
Oldenzaal, 15 december 2017 

 

 

Aan:  de eindexamenleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s), 

Betreft:  Informatie aanmelding MBO – vervolgopleiding 

 

 

 

Beste examen leerling, beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

In de komende maanden ga jij je voorbereiden op je examen en in mei ga je examen doen. Ook 

ben je druk met het kiezen van een vervolgopleiding. Een spannende periode. Via deze brief 

zetten we alles voor jou op een rij wat betreft het aanmelden voor een vervolgopleiding.  

 

De aanmelding en de nieuwe wet! 

Jij bent zelf verantwoordelijk voor de aanmelding. Samen met je ouder(s)/verzorger(s) kun je 

het aanmeldingsformulier van de opleiding die je wilt gaan doen invullen en opsturen (digitaal). 

Meld je zo spoedig mogelijk aan op het moment dat je een keuze hebt gemaakt, maar niet 

overhaasten! 

 

Vanaf dit schooljaar hebben wij te maken met de nieuwe wet ‘wet toelatingsrecht’. Hoewel 

deze wet nog niet volledig is uitgewerkt willen we je toch informeren over datgene wat wij 

inmiddels weten. Hieronder volgt een uitgebreide toelichting. Tevens is er een filmpje gemaakt 

waarin de wet wordt uitgelegd. Voor het kijken van het filmpje klik je op de volgende link: 

https://youtu.be/sHoee1CStUE 

 

 

WET TOELATINGSRECHT  

In de wet is geregeld dat een leerling die zich voor 1 april aanmeldt, de juiste vooropleiding 

heeft en deelneemt aan verplichte intakeactiviteiten recht heeft op toelating tot de opleiding 

waarvoor hij/zij zich heeft aangemeld. Op zich is dit voor onze leerlingen een positieve 

verandering! Wel zijn er twee uitzonderingen. 

 

Uitzondering 1: Instroombeperking / Numerus fixus / Loting opleiding 

Elke MBO instelling kan voor een opleiding het aantal toe te laten studenten beperken vanwege 

de opleidingscapaciteit, beschikbaarheid stageplaatsen of met het oog op kansen op de 

arbeidsmarkt. Dit zijn de zogenoemde numerus fixus / loting opleidingen die per MBO instelling 

kunnen verschillen.  

Alle leerlingen die aan de toelatingseisen voldoen moeten dezelfde kans hebben om toegelaten 

te worden en daarom mag bij het toewijzen van de beschikbare plaatsen niet gekeken worden 

naar geschiktheid. Want door het behalen van het gevraagde diploma voldoet de leerling aan de 

toelatingseisen. 

 

Elke MBO instelling mag zelf een methode bepalen hoe ze de beschikbare plaatsen toewijzen, 

maar moet hierover wel duidelijk communiceren.  

 

De informatie die we hebben gekregen is dat het ROC van Twente op dinsdag 3 april de 

beschikbare opleidingsplaatsen gaat verloten onder de leerlingen die zich voor 1 april hebben 

aangemeld. Dit geldt ook voor het AOC Oost. Een aantal MBO instellingen hanteren een andere 

werkwijze voor de loting opleidingen. Aventus, Deltion en Landstede plaatsen leerlingen op 

volgorde van aanmelding. Belangrijk voor een opleiding aan één van deze scholen is dus zo snel 

mogelijk aan te melden. Aanmelden is nu al mogelijk! MBO instellingen moeten uiterlijk 1 

februari kenbaar hebben gemaakt welke opleiding een numerus fixus krijgen. Het ROC van 

Twente heeft dit op 14 december j.l. bekend gemaakt. Als bijlage vindt u de lijst met 

opleidingen met instroombeperking. Deze lijst is terug te vinden op de website van de school, 

maar ook op www.rocvantwente.nl/instroombeperking.  

 

 

 

https://youtu.be/sHoee1CStUE
http://www.rocvantwente.nl/instroombeperking


Uitzondering 2: Opleidingen met aanvullende eisen 

Er komt een landelijke lijst met opleidingen waarvoor aanvullende eisen mogen worden gesteld 

en ook welke eisen dat zijn. Er mogen aanvullende eisen gesteld worden als een leerling over 

bepaalde kennis of vaardigheden moet beschikken om de opleiding succesvol af te kunnen 

ronden of het latere beroep uit te kunnen oefenen. Ook hiervoor geldt dat MBO instellingen 

uiterlijk 1 februari kenbaar moeten maken voor welke opleidingen zij aanvullende eisen stellen 

en hoe de selectieprocedure eruit ziet.  

Op dit moment is er een voorlopige lijst met opleidingen die aanvullende eisen mogen stellen. 

Deze lijst is te vinden op de site van de Rijksoverheid. U moet o.a. denken aan creatieve 

opleidingen, Veiligheid en Vakmanschap en Sport & Bewegen. 

 

In principe heeft het moment van aanmelden voor een opleiding met aanvullende eisen geen 

invloed op de kans om toegelaten te worden (mits de aanmelding vóór 1 april plaatsvindt). Wel 

geldt in het algemeen dat hoe eerder een leerling zich aanmeldt, hoe eerder de intakeprocedure 

zal starten en de leerling zal weten of hij/zij voldoet.  Er is dan meer tijd om op zoek te gaan 

naar een alternatief mocht de leerling niet worden toegelaten. 

 

Er zullen ook opleidingen zijn die zowel numerus fixus opleiding zijn als aanvullende eisen 

mogen stellen.  

 

 

Aanmelden in 2 stappen 

 
Hoewel de landelijk aanmeldtermijn 1 april is, stimuleren wij leerlingen om vóór 1 maart aan 

te melden. Dit zullen wij ook met de mentoren communiceren. Wij doen dit, zodat wij nog ruim 

de tijd hebben om met leerlingen te kijken naar alternatieven, mocht dit nodig zijn gezien 

uitzondering 1 en 2 van de nieuwe wet.  
Let op! Ook als je nog twijfelt over je opleidingskeuze, meld je dan aan voor 1 april. Op die 

manier heb je wel recht op een opleidingsplek! Je kunt in je aanmelding aangeven dat je nog 

twijfelt en eventueel een studie-adviesgesprek bij het ROC/AOC aanvragen. 

 

De volgende 2 stappen zijn nodig voor de aanmelding: 

Stap 1  Het Digitaal Doorstroom Dossier (DDD) VMBO/MBO: 

Het DDD is een overdrachtsformulier van het VMBO naar het MBO. Het DDD bestaat 

 uit drie delen. Deel A wordt ingevuld door de leerling (persoonlijke gegevens,  

 motivatie voor de gekozen opleiding, competenties etc.). Deel B wordt ingevuld door 

 de mentor met informatie over zaken waarmee in de begeleiding op het MBO rekening 

moet worden gehouden. Deel C is de akkoordverklaring. Zodra de leerling en de 

mentor hun deel hebben ingevuld is het aan de leerling én ouder(s)/verzorgers(s) om 

akkoord te geven. Daarna is het DDD beschikbaar voor het MBO. Alle leerlingen 

hebben een account aangemaakt in Intergrip om hun DDD in te kunnen vullen. De 

leerling kan dit ook thuis doen. 

Stap 2  Het aanmeldingsformulier  

  Je kunt je digitaal aanmelden via de website van het ROC van Twente,   

  www.rocvantwente.nl of AOC Oost, www.aoc-oost.nl, hetzelfde geldt veelal ook voor 

  andere MBO scholen. 

 

Aanmelden voor een 2e vervolgopleiding 

Het ROC van Twente zegt hierover het volgende: 

Studenten kunnen zich in principe maar voor één opleiding (met een instroombeperking) 

aanmelden. Volgt er toch een tweede aanmelding (voor een opleiding met instroombeperking) 

wordt altijd contact opgenomen met de student en worden op basis daarvan vervolgacties 

ingezet.  

 

Een leerling kan zich wel bij verschillende MBO instellingen aanmelden voor een opleiding met 

instroombeperking! 

Ben je toch uitgeloot voor een opleiding, meld je dan zo snel mogelijk bij de decaan op je eigen 

school. Samen bekijken we dan je aanmelding voor een 2e keuze. 

http://www.rocvantwente.nl/
http://www.aoc-oost.nl/


Intakeprocedure MBO 

Intakegesprek 

Op het moment dat jij je hebt aangemeld ontvang je een bevestiging per mail (bij digitaal 

aanmelden) en/of per post. Daarna krijg jij een uitnodiging voor een intaketest en een 

intakegesprek. Informatie over de intaketest en het gesprek ontvang je na aanmelding.  

Bij het intakegesprek mogen ouder(s)/verzorger(s) aanwezig zijn! 

 

Toegelaten? 

Na de intake hoor je of je wordt toegelaten tot de opleiding. Er zijn verschillende uitslagen 

mogelijk. De uitslag kan zijn: 

 - Je wordt toegelaten zonder aanvullende afspraken, of 

 - Je wordt toegelaten met aanvullende afspraken (bijv. extra ondersteuning), of 

- Je krijgt het advies om een andere opleiding te kiezen. Mocht je inderdaad voor een andere 

opleiding kiezen, dan volgt er een verlengde intake waarin gekeken wordt welke opleiding 

beter bij je zou kunnen passen. Deze verlengde intake wordt verzorgd door het ROC van 

Twente of AOC Oost. Uiteraard ben je ook bij de decanen op school van harte welkom! 

 

Definitief toegelaten: 

Als de toelating definitief is, krijg je bericht van het ROC/AOC dat je onderstaande documenten 

moet opsturen.  

- Kopie van je identiteitskaart/paspoort (voor- en achterkant). 

- Kopie van een geldige verblijfsvergunning (indien van toepassing). 

- Getekende onderwijsovereenkomst. 

- Kopie van je diploma en cijferlijst. (dit kan pas na de uitslag en diploma-uitreiking) 

- Indien van toepassing: een verklaring dyslexie, dyscalculie, etc. 

 

Open Dagen: 

Heb je nog geen keuze kunnen maken voor een opleiding, dan kun je nog gebruik maken van 

de Open Dagen. Op Open Dagen kun je veel informatie krijgen over een vervolgopleiding en je 

kunt alvast de sfeer proeven van de school. Bereid het bezoek voor door een aantal vragen op 

papier te zetten om aan de aanwezige docenten en studenten te kunnen stellen. Zo kun je een 

goed beeld krijgen van de opleiding en de school.  

 

ROC van Twente    AOC-Oost 

29 januari 2018 – Enschede   26 januari 2018 – Almelo 

30 januari 2018 – Hengelo   26 januari 2018 – Enschede  

31 januari 2018 – Almelo / Vroomshoop  

1 februari 2018 – Rijssen / Holten  

 

Kijk voor de adressen en tijden op de websites van het ROC van Twente en het AOC-Oost. 

 

Zorg dat je goed geïnformeerd bent! 

Meer informatie over de open dagen, de aanmelding en over vervolgopleidingen is te vinden op 

de website: www.rocvantwente.nl en www.aoc-oost.nl. 

 

Succes met je aanmelding! 

 

Namens de decanen van het Twents Carmel College, loc. Potskampstraat en Losser, 

Sandra Schreurs  

Anouk Zuidersma 

Harold Dommeck 

 

 

 

 

http://www.rocvantwente.nl/

