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1. Inleiding 

Met ons instroombeleid wil ROCMN bereiken dat studenten die zich bij ons  aanmelden, van harte welkom 

worden geheten, op de juiste opleiding en het juiste niveau worden geplaatst. Gastvrijheid, een snelle 

respons én maatwerk indien nodig, zijn hierbij de sleutelwoorden.  

Ons instroombeleid gaat uit van de wettelijke vooropleidingseisen; er worden geen aanvullende eisen gesteld 

(tenzij het selectie-opleidingen betreft). Het is aan de student om zijn of haar opleidingsrichting te kiezen. 

Lukt dit om bepaalde reden niet, dan zorgen we dat wij de leerling goed begeleiden naar de best passende 

opleiding. Pas als de student zijn definitieve keuze heeft gemaakt, binnen of buiten ROCMN, “laten we los”. 

 

Wanneer een leerling niet voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen, kan ROCMN na een positief 

verlopen toelatingsonderzoeksprocedure een student alsnog toelaten. ROCMN staat op het standpunt dat 

deze afweging zorgvuldig moet gebeuren, zodat de student ook daadwerkelijk een reële kans heeft om met 

zijn achtergrond de opleiding succesvol te doorlopen. Succes hangt af van kennis en vaardigheden, maar 

ook van andere factoren als motieven en achtergronden. Uit onderzoek van de MBO-raad1 blijkt dat dit 

verschilt bij verschillende doelgroepen en maatwerk hierbij belangrijk is. Tegelijkertijd mag verwacht worden 

dat het toelatingsonderzoek betrouwbaar en valide is. ROCMN is zich bewust van deze beide aspecten en 

zorgt ervoor dat zowel maatwerk als betrouwbaarheid en validiteit geborgd zijn in het toelatingsonderzoek. 

Een student is wettelijk niet toelaatbaar wanneer: 
- De student ongediplomeerd is 
- De student geen diploma kan overleggen 
- Het diploma van een student niet het juiste niveau heeft 

 
 

2. Doelgroepen 

De toelatingsprocedure is in eerste instantie gericht op kandidaat-studenten die niet rechtstreeks van het 

vmbo komen (minimaal 1 jaar gelden) en door diverse omstandigheden geen diploma hebben behaald of 

die het ooit behaalde diploma niet kunnen overleggen. Zij hebben vmbo kaderberoepsgerichte, gemengd of 

theoretische leerweg doorlopen (of vergelijkbaar niveau). Met de door hen opgebouwde levens- en/of 

werkervaring kan het zijn dat ze de potentie hebben om een opleiding voor niveau 2, 3 of 4 succesvol af te 

ronden. Voor deze groep kan het toelatingsonderzoek ook worden gebruikt om te onderzoeken of de student 

op een hoger niveau geplaatst kan worden dan volgens de vooropleiding mogelijk is.  

 

Een leerling die direct van het vmbo komt en geen diploma heeft behaald, wordt afgemeld en daarmee 

terugverwezen naar het vmbo. 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 motiveert waarom het nadrukkelijk niet in het belang van de leerling is nog langer aan het voortgezet 

onderwijs deel te nemen. De eindbeslissing hierover ligt echter bij het mbo. 

 

Studenten die rechtstreeks van het vmbo komen en wel een diploma hebben behaald worden geplaatst op 

de opleiding, waarvoor zij toelaatbaar zijn. Zij kunnen het toelatingsonderzoek niet gebruiken om op een 

hoger niveau geplaatst te worden.  

 

                                                           
1 Ongediplomeerde instroom in het mbo, de knip tussen de entreeopleiding  en mbo niveau 2,3 en 4 (2013) MBO-raad. 
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Nb: anderstalige studenten of studenten met een niet-Nederlands diploma vallen buiten deze procedure. 

Hiervoor worden de nu gangbare routes gehandhaafd (diplomawaardering, TOA-testen op de afdelingen). 

 
3. Toelatingsonderzoek   

Het toelatingsonderzoek is eenduidig en legt de verantwoordelijkheid bij de student. 

Het toelatingsonderzoek kent voor de student de volgende onderdelen: 
1. Toelatingsportfolio, gemaakt en aangeleverd door de student 
2. Toelatingsgesprek met de instroomprofessional van het college 
3. Testen: AMN-test en eventueel TOA-test(en) 

 

Het toelatingsportfolio  

De student is verantwoordelijk voor een goede voorbereiding op het toelatingsgesprek. Hiervoor 

maakt hij een toelatingsportfolio. We hechten waarde aan een goed toelatingsportfolio. Zodra dit 

binnen is, wordt het portfolio gescreend op volledigheid.   
  

In het toelatingsportfolio zitten de volgende stukken:  

1. Een motivatiebrief   

In de motivatiebrief geeft de student een helder beeld van zichzelf. Hij gaat hierbij in op:  

• zijn motivatie voor de opleiding en het beroep  

• welke kennis en kwaliteiten hij heeft die nodig zijn voor de opleiding en het beroep. Hij gaat 

daarbij in op de kennis en vaardigheden die op de opleidingskaart op de website staan  

• waarom hij denkt dat hij de opleiding met succes kan afronden. Hij gaat daarbij in op zijn 

achtergrond. Indien het diploma niet gehaald is, dan gaat hij in op de vraag hoe dat komt, 

welke knelpunten daarbij gespeeld hebben en of deze ondertussen voldoende zijn 

opgelost.  

• Indien de student een niveau hoger wil instromen, dan beschrijft hij waarom hij dat wil en 

waarom hij denkt dat dat lukt (geldt niet voor leerlingen die rechtstreeks uit het vo komen).  

2. Een aanbevelingsbrief van de ‘toeleverende’ of begeleidende organisatie of vo-school.   

Dit kan zijn de gemeentelijke sociale dienst/UWV, leerplicht/RMC of werkgever. Indien er geen 

aanbevelingsbrief  aanwezig is, dan beschrijft de student waarom dit zo is.  

3. Resultaten die behaald zijn: bewijs van behaald niveau Nederlands en/of rekenen en/of Engels 

(bij niveau 4). Dit bewijs is niet ouder dan 2 jaar. Cijferlijsten, rapporten van voorgaande scholen. 

Indien deze niet aanwezig zijn, dan beschrijft de student waarom deze er niet zijn.  

  

Toelatingsgesprek  

Het toelatingsgesprek wordt gevoerd voordat de student wordt getest. Dit doen we in deze 

volgorde, omdat we het belangrijk vinden om eerst met de student in gesprek te gaan en zo een 

beeld van de student te krijgen. Het gesprek wordt gevoerd door een instroomprofessional van het 

college-instroomteam, omdat deze goed zicht heeft op de opleiding en het beroep en de benodigde 

houding, kennis en vaardigheden die daarvoor ontwikkeld moeten worden.  

In het gesprek wordt de motivatie, de (onderwijs)achtergrond, behaalde resultaten en ontwikkelde 

kwaliteiten van de student besproken. Een belangrijke vraag is: wat maakt dat de student denkt dat 

het nu gaat lukken om het diploma te halen? Wat is er veranderd ten opzichte van de vorige 

opleiding waar geen diploma is behaald?  

In dit gesprek wordt door de instroomprofessional een afweging gemaakt of deze factoren een 

reële kans bieden tot diplomasucces voor de gekozen opleiding. Wanneer de instroomprofessional 

een positief advies geeft, krijgt de student de mogelijkheid om deel te nemen aan een of meerdere 

testen.   
  



 

 

 

 

 

 
Toelatingsprocedure voor leerlingen die niet voldoen aan de 

diplomavoorwaarden 

 

 

 3/3 

 

 

Testen  

De student krijgt in ieder geval een AMN-test om capaciteiten, persoonlijkheid, leer- en 

begeleidingsstijl verder goed in beeld te krijgen. Indien het niveau van rekenen en/of  Nederlands 

onbekend is, krijgt de student ook de mogelijkheid om TOA-testen te doen.   
  

Stappen  

In volgorde bestaat het toelatingsonderzoek uit de volgende stappen:  

Aanmelding en voorbereiding: toelatingsportfolio  

1. De aspirant-student meldt zich aan via de digitale aanmeldmodule.  

2. Het CSTI (Centraal Service Team Instroom) screent de student op vooropleiding.   

Studenten die voldoen aan de criteria van de doelgroep worden door het CSTI gebeld. 

Het CSTI informeert de student over het toelatingsonderzoek, de benodigde stukken die 

moeten worden opgestuurd en de datum waarop het toelatingsportfolio binnen moet zijn 

bij het CSTI. Dit is binnen twee weken, tenzij anders wordt afgesproken.   

3. Indien de student wil deelnemen aan het toelatingsonderzoek, dan stuurt het CSTI 

vervolgens een mail met de benodigde informatie. Hierin staat beschreven: de procedure, 

welke benodigde stukken de student opstuurt en de datum dat dit toelatingsportfolio binnen 

moet zijn bij het CSTI.  

4. De student stuurt binnen twee weken de benodigde stukken op naar het CSTI.  

5. Zodra de stukken binnen zijn, controleert het CSTI of de stukken voldoen aan de 

afgesproken criteria. Indien dat zo is, dan nodigt het CSTI de student uit voor een 

toelatingsgesprek met een instroomprofessional van het college, met als doel om met de 

student te onderzoeken of deelname aan het vervolg zinvol is.  

Toelatingsgesprek  

6. De student heeft een toelatingsgesprek met de instroomprofessional.   

7. Wanneer verder testen niet zinvol of kansrijk wordt geacht, wordt hij hiervan direct en ter 

plaatse op de hoogte gesteld. Er wordt tevens aandacht geschonken aan mogelijke 

alternatieven. Dit wordt per mail bevestigd.  

  

Testfase  

In volgorde doorloopt de student in deze fase de volgende stappen:  
  

1. De instroomprofessional besluit welke testen nodig zijn.   
2. De TOA-testen worden op een centraal punt afgenomen.  

3. De student wordt per mail uitgenodigd voor deze testen.  

4. Bij de student wordt een AMN-test en/ of meerder TOA-test(en) afgenomen.   

5. De instroomprofessional en SLC-medewerker bekijken de uitslagen van de AMN-test en de 

TOA-test, de informatie uit het toelatingsportfolio en het gesprek en wegen af of de student 

een reële kans maakt om de betreffende opleiding met succes te doorlopen en nemen een 

besluit.  

  

Het kan zijn dat de student niet toelaatbaar is voor een bepaalde opleiding, omdat hij een 

bepaald vak niet heeft behaald, terwijl hij voor een andere opleiding van hetzelfde niveau 

wel toelaatbaar zou kunnen zijn, omdat hiervoor het ontbreken van dit vak niet relevant is. 

Als dit het geval is bij een opleiding buiten het betreffende college, hoeft een student niet 

opnieuw testen te doen, maar krijgt hij wel een aanvullend gesprek met een 

instroomprofessional van het betreffende college-instroomteam. Deze neemt uiteindelijk 

het plaatsingsbesluit.   
6. De student wordt binnen een week na afname van het toelatingsonderzoek persoonlijk 

 of telefonisch en per mail van de uitslag op de hoogte gesteld door de instroomprofessional:  

  toelaatbaar: plaatsing op de opleiding waar het onderzoek op gericht was;  

  mogelijkheid voor toelatingsgesprek op andere opleiding;  

  niet toelaatbaar: toelichting op de afwijzing.  

De gegevens worden vastgelegd in EduArte en het besluit is in Intergrip dus zichtbaar.    
  


