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Woord vooraf
Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) verricht onder andere onderzoek naar leerloopbanen in en rond het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Geconstateerd is dat het toelatingsbeleid van instellingen van invloed is op onderwijsloopbanen van deelnemers (Westerhuis & Van Wijk, 2011).
Voorliggend onderzoek bouwt voort op deze bevindingen. Het brengt de diversiteit en de implicaties van toelatingsbeleid
in beeld. We hopen dat dit onderzoek bijdraagt aan de kennis en de discussie over de inrichting van het toelatingsbeleid.
En dat het een kader biedt dat onderwijsinstellingen kunnen gebruiken om hun eigen beleid kritisch te beschouwen en
om inspirerende ideeën op te doen.
De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in een drieluik. Het eerste deel van het drieluik beschrijft de wet- en regelgeving
omtrent het toelatingsbeleid en hoe wet- en regelgeving soms botsen met ontwikkelingen in het beleid. Het tweede deel
bevat de verschillende functies van het toelatingsbeleid: de deelnemer leren kennen, helpen met de beroepskeuze en
hem een haalbare opleiding laten kiezen. Dit derde deel gaat over de organisatorische keuzes die instellingen maken
bij de vormgeving van hun toelatingsbeleid.
We willen de stafmedewerkers en intakers van de deelnemende regionale opleidingencentra (roc’s), agrarische opleidingscentra (aoc’s) en vakscholen en de juridische experts van Tilburg University, de Inspectie van het Onderwijs, het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Judion bedanken voor hun medewerking aan dit onderzoek.

Dr. Marc van der Meer			
Directeur Expertisecentrum Beroepsonderwijs
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Hoofdstuk 01:
Inleiding
In eerdere onderzoeken van ecbo gaven onderwijsinstellingen aan zoekende te zijn
naar de vormgeving van hun toelatingsprocedure. Daarom bracht ecbo in kaart welke
invulling mbo-instellingen kunnen geven aan hun beleid inzake de toelating van
vmbo’ers en wat de implicaties van dat beleid kunnen zijn.

1.1 Achtergrond
Deelnemers stromen via diverse routes door het onderwijs; logische routes en onlogische routes. De deelnemersstromen tussen onderwijstypen veranderen in omvang. Ook de samenstelling van deelnemersgroepen binnen de stromen
verandert (Westerhuis & Van Wijk, 2011).
In de organisatie van die veranderende stromen is een spanning zichtbaar tussen het bieden van kansen aan deelnemers die net iets meer begeleiding nodig hebben en de noodzaak om onderwijs te verzorgen binnen een gegeven
financieel kader. Enerzijds is er recht op onderwijs, anderzijds staan instellingen voor de vraag hoe zij om moeten gaan
met de toegenomen diversiteit aan deelnemers in de klassen en hoe zij kunnen zorgen dat alle deelnemers daadwerkelijk een voor de arbeidsmarkt relevant diploma halen. Zijn scholen bereid om een extra stap te zetten voor hun deelnemers? Of plaatsen zij alleen de deelnemers die vrijwel zeker succesvol zullen zijn in het bestaande opleidingsaanbod?
Wat is leidend; de vraag van de deelnemers, of het onderwijsaanbod en de doelmatigheid?
Scholen krijgen in hun toelatingsbeleid met deze spanning te maken. Onder toelatingsbeleid verstaan we in deze publicatie het proces van aanmelding tot plaatsing van de deelnemer. De voorlichting voorafgaand aan de aanmelding blijft
buiten beschouwing.
Vrijwel alle mbo-instellingen zijn de laatste jaren meer aandacht gaan besteden aan hun toelatingsprocedures (Inspectie,
2011). Veel scholen zijn echter nog zoekende naar de vormgeving van hun toelatingsprocedure. Ze proberen het
toelatingsbeleid aan te passen aan de ontwikkelingen in het landelijk beleid en de opvattingen binnen de onderwijsinstelling. De instellingen hebben behoefte aan houvast over wat toegestaan is binnen wettelijke kaders. Ze willen inzicht
in de mogelijkheden wat betreft de functie en de organisatorische invulling van de toelatingsprocedure.
De vraag hoe het toelatingsbeleid kan bijdragen aan het oplossen van de spanning tussen kansen enerzijds en het wettelijk en financieel kader anderzijds, kent geen eenduidig antwoord. De vormgeving van het toelatingsbeleid is namelijk
niet uitsluitend een technisch proces. Op diverse momenten tijdens de toelating moeten onderwijsprofessionals lastige
keuzes maken. Keuzes die voor alle betrokkenen implicaties hebben.
Het doel van het onderzoek is om de bouwstenen van de toelatingsprocedure, de te maken keuzes, hun implicaties en
argumenten voor de te maken keuzes in beeld te brengen. We hopen dat het beschrijven van het wettelijk kader en
het in beeld brengen van de worsteling van de onderwijsinstellingen, bijdraagt aan de kennis en de discussie over de
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Figuur 1.1 Drie deelonderwerpen van het onderzoek

om hun eigen beleid kritisch te beschouwen en om inspirerende ideeën op te doen.

"Dit onderzoek gaat over de
diversiteit van het toelatingsbeleid,
kansen, valkuilen en worstelingen."

DEEL 01:
DE KADERS VAN HET
TOELATINGSBELEID

DEEL 02:
DE FUNCTIES VAN HET
TOELATINGSBELEID

DEEL 03:
DE INVULLING VAN DE
TOELATINGSPROCEDURE

1.2 Het onderzoek
Dit onderzoek gaat over de diversiteit van het toelatingsbeleid, over kansen en valkuilen en over de worsteling die een
deel van de instellingen ervaart bij het vormgeven en uitvoeren van dit beleid.
Centraal staat de vraag:
Welke invulling kunnen mbo-instellingen geven aan het beleid inzake de toelating van vmbo’ers en wat zijn de
implicaties van de keuzes?
De gegevens voor het onderzoek zijn verzameld aan de hand van:
Het antwoord op de vraag is uitgesplitst in drie onderwerpen. Over ieder onderwerp is een aparte publicatie geschreven

• literatuuronderzoek;

die samen een drieluik vormen (zie figuur 1.1):

• webanalyse: analyse van de websites van alle mbo-instellingen;

1 De kaders benutten. Het eerste deel van het drieluik beschrijft de wet- en regelgeving omtrent toelating. Dit

• interviews: op 6 roc’s, 1 aoc en 1 vakschool vonden één of meerdere interviews plaats met in totaal 26 stafmede-

wettelijk kader blijkt niet altijd te passen bij ontwikkelingen waar de school mee te maken krijgt. Met lastige keuzes

werkers en intakers, waarbij niet gestreefd is naar representativiteit, maar naar diversiteit in de organisatie van het

tot gevolg als het gaat om het al dan niet plaatsen van deelnemers in de opleiding waarvoor zij zich aanmelden.

toelatingsbeleid;

2 De functie bepalen. Het tweede deel van het drieluik beschrijft de drie verschillende functies die toelatingsbeleid
kan hebben: de deelnemer leren kennen, helpen met de beroepskeuze en begeleiden bij het kiezen van een haalbare

• gesprekken met 7 juridische experts van het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, Tilburg University
en Judion.

opleiding. De publicatie voedt de discussie over de belangen die de verschillende betrokkenen – deelnemer, docent,
instelling of maatschappij – hebben bij deze functies, aan de hand van een aantal casussen.
3 De procedure invullen. Het derde deel van het drieluik beschrijft de organisatorische keuzes die instellingen maken

Voor de volledige onderzoeksresultaten en onderzoeksverantwoording verwijzen we naar de andere twee delen van het
drieluik en de onderzoeksverantwoording op www.ecbo.nl.

bij de vormgeving van hun toelatingsbeleid. Bijvoorbeeld over de te hanteren criteria, de betrokkenen of de afweging
tussen standaardisatie en maatwerk. Vervolgens bespreken we in de publicatie twee implicaties van de keuzes die
op instellingen vaak onbesproken blijven: wat zijn de gevolgen als instellingen verschillende keuzes maken en hoe

1.3 Leeswijzer

open communiceer je als instelling over de gemaakte keuzes?

Dit derde deel van het drieluik over toelatingsbeleid beschrijft welke invulling mbo-instellingen kunnen geven aan hun
toelatingsbeleid. Welke organisatorische keuzes kunnen mbo-instellingen maken bij de vormgeving van hun toelatingsbeleid en wat zijn de implicaties van die keuzes?
In dit hoofdstuk is de achtergrond en opzet van het onderzoek besproken. Hoofdstuk 2 geeft een globaal beeld van de
vormgeving van de toelatingsprocedure. Hoofdstuk 3 gaat over de organisatorische keuzes die onderwijsinstellingen
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keuzes. In de bijlage zijn korte typeringen van de organisatie opgenomen van de aan het onderzoek deelnemende
instellingen.
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Hoofdstuk 02:
Globaal beeld van de
toelatingsprocedure
Toelatingsbeleid kent vele verschijningsvormen. Hoe het toelatingsbeleid eruit ziet,
hangt mede af van de organisatorische keuzes die gemaakt zijn tijdens de vormgeving
van de toelatingsprocedure. In de procedures is echter wel een rode draad te onderkennen. Hoe ziet de toelatingsprocedure er globaal uit?

2.1 De toelatingsprocedure
De toelatingsprocedure wordt grotendeels uitgevoerd op opleidingsniveau.1 In sommige situaties en in de ene instelling
meer dan in de andere, vindt een deel van de procedure plaats op instellingsniveau of op regionaal niveau. Om ingewikkelde zinsconstructies te voorkomen, zullen we in deze publicatie spreken van ‘de opleiding’ als de partij die de
organisatorische keuzes maakt. De keuze kan echter ook op een ander niveau gemaakt worden, bijvoorbeeld door de
stafafdeling.
Globaal bestaat de toelatingsprocedure uit vier fases. De eerste fase volgt meestal op een voorlichtingsfase. Deze
voorlichtingsfase is in het onderzoek buiten beschouwing gelaten en behandelen we hier dan ook niet.
Zie het procedureschema op bladzijde 18.
Idealiter doorloopt de deelnemer alle vier de fasen. De deelnemer meldt zich eerst aan bij de opleiding: het betreft een
verzoek tot toelating. Tijdens de onderzoeksfase vindt een zorgvuldige beoordeling van de toelaatbaarheid plaats.2 Deze
fase kan bijna een formaliteit zijn, maar ook een uitgebreide fase met bijvoorbeeld testen en gesprekken. In fase 3
bevestigt de opleiding de toelating. De inschrijving is een administratieve handeling. Tot slot wijst de opleiding in fase 4
de deelnemer een plaats toe in een bepaald gebouw en een bepaalde klas of groep.
Niet alle deelnemers doorlopen echter alle fases en sommige deelnemers doorlopen sommige fases meerdere malen.
Zo kan in fase 2 besloten zijn dat de deelnemer niet toelaatbaar is. In dat geval zal de opleiding de deelnemer niet
inschrijven, maar met een heroriëntatie starten die hopelijk leidt tot een nieuwe aanmelding. Een deelnemer kan ook
bezwaar maken tegen het besluit om niet tot inschrijving over te gaan.
Verder kan een deelnemer direct na fase 1 of tijdens fase 2 besluiten om het verzoek tot toelating niet door te zetten.
Bijvoorbeeld omdat de deelnemer al bij een andere opleiding is geplaatst of omdat hij tijdens de onderzoeksfase gaat
beseffen dat de opleiding toch niet passend is.

1

2

‘Opleidingsniveau’ is geen eenduidig begrip. Het betreft het organisatieniveau dat de betrokkenen bij dit onderzoek in hun instelling als meest gangbare organisatieeenheid van de toelatingsprocedure ervaren. Soms betreft het één crebonummer binnen één leerweg op één onderwijsniveau, soms een verzameling van crebonummers binnen één branche of sector op meerdere niveaus of leerwegen.
In wet- en regelgeving spreekt men als het over deze fase gaat vaak van ‘toelating’. Omdat dit begrip in de onderwijspraktijk voor de gehele procedure gebruikt wordt,
is in dit onderzoek gekozen voor de term ‘onderzoek’.
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Hoofdstuk 03:
Invulling van de
organisatorische keuzes
Opleidingen staan bij de invulling van hun toelatingsprocedure voor diverse keuzes
op strategisch en meer uitvoerend niveau. Keuzes die bepalen hoe de toelatingsprocedure in de praktijk wordt ingevuld en wie daarbij betrokken zijn. Welke keuzes
moet een onderwijsinstelling maken en welke argumentatie is er voor die keuzes?

In de delen 1 en 2 van dit drieluik behandelden we al drie keuzes:
• Is het weigeren van deelnemers onderdeel van het toelatingsbeleid? (deel 1: De kaders benutten).
• Welke functie vervult het toelatingsbeleid? (deel 2: De functie bepalen).
• Hoe wordt nagegaan of het toelatingsbeleid goed werkt? (deel 2: De functie bepalen).
In deze publicatie behandelen we acht andere organisatorische keuzes:
• Heeft het toelatingsbeleid ook betrekking op plaatsing na de poort?
• Volgen alle opleidingen dezelfde procedure?
• Staat het toelatingsbeleid op zichzelf of is het onderdeel van een breder onderwijsbeleid?
• Wat is de intensiteit van de toelatingsprocedure?
• Uit welke instrumenten bestaat de toelatingsprocedure?
• Welke criteria worden in de toelatingsprocedure gehanteerd?
• Wie zijn betrokken bij de toelatingsprocedure?
• Hoe wordt de heroriëntatie van niet-geplaatste deelnemers georganiseerd?

"Opleidingen moeten vele keuzes
maken in de vormgeving van hun
toelatingsbeleid."
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docenten, aangezien zij te maken krijgen met een grotere diversiteit aan deelnemers.

Heeft het toelatingsbeleid ook betrekking op plaatsing
na de poort?

Veldloop-

Expeditie-

Park-

model

model

wandeling-

Het parkwandelingmodel stuit ook op bezwaren. Sommige onderwijsprofessionals menen dat diversiteit leidt tot uitval;
de opleiding wordt voor te veel deelnemers te moeilijk of te makkelijk. Hetzelfde geldt voor brede opleidingen; niet alle
deelnemers kunnen voor een brede aanvangsperiode voldoende motivatie opbrengen.

3.2 Standaardisatie van de procedure

model

Volgen alle opleidingen dezelfde procedure?

Vrijwel alle bij het onderzoek betrokken opleidingen zien toelating vooral als een activiteit die voorafgaat aan de start
van de opleiding. De intake is het moment waarop de deelnemer hulp krijgt bij het kiezen van een haalbare opleiding

Centraal

en van een passend beroep. In een enkel geval is gekozen voor een inrichting van het onderwijs die het mogelijk maakt

Gestandaar-

Gedecen-

diseerd

traliseerd

dat de deelnemer één of meerdere van die keuzes kan uitstellen.
De discussie over toelating aan de poort of als onderdeel van het onderwijsproces is vooral in het hoger beroepsonderwijs
(hbo) veelvuldig gevoerd. Van Dyck (1995) is van mening dat advisering en weigering bij de poort in het hbo nooit kan

De meeste instellingen komen vanuit de situatie dat iedere opleiding een eigen toelatingsprocedure hanteerde. Op dit

voldoen aan de belangen van zowel docenten, deelnemers, overheid en scholen. Daarvoor zijn de belangen op de ver-

moment is er veel aandacht voor standaardisatie. Soms in de vorm van standaardisatie van de instrumenten en procedures,

schillende momenten te vaak tegengesteld. Zij stelt dat de onderzoeksfase van het toelatingsbeleid geen moment, maar

in andere gevallen gaat de instelling een stap verder door de toelating centraal uit te voeren. Zowel decentralisatie als

een proces zou moeten zijn dat deel uitmaakt van de opleiding. Het onderwijsproces zou ook gericht moeten zijn op

standaardisatie kennen voor- en nadelen. En voor ieder nadeel is een oplossing te bedenken. Veel instellingen kiezen

het achterhalen van beroepsgeschiktheid, waarop ingespeeld kan worden met tussentijdse doorstroom en het stapelen

voor een inrichting waarin men probeert het beste van iedere vorm te combineren. Dat is vaak een gestandaardiseerde

van opleidingen. Ook Holleman (2011) pleit voor een dergelijk model waarin iedereen toegelaten wordt tot het eerste

toelatingsprocedure met maatwerk waar de opleiding dat vraagt en een centrale toelatingsprocedure als een deelnemer

jaar en vervolgens een grote diversiteit aan trajecten kan kiezen.

een specifieke deskundigheid vraagt.

Van Dyck en Holleman zijn voorstander van het parkwandelingmodel van De Groot (1972). Hij onderscheidt drie modellen

Centrale toelatingsprocedure

voor toelating in het (hoger) onderwijs:

De belangrijkste argumenten voor een centrale toelatingsprocedure zijn onafhankelijkheid en/of professionaliteit.

• Het veldloopmodel: het onderwijs als een wedstrijd over een moeilijk parcours met hindernissen. Iedereen mag
starten, een deel haalt de eindstreep en niet iedereen is even snel.
• Het expeditiemodel: iedereen haalt de eindstreep via hetzelfde parcours en in dezelfde tijd. Daartoe wordt alleen

Onafhankelijkheid om er zeker van te zijn dat een beslissing wordt genomen die recht doet aan de belangen van zowel
de docenten als de deelnemer. De redenatie is dat een docent van de opleiding die de toelatingsprocedure verzorgt,

die groep deelnemers geplaatst waarvan wordt ingeschat dat ze, gegeven het parcours, de eindstreep kunnen halen.

geneigd zou kunnen zijn een deelnemer met gedragsproblemen een negatief advies te geven terwijl het met begeleiding

Docenten en deelnemers gaan ervan uit dat iedereen die is aangenomen, slaagt.

wel mogelijk is dat deze een diploma haalt. Een onafhankelijke centrale intaker zou de belangen van beide partijen

• Het parkwandelingmodel: alle deelnemers starten, maar iedere deelnemer kiest zijn eigen route en een eigen

beter kunnen afwegen.

eindstreep.
Professionaliteit omdat de toelatingsprocedure specifieke kennis en competenties vraagt. Niet alle docenten zijn even
In de praktijk beperkt de ‘parkwandeling’ in het Nederlandse onderwijs zich meestal tot opleidingen waar deelnemers

sterk in het voeren van een informatief intakegesprek of het interpreteren van toetsresultaten. Vooral jongeren met

van meerdere niveaus en/of meerdere opleidingen in eerste instantie bij elkaar geplaatst zijn om later naar enkele vooraf

handicaps vragen specifieke deskundigheid om te bepalen of plaatsing haalbaar is en welke begeleiding vereist is. Tot

gespecificeerde richtingen uit te waaieren. In een enkel geval starten de deelnemers wel in één specifieke opleiding

slot kunnen centraal aangestelde intakers deelnemers die zich hebben aangemeld voor een niet-passende opleiding

maar is er een periode vastgesteld waarin deelnemers zonder oponthoud kunnen doorstromen naar een andere opleiding.

eenvoudig doorverwijzen naar een heroriëntatietraject. Op het niveau van de opleidingen ontbreekt soms de kennis
over heroriëntatiemogelijkheden.

In beide gevallen vraagt het uitstellen van de opleidingskeuze om een organisatiemodel waarin in de eerste periode(s)
uitgebreid aandacht is voor het leren kennen van de deelnemer en de deelnemers geholpen worden om zichzelf te

Gestandaardiseerde toelatingsprocedure

leren kennen (zie bijvoorbeeld Kayzel, 2009). Daarnaast vraagt een dergelijk model om flexibiliteit en maatwerk van

De belangrijkste argumenten voor standaardisatie zijn kwaliteitszorg en efficiëntie.
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Kwaliteitszorg omdat centrale procedures het eenvoudiger maken om te controleren of de toelatingsprocedure goed en

Het is mogelijk de toelatingsprocedure ook te benutten voor andere beleidsdoelen. Voor de docenten wordt dit met name

volledig wordt uitgevoerd. Daarnaast is het makkelijker om het beleid bij te sturen als dat noodzakelijk blijkt.

concreet in loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling (lob), het zorgbeleid (passend onderwijs) en het beleid rondom voortijdig
schoolverlaten (vsv) (zie ook deel 1: De kaders benutten).
De uitdaging is om ervoor te zorgen dat de verschillende beleidsvelden elkaar versterken, hoewel er soms spanning
zit tussen de doelen. Denk aan de spanning tussen het aannamebeleid en het vsv-beleid. Het aannamebeleid kan
bijvoorbeeld gericht zijn op groei van het leerlingenaantal; iedere deelnemer moet dan worden aangenomen. Op basis

"Al meer instellingen kiezen
voor standaardisatie van de
toelatingsprocedure."

van het vsv-beleid moeten deelnemers worden afgewezen als deze onvoldoende kansrijk zouden zijn om de opleiding
af te ronden, met als risico dat deze voor een andere instelling kiezen.
Het is mogelijk om de verschillende beleidsvelden elkaar te laten versterken. Dat kan op drie manieren: door integratie,
door een fasemodel te hanteren of door beleidsvelden bewust gescheiden te houden. We werken de drie opties uit aan
de hand van de situatie waarin een instelling ervoor wil zorgen dat de beleidsvelden loopbaanoriëntatie en -begeleiding
(LOB) en toelating elkaar gaan versterken.
Geïntegreerd
De beoogde loopbaanbegeleider voert de toelatingsprocedure uit. Tijdens het intakegesprek spreken de loopbaanbege-

Efficiëntie omdat bij een gestandaardiseerde toelatingsprocedure het enerzijds eenvoudiger is een deel van de procedure

leider en de deelnemer over de match tussen de verwachtingen en mogelijkheden van de deelnemer en de eisen en

uit te besteden aan lager geschoold en dus goedkoper personeel, denk aan het afnemen van een toets of het checken

mogelijkheden van opleiding en beroep. Gedurende de opleiding zetten zij dit gesprek voort.

op wettelijke toelaatbaarheid. Anderzijds omdat het instrumentarium centraal aangeschaft of ontwikkeld kan worden.
Niet iedere opleiding hoeft te vergaderen over het intakeformulier.

Opvolgend

Sommige instellingen proberen niet alleen efficiëntiewinst binnen de instelling te bereiken, maar ook in de regio. Bijvoor-

De intaker verzorgt de toelatingsprocedure. Deze draagt het intakedossier over aan de loopbaanbegeleider die het

beeld door te werken met regionaal gestandaardiseerde overdrachtsdossiers.

dossier tijdens het eerste loopbaangesprek bespreekt.

Afstemming over de procedure tussen nabijgelegen mbo-instellingen is nauwelijks aangetroffen. Instellingen geven aan

Gescheiden

te veel concurrent te zijn om toelatingsprocedures af te stemmen.

Tijdens de toelatingsprocedure gaat de intaker na of er een match is tussen de deelnemer en de opleiding en het beroep,
onder andere aan de hand van het overdrachtsdossier dat het vmbo heeft opgesteld. Dit leidt tot een plaatsingsbesluit.

Gedecentraliseerde toelatingsprocedure

De tijdens de toelatingsprocedure verzamelde informatie speelt bewust geen rol tijdens de loopbaanbegeleiding; de

Voor decentralisatie zijn twee argumenten, namelijk de specifieke kenmerken en de eigenheid van de opleiding.

loopbaanbegeleider wil de deelnemer een nieuwe kans gunnen en leest het overdrachtsdossier dus niet.

Specifieke kenmerken vormen het belangrijkste argument. De opleidingen willen zekerheid dat tijdens de toelatings-

Zowel Meijers (2002) als de Inspectie van het Onderwijs (2011) constateren dat het toelatingsbeleid nog vaak apart

procedure aandacht is voor bepaalde specifieke geschiktheidscondities.

staat van de andere beleidsvelden. Hoewel instellingen de intentie hebben voor opvolgend of zelfs geïntegreerd beleid,
lukt dit in de uitvoering (vaak) nog niet. Het apart organiseren is dan dus geen bewuste keuze in het belang van beide

Eigenheid omdat iedere opleiding naar samenstelling, sfeer en beroepsoriëntatie eigen kenmerken heeft. De deelnemer

beleidsvelden, maar komt voort uit organisatie- en professionaliseringsvraagstukken.

kan zich een beter beeld vormen van de opleiding als deze met betrokkenen bij de opleiding zelf te maken krijgt.

3.3 Samenhang met ander beleid

Staat het toelatingsbeleid op zichzelf of is het onderdeel van
ander onderwijsbeleid?

Geïntegreerd

Opvolgend

Gescheiden

"De toelatingsprocedure kan andere
beleidsvelden versterken."
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Alle aanmeldingen beknopt
Bij een beknopte toelatingsprocedure blijft de procedure beperkt tot de administratieve afhandeling van de aanmelding.
De administratie schrijft alle deelnemers die wettelijk toelaatbaar zijn in en geeft hiervan bericht aan de deelnemer.

Wat is de intensiteit van de toelatingsprocedure?

3.5 Instrumenten
Alle aan-

Deel van de

Alle aan-

meldingen

aanmeldingen

meldingen

intensief

intensief

beknopt

Uit welke instrumenten bestaat de toelatingsprocedure?

Fase 1:

Fase 2:

Fase 3:

Fase 4:

aanmelding

onderzoek

inschrijving/

plaatsing

bezwaar/

De vierde keuze gaat over de intensiteit van de toelatingsprocedure en dan in het speciaal de onderzoeksfase (zie hoofd-

heroriëntatie

stuk 2). In deze fase wordt de toelaatbaarheid van de deelnemer onderzocht. De intensiteit van deze fase loopt sterk uiteen.
Welke keuze wordt gemaakt, hangt af van:
• het budget dat men aan de toelatingsprocedure wil besteden;
• de vraag of men verwacht dat een uitgebreide toelatingsprocedure meer opbrengt. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk
van de mate waarin het mogelijk is om de opleiding aan te passen aan de behoeften van de deelnemer.

Aanmeld-

Besluit-

Informatie-

Onderwijs-

Bezwaar-

Onderwijs-

Bezwaar-

formulier

procedure

dossier

overeenkomst

gesprek

overeenkomst

gesprek

Bevestiging

Selectie-

Warme

Wachtlijsten

Juridische

Verlengde

Aanpassen

aanmelding

procedure

overdracht

procedure

intake

onderwijs

Wat betreft intensiteit zijn er drie mogelijkheden: alle aangemelde deelnemers krijgen een intensieve toelatingsprocedure,
een deel krijgt een intensieve toelatingsprocedure en alle deelnemers krijgen een beknopte toelatingsprocedure.
Alle aanmeldingen intensief
In de toelatingsprocedure zijn meerdere contactmomenten tussen instelling en deelnemer waarin meerdere instrumenten
benut worden (zie paragraaf 3.5).
Registratie-

Opdrachten

systeem

"Het budget bepaalt mede hoe
intensief de procedure is."

Intakegesprek

Testen

Deel van de aanmeldingen intensief
In de tweede optie krijgt alleen een deel van de deelnemers een uitgebreide toelatingsprocedure. De intaker maakt op
grond van het aanmeldformulier en/of een informatiedossier de afweging of de deelnemer direct ingeschreven en geplaatst
kan worden, ofwel het nodig is om testen af te nemen en gesprekken te voeren. In instellingen is veel discussie over
de wenselijkheid van deze optie. Deze discussie gaat met name over de voorspellende waarde van de gegevens op het
aanmeldformulier en/of in het informatiedossier.

Voorlichting
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Tabel 3.3 Instrumenten fase 3: inschrijving

beschrijven we deze instrumenten kort. We ordenen ze naar fase, waarbij de instrumenten zijn ondergebracht bij de
fase waarvoor ze het meest kenmerkend zijn.

Onderwijsovereenkomst

Contract tussen deelnemer en onderwijsinstelling waarin de inschrijving is vastgelegd. Kan eventueel
aanvullende afspraken op maat bevatten, bijvoorbeeld over inzet en aanwezigheid.

Tabel 3.1 Instrumenten fase 1: aanmelding

Wachtlijsten

Bij opleidingen met een beperkt aantal opleidingsplaatsen of als er onvoldoende deelnemers zijn
om een nieuwe klas te starten.

Aanmeldformulier

Digitaal of papieren formulier dat de deelnemer invult om de toelatingsprocedure in gang te zetten.
Soms ook meteen informatiedossier (zie fase 2).

Bevestiging aanmelding

Brief of telefoontje naar de deelnemer om a) te laten weten dat de aanmelding is ontvangen, b)
de verdere procedure te beschrijven en in gang te zetten en/of c) te checken of de deelnemer nog
interesse heeft.

Registratiesysteem

Systeem dat bewaakt dat alle deelnemers zich aanmelden en geplaatst worden. Varieert van een
opleidingsspecifiek Excelbestand tot een regionaal registratiesysteem waaraan vmbo, mbo en
gemeente samenwerken.

Tabel 3.4 Instrumenten fase 3: bezwaar
Bezwaargesprek

Gesprek tussen bezwaarmaker en onderwijsinstelling waarbij uitgelegd wordt waarom het plaatsingsbesluit is genomen. Bedoeld om een juridische procedure te voorkomen.

Juridische procedure

Bezwaarprocedure via de commissie van bezwaar die iedere instelling moet hebben. Eventueel kan
de deelnemer het plaatsingsbesluit aanvechten bij de civiele rechter.

Tabel 3.2 Instrumenten fase 2: onderzoek
Tabel 3.5 Instrumenten fase 3: heroriëntatie
Besluitprocedure

Procedure die beschrijft hoe het inschrijvingsbesluit wordt genomen en wie dat besluit neemt. Varieert
van inschrijving door de administratie via één of meerdere medewerkers van de opleiding tot een
centrale intaker. Zowel afwijzing als inschrijving moeten schriftelijk aan de deelnemer worden
bevestigd.

Selectieprocedure

Een deel van de instellingen hanteert een bepaald maximum aan opleidingsplaatsen of gaat ervan
uit dat niet alle wettelijk toelaatbare deelnemers geschikt zijn voor de opleiding. De toelatingsprocedure
bevat in deze gevallen een mechanisme om in te schrijven deelnemers te selecteren. In het eerste
geval schrijven instellingen in op volgorde van aanmelding volgens het mechanisme vol=vol. Loting
is beperkt aangetroffen. In het tweede geval selecteren opleidingen de deelnemers waarvan men
denkt dat zij ‘het beste passen’ (zie deel 2: De functie bepalen).

Informatiedossier

Dossier over de deelnemer dat varieert van een papieren opleidingsspecifieke vragenlijst tot een
regionaal gestandaardiseerd digitaal informatiesysteem. Meestal bevat het een deel dat de deelnemer invult (doorstroomdossier) en een deel dat de decaan van het vmbo invult (overdrachtsdossier). Sommige intakers twijfelen over de betrouwbaarheid van de beide dossiers omdat de
deelnemer en het vmbo beiden belang hebben bij plaatsing en om die reden negatieve informatie
achterhouden. Anderen hechten juist veel belang aan het overdrachtsdossier omdat het vmbo zich
in vier jaar een goed beeld heeft kunnen vormen van de deelnemer.

Warme overdracht

Directe overdracht van kennis van hen die de deelnemer al kennen, aan het mbo. Het kan gaan om
contact met de decaan van het vmbo, pro of vso, met hulpverlening of met de ouders/verzorgers
van de deelnemer. Vaak zijn de contacten incidenteel, naar aanleiding van vragen bij de intaker.
Een enkele opleiding probeert contact te hebben over alle deelnemers of een specifieke groep
deelnemers. Vaak organiseert men dan een netwerk van instellingen.

Opdrachten

Opdracht in zeer diverse vormen: bewijsstukken, portfolio, auditie, rollenspel, motivatiebrief,
presentatie of uitvoeren van een beroepscompetentie. Het vmbo-portfolio wordt nauwelijks benut.

Intakegesprek

Een gesprek tussen de deelnemer en een medewerker van de school. Kent zeer diverse verschijningsvormen. Geregeld betreft het een gereguleerd gesprek aan de hand van het doorstroomdossier of
testresultaten, soms krijgen de intakers alle vrijheid om zelf inhoud en vorm te bepalen. Vaak volgt
bij twijfel een tweede gesprek met een andere intaker. Varieert in lengte van tien minuten tot een uur.
Bij bbl-deelnemers vervangt het sollicitatiegesprek bij de werkgever soms het intakegesprek. De
werkgever bepaalt in dit laatste geval soms de toelatingscriteria (zie deel 1: De kaders benutten).

Testen

Vaak betreft het testen Nederlands, rekenen of algemene ontwikkeling. Daarnaast gebruiken al
meer instellingen een digitale test die een competentieprofiel van de deelnemer opstelt.

Voorlichting

Bijeenkomst, ook wel groepsintake genoemd, waar aangemelde deelnemers (en hun ouders)
nadere informatie krijgen over opleiding, beroep en/of toelatingsprocedure.

Oriëntatie

Cursus voorafgaand of na de start van de opleiding bedoeld om de deelnemer een goed onderbouwde
beroepskeuze te laten maken. Kan ook de vorm hebben van een snuffelstage in het bedrijfsleven.

Verlengde intake

Voortzetting van het onderzoek bij deelnemers die in eerste instantie niet zijn geplaatst in de
opleiding waarvoor ze zich hadden aangemeld. Vaak uitgevoerd door de centrale dienst van de
instelling.

Tabel 3.6 Instrumenten fase 4: plaatsing
Intakedossier

Tijdens de toelatingsprocedure verzamelde informatie over de deelnemer die docenten (en praktijkbegeleiders) kunnen benutten in het onderwijs. Soms op papier, soms opgenomen in een digitaal
deelnemerregistratiesysteem. Binnen instellingen is veel discussie over de mate van privacy van dit
dossier. Intakers zijn vooral huiverig dat hun aantekeningen verkeerd geïnterpreteerd worden.

Aanpassen onderwijs

Aanpassen van de begeleiding, de opleiding of de leeromgeving naar aanleiding van tijdens de
toelatingsprocedure verzamelde informatie.
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In deze paragraaf beschrijven we de criteria die door onderwijsinstellingen worden gehanteerd. We ordenen ze in vier categorieën:
• leerloopbaan;
• leren;

Welke criteria worden in de toelatingsprocedure gehanteerd?

• zorg;
• wonen, gezin en vrije tijd.
Meer administratieve criteria, zoals het aanleveren van alle benodigde documenten, behandelen we niet omdat de voor het
onderzoek bezochte onderwijsprofessionals aangaven dat deze criteria voor de onderwijsinstellingen geen onduidelijk-

Leerloopbaan

Leren

Zorg

Wonen,

heid opleveren (voor het wettelijk kader op dit terrein: Huisman & Zoontjens, 2009).

gezin en vrije tijd

Vooropleiding en

Stage of

vakkenpakket

werkervaring

Competenties

Gezondheid of

Uiterlijk

Thuissituatie

lichamelijke
beperking

Hindernissen

Beroeps- en

Leer- en

Gedrags-

opleidingskeuze

gedragsstijl

problemen

Reistijd

Vrije tijd

"Criteria moeten vast liggen en voor
iedereen gelijk zijn."
Tabel 3.7 Criteria rond de leerloopbaan

Advies vmbo

Moment van

Passen in

aanmelden

opleiding of

Justitie

beroep

In de toelatingsprocedure zitten diverse momenten waarop de intaker moet beslissen welke vervolgstap wenselijk is; is een

Vooropleiding en vakkenpakket

In de WEB en de doorstroomregeling vastgelegd criteria (zie deel 1: De kaders benutten).

Hindernissen in de leerloopbaan

Denk aan spijbelen, zittenblijven, wisselen en niet afronden van opleidingen, extra studiebegeleiding
die eerder is gegeven of een periode waarin geen onderwijs is gevolgd.

Advies aanleverend onderwijs

Gaat over geschiktheid en eventuele risico’s. Opgenomen in het informatiedossier of via overdracht.

Stage of werkervaring

Betreft inschatting van de kennis, capaciteiten en motivatie aan de hand van ervaring. De vmbostagebeoordeling wordt eigenlijk niet gebruikt.

Beroeps- en opleidingskeuze

Beroeps- en opleidingsbeeld, beroepsmotivatie en het aantal opleidingen waarvoor een deelnemer
zich heeft ingeschreven. Vooral benut om na te gaan of de verwachtingen reëel zijn en of de
interesse in het beroep zelf ligt of de deelnemer zich om een andere reden heeft ingeschreven
(hoger beroepsideaal, dwang ouders, meelopen met vrienden enzovoort).

Moment van aanmelden

Deelnemers die zich pas laat aanmelden, leveren allereerst praktische problemen op: de klassen
zijn al vol en/of er is geen tijd om de volledige toelatingsprocedure te doorlopen. Daarnaast is late
aanmelding voor intakers vaak een signaal dat de deelnemer moeite heeft met de beroepskeuze.
Opvallend is wel dat veel websites geen uiterste inschrijfdatum vermelden.

uitgebreidere toelatingsprocedure of aanpassing van het onderwijs noodzakelijk? Wat is het toelatingsbesluit; inschrijven,
negatief adviseren of niet plaatsen? De intaker of een andere betrokkene neemt deze beslissing op basis van criteria.
De wet schrijft voor dat de toelatingsprocedure zorgvuldig moet zijn en dat de criteria daarom vast moeten liggen en
voor iedere deelnemer gelijk moeten zijn. Ook verbiedt de wet om bepaalde criteria dusdanig te hanteren dat zij leiden
tot het niet plaatsen van een deelnemer. Vooral bekend zijn leeftijd, geloof en handicap.3 Maar ook niet plaatsen op
grond van een laag vmbo-eindexamencijfer voor Nederlands is niet toegestaan omdat dit een verkapte hogere diplomaeis is. Adviseren om een opleiding te kiezen waarvoor het beheersen van de Nederlandse taal minder belangrijk is of het
aanbieden van extra lessen Nederlands mag wel. Deel 1 van dit drieluik, De kaders benutten, geeft uitgebreid antwoord
op de vraag wat toegestaan is en wat niet.

3

Uitzonderingen: voor de bbl geldt een wettelijke leeftijdseis van 16 jaar. Enkele opleidingen kennen op grond van eisen in de cao hogere leeftijdseisen.
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3.7 Betrokkenen

Tabel 3.8 Criteria rond leren
Competenties

Dit gaat om kennis, capaciteiten, motivatie en reflectiecapaciteiten. Het betreft soms een inschatting
van de deelnemer of van het aanleverend vmbo, in andere gevallen een inschatting met behulp
van een test, een opdracht, een gesprek of bijvoorbeeld de cijferlijst van het vmbo. Betreft soms
zeer specifieke competenties die relevant worden bevonden voor opleiding of beroep, maar meer
en meer wordt ook breed de algemene ontwikkeling in beeld gebracht met een test.

Leer- en gedragsstijl

Leerstijl betreft vooral competenties als samenwerken, plannen, concentreren, flexibiliteit, gespreksvaardigheden, luisteren, betrouwbaarheid en tegen kritiek kunnen. Gedragsstijl wordt vaak
geoperationaliseerd in de ‘big five’ karaktertrekken: extraversie, inschikkelijkheid, zorgvuldigheid,
emotionele stabiliteit en openheid (nieuwsgierigheid). De inschatting wordt gemaakt aan de hand
van informatie van het vmbo of via testen en/of opdrachten.

Passen in de opleiding of het beroep

ecbo

Wie zijn betrokken bij de toelatingsprocedure?

Fase 1:

Fase 2:

Fase 3:

Fase 3:

Fase 3:

Fase 4:

aanmelding

onderzoek

inschrijving

bezwaar

heroriëntatie

plaatsing

Administratie

Intaker

Docententeam

Betreft criteria als leeftijd, geslacht of geloof die het aannemelijk maken dat de deelnemer een
uitzondering zal zijn in de klas of moeite zal hebben met het vinden van een stageplaats.

Midden-

Commissie

Andere

management

van bezwaar

docententeams

Bedrijfsleven

Rechter/CGB

Regio

Tabel 3.9 Criteria rond zorg
Uiterlijk

Betreft vooral de match tussen de verwachtingen van de deelnemer en die van het beroep. Bij een
enkele opleiding (bijvoorbeeld stewardess) bindend in verband met branche-eisen.

Reistijd

Gaat om aanmeldingen van deelnemers die ook dichter bij huis een opleiding zouden kunnen volgen.

Thuissituatie

Betreft criteria als woonsituatie, ouderschap, schulden en ouderbetrokkenheid.

Vrije tijd

Vrijetijdsbesteding, waaronder op straat hangen, omvangrijke bijbanen, mantelzorg en topsport
bedrijven.

Justitie

Gaat om justitiële trajecten en het bezit van een strafblad in verband met de voor stage soms
benodigde verklaring omtrent gedrag.

Centrale dienst

Inspectie van
het Onderwijs

Vmbo

Hulpverlening

Tabel 3.10 Criteria rond wonen, gezin en vrije tijd
Ouders
Gezondheid of lichamelijke
beperking

Meestal om belemmeringen tijdens de opleiding op te lossen en te waarschuwen voor problemen
die kunnen ontstaan bij het zoeken van een stage. Soms is een medische test een eis. Een enkele
maal gaat het over verslavingen.

Gedragsproblemen

Een gedragshandicap of psychiatrische problemen. Ook wel gepest zijn in het verleden.

Bij de toelatingsprocedure van mbo-instellingen zijn zeer veel mensen betrokken. In de instelling zelf, maar ook extern.
Binnen de regio, maar ook daarbuiten. De toelatingsprocedure moet richting geven aan de taakverdeling tussen al die
betrokkenen.
Hierna beschrijven we de belangrijkste betrokkenen bij de toelatingsprocedure, ingedeeld naar de fase waarbij ze
betrokken zijn (zie hoofdstuk 2). Diverse betrokkenen zijn in meerdere fases bij de toelating betrokken. We benoemen
ze alleen in de eerste fase waaraan een substantiële bijdrage wordt geleverd.
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Tabel 3.11 Betrokkenen fase 1: aanmelding
Administratie
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Tabel 3.14 Betrokkenen fase 3: bezwaar

De administratie krijgt op veel instellingen een steeds grotere rol in de toelatingsprocedure. Naast
de administratieve afhandeling is de administratie vaak verantwoordelijk voor de eerste – administratieve – screening: voldoet de deelnemer aan de toelatingsvoorwaarden? Ook organiseren ze de
afname van digitale testen.

Commissie van bezwaar

Een klein deel van de opleidingen wijst structureel op de mogelijkheid om in bezwaar te gaan tegen
het toelatingsbesluit bij een commissie van bezwaar. Het betreft meestal een gedelegeerde van het
bevoegd gezag. Daarnaast komt de commissie in beeld bij bezwaar op initiatief van de deelnemer,
ouders of een hulpverlener.

Civiele rechter/ Commissie Gelijke
Behandeling4

Deelnemers kunnen bij de civiele rechter bezwaar maken tegen een plaatsingsbesluit. Dit gebeurt
echter niet of nauwelijks. De Commissie Gelijke Behandeling behandelt wel regelmatig bezwaren
vanwege leeftijd, geloof of handicap.

Tabel 3.12 Betrokkenen fase 2: onderzoek
Intaker

De toelatingsprocedure kan door verschillende medewerkers van een instelling verzorgd worden.
Meestal een docent van de opleiding. Soms kiest men ervoor alle docenten de toelatingsprocedure
te laten verzorgen, soms alleen vakdocenten, mentoren of docenten met affiniteit met loopbaanbegeleiding. Een enkele instelling kiest omwille van professionaliteit of onafhankelijkheid voor een
toelatingsprocedure door de centrale dienst van de instelling of door het middenmanagement van
de opleiding, de branche of de sector. Vaker is de toelatingsprocedure een wisselwerking tussen
opleidingsniveau en de centrale dienst: de deelnemers krijgen een intakegesprek door de docent,
na besluitvorming door het middenmanagement krijgen sommige deelnemers een verlengde intake
door de centrale dienst.

Centrale dienst

Vaak servicebureau, trajectbureau of studentenhelpdesk genoemd. Bij deze dienst werken veelal in
loopbaanbegeleiding gespecialiseerde medewerkers die onafhankelijk van de opleidingen werken.
Op de meeste scholen worden zij ingeschakeld bij deelnemers die (waarschijnlijk) niet geplaatst
worden. Een enkele school heeft de toelatingsprocedure geheel centraal georganiseerd (zie paragraaf
3.2). De centrale dienst maakt soms gebruik van externe, gespecialiseerde bureaus.

Vmbo (en ander aanleverend
onderwijs: pro, vso, mbo)

Het vmbo is tijdens de toelatingsprocedure vooral een bron van informatie over de deelnemer.
Contactpersoon is meestal de vmbo-decaan, soms de mentor. Het vmbo kent een inspanningsverplichting om een deelnemer geplaatst te krijgen (zie deel 1: De kaders benutten). Sommige
opleidingen zijn van mening dat functie 2 van de toelatingsprocedure – helpen met de beroepskeuze – feitelijk de functie is van het vmbo. Anderen vinden dat het vmbo te weinig expertise heeft
op dit terrein.

Hulpverlening

Een deel van de deelnemers heeft te maken met externe hulpverleners, bijvoorbeeld vanwege een
handicap. Soms is het contact met hen belegd bij een gespecialiseerde medewerker van de centrale
dienst, vaker bij de intaker zelf. Het initiatief tot contact is verschillend belegd: soms bij de hulpverlening, soms neemt het onderwijs actief contact op.

Ouders

De rol van ouders/verzorgers is vaak beperkt. Soms zijn ze bron van informatie.

Tabel 3.13 Betrokkenen fase 3: inschrijving
Middenmanagement

Hoewel het toelatingsbesluit formeel is belegd bij het bevoegd gezag, is dit in de praktijk vaak
gedelegeerd naar iemand in het middenmanagement: een teamleider, afdelingsleider of coördinator.
Zij nemen soms daadwerkelijk het besluit, maar delegeren de beslissing vaak aan de intaker of een
team van intakers.

Bedrijfsleven

In de beroepsopleidende leerweg (bol) heeft het bedrijfsleven een beperkte betrokkenheid bij de
toelatingsprocedure. In de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) kent de betrokkenheid van het
bedrijfsleven drie varianten: a) het bedrijfsleven is niet betrokken, b) de werkgever is verantwoordelijk
voor toelating, de onderwijsinstelling neemt alle deelnemers met een werkplek aan. Het onderwijs
heeft weinig mogelijkheden om te sturen op gehanteerde aannamecriteria en/of aantallen en c)
over toelating wordt in samenspraak tussen onderwijs en bedrijfsleven beslist, waarbij de werkgever
inschat of de deelnemer geschikt is voor het beroep en het onderwijs inschat of de deelnemer
geschikt is voor de opleiding.
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Tabel 3.15 Betrokkenen fase 3: heroriëntatie
Andere docententeams

Indien een deelnemer niet wordt geplaatst, zal deze vaak beginnen aan een andere opleiding, al
dan niet bij een andere instelling. Afstemming vindt soms plaats tussen docenten, maar vaker via
tussenkomst van de centrale dienst.

Regio

Steeds meer instellingen proberen in samenwerkingsverbanden met onder andere gemeenten te
zorgen dat alle vmbo-deelnemers ingeschreven worden bij een mbo-opleiding. Betrokken zijn vooral
leerplicht, Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC) en de werkpleinen/jongerenloketten.
Scholen worstelen met het beleggen van deze taak voor jongeren die van buiten de regio komen.

Tabel 3.16 Betrokkenen fase 4: plaatsing
Docententeam

Kan de informatie over de deelnemer omzetten in onderwijs: aangepaste begeleiding, opleiding of
onderwijsomgeving. Soms bijgestaan door interne en externe specialisten.

Inspectie van het Onderwijs

De toelatingsprocedure is onderdeel van het beoordelingskader van de Inspectie van het Onderwijs.
De aandacht gaat uit naar de verantwoordelijkheid van de school om te komen tot een onderbouwde
match tussen deelnemer en opleiding en het benutten van tijdens de toelatingsprocedure verzamelde informatie in het onderwijs. Een deel van de opleidingen ervaart het oordeel van de
Inspectie van het Onderwijs ook als aanleiding om deelnemers vaker te adviseren om zich voor een
andere opleiding aan te melden of om deelnemers niet te plaatsen in de opleiding waarvoor deze
zich in eerste instantie had aangemeld.

3.8 Heroriëntatie van niet-geplaatste deelnemers

Hoe wordt de heroriëntatie van niet-geplaatste
deelnemers georganiseerd?

Opleiding

4

Centrale dienst

Deelnemer

De Commissie Gelijke Behandeling wordt dit jaar onderdeel van het College voor de Rechten van de Mens.

Vmbo
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Afhankelijk van gemaakte keuzes kan een consequentie van het toelatingsbeleid zijn dat deelnemers niet worden

Diverse intakers signaleren dat deelnemers zich voor meerdere opleidingen inschrijven. Deels wijten ze dit aan onvol-

geplaatst in de opleiding waarvoor ze zich hadden aangemeld. Er geldt een algemene plicht voor instellingen om te

doende beroepsoriëntatie, maar ze merken ook op dat deelnemers niet het vertrouwen hebben dat de instelling hen

zorgen voor toegankelijk beroepsonderwijs (zie deel 1: De kaders benutten). Een wettelijk toelaatbare deelnemer moet

na afwijzing naar een passende alternatieve opleiding begeleidt. Sommige vmbo’s adviseren deelnemers om dezelfde

altijd geplaatst kunnen worden in een opleiding, hoewel niet in alle gevallen in de opleiding van eerste keuze.

reden om zich voor meerdere mbo-opleidingen in te schrijven.

Daaruit volgt een inspanningsverplichting ten aanzien van deelnemers die – om welke reden dan ook – niet direct
geplaatst worden. Deze inspanning strekt zich, afhankelijk van de gekozen organisatievorm, uit tot het moment van

Het vmbo

aanmelding bij een nieuwe opleiding of totdat de deelnemer daadwerkelijk elders is ingeschreven.

Een school voor voortgezet onderwijs blijft ook na het behalen van een diploma verantwoordelijk voor de leerling die
op die school een diploma heeft behaald.5 Door deze wettelijke bepaling kan een school niet overgaan tot uitschrijving

De verantwoordelijkheid voor heroriëntatie kan bij vier verschillende betrokkenen liggen: de opleiding, de centrale

voordat aannemelijk is gemaakt dat de leerling is ingeschreven bij een vervolgopleiding. De Leerplichtwet heeft een

dienst, de deelnemer of het aanleverend vmbo. Sommige instellingen kennen een volgordelijke organisatievorm waarin

vergelijkbare strekking.6

in eerste instantie de opleiding verantwoordelijk is, maar als die het niet af kan handelen een van de andere betrokkenen
de verantwoordelijkheid overneemt. In andere gevallen maken intakers per geval een afweging: is het noodzakelijk de

Het vmbo houdt dus een zorgplicht voor leerlingen die hun diploma hebben gehaald. Sommige mbo-instellingen gaan

deelnemer te begeleiden bij de heroriëntatie of kan de deelnemer het zelf af?

er daarom toe over om niet-geplaatste deelnemers terug te verwijzen naar het aanleverend vmbo en leggen daarmee
de verantwoordelijkheid voor de begeleiding bij het vinden van een nieuwe opleiding terug bij het vmbo.
Hoewel het zeker wenselijk is om het vmbo op de hoogte te stellen van het niet-plaatsen, is het volgens de geraadpleegde
deskundigen meer in de geest van de wet om uit te gaan van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit voorkomt ook
dat een situatie ontstaat waarin geen enkele instelling bereid is om de deelnemer aan te nemen.

"Voor instellingen geldt een
inspanningsplicht ten aanzien van
niet-geplaatste deelnemers."
De opleiding
Een medewerker die is verbonden aan de opleiding waar de deelnemer zich heeft aangemeld, is verantwoordelijk voor
de heroriëntatie. Vaak de intaker, soms een gespecialiseerde medewerker of de teammanager. Aandachtspunt is dat
de opleiding goed op de hoogte is van de alternatieve opleidingsmogelijkheden en de heroriëntatietrajecten die de
instelling aanbiedt.
De centrale dienst
De opleiding meldt niet-geplaatste jongeren aan bij de centrale dienst, die hen actief benadert. Bij de centrale dienst
werken gespecialiseerde medewerkers die kunnen helpen met bijvoorbeeld beroepskeuzetesten en de aanmelding bij
een nieuwe opleiding. Aandachtspunt is het voorkomen dat opleidingen deelnemers te makkelijk weigeren omdat ze
“toch wel herplaatst worden door de centrale dienst”. Dit gedrag kan ertoe leiden dat geen enkele opleiding bereid is
moeilijk plaatsbare deelnemers op te nemen, of dat bepaalde opleidingen alle zorgleerlingen krijgen.
De deelnemer
Opleidingen kunnen ook uitgaan van de redenering dat niet-geplaatste deelnemers zelf verantwoordelijk zijn voor het
vinden van een nieuwe opleiding. De zorgplicht veronderstelt wel dat de deelnemer hulp wordt aangeboden, bijvoorbeeld
door te wijzen op de dienstverlening van de centrale dienst. Het is echter aan de deelnemer om daar wel of geen
gebruik van te maken.

5
6

Ingevolge van artikel 27, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO).
Artikel 10.
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Hoofdstuk 04:
Implicaties van de
keuzes
In het vorige hoofdstuk is een groot aantal keuzes beschreven. De ideale organisatie
van de toelatingsprocedure bestaat niet; iedere keuze kent voor- en nadelen, zo
bespraken we ook al in deel 2: De functie bepalen. Er is dus geen sprake van de
beste keuze, maar wel van het bewust maken van keuzes en het goed beleggen van
de verantwoordelijkheid daarvoor in de organisatie (Honingh & Thomsen, 2011).
Het gegeven dat onderwijsinstellingen verschillende keuzes maken bij de organisatorische invulling van hun toelatingsprocedure heeft wel implicaties. In dit hoofdstuk
bespreken we er twee die in de onderwijsinstellingen vaak onbesproken blijven:
besef van diversiteit en de noodzaak tot openheid.

4.1 Besef van diversiteit
De Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel (2010) ziet toelatingsbeleid als een manier voor hbo-instellingen
om zich te onderscheiden. Deze redenatie kan breder getrokken worden. De vrijheid die opleidingen hebben om hun
eigen toelatingsbeleid te organiseren, leidt tot de mogelijkheid om die procedure te ontwikkelen die het meest helpt om
een opleiding vorm te geven ten dienste van de deelnemers en de regionale arbeidsmarkt. Ten dienste van de deelnemer
kan de opleiding bijvoorbeeld een brede eerste periode organiseren en de deelnemers daarna pas opsplitsen in specifiekere
opleidingen. Ten dienste van de regionale arbeidsmarkt een opleiding in samenwerking met een groot bedrijf in de regio.
Het gevolg van de keuzevrijheid is dat er tussen en soms ook binnen onderwijsinstellingen grote verschillen zijn in toelatingsprocedures. Waar de ene opleiding deelnemers zonder duidelijke beroepswens plaatst in een brede domeinopleiding,
laat een andere opleiding iedereen starten met de specialistische opleiding vanuit de ervaring dat de jongeren gaandeweg
al gemotiveerder raken en anders intern kunnen doorstromen.
Deze verschillen zijn niet altijd te herleiden tot de kenmerken van de beroepen waarvoor wordt opgeleid. Tijdens de
interviews is gesproken met medewerkers die dezelfde opleiding verzorgden bij verschillende instellingen. De verschillen
tussen de toelatingsprocedures waren groot. Waar op de eerste instelling alle deelnemers die zich aanmelden voor de
opleiding werden aangenomen, adviseerde de andere instelling tot wel de helft van de aangemelde deelnemers om
een andere opleiding te volgen. De eerste opleiding profileerde zich dan ook als een opleiding waar iedereen een kans
krijgt, de tweede als een specialistische opleiding met doorgroeimogelijkheden naar het hbo.
De betrokkenen zijn zich niet altijd bewust van deze verschillen. Ze zien de organisatorische keuzes die in de opleiding
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zijn gemaakt als de enige logische keuze of als vanzelfsprekend. Het risico bestaat dat de procedure hierdoor een ‘gewoonte’
wordt in plaats van een met een bepaald doel gemaakte keuze in een benoemd spanningsveld (zie deel 2: De functie
bepalen). Zo blijkt niet overal de relatie tussen de toelatingsprocedure en de opleidingsorganisatie goed te worden doordacht en is niet overal door de intakers expliciet nagedacht over de functie(s) van het toelatingsbeleid. De toelatingsprocedure krijgt dan niet de aandacht die deze, gezien zijn complexiteit, vraagt.

"Deelnemers krijgen maar
beperkt informatie over de
toelatingsprocedure."
4.2 Openheid
Toelatingsbeleid is vooral een – al dan niet in beleidsdocumenten vastgelegd – intern beleid. Niet alle opleidingen lijken
zich bewust van de consequenties die de met betrekking tot het toelatingsbeleid genomen keuzes hebben voor de deelnemer. Zowel stafmedewerkers als intakers zien het toelatingsbeleid meestal als een gegeven voor de deelnemer. Dit
blijkt onder andere uit de beperkte informatie voor deelnemers op het internet of tijdens voorlichtingen. De informatie
die deelnemers ontvangen, is veelal praktisch van aard: je krijgt een test, we voeren een gesprek. De betekenis van het
toelatingsbeleid als onderdeel van de visie op de opleiding blijft echter onbesproken: wil men iedereen een kans geven,
of alleen de deelnemers inschrijven die het best passen in het onderwijs dat men geeft?

Literatuurlijst

Openheid over het toelatingsbeleid naar de deelnemer heeft voordelen. Allereerst voorkomt het dat deelnemers verkeerde
verwachtingen hebben. Als een deelnemer weet dat informatie uitsluitend wordt gebruikt om het onderwijs aan te passen
aan de behoefte van de deelnemer en niet om deelnemers te weigeren, dan zal hij minder geneigd zijn om sociaal
wenselijke antwoorden te geven. En als een deelnemer weet dat na afwijzing altijd begeleiding naar een alternatieve
opleiding volgt, zal hij minder geneigd zijn om zich voor meerdere opleidingen tegelijk in te schrijven.
Ten tweede zullen deelnemers (en hun ouders) meer begrip hebben voor het toelatingsbeleid. Als van te voren bijvoorbeeld
bekend is wat het zorgprofiel is van de opleiding, zullen deelnemers sneller accepteren dat de opleiding hen niet kan
laten starten dan als dit als een complete verrassing komt.
Ten derde zorgt openheid ervoor dat deelnemers het toelatingsbeleid kunnen benutten als keuzefactor. Als bekend is
dat instelling X alle deelnemers toelaat en vervolgens maatwerktrajecten organiseert en instelling Y alleen de deelnemers
aanneemt die hoog scoren op een test zodat er klassikaal onderwijs gegeven kan worden, dan kan de deelnemer
besluiten welke opleiding het beste bij hem past.

2

LOB: loopbaanoriëntatie en -begeleiding.
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Bijlage 01:
Typering instellingen
Deze bijlage bevat een korte typering van de organisatie van de toelatingsprocedure
op de instellingen die deelnamen aan het onderzoek. De typeringen zijn niet per se
uitputtend en representatief, wel geven ze een beeld van de diversiteit. De begrippen
in dit hoofdstuk zijn nader uitgewerkt in de eerdere hoofdstukken.

Onderwijsinstelling A
Het toelatingsbeleid is georganiseerd volgens het veldloopmodel; iedereen mag starten, een deel haalt de eindstreep,
niet iedereen is even snel.
De onderwijsinstelling kent een uitgebreide, in procedure gestandaardiseerde toelatingsprocedure. De instelling benut de
verzamelde informatie in het zorgbeleid.
Alle deelnemers krijgen een test en een intakegesprek door een vakdocent over de leerloopbaan en zorgvraag. Dit gesprek
voert de intaker aan de hand van een doorstroom- en overdrachtsdossier.
Als een deelnemer besluit het toelatingsverzoek niet door te zetten, helpt de instelling om een alternatieve opleiding te
vinden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt echter primair bij het vmbo.

Onderwijsinstelling B
De opleiding is georganiseerd als parkwandeling; alle deelnemers starten in brede opleidingen waarna nieuwe testen
volgen die de verdere route bepalen.
De toelatingsprocedure is zeer uitgebreid en gestandaardiseerd, maar verschilt per niveau. De instelling benut de
verzamelde informatie voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding en het zorgbeleid. Ook maakt de instelling gebruik van
testen, opdrachten, informatiedossiers en een gesprek in een groep van zes deelnemers waarin de resultaten besproken
worden. Daarbij let men op de leerloopbaan, leren en de zorgvraag.
De instelling kan helpen bij het kiezen van een alternatieve opleiding, maar het initiatief en de verantwoordelijkheid
liggen bij de deelnemer.

Onderwijsinstelling C
De instelling kiest zo veel mogelijk voor een expeditiemodel; alleen kansrijke deelnemers starten met de opleiding.
De toelatingsprocedure is centraal georganiseerd, waarbij sprake is van maatwerk; de helft van de deelnemers wordt op
grond van het aanmeldformulier en het overdrachtsdossier direct geplaatst, de andere helft krijgt een verlengde intake
met een intakegesprek en testen. De centrale dienst is verantwoordelijk voor de doorverwijzing van niet-geplaatste
deelnemers, maar verwijst soms door naar het vmbo.
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Onderwijsinstelling D
De organisatie lijkt het meest op die van het expeditiemodel waarin een deel van de deelnemers die zich oorspronkelijk
had aangemeld, mag starten.
De toelatingsprocedure is gestandaardiseerd en opgebouwd uit steeds verdergaande screeningen door de administratie,
de opleidingen en de centrale dienst. Men maakt gebruik van een aanmeldformulier, een gestandaardiseerd intakegesprek
en een informatiedossier. Daarbij hanteert men criteria over de leerloopbaan, leren, zorg en wonen, gezin en vrije tijd.
Idealiter volgt op de toelatingsprocedure zo nodig een maatwerktraject waarin informatie relevant voor zorg of loopbaanoriëntatie en -begeleiding wordt benut. Dit is echter nog niet overal realiteit.
In de bbl wijken sommige opleidingen af van de procedure; het bedrijf bepaalt daar of de deelnemer wordt aangenomen.
Onderwijs en bedrijfsleven beslissen samen op welk niveau de deelnemer start.

Onderwijsinstelling E
De instelling kent per locatie een eigen toelatingsbeleid. Op de locatie van onderzoek is de toelatingsprocedure vooral
maatwerk per opleiding. Daarbij organiseert de locatie de opleidingen volgens het veldloopmodel.
De procedure verschilt van directe inschrijving na aanmelding tot opleidingen waar de docent een test afneemt en een
intakegesprek voert aan de hand van het informatiedossier, opdrachten moeten worden uitgevoerd en de deelnemers
zich oriënteren in het bedrijfsleven.

Onderwijsinstelling F
Op dit moment hanteert men het veldloopmodel, maar dit neigt al sterker naar het expeditiemodel.
Daartoe werkt de instelling met een gestandaardiseerd toelatingsbeleid georganiseerd rond een regionaal digitaal
informatiesysteem waarin scholen en gemeenten informatie uitwisselen. Voor bijzondere deelnemersstromen kent men
netwerkbijeenkomsten. In de uitvoering is het beleid sterk gedecentraliseerd en daarmee divers.

Onderwijsinstelling G

Gebruikte afkortingen

Het toelatingsbeleid is een voornamelijk apart beleid. Daarbij stuurt de instelling aan op het expeditiemodel.
De aanname is uitgebreid en gedecentraliseerd en bestaat meestal uit testen, twee informatiedossiers en een intakegesprek
waarbij vrijwel alle criteria ter sprake kunnen komen. Deelnemers die niet direct ingeschreven worden, krijgen volgens
de procedure centrale begeleiding. In de bbl is aanname een gezamenlijk proces van bedrijfsleven en onderwijs.

Onderwijsinstelling H
De instelling hanteert het expeditiemodel, maar de eerste tien weken zijn tevens een parkwandeling omdat deelnemers
binnen deze periode kunnen overstappen naar een andere opleiding.
De instelling is net overgestapt van een gedecentraliseerde naar een gestandaardiseerde toelatingsprocedure, waarbij
het toelatingsbeleid ook benut moet gaan worden tijdens het onderwijs. Men hanteert voor de meeste aanmeldingen
een beknopte toelatingsprocedure. Ongeveer 1 op de 5 deelnemers krijgt een intakegesprek en/of een test over criteria
rondom de leerloopbaan en leren. De doorverwijzing van niet-geplaatste deelnemers gaat lopen via de centrale dienst,
maar de verantwoordelijkheid ligt nu nog bij de deelnemer en het vmbo.
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Gebruikte afkortingen
Aoc		

Agrarisch opleidingscentrum

Bbl		

Beroepsbegeleidende leerweg

Bol		

Beroepsopleidende leerweg

Cao		

Collectieve arbeidsovereenkomst

CGB		

Commissie Gelijke Behandeling

Ecbo		

Expertisecentrum Beroepsonderwijs

Hbo		

Hoger beroepsonderwijs

LOB		

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Mbo		

Middelbaar beroepsonderwijs

Min		

Ministerie

OCW		

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Pro		

Praktijkonderwijs

Roc		Regionaal opleidingencentrum
RMC		Regionale Meld- en Coördinatiepunten
Vmbo		

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

Vso		

Voortgezet speciaal onderwijs

Vsv		

Voortijdig schoolverlaten

WEB		

Wet educatie- en beroepsonderwijs

WVO		

Wet op het voortgezet onderwijs
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Mbo-instellingen besteden steeds meer aandacht aan hun toelatingsbeleid. Toch leven er nog veel vragen
over dit onderwerp. Met deze publicatie wil ecbo de kennis over het toelatingsbeleid vergroten en de
discussie in de onderwijsinstellingen hierover voeden. Het onderzoek biedt een kader dat onderwijs-

instellingen kunnen gebruiken om hun eigen beleid tegen het licht te houden en om inspirerende ideeën
op te doen.

Voor u ligt het derde deel van het drieluik over het toelatingsbeleid van mbo-instellingen. Dit deel beschrijft

de organisatorische keuzes die instellingen maken in de vormgeving van hun toelatingsbeleid. Bijvoorbeeld
over te hanteren criteria, de betrokkenen of de afweging tussen standaardisatie en maatwerk.

Deel 1 beschrijft het wettelijk kader van het toelatingsbeleid. Deel 2 beschrijft de drie functies die toelatings-

beleid kan hebben: de deelnemer leren kennen, helpen met de beroepskeuze en begeleiden bij het kiezen
voor een haalbare opleiding. Een onderzoeksverantwoording is beschikbaar via www.ecbo.nl.

Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) is het landelijk expertisecentrum van en voor de sector

beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Doelstelling van ecbo is het ontsluiten, ontwikkelen en ver-

spreiden van wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis die relevant is voor de sector en de samenleving.
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