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In de afgelopen jaren is er enige onduidelijkheid geweest over het al dan niet plaatsen van gezakte 
vmbo-leerlingen op het mbo.  
Om hier meer duidelijkheid in te geven en om te zorgen voor rechtsgelijkheid wordt door een aantal 
vertegenwoordigers van het mbo en vmbo in de regio Utrecht gewerkt aan een gezamenlijk voorstel 
over hoe om te gaan met deze leerlingen. De procedure die daaruit volgt, zal komend schooljaar 
gaan gelden.  
 
Vooruitlopend op de nieuwe afspraken, hebben MBO Utrecht en ROC Midden Nederland ook voor 
dit schooljaar alvast gezamenlijk afgestemd wat de procedure voor instroom zonder vmbo-diploma 
gaat zijn.  
 
De afspraken 
Nog steeds geldt dat leerlingen die geen vmbo-diploma behalen, terug worden verwijzen naar het vo 
om alsnog een diploma te behalen.  
Dit is conform de huidige afspraken in de regio, om ongediplomeerde instroom te voorkomen. 
Immers, studenten die zonder vmbo-diploma starten met een mbo-opleiding zijn kwetsbaar. Wanneer 
zij uitvallen in het mbo hebben zij geen enkel diploma. Zij kunnen daarom alleen bij hoge uitzondering 
deelnemen aan een toelatingsonderzoek, en alleen met positief advies van het vo. Het vo is 
verantwoordelijk voor een heldere motivatie waarom het nadrukkelijk niet in het belang van de 
leerling is nog langer aan het voortgezet onderwijs deel te nemen. Ook is het belangrijk dat goed wordt 
gemotiveerd op basis waarvan het vo er vertrouwen in heeft dat de student succesvol zijn diploma 
gaat halen op het mbo. De eindbeslissing hierover ligt altijd bij het mbo.  
 
Voor wie? 
De volgende leerlingen komen in aanmerking voor het toelatingsonderzoek: 
- Leerlingen die reeds zijn aangemeld bij een mbo-instelling en die voor de 2e keer (dreigen te) 
zakken. 
- Leerlingen die reeds zijn aangemeld bij een mbo-instelling en dreigen te zakken en die 18 jaar of 
ouder zijn. 
 
Procedure 
Voor dit schooljaar bestaat de procedure uit een aantal stappen.  
1 De leerling neemt contact op met de mbo-instelling waar hij/zij is aangemeld en krijgt nadere 
uitleg over de procedure.  
ROC Midden Nederland: 0900 400 30 02 (keuze 2) 
MBO Utrecht – Bureau Aanmelden: 030 – 2815180 
 
2 Opsturen van 2 brieven.  
1. motivatiebrief van de leerling met als inhoud: motivatie voor opleiding en beroep, welke 
kwaliteiten hij heeft en waarom hij denkt dat hij succesvol zal zijn. 
2. aanbevelingsbrief van de toeleverende school. 
  
         Ingaan op motivatie en kwaliteiten van de leerling. 
         Ingaan op wat de leerling nodig heeft om de opleiding met succes af te ronden. 

  
3 De leerling krijgt een uitnodiging voor een toelatingsonderzoek. 
Dit vindt plaats tussen 29 juni en 17 juli. 
 
4 Besluit wordt gecommuniceerd.  



Naar aanleiding van het toelatingsonderzoek besluit de betreffende opleiding, of de leerling wel of 
niet wordt geplaatst op deze opleiding. 
  

 

 
 

  


