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Aanleiding
Deze procedure is opgesteld door de Hoofden LEC/SSC en bestemd voor alle mbo-colleges van het
ROC van Amsterdam en Flevoland en de vo-scholen uit de RMC-regio’s waarin de mbo-colleges zich
bevinden. Doel van de procedure is om zorgvuldige afspraken te maken die een bijdrage leveren aan
een passende schoolloopbaan van leerlingen uit het vmbo (kandidaat-studenten) die volgens de wet
niet toelaatbaar zijn, maar die volgens hun vo-begeleiders toe zijn aan een stap naar het mbo 2 of
hoger.

Beleidsuitgangspunten
Kandidaat-studenten uit het vmbo zonder diploma gaan naar niveau 1/entree, kandidaat-studenten
met een overgangsbewijs havo/vwo 3/4 naar mbo 4. Dit is de wettelijke doorstroomregeling vo-mbo en
die hanteren we ten principale.
Aanvullend staat in ons toelatingsbeleid:
Een opleiding kan in individuele gevallen besluiten om vrijstelling te verlenen van de
toelatingsvoorwaarden. Hieraan kunnen door andere kandidaat-studenten en / of door de betreffende
kandidaat-student ten aanzien van andere opleidingen, geen rechten worden ontleend.
In deze handreiking lichten we toe welke kaders gehanteerd worden bij de vrijstelling van de
toelatingsvoorwaarden van ongediplomeerde vmbo-ers die in willen stromen op een hoger niveau dan
Entree.

Toelating ongediplomeerde vmbo-ers in niveau 2 en hoger
Er zijn mogelijkheden om een ongediplomeerde vmbo’er zonder overgangsbewijs op een hoger
niveau te plaatsen. We verbinden daar de volgende voorwaarden aan:
•
Instroom zonder diploma wordt alleen in zeer uitzonderlijke situaties toegestaan
(bijvoorbeeld bij calamiteiten die onderpresteren bij examen verklaren).
•
Het betreft alleen vmbo-leerlingen uit het examenjaar.
•
Aanvragen nemen we alleen in behandeling vanuit een VO school in de RMC-regio. Het
VO draagt de leerling voor en ondersteunt en onderbouwt de aanvraag.
•
Een toelatingscommissie die door elk mbo-college wordt ingericht voor elke aanvrager,
met daarin in bijvoorbeeld het hoofd LEC/SSC de opleidingsmanager en bijvoorbeeld de
coördinator van de matchingscommissie (Hilversum), neemt het besluit en communiceert
dit aan de VO school en de kandidaat-student.
•
Een toets of test kan onderdeel van de toelatingsprocedure zijn.
•
De kandidaat-student wordt in het eerste leerjaar zorgvuldig begeleid en gemonitord aan
de hand van de studieadviesprocedure.
•
De kandidaat-student is minimaal 16 jaar oud.
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