief uitvallen, maar 
ook leiden tot een afwijzing of het advies om voor een andere opleiding te kiezen. Het maken 
van die keuzes is niet nieuw. Het gebeurt nu ook al in de intakeprocedures van scholen. Nieuw 
is wel de veranderende context waarin die keuzes gemaakt moeten worden: Passend 
Onderwijs en Focus op Vakmanschap stellen nieuwe kaders. 
Belangrijk is de vraag wie de keuzes over toelating maakt, waarop die keuzes gebaseerd zijn en 
wat de gevolgen van de keuzes zijn. Wat is de visie van de mbo-instelling en hoe ziet het 
toelatingsbeleid eruit? In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de belangrijkste 
vraagstukken rondom het toelatingsbeleid en schetsen we de contouren van de eisen waaraan 
visie en beleid zouden moeten voldoen. We maken daarbij gebruik van de ervaringen en 
praktijkvoorbeelden die door mbo-scholen zijn aangedragen. 
 
Ongediplomeerd en risicovol? 
Zoals gezegd gaat het bij de ongediplomeerde instroom in het mbo om uiteenlopende groepen 
met elk eigen achtergronden en kenmerken. Een groot deel van de ongediplomeerden komt 
rechtstreeks – of na een jaartje onderbreking – uit het voortgezet onderwijs naar het mbo. Voor 
hen geldt dat ongediplomeerdheid zelden ‘alleen komt’. Vaak gaat ongediplomeerdheid samen 
met een zeker risico: een verhoogde kans op uitval of een verhoogde kans op een 
onregelmatige schoolloopbaan. Dat risico (voor de mbo-opleiding) hangt samen met de factoren 
die veroorzaakt hebben dat de leerling ongediplomeerd uit het voorgaande onderwijs is 
gekomen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een leerachterstand of leerproblemen. Het kan 
ook gaan om jongeren met een beperking, met een moeilijke thuissituatie of multiproblematiek – 
of om jongeren met een zwakke studiekeuze of motivatieproblemen. Wat de redenen ook zijn, 
vaak is er sprake van een zekere overlap tussen het kenmerk ‘ongediplomeerd’ en het kenmerk 
‘zorg/risico’. Natuurlijk gaat het niet om een absoluut verband. De mate en ernst van de 
problematiek waarmee ongediplomeerde instromers te maken hebben verschilt per persoon. 
Bovendien is het hebben van problemen zeker niet voorbehouden aan alleen ongediplomeerde 
instromers. Toch is de overlap tussen ongediplomeerdheid en risicofactoren een belangrijk 
punt. Het illustreert hoe in de aanname van nieuwe studenten in het mbo verschillende 
aspecten in elkaar grijpen en elkaar beïnvloeden. 
 
 
De intake 
Het moment waarop de afweging van aspecten plaatsvindt is de intake. De jongere zonder 
diploma meldt zich aan en komt vervolgens in een intake terecht. Mbo-instellingen hebben zeer 
verschillende manieren waarop de intake is georganiseerd en wordt ingevuld. Niet alleen 
verschillen de instellingen daarin van elkaar, ook binnen één instelling kunnen verschillende 
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intake-praktijken bestaan. De laatste jaren zijn mbo-instellingen steeds meer waarde gaan 
hechten aan een zorgvuldige intake. De redenen liggen voor de hand: hoe eerder en beter de 
school de student leert kennen, hoe beter de studiekeuze en begeleiding zo nodig aangepast 
kunnen worden. 
 
Hoewel er allerlei varianten bestaan van de intake zijn er herkenbare punten: 

- De intake wordt vaak gebaseerd op voorkennis. Die kennis kan bijvoorbeeld uit de overdracht 
vanuit het voorgaande onderwijs komen. Sommige scholen werken met (digitale) 
doorstroomdossiers. Vaak wordt ook gebruik gemaakt van testen, die de studenten maken 
voor zij naar de intake komen. 

- In de intake wordt naar verschillende aspecten gekeken. Uit gesprekken met intakers komt 
naar voren dat zij vaak het aspect van de studiekeuze en de motivatie het zwaarst laten 
wegen, althans dat die onderwerpen het vaakst besproken worden tijdens de intake. 

- Steeds meer scholen kennen een vorm van verlengde of tweede intake. Wanneer er in de 
aanmelding signalen zijn dat er ‘meer aan de hand is’ met een student, wordt een 
vervolgtraject ingezet. Het doel kan bijvoorbeeld zijn om tot een andere, betere studiekeuze te 
komen. Vaak gaat het ook om studenten met een specifieke ondersteuningsbehoefte, zoals 
studenten met een beperking of meervoudige problematiek. Bij de verlengde of tweede intake 
zijn dan andere deskundigen betrokken. 

- Het opleidingsteam (of sector of onderwijseenheid) waar de student geplaatst moet worden 
heeft traditioneel een grote rol bij de intake. De intaker is vaak iemand uit het team. De vraag 
of de intake centraal of decentraal is georganiseerd in de mbo-instelling is een belangrijk punt. 
We komen daar later nog op terug. 

In de meeste gevallen is de intake de opstap naar toelating tot de opleiding. Als toelating 
problematisch is, volgt een advies aan de student om een andere keuze te maken of volgt een 
afwijzing.  
 
Welke aspecten spelen een rol in de afweging over wel of niet toelaten tot de opleiding? 
Hiervoor zagen we al dat bij ongediplomeerden naast de formele toelatingseisen rondom 
diploma ook aspecten meespelen die te maken hebben met problemen, achterstanden, 
beperkingen enzovoort. Zonder volledig te willen zijn geven we een overzicht van de aspecten 
in de intake: 
 

- Formele toelatingseisen. De invoering van Focus op Vakmanschap verandert de spelregels 
voor toelating van ongediplomeerden in het mbo. Dat geldt met name voor het onderscheid 
tussen mbo-niveau 2-4 en mbo-niveau 1. Voor ongediplomeerden die willen instromen op 
niveau 2-4 geldt dat de instelling een uitzonderingsbeslissing moet nemen. Voor de 
entreeopleiding geldt formeel een drempelloze instroom. 

- Arbeidsmarktperspectief. Sinds een aantal jaren hebben de scholen de zo geheten zorgplicht 
arbeidsmarktperspectief. Zij moeten jongeren wijzen op de verwachte kans op werk bij een 
bepaalde opleiding. In het nieuwe wetsvoorstel Macrodoelmatigheid mbo wordt de zorgplicht 
verder aangescherpt. 

- Passende opleiding. Sommige opleidingen stellen specifiek eisen vanwege de kenmerken van 
het beroep. Artistieke opleidingen vragen een zekere talent voor het beroep, andere 
opleidingen vragen om fysieke kwaliteiten en meer in het algemeen geldt dat bepaalde 
eigenschappen van de student als contra-indicatie kunnen werken. Zo zal bijvoorbeeld een 
autist het advies krijgen niet voor een opleiding te kiezen waarin samenwerking en 
communicatie zwaar wegen.  

- Ondersteuningsbehoefte. Als er sprake is van een ondersteuningsbehoefte bij de student, 
vanwege problemen of beperkingen, dan wordt de afweging gemaakt of die ondersteuning 
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door school (binnen die bepaalde opleiding) geboden kan worden. In het kader van Passend 
Onderwijs moet de school daarin ver gaan en – binnen de grenzen van redelijkheid - een 
passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod realiseren. 

- Competenties, houding en motivatie. Tot slot weegt in de intake zwaar mee wat de student wil 
en kan. Heeft hij een bewuste en geïnformeerde keuze voor de opleiding gemaakt? Beschikt 
hij over de juiste competenties en eigenschappen die passen bij de opleiding en het beroep? 

 
De veelheid van aspecten maakt duidelijk dat de afweging om een student wel of niet tot een 
opleiding toe te laten zeer complex kan zijn. De gevolgen van een besluit kunnen verstrekkend 
zijn, niet alleen voor de student in kwestie, maar ook voor de school die de student opneemt en 
daarvan de gevolgen draagt. Wezenlijk is de vraag hoe die afweging tot stand komt. Hoe is 
geborgd dat de afweging zorgvuldig verloopt? Daarbij draait het om twee pijlers, namelijk het 
beleid en de organisatie. We behandelen ze hierna, maar eerst staan we kort stil bij de 
veranderingen in wet- en regelgeving waarmee het mbo te maken heeft. Die vormen immers de 
kaders voor het beleid van de instellingen. 
 
Kaders voor het beleid 
Er verandert veel in de beleidscontext van het mbo. De invoering van Passend Onderwijs in het 
VO, de decentralisatie van de Jeugdzorg en de invoering van de Participatiewet hebben 
allemaal gevolgen voor het mbo. Meer direct van belang is zijn de invoering van Passend 
Onderwijs in het mbo en Focus op Vakmanschap. Zonder uitvoerig op de inhoud in te gaan, 
staan we kort stil bij de kern van beide beleidskaders.  
Het doel van Focus op Vakmanschap is om het mbo beter en aantrekkelijker te maken. In veel 
opzichten wordt de lat hoger gelegd voor kwaliteit, efficiency en rendement. De lat komt hoger 
te liggen voor de scholen, maar ook voor de student van wie meer gevraagd zal worden. 
Hoewel het actieplan inzet op de intrinsieke bereidheid en motivatie van het mbo om tot hogere 
kwaliteit en efficiënt onderwijs te komen, bevat het plan ook veel prikkels om de scholen (en 
studenten) daarbij te ondersteunen. Die prikkels variëren van bekostigingsregels tot toezicht op 
de naleving en realisatie. De druk op scholen om uitval terug te dringen, hoger rendement te 
halen, efficiënter te werken en hoge kwaliteit te leveren is groot. 
Het doel van Passend Onderwijs is om jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte een 
passend onderwijsaanbod te doen, zodat zij een beroep kunnen leren. Als gevolg van Passend 
Onderwijs verdwijnen de landelijke regels en criteria en krijgen partijen in de regio zelf de 
verantwoordelijkheid om passend onderwijs te realiseren. Die regionalisering treft vooral het 
primair en voortgezet onderwijs. Voor het mbo ligt de opdracht bij de afzonderlijke mbo-
instellingen. 
 
De essentie van Passend Onderwijs en Focus op Vakmanschap is hetzelfde, namelijk goed 
onderwijs  bieden op een efficiënte manier, voor elk student ongeacht de kenmerken. Toch 
bestaat er ook een zekere spanning tussen beide kaders: 

- Passend Onderwijs staat voor de toegankelijkheid van het onderwijs: iedereen moet een plek 
kunnen krijgen die passend is. De intentie is om de capaciteit te vergroten om ook jongeren 
met een beperking goed onderwijs te kunnen bieden. Dat appelleert aan de sociale, 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van het mbo om jongeren kansen te bieden en mee te 
werken aan het oplossen van maatschappelijke vragen. Problemen worden niet buiten 
gesloten, maar opgenomen en binnen het mbo opgelost. 

- Focus op Vakmanschap staat eveneens voor maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar 
meer vanuit een economisch perspectief. Het appelleert aan de verantwoordelijkheid van het 
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mbo om voldoende, geschoolde arbeidskrachten op te leiden. De kwaliteit van het onderwijs 
wordt sterk verbonden met de vraag op de (toekomstige) arbeidsmarkt. De hoge eisen die aan 
efficiency en rendement worden gesteld roepen juist vragen op over de toegankelijkheid van 
het mbo. Om een hoog eindniveau te behalen worden ook eisen gesteld aan het 
instroomniveau. De aanscherping van de diploma-eisen voor mbo 2-4 illustreren dat. Binnen 
het kader van Focus op Vakmanschap is de vraag gerechtvaardigd waar de grens ligt van wat 
het mbo kan en moet opnemen aan studenten met risicovolle vooruitzichten. 

 
Hoewel niet zo bedoeld, wringen de twee beleidskaders juist als het gaat om de toelating. Niet 
toevallig spitst de aandacht zich daarbij toe op de ongediplomeerden en jongeren met 
problemen en beperkingen. 
 
Visie en beleid 
De – sterk vereenvoudigde – schets van Passend Onderwijs en Focus op Vakmanschap laat 
zien dat mbo-scholen als het ware tussen twee vuren staan: ruimhartige toelating van 
‘risicostudenten’ is lastig te verenigen met het verhogen van rendement en terugdringen van 
inefficiënte studieloopbanen. Het lijkt alsof de mbo-instelling keuzes moet maken, keuzes op het 
niveau van visie en beleid. Waar staan wij als ROC? Welke maatschappelijke 
verantwoordelijkheid weegt voor ons het zwaarst, die van de sociale of van de economische 
maatschappelijke vraag? 
 
Uit gesprekken met vertegenwoordigers van mbo-instellingen komt naar voren dat die keuze 
zelden zo scherp gemaakt wordt. Er zijn voorbeelden van mbo-instellingen die wel een 
duidelijke keuze maken door nadrukkelijk voor mbo 3-4 te kiezen en de ‘probleemstudenten’ zo 
veel mogelijk buiten de deur te houden. Andere instellingen kiezen er juist voor om maximaal 
toegankelijk te zijn en plek te willen bieden aan alle instromers ongeacht niveau of 
problematiek.  
In de meeste gevallen echter zoekt de mbo-instelling een tussenweg, of beter gezegd: wordt er 
geen duidelijke keuze gemaakt. De visie of missie van de instelling rept over talentontwikkeling 
en kansen bieden, maar de vertaling naar concreet beleid is (vooralsnog) afwezig. Vaak klinkt 
vanuit het mbo de opmerking dat de visie weliswaar ruimhartig en breed geformuleerd is maar 
dat het beleid – en dan vooral de uitvoering in de praktijk – vaak veel restrictiever is. Beleid is in 
die gevallen niet zichtbaar als een herkenbaar en uitgesproken doel en kader, maar wordt 
gevoeld als een druk om een bepaalde richting te kiezen. Zo geven veel intakers aan dat zij de 
druk van ‘Focus op Vakmanschap’ voelen toenemen: 
 

- Het opleidingsteam staat onderdruk van het management om de uitval terug te brengen. De 
docenten klagen dat zij ook wel erg veel ‘probleemstudenten’ in de klas krijgen. De intaker 
voelt tijdens de vergadering de ogen op zich gericht. 

- De intaker is gewend zelfstandig te werken, maar nu komt het signaal dat alle twijfelgevallen 
voorgelegd moeten worden in een verlengde intake. De afdelingsmanager wil zelf alle 
twijfelgevallen zien en neemt het uiteindelijk besluit. 

 
Het belang van expliciet geformuleerd beleid voor de intake is groot. De nieuwe wettelijke 
kaders roepen vragen op en bieden nieuwe mogelijkheden om toelatingsbeslissingen te nemen 
en te onderbouwen. Zoals beschreven spelen verschillende aspecten daarin een rol. Om de 
individuele intaker niet alleen te laten staan is een duidelijk kader nodig, waarin wordt 
aangegeven waar de instelling voor staat en hoe de afweging rondom de toelating gemaakt 
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moet worden. Natuurlijk gelden daarbij voor opleidingen verschillen, omdat ook de 
beroepseisen anders zijn, maar het instellingsbrede beleid moet de intaker houvast en richting 
geven om een afgewogen besluit te nemen. 
 
Scholen kiezen zelf hun eigen beleid. Binnen de wettelijke kaders staat het hen vrij om meer of 
minder toegankelijk te zijn voor ongediplomeerden en/of jongeren met een ‘risico’. Beleid is 
daarom niet goed of fout. Wel kunnen kenmerken van deugdelijk beleid worden benoemd. 
Belangrijk is daarbij niet zozeer de inhoud van het toelatingsbeleid, maar de wijze waarop het 
beleid georganiseerd is en in de praktijk wordt uitgevoerd. Bouwstenen zijn: 
 

− Duidelijke, gezamenlijk uitgangspunten en richtlijnen. Deze moeten richting geven bij de 
afweging rondom toelating. De uitgangspunten zijn verbonden met de visie van de instelling - 
waarover dadelijk meer.  

− Ruimte voor differentiatie. Op het niveau van de mbo-instelling zijn uitgangspunten 
geformuleerd, maar deze kunnen worden aangevuld of aangepast aan de karakteristieken of 
situatie van de opleiding. Er geldt een zekere bandbreedte waarbinnen die intakers de ruimte 
geeft om naar bijzondere omstandigheden te kijken. 
Traditioneel is op de meeste scholen de intake decentraal georganiseerd. De onderwijsteams 
voeren zelf hun intake uit en bepalen daarbij zelf het 'afwegingskader'. Voor de instelling als 
geheel heeft dat voor- en nadelen. Het grootste voordeel is dat de intake maximaal aansluit op 
wat het onderwijsteam te bieden heeft. Een nadeel is dat de inhoud, vorm en kwaliteit van de 
intake vaak erg uiteenloopt binnen de instelling. Bovendien is het, vanwege de decentrale 
organisatie, moeilijk daarin verbetering aan te brengen. Daar komt bij dat de behoefte is 
gegroeid bij het (centrale) management om meer zicht en controle te krijgen op de intake. Niet 
een afzonderlijke intaker, maar de organisatie (lees: het management) moet bepalen wie er 
toegelaten worden. Er is dan ook een trend zichtbaar van geleidelijke centralisering van de 
intake, waarbij een ander evenwicht wordt gezocht tussen centraal en decentraal. Zo wordt 
soms de verlengde intake centraal uitgevoerd, of wordt de intake niet meer per afdeling of 
team, maar per sector uitgevoerd. Andere scholen experimenteren met een (gedeeltelijk) 
centrale intake. 

− Richtlijnen voor specifieke doelgroepen. Er zijn bepaalde categorieën van instromers 
waarvoor op voorhand bepaalde 'spelregels' afgesproken moeten worden, bijvoorbeeld omdat 
bij de aanmelding een andere, verwijzende partij is betrokken. Voorbeelden zijn jongeren die 
worden doorverwezen door de gemeente (Jongerenloket, Sociale Dienst) in het kader van het 
uitgangspunt 'opleiding gaat voor werk'. Deze jongeren zijn vaak niet intrinsiek gemotiveerd 
voor een opleiding, maar komen omdat het moet of vanwege de studiefinanciering. Andere 
doelgroepen zijn jongeren die vanuit de dagbesteding worden aangemeld of personen in een 
re-integratietraject. 

− Professionele organisatie. Bij een middelgrote mbo-instelling worden elk jaar duizenden 
intakes gehouden. Nu steeds meer belang aan de intake wordt gehecht, is een andere, meer 
professionele organisatie noodzakelijk. Daarbij gaat het om: professionalisering van de 
intakers, faciliteiten in de vorm van voldoende taakuren en administratieve ondersteuning, een 
goed informatiesysteem dat tijdig en handzaam de benodigde gegevens aanlevert voor de 
intake en om monitoring en evaluatie. Een meer professionele organisatie van de intake moet 
er toe bijdragen dat de kwaliteit van de intake overal in de school gelijkwaardig is. 

− Afspraken met partners. De intake is voor het mbo het startpunt, de eerste kennismaking. Dat 
betekent echter niet dat de nieuwe student als een onbeschreven blad binnenkomt. Het is 
mogelijk om zijn voorgeschiedenis te kennen als er een goede samenwerking en overdracht 
met het voorgaande onderwijs en andere partners bestaat. Voor bepaalde doelgroepen, 
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bijvoorbeeld jongeren met een beperking of jongeren die voor de entreeopleiding komen, 
kiezen sommige mbo-instellingen ervoor om de intake gezamenlijk met de gemeente of met 
het VO uit te voeren. 

− Verbinding Passend Onderwijs en Participatiewet. In het verlengde van het vorige punt moet 
de intake anticiperen op hetgeen in het kader van Passend Onderwijs en de Participatiewet 
wordt afgesproken en geregeld voor specifieke doelgroepen. Dat geldt voor de interne 
organisatie van de mbo-instelling, maar ook voor het omliggende veld van gemeenten, 
aanpalend onderwijs, jeugdzorg en zorgaanbieders. 

 
Goed beleid creëert duidelijkheid, niet alleen binnen de school, maar ook voor jongeren en hun 
ouders en voor de partijen waarmee het mbo moet samenwerken. Er zijn goede voorbeelden 
van scholen die duidelijke keuzes maken. School X kiest voor een tweedeling tussen mbo 1-2 
en mbo 3-4. Voor de lagere niveaus ligt het accent op Passend Onderwijs (toegankelijkheid, 
zorg/ondersteuning) en voor de hogere niveaus op Focus op Vakmanschap (rendement, 
efficiency). School Y heeft een aparte onderwijseenheid ingericht waar studenten met extra 
ondersteuningsbehoeften onderwijs krijgen. De eenheid combineert educatieaanbod met enkele 
beroepsopleidingen. 
 
Daarmee komen we op de onderlegger van het beleid: de visie van de school. We schetsten 
hoe de nieuwe wettelijke kaders van Passend Onderwijs en Focus op Vakmanschap tot een 
zekere ambivalentie kunnen leiden. Er moeten keuzes gemaakt worden, die verder gaan dan 
het wel of niet toelaten van een individuele aanmelder. Is de mbo-instelling wel of niet bereid 
om met partners als de gemeente trajecten aan te bieden voor 'risicovolle' doelgroepen? In de 
afgelopen jaren zijn tal van varianten ontstaan rondom de AKA, waarbij de mbo-instelling 
faciliteerde, maar de uitvoering (deels) bij andere partijen lag, zoals het praktijkonderwijs, het 
VSO of zorgaanbieders (dagbesteding). Zijn dergelijke constructie in de toekomst nog haalbaar 
en wenselijk? Kan het onderwijs soms ook een middel zijn om bijvoorbeeld verslaafden of 
daklozen weer op de rails te krijgen? Een actueel en gevoelig punt is de toelating van jongeren 
met een beperking (met of zonder diploma). Leiden de nieuwe toelatingsregels en zorgplicht 
ertoe dat jongeren op oneigenlijke gronden niet toegelaten worden? Er is veel onduidelijkheid 
en onrust over het weigeren van onder meer autisten. Wat ook de ernst en omvang daarvan 
mag zijn, er is behoefte aan duidelijkheid, aan visie in het mbo. 
 
Natuurlijk staan we pas aan het begin van de implementatie van allerlei nieuwe kaders en 
regelgeving. Vaak is nog niet eens duidelijk wat precies de impact wordt van maatregelen en 
hoe scholen daar op aangesproken zullen worden. Tegelijkertijd is juist nu richting en koers 
nodig. Voor de docent die als intaker tientallen nieuwe gezichten voor zich krijgt, maar ook voor 
de manager die onzeker is over rendementseisen en toelatingsbeleid. Waar staan wij als mbo-
instelling? Waar staan we voor? Een goede intake is een kwestie van goed toegeruste 
professionals, van doelmatig beleid, maar in de eerste plaats ook van een heldere visie van de 
school. Het mbo is aan zet! 
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4 Ontwikkelen aannamebeleid en samenwerking in de regio 

Focus op vakmanschap en passend onderwijs 
Op 1 augustus 2014 wordt nieuwe wet en regelgeving, gerelateerd aan Focus op Vakmanschap 
en Passend Onderwijs, geïmplementeerd.  
De essentie van Passend Onderwijs en Focus op vakmanschap is hetzelfde, namelijk goed 
onderwijs bieden op een efficiënte manier voor elke student ongeacht de kenmerken. Toch is er 
ook sprake van een spanning tussen beide.  
Passend Onderwijs staat voor de toegankelijkheid van het onderwijs. Iedereen moet een plek 
kunnen krijgen die passend is. Dat appelleert aan de sociale, maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van het mbo om studenten kansen te bieden en mee te werken aan het 
oplossen van maatschappelijke vragen. 
Focus op Vakmanschap staat eveneens voor een maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar 
meer vanuit een economisch perspectief. Dat appelleert aan de verantwoordelijkheid van het 
mbo om voldoende, geschoolde arbeidskrachten op de leiden.  
Mbo instellingen moeten in dit spanningsveld een weg vinden. Elke instelling moet bij zichzelf te 
rade gaan waar accenten worden gelegd en op basis van welke criteria de intake plaatsvindt. 
Hoe breng je de missie van de instelling naar de praktijk, hoe ziet de uitvoering eruit, met welke 
partners werk je nauw samen en hoe transparant ben je. Dat wordt de komende periode 
cruciaal. ROC Leiden en het Nordwin College geven een presentatie van hun 
samenwerkingsverband in de regio 
 

4.1 Samenwerking in de regio, 2 praktijk voorbeelden 
Samenwerking in “Ons Platform, Leiden” 
Pieter Heyboer van “Ons Platform”  vanuit ROC Leiden vertelt over de samenwerking die daar 
plaatsvindt. “Ons platform” is een samenwerkingsverband van 14-15 vmbo scholen en 6 mbo’s. 
Er wordt samengewerkt, maar niet iedereen doet aan alles mee. Er is een omslag naar een 
nieuwe werkvorm: drie directeuren kiezen een onderwerp en worden de trekkers ‘eigenaars’. 
Daardoor ontstaat er minder afhankelijk van de projectleider, meer draagvlak en slagkracht in 
de school.“Zorg” is niet in het platform opgenomen. Hierover is het gesprek gaande. Omdat het 
platform al langere tijd bestaat is er een gegroeide vertrouwensbasis. 

4.1.1 Informatie over Regio Leiden “Ons Platform” 

De leden van Ons Platform zijn alle vmbo en mbo instellingen in Holland Rijnland.  
De kracht van ons platform is dat we ons, ondanks de informele samenwerking, functioneel 
verbonden weten. We kunnen daardoor elkaar aanspreken op de gemaakte afspraken.  
De samenwerking(-svormen)  tussen de scholen - geïnitieerd, aangestuurd en of 
gecoördineerd, door Ons Platform – is gebaseerd op het aanreiken van mogelijkheden, ideeën, 
kennisoverdracht, etc. 
 
De projectleiders initiëren onder verantwoordelijkheid van het directieoverleg, c.q. voorzitter  
van het overleg, de activiteiten, begeleiden, borgen en monitoren deze. Zij rapporteren aan het 
directieoverleg zowel over de voortgang, resultaten als over de financiële planning.  In de 
jaaragenda en begroting is dit vastgelegd.  
 
De aandachtsgebieden binnen Ons Platform hebben betrekking op: 
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- afstemming vmbo – mbo en mogelijk hbo (gehele beroepskolom); 
- arbeidsmarkt gerelateerde activiteiten; 
- onderwijsontwikkeling, inclusief afstemming didactisch handelen; 
- leerlingenzorg en –begeleiding; 
- netwerkorganisatie; 
- genereren van managementinformatie. 

 
Horende de vergadering, de landelijke ontwikkelingen en de geluiden uit de scholen stellen 
projectleiders een concept jaaragenda op. Met de voorzitter en penningmeester wordt de 
jaaragenda  voorzien van een begroting en klaar gemaakt voor het directieoverleg. Zij zorgen 
ook jaarlijks voor de afrekening en verantwoording aan hen van de bestede gelden en een 
toelichting op de inkomsten en uitgaven.  Dit overzicht wordt voorgelegd aan de vergadering ter 
goedkeuring / instemming. 
 
In het directieoverleg van Ons Platform zijn de meer bestuurlijke taken vastgelegd en verdeeld, 
zodat duidelijk is wie waarvoor inzetbaar is. Voor de projectleiders zijn dit partners met wie zij 
kunnen overleggen, feedback krijgen en die zo nodig een rol vervullen bij externe 
overlegsituaties.   
 
Voor de andere leden (excl. Voorz en penningmeester) zijn er de volgende bestuurlijke taken: 

Aandachtsgebieden Initiatiefnemer 
= * 

Relaties 
met o.a.: 

• Personeel 
o Voordracht voorzitter 
o Voordracht projectleider(s) 
o Functionering projectleider(s) 

  

• Loopbaanbegeleiding 
o Het keuzepalet 
o LOB 
o Mbo opleidingenmarkt 

  

• Afstemming vmbo – mbo en arbeidsmarkt 
o Toptechniek voor Rijnland 

 Actielijn 1 en 2 
 Audit programma 
 CIV 

  

• Afstemming TL met vmbo beroepsgericht, havo 
en mbo 

o Werkgroep TL specifiek 
 Kwantitatief 
 Kwalitatief 

  

• VSV 
o De 5 programmalijnen uit “ Dat houdt je 

bij de les”  
o monitoren 

  

• Leerlingzorg 
o VO-ROC – Intergrip 
o Warme overdracht 
o passendonderwijs 

  

• Coaching 
o Peersupport 
o Transfer coach 
o Key to succes 
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Er zijn 7 aandachtsgebieden waarvoor een groepje directeuren een bijzondere 
verantwoordelijkheid heeft. Ze geven richting aan de inhoud en werkwijze voor het 
aandachtsgebied in samenspraak met de projectleider(s). ze bewaken de voortgang en dragen 
zodoende gezamenlijke verantwoording voor dit gebied. De werkwijze is erop gericht dat de 
activiteit niet boven de organisaties blijft hangen, maar verankerd wordt in de organisaties/ op 
en met de werkvloer.  
 
Op termijn kan dit leiden tot verminderen van de  inzet van de projectleiding en het vergroten 
van de deelname aan de werkzaamheden door meer personeelsleden vanuit de partners, zoals 
al is ingezet bij Toptechniek voor Rijnland. Kortweg: minder voor de docenten en meer door de 
docenten.     
 
Het doel is dat aan het einde van dit schooljaar de nieuwe werkwijze zo is opgebouwd. Hierbij 
hanteren we als richtlijn: 
- wat is het doel van dit aandachtsgebied 
- wat is de huidige stand van zaken 
- hoe gaan we verder tot juni en hoe na juli 
- volgen en richten van de uitvoering 
- voortgang bespreken in het directieberaad van Ons Platform. 
Startsituaties van de 7 aandachtsgebieden. 

• Personeel 
Procedure voor de voorzitter is in afrondend stadium, penningmeester wordt gecontinueerd. 
Voor beiden is een taakomschrijving vastgelegd.  
Projectleiders worden aangesteld d.m.v. een open sollicitatie vanuit de aangesloten scholen. 
Ook voor de projectleider(s) is er een taakomschrijving.  De administratieve ondersteuning 
wordt verzorgt door de instelling waar de projectleiders kantoor houden . 

•  Loopbaanbegeleiding 
Gedurende de duur van de regionale VSV middelen draait het project ‘ het keuzepalet vo-
 mbo’ (1 van de 5 maatregelen uit “ Dat houdt je bij de les”). Het project is vastgesteld door 
 de regiegroep VSV en in uitvoering gegeven bij Ons Platform. De werkwijze en organisatie 
 van de uitvoering is daar vastgelegd. In bedrijf zijn de onderdelen:  

•  Mbo opleidingenmarkt in de Hooglandse kerk met lespakket en ouderparticipatie 
•  De vakmansroute met begeleidend materiaal 
•  De webbased lessencyclus succesvol kiezen 
•  De transfercoach op  TL scholen 
•  Het digitale doorstroomdossier 

 De documenten staan op de website van Ons Platform. De werkgroepen werken aan de 
 andere acties uit het keuzepalet. 

• Afstemming vmbo- mbo en arbeidsmarkt 
 De regiovisie en de twee programmalijnen zijn vastgesteld en goedgekeurd. Er is een 
 stuurgroep, projectleider en actieteamleiders. In  december vindt er een externe audit plaats 
 waarvoor een stand van zaken in een rapportage is opgesteld. De bijeenkomst ‘ ZITO13’ 
 heeft mede ten doel de band tussen het onderwijs en het regionale bedrijfsleven te 
 verstevigen. De leden onderhouden op individuele basis de relatie met de plaatselijke 
 ondernemersverenigingen en de stage-bedrijven. 
 De belangrijkste documenten staat op de website van Ons Platform/toptechniek voor 
 rijnland. 
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• Afstemming TL met overig vmbo, havo en mbo 

 De vertegenwoordigers van de TL scholen/afdelingen komen drie maal per jaar bij elkaar. 
 Momenteel is de projectleider voorzitter en agenda opsteller. De verslagen komen niet altijd 
 op tafel in het directieoverleg van ons platform. Doel is elkaar informeren over 
 beleidsontwikkelingen, uitwisselen van ervaringen en materialen/documenten en daar waar 
 noodzakelijk of gewenst samen op te trekken. Regelmatige onderwerpen zijn (geweest) 

 Doorstroomregeling TL naar havo 4 
 Toptechniek voor Rijnland 
 VSV cijfers en de monitor van Ons 

Platform en de daaruit voortvloeiende 
acties 

 LOB en de transfercoach  

 Taal en rekenen  
 Exameneisen/cijfers 
 Roosters en vakkenpakketten 
  toetsing en testen.  

 
 

• VSV 
 De vsv maatregelen en doelen zijn vastgelegd door de regiegroep VSV in 5 maatregelen. De 
 5 maatregelen treffen alle vo en mbo scholen en het RBL. OC&W levert regelmatig de 
 voorlopige (definitieve) cijfers aan, waarop we worden afgerekend. Daarnaast levert Ons 
 Platform jaarlijks een monitor op om trends te zien en mogelijke beleidswijzigingen te 
 overwegen (regionaal of per school). Ook deze documenten staan op de site van Ons 
 Platform/VSV .  
 

• Leerlingzorg/begeleiding 
 Dit jaar zijn we overgestapt van Vo-ROC naar Intergrip. Het implementatieplan is gereed en 
 er is een platform-intergrip dat het proces begeleid. De werkwijze van de warme-overdracht 
 moet opnieuw geformuleerd worden, mede in relatie tot intergrip, passend onderwijs  en de 
 doorlopende begeleiding/coaching.  
  

• Coaching 
 Ons Platform heeft vanuit de GSB middelen de invoering van coaching bevorderd. 
 Verschillende vormen van coaching, zodat elke school een vorm kan kiezen die bij hen past 
 c.q. past bij het door hen geformuleerde doel. Voor peersupport heeft Ons Platform de 
 licentie voor al haar leden. De scholen hoeven alleen het materiaal te bekostigen. Er zijn 
 getrainde docentcoaches die af en toe kennis uitwisselen en delen. De transfer coach werkt 
 op 2 TL scholen en zal zijn/haar aanpak en kennis proberen te borgen bij de begeleiders in 
 de scholen.  
 De coaches van Key to Success zijn vrijwilligers en worden begeleid door YES Rijnland, 
 waar ook de organisatie berust.  Ons Platform draagt voor deze laatste vorm geen 
 verantwoording meer.  
 Documenten: 
-  peersupport: implementatie plan, contractje,  
-  transfercoach: plan van aanpak 
-  key to succes: evaluatie verslag(en) 
 
Contactpersoon: Pieter Heyboer, projectleider 071 5824782 p.heyboer@onsplatform.nl  
www.onsplatform.nl  

4.1.2 Intakeprocedure entree opleiding mbo-instellingen in de provincie Friesland 

Jans Helmers vertelt over de intakeprocedure bij het samenwerkingsverband van mbo-
instellingen in Friesland. De ppt hiervan wordt toegestuurd (bijlage 2). 
Samenwerking Frieslandcollege, Friese Poort en Nordwin College. 
 

  

mailto:p.heyboer@onsplatform.nl
http://www.onsplatform.nl/
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Entree: 
Groep uit vo, pro, vso  reguliere instroom bij de drie mbo-instellingen maar wel   
  afspraken over de intakeprocedure en bindend studieadvies. 
Groep uit wwb  grote groep ongediplomeerd, schulden etc. Nauwe samenwerking met 
gemeenten. Door gegevensverzameling hebben scholen inzicht in de problematiek, evenals de 
gemeenten. Daarmee proberen de mbo-instellingen het shopgedrag van de leerlingen te 
voorkomen. En te voorkomen dat entree het afvalputje wordt. Als je de problematiek weghaalt 
bij de leerling dan is de leerling vaak wel schoolbaar. Als iemand een negatief studieadvies 
heeft voor een profiel dan kan hij binnen dezelfde school nog wel naar een ander profiel of voor 
hetzelfde profiel naar een andere school. De grootste problemen in de regio zijn: geen werk/ 
school en  schulden. Omdat er geen werkgelegenheid is, is het van belang om banen te 
scheppen, zodat die leerlingen niet terug in de bijstand vallen na scholing. 
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4.2 Ontwikkelen van het aannamebeleid 
 
Aan alle aanwezige instellingen is gevraagd kort aan te geven: 

a. hoe de discussie intern over het aannamebeleid gevoerd wordt, in zijn algemeenheid en met 
betrekking tot de ongediplomeerde instroom; 

b. hoe de discussie in de regio plaatsvindt over het aannamebeleid, met de vo scholen en met 
de gemeenten.  

 

4.2.1 Stand van zaken in de instellingen 
 

SVO Vakschool .Beperkte groep studenten, totaal 3000 leerlingen per jaar, bbl, flinke 
entreegroep. Wilden voor 2,3,4 t&r toetsen. Samenwerking Nordwin is in de maak. 
Opleidingslocaties in hele land, trekken naar Aoc’s. 
 
Graafschapcollege instroom vanuit gemeenten en roc samen, waarbij in samenwerking wordt 
geprobeerd om leerlingen leerbaar en schoolbaar te maken. Enige roc in regio. Er is een 
concept aannamebeleid dat wordt afgestemd met aoc en aan vo en vmbo wordt voorgelegd ter 
info. 
Ongediplomeerden: toelatingsgesprek, test, info voorliggende school. Aannamebeleid. 
SWW profijt: alle scholen vo, mbo, hbo. 
 
ROC A12 Doel optimale match bij intake. Als een leerling geen diploma heeft dan wordt deze in 
eerste instantie teruggestuurd naar vo. Op individuele basis toelatingsonderzoek/maatwerk. 
AMN toets. Niet besproken in de regio, wel binnenkort met vo. En vwb entree gesprekken met 
gemeente.   
 
Rijn IJssel Concept toelatingsbeleid ligt voor bij Cvb. Nog niet gecommuniceerd met vo of 
andere scholen in regio. Pasvorm: Nog in overleg met gemeente over leerlingen die niet kunnen 
plaatsen in beroepsonderwijs. AMN toets, intake, begeleiding.. Doorstroom digidossiers via 
intergrip. Nog niet duidelijk hoe toelatingscommissie eruit gaat zien. 
 
Mondriaan Voor niet gediplomeerde instroom toelatingsonderzoek als aanmelder niet naar vo 
terug kan en niet op voorhand naar entreeopleiding. Gebeurt door studie en loopbaancentrum. 
Dan intake van de opleiding.. Voor entree opleiding specifieke intake. Met vo kort gesloten, ook 
met vo-samenwerkingsverband Spirit4You. Contact met andere roc’s. 
 
Lentiz vmbo – mbo Grijs en groen totaal 1500 ll. Deel van platform in regio over intergrip en 
entree. Lifecollege “WenLIFE” als geen diploma en 3 problemen zoals schulden, verslaving, al 
jong een kind. Ondersteuning jongerenorganisatie svs en psycholoog van gemeente in school 
en bib en jongerenwerkers en kinderopvang en workshops organiseren. Binnen 40 weken op 
niveau 2 opleiding. Gaan ook entree aanbieden voor minder dan 3 probleemgebieden. Zelfde 
leerkrachtmodel. Bieden alleen groene profielen aan vanaf schooljaar 2014 2015 
 
Citaverde vmbo – mbo, professionele intake. Alle leerlingen krijgen AMN test, met kleinere 
groep mensen met zorgcoördinator, voor ongediplomeerden 1,2 experiment met verlengde 
intake voor de gekozen richting via praktijkopdracht en t+r toets, 2 uur lichamelijke opvoeding 
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(observatie).Op basis daarvan advies.  Als nog geen diploma van vo dan eerst nog half jaar op 
vo ingeschreven. Kleine aka: Al snel laten meedraaien op vak in niveau 2, zodat al een vo en 
basis weten ze al wel. Samen met pro en mbo instellingen afspraken over toeleiding naar werk. 
Intern redelijk nieuw. Scholen wel op de hoogte.  
 
Roc Amsterdam Intakeprocedure afgesproken voor alle 8 colleges. Iedereen intake, info vorige 
school, verschillende soorten testen (geen standaard oa AMN). Entree bij diverse colleges, 
ongediplomeerden naar entree, tenzij voldoende niveau (leerbaar etc) voor mbo 2. 
Expertisecentrum voor specialistische intake. ROC op maat (plusvoorziening). Samenwerking 
met ROC TOP en samenwerken over gestapelde problematiek. Vo scholen worden 
geïnformeerd. Werken samen in KERN. Transitiesituatie voor nieuwe leerlingen. Intergrip. 
Gemeente ook betrokken. 
 
ID College. Standaard intakeprocedure instroom. Zeer uitgewerkt handboek. Ieder krijgt 
intakegesprek. Als een probleem dan via de Zorgpoot. VOROC en intergrip vwb doorstroom. 
Voor ongediplomeerde mbo instroom is een speciaal doorstroomformulier ontwikkeld. Entree 
procedure instroom strak beschreven (lijkt op procedure Jans voor 90%). Die is beschikbaar 
voor anderen om in te zien. Als leerling geen diploma heeft wordt teruggestuurd vo. Hebben 
met andere roc’s afspraken. Met ROC Leiden centrale intake voor zeer moeilijk plaatsbaren 
(vaak van gemeente). Instroomloket voor multiproblematiek. Met gemeente Kansloket voor 
wwb-ers, maar weinig plaatsingen. In gesprek als wwb, maar nog kans op studiefinanciering 
 
Roc Ter Aa samenwerkingsverband passend onderwijs Helmond vwb intergrip (collegiaal 
zonder stemrecht). Regionale werkgroep entree mbt arbeidsmarkt, curriculumontwikkeling en …  
Starten dit schooljaar. Reguliere intake. Als zorgleerling dan afdeling IBZ intake, begeleide zorg. 
Entree aparte intake. Er is een CAP centraal aanmeldpunt en CUP centraal uitschrijfpunt 
(nieuw). Met gemeente in overleg, nog in ontwikkeling. 
 
Groningen. Werken samen met Noorderpoort en Alfacollege, AOC. Afspraken met gemeenten 
in de maak. Met intake samenwerking en gemeentes en partners werk en zorg. Met intergrip 
ontwikkelgroepje. Doorstroomdossier in ontwikkeling. Hebben alles op 1 a4. Intergrip.  
Bij entree veel leerbedrijven, zorg over 600 uurnorm. Interne controle omstreeks 15 juni of vmbo 
leerlingen inderdaad wel diploma hebben gehaald.  
 
AOC Oost werken samen met scholen in regio Twente, stedendriehoek. Nog niet alles op 
papier, wel bezig. AMN. Entree eerst basisdeel breed dan splitsing modules. 
 
Nova College Algemeen toelatingsbeleid gediplomeerd/ongediplomeerd. Toelatingsprocedure 
ongediplomeerden wordt vandaag besproken intern. Onderscheid tussen ongediplomeerde 
cursisten rechtstreeks van v(mb)o (veelal BOL) en overige ongediplomeerde cursisten (veelal 
BBL). Leerlingen die al een intake hebben gedaan bij het Nova voor niveau 2,3,4 en voorlopig 
zijn geplaatst, maar gezakt voor diploma kunnen –indien alsnog v(mb)o-diploma geen 
passende optie is - naar toelatingscommissie (o.a. capaciteitentest mbo), alle anderen: entree 
(300 deelnemers). Bij de reguliere intake komen cognitief niveau, algemene mbo-competenties, 
beroepsvereisten en beroepsbeeld aan de orde.  Aandacht gaat uit naar communicatie met vo-
scholen.  
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Roc Rivor Aangepaste intakeprocedure ligt bij cvb. Iedereen krijgt een intake, soms 
groepsgewijs, loopbaancentrum bij problemen, verlengde intake. Pilot AMN test bij niveau 2 
aangemelden. Bezig met intergrip, nog niet zeker of ze willen gebruiken. Met gemeenten en 
aanleverende scholen overleg. Mensen die het in entree goed doen mogen versneld naar 
niveau 2. Eerste concept aannamebeleid, nog niet met vo besproken.  
 
Drenthe college Entree strakke intake procedure, daarbij moet deskundige 3e zijn. 
Sollicitatiebrief schrijven ( en daarna de vraag stellen: wie heeft geholpen? Leerling moet dit 
aangeven), Er is een introductieweek. De school wijst 10% van de lln af. Toch stijgt het aantal 
lln explosief. Overleg Alfa en Ter Aa om shopgedrag te voorkomen. Kwaliteitslabel voor entree. 
Mbo niveau 2, 3, 4: Uitgangspunt wettelijke instroomeisen. Sommige opleidingen aanvullende 
eisen, die eerst voor CvB vaststellen. Als ongediplomeerden dan terug vmbo. Besprekingen 
aanliggende roc’s. 
 
Roc WB wil voor de entree-opleidingen en de ongediplomeerde instroom in niveau 2 een 
Centrale Toelatingscommissie. Het streven is op alle 8 colleges een entreeopleiding te 
positioneren, maar daar zal eerst een analyse aan vooraf gaan. In augustus 2014 starten de 
entreeopleidingen op 5 colleges. 
Er komen twee zorglocaties entree voor leerlingen met een sociaal emotionele problematiek. 
Met pro en vo veel contact en samenwerkingsverbanden en zorg en gemeenten. Controle via 
systeem: Lln moeten via servicecentrum school in. Kan niet rechtstreeks.  
 
Roc Aventus Enige ROC in de regio. Samenwerking met Hoornbeeck/Helicon. Bezig met 
Handboek begeleiding. Scholing van intakers, zodat alleen gekwalificeerde intakers werkzaam 
zijn. Intake en intake plus.(intaker + loopbaanexpert). Hebben een digitaal zorgformulier 
ontwikkeld, overdracht. Ongediplomeerde instroom; intake, voorlopige plaatsing, check of 
diploma, zo niet: intake plus. 
 
Deltion 16000 studenten, Zorgformulier, filteren bij Studiesuccescentrum individueel of 
groepsintake. Entree standaard uitgebreide screening evt. Ongediplomeerden: terug vmbo. Per 
opleiding intake, dan testen. 
 
ROC kop van NH Enige ROC in regio. Aangescherpt. Intake centraal georganiseerd in 
loopbaancentrum, decentraal uitgevoerd. Loopbaancentrum voor moeilijke gevallen. 
Ongediplomeerden altijd loopbaancentrum, testen, contact voorgaande school, contact 
opleiding voor plaatsing.  Geen AMN test wel ander als nodig. Voor entree gesprekken vo en 
gemeente.  
 
Scalda Decentrale intake. Ongediplomeerden aparte intake. Pas na 5 jaar VMBO (= 17 jaar) 
toelatingstoets en zo niet, terug vmbo, geen toelatingstoets, ofwel plaatsing in niveau 1. Voor 
bbl alleen met verklaring werkgever, anders naar niveau 1. Zorg om WWB-ers. 
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De Leygraaf Intake Centraal geregeld en decentraal uitgevoerd. Ook intakeplus. Niet AMN 
toets maar NOA. Voor ongediplomeerden, liefst vo, kritische intake, bij deze gezamenlijke 
intake wordt ook gemeente betrokken. Nog geen afspraken. 
Samen met KW1 en ROC Nijmegen gesprekken, nog geen afspraken in de regio. 
 
KW1C  
Alle intakes centraal voor alle niveaus. 
Zonder diploma VO; leerling wordt altijd getest en resultaten doorgesproken met de directeur 
SSC, school van herkomst wordt gebeld voor informatie. 
Met diploma: 
VMBO B toelaatbaar niveau 2 
VMBO K-G-T toelaatbaar niveau 3 en 4. 
Met gemeenten overleg over toestroom entreeopleidingen. 
 
ROC MN Standaard intakeproces. Aanscherpen aannamecriteria, digitaliseren. Voor elke 
opleiding deelnemersprofiel. Regionaal overleg vmbo, pro, vos, gemeenten over 
ongediplomeerden. Discussie: Vmbo en pro willen zelf opleiding starten. 
 

4.2.2 Analyse 

Verschillen en overeenkomsten 
Alle mbo instellingen ontwikkelen op dit moment opnieuw het aannamebeleid. In een 
bijeenkomst waarin gesproken werd over de ongediplomeerde instroom in niveau 2,3 en 4 werd 
de stand van zaken uitgewisseld. Aan alle aanwezige instellingen is gevraagd kort aan te 
geven: 

 a. hoe de discussie intern over het aannamebeleid gevoerd wordt, in zijn algemeenheid en  
 met betrekking tot de ongediplomeerde instroom; 
 b. hoe de discussie in de regio plaatsvindt over het aannamebeleid, met de vo scholen en met 
 de gemeenten.  

Uit de toelichtingen van de 25 instellingen bleek dat er drie punten zijn waarop de 
ontwikkelingen binnen de  instellingen verschillen. Het gaat dan om de wijze waarop de 
instellingen in de regio samen werken, de keuzes die instellingen maken bij het formuleren van 
het aannamebeleid, en daaruit voortvloeiend de wijze waarop de intake georganiseerd is. 
 
Regionale samenwerking 
Instellingen maken verschillende keuzes als het gaat om samenwerken in de regio. Het gaat 
dan om samenwerking met het voortgezet onderwijs, gemeenten en de collega mbo 
instellingen. Er zijn voorbeelden waarin sprake is van reeds bestaande  brede, regionale 
samenwerkingsverbanden, van samenwerkingsverbanden van mbo instellingen onderling, maar 
er zijn ook instellingen die het gesprek op dit moment alleen nog intern voeren en (nog) niet 
communiceren met de partners in de regio. Daar waar regionale samenwerking vorm heeft zijn 
soms afspraken gemaakt over de overdracht van dossiers. Sommige instellingen zijn daar ver 
mee, andere staan nog aan het begin.  
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Daar waar er samenwerkingsverbanden bestaan zien we ook verschillen in de wijze waarop 
over de verschillende thema’s gesproken wordt. De wijze waarop leerlingen doorstromen in de 
beroepskolom kan met elkaar ontwikkeld worden, het thema kan met elkaar besproken worden, 
of aan de toeleverende scholen kan worden meegedeeld op welke wijze de mbo instelling met 
de doorstroming om zal gaan.  
 
Aannamebeleid 
Ook met betrekking tot de aanname van studenten maken mbo instellingen verschillende 
keuzes. Sommige instellingen houden zich strikt aan de wettelijke eisen, andere instellingen 
hebben aanvullende eisen en eigen, bij de instelling passende, spelregels. In veel instellingen is 
dit nog niet uitgekristalliseerd.  De discussies spitsen zich toe op vragen als “waar zijn we van?” 
en hoe gaan we om met situaties waarvan we vinden dat we daar niet van zijn? Maar 
instellingen gaan ook anders om met risico criteria. Er wordt nagedacht over wanneer een 
student een risico is. Is daarvan sprake bij studenten die zich ongediplomeerd melden bij een 
niveau 2, 3 of 4 opleiding? En is daarvan sprake als het gaat over studenten waarbij sprake is 
van autisme? Wanneer is welke student plaatsbaar, welke grenzen formuleren we hierbij? Ook 
hier maken instellingen verschillende keuzes. 
 
Intake 
De intake is de vertaling van het aannamebeleid in de praktijk. Ook hier maken instellingen 
verschillende keuzes. Centrale intake of decentrale intake, een verlengde, verdiepte intake en 
soms een 2e intake. Soms ook met betrokkenheid van derden. Wat bij elke instelling aan de 
orde is, is de professionaliseringsslag die gemaakt wordt. Die professionalisering ziet er, gezien 
de verschillende keuzes die gemaakt worden, niet overal op een zelfde wijze uit. Als een 
instelling een consequent eenduidig aannamebeleid vorm wil geven is dat eenvoudiger als er 
sprake is van een centrale intake. Een decentrale intake vraagt dan weer om een andere 
procedures en andere vaardigheden.  
Als het gaat om de intake voor de entree opleiding dan zijn er ook grote verschillen. Er worden 
verschillende keuzes gemaakt als het gaat om de positionering van de entree opleiding. Soms 
wordt er een onderscheid gemaakt naar doelgroep, in andere gevallen is er sprake van een 
eigen locatie voor de entree opleiding, dan wordt gekozen de entree opleiding dicht bij de 
niveau 2, 3 en 4 opleidingen te positioneren. In weer andere gevallen worden er in de regio 
afspraken gemaakt over de positionering. De positionering en wijze van samenwerking heeft 
dan ook weer gevolgen voor de wijze waarop het aannamebeleid en de wijze van intake van 
deelnemers aan de entree opleiding.  
 
Achtergrond van de verschillen 
De korte toelichting van de instellingen over de ontwikkelingen op het gebied van het aanname 
beleid geven dus verschillende overeenkomsten en verschillen aan.  
Wat zijn nu de achtergronden van de verschillende keuzes die instellingen maken. Anders 
geformuleerd, waar ligt het nu aan dat instellingen verschillende keuzes maken. Analyse van de 
toelichtingen geven daarvoor vier gronden.  
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1. Omvang van de instelling en de wijze van organiseren. 
Een kleine instelling is anders georganiseerd, kan gemakkelijker een centrale intake regelen. 
Grotere instellingen kunnen dat veel minder gemakkelijk.  
2. Positie in de regio 
Het maakt nog al uit of een instelling de enige aanbieder in de regio is, of dat er meerdere 
instellingen zijn. Het kan het “gezag” bepalen waarmee je in de regio opereert. 
3. De samenwerkingscultuur in de regio 
In sommige regio’s bestaat er een samenwerkingstraditie, voelen de instellingen zich op elkaar 
aangewezen. Vanuit dit fundament pakken ze ook deze problematiek aan. Dat is wat anders 
dan de situatie waarin de samenwerking nog vorm moet krijgen. 
4. Profilering van de instelling 
Elke instelling heeft een eigen profiel, een eigen missie. Daar kunnen grote verschillen tussen 
zitten, die ook bepalend zijn voor het aanname beleid van de instelling. Wat dat betreft is er ook 
een grote diversiteit 
 

 Zijn de instellingen er klaar voor?  
 Uiteraard zijn de korte toelichtingen van de vertegenwoordigers van de instellingen slechts een 

indicatie van hun ontwikkeling. Maar het geeft voldoende houvast om de verschillende keuzes 

die de instellingen maken te duiden. Natuurlijk wil iedereen, en dan met name het ministerie van 

OCW, aangezet door de politiek, graag weten of de instellingen “er klaar voor zijn”. Klaar voor 

de implementatie van passend onderwijs, klaar voor de implementatie van Focus op 

Vakmanschap.  

Het antwoord is helder. Ja!  Alleen.. ieder op zijn eigen wijze. In de analyse wordt aangegeven 

wat daarvoor de achtergronden zijn. 

 De vraag blijft echter of de diversiteit goed of slecht, noodzakelijk of wenselijk is. Voor een deel 

zal het gaan om verschillen in ontwikkelingsfase: de één is al wat verder met de uitwerking van 

beleid en aanpak of met de samenwerking, terwijl de ander nog zoekende is. De verwachting is 

dat, tot op zekere hoogte, de instellingen wat meer naar elkaar toe zullen groeien. Ze doorlopen 

de zelfde ontwikkelingsstappen en leren van elkaar. 

 Voor een ander deel is de diversiteit gebaseerd op verschillende keuzes die worden gemaakt. 

Die verschillen zijn duurzamer en zullen minder snel verdwijnen. Juist deze verschillen roepen 

de vraag op in  hoeverre instellingen van elkaar kunnen verschillen zonder dat er sprake is van 

(letterlijke of figuurlijke) rechtsongelijkheid wat betreft instroomrechten en toelatingsbeleid. Is 

onder de vlag van 'maatwerk' elke keuze een goede keuze, of zijn er meer algemene normen of 

richtlijnen voor toelatingsbeleid? Dat zijn vragen waarop we, zonder normatief te zijn, in de 

toekomst vast het gesprek met elkaar aan moeten gaan.   
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5 Tot slot 
Tot zover is de discussie over de toelatingsmogelijkheden van ongediplomeerden in het mbo 
gevorderd. Het is niet vreemd dat in het verlengde van de discussie over de toelating van 
ongediplomeerden in het mbo het gesprek zich op de entree opleiding en op passend onderwijs 
richt. Er komt immers veel op mbo instellingen af. En, zoals al kort beschreven, soms lijken de 
beleidsontwikkelingen, Focus op Vakmanschap en Passend Onderwijs,  tegenstrijdig te zijn. 
De kunst zal de komende periode zijn om al die ontwikkelingen in samenhang te bezien en er 
ook in samenhang een passend antwoord op de formuleren. Vanuit de eigen missie en vanuit 
de mogelijkheden tot samenwerking in de regio. Voor regionale samenwerking is niet alleen het 
onderwijs van belang, ook gemeenten hebben en krijgen hier een belangrijke rol.  
Het uitwisselen van ervaringen, als de grootste groep nieuwe studenten is ingeschreven, is een 
volgende stap om van elkaar te leren hoe het misschien nog beter kan… 
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