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Samenhang met andere beleidsdocumenten 

• De informatie in dit document sluit aan op de informatie over inschrijving en toelating 

  die in het Studentenstatuut 2020-2023 van ROC TOP staat; 

• Beleid BSA, inclusief toepassing tijdelijke bijstellingen BSA vanaf 1 augustus 2020, in 

  verband met Corona; 

• Servicedocument 4.0 Bijstellingen Corona MBO Raad (extern) 

 

TOELATINGSBELEID ROC TOP 2021-2022 

Het toelatingsbeleid van ROC TOP richt zich op het plaatsen van studenten in opleidingen 

die het best passen bij hun competenties, (het ontdekken van) hun ambities en 

mogelijkheden. Een passende opleiding biedt de meeste kansen op succes en voorkomt 

uitval en switchen. Onderwijs met persoonlijke aandacht begint hier en ROC TOP 

begeleidt aspirant studenten die belangstelling hebben voor een opleiding bij ROC TOP 

zo goed mogelijk naar de juiste plek.  

 

1. Het toelatingsbeleid en toelatingsprocedure van ROC TOP  

ROC TOP heeft een zorgvuldig toelatingsbeleid, waarbij de toelatingsprocedure is 

vastgelegd. Hierdoor zijn aspirant studenten en medewerkers goed op de hoogte van de 

procedure en daarbij horende criteria. Het doel van ons toelatingsbeleid is het verwoorden 

van de wettelijke regels die rondom de toelating tot een opleiding gelden en hoe ROC 

TOP daar vorm aan geeft. Dit geeft duidelijkheid en transparantie aan studenten en 

medewerkers over procedures, rechten en afspraken. Waar in dit document het woord 

‘student’ staat, wordt de aspirant student van ROC TOP bedoeld. 

 

Om toegelaten te worden tot een opleiding van ROC TOP voldoet de aspirant student 

minimaal aan de wettelijk1 gestelde vooropleidingseisen (zie bijlage A3). De toelating 

verloopt zorgvuldig en volgens een vaste procedure. De aspirant student ontvangt direct 

na aanmelding een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Er is sprake van een 

feitelijke inschrijving als ‘student’ of als ‘examendeelnemer’ vanaf het moment dat de 

toelating is vastgelegd in een onderwijsovereenkomst, al dan niet gecombineerd met een 

praktijkovereenkomst.  

 

 
1 (WEB, art. 8.2.1/8.2.2) 
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Als een aangemelde aspirant student niet wordt toegelaten, geeft de onderwijsmanager 

uitleg over deze beslissing. De beslissing wordt schriftelijk bevestigd. Hierbij kan de 

aspirant student eventueel worden geadviseerd zich voor een andere opleiding aan te 

melden. Binnen de toelatingsprocedure wordt de aspirant student de gelegenheid 

geboden om conform de klachtenregeling van ROC TOP bezwaar aan te tekenen of in 

beroep te gaan.  

 

Bij de Entree-opleidingen2 worden, als resultaat van een uitgebreide toelatingsprocedure, 

afspraken gemaakt over de gewenste ontwikkeling en resultaten van de student 

gedurende de eerste vier maanden. Tevens worden afspraken gemaakt over de vereiste 

inspanning vanuit de student en de reguliere (en eventueel extra) begeleiding vanuit ROC 

TOP. Deze afspraken worden vastgelegd in een bijlage van de onderwijsovereenkomst. 

 

ROC TOP behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname een opleiding of 

delen daarvan niet te starten. In dat geval wordt de onderwijsovereenkomst ontbonden. 

ROC TOP spant zich in om samen met de student een passend alternatief binnen of buiten 

de instelling te vinden. Een student die besluit de opleiding niet te starten, is verplicht de 

instelling hiervan voor de start van de opleiding op de hoogte te stellen. 

 

Dit document beschrijft het toelatingsbeleid binnen ROC TOP. Dit toelatingsbeleid is 

vastgesteld door het College van Bestuur en wordt  jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Het 

toelatingsbeleid wordt jaarlijks vóór 1 februari vastgesteld. 

 

2. Wettelijke voorwaarden voor toelatingsrecht op een mbo-opleiding aan ROC TOP  

  en wettelijke uitzonderingen hierop  

 

Er zijn drie voorwaarden waar een student aan moet voldoen voor automatisch 

toelatingsrecht op een opleiding aan ROC TOP:  

1. Vóór 1 april aanmelden bij de opleiding; 

2. Deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten die horen bij de opleiding (bijvoorbeeld 

een kennismakingsgesprek);  

3. Voldoen aan de wettelijke vooropleidingseisen (of nadere vooropleidingseisen bij niet-

verwante doorstroom vanuit het vmbo);  

 

Er zijn twee wettelijke uitzonderingen waarbij een mbo-opleiding een student mag 

weigeren bij een aanmelding, ook als deze zich vóór 1 april heeft aangemeld: 

1. Als een opleiding de (wettelijke) mogelijkheid heeft om aanvullende toelatingseisen te 

stellen. ROC TOP heeft enkele opleidingen waarbij aanvullende eisen gesteld mogen 

worden.   

 
2 Entreeopleidingen zijn er voor jongeren zonder een diploma van een vooropleiding. De entreeopleiding bereidt jongeren 

voor op de arbeidsmarkt of op doorstroming naar een mbo-2-opleiding. Met de entreeopleiding kunnen studenten de 
belangrijkste vaardigheden ontwikkelen die zij nodig hebben voor een baan. 
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2. Als er meer aanmeldingen voor een opleiding zijn dan plekken (numerus fixus). 

Wanneer de opleiding dit verwacht, dient de onderwijsorganisatie aankomende 

studenten hierover te informeren in de opleidingsinformatie en voorlichting.  

 

De drie voorwaarden voor toelatingsrecht en de twee wettelijke uitzonderingen op dit 

toelatingsrecht staan in de bijlage 1 van dit document uitgewerkt.   

 

3. Plaatsing en inschrijving 

De student meld zich aan op een voorlichtingsactiviteit van ROC TOP, of via de website 

roctop.nl/aanmelden. Als de student het toelatingsproces heeft doorlopen en voldoet aan 

het toelatingsrecht op een opleiding, ontvangt hij/zij uiterlijk twee weken na het 

kennismakingsgesprek een bevestiging van plaatsing bij ROC TOP, ofwel een 

plaatsingsbesluit (bij de opleiding Sport en Bewegen wijkt deze termijn af vanwege de 

Sporttest). Studenten ontvangen per post een Onderwijsovereenkomst (OOK) die zij en – 

indien ze jonger zijn dan 18 jaar – hun ouders/verzorgers vóór aanvang van de opleiding 

moeten ondertekenen en terugsturen met de juiste documenten. Na ontvangst van de 

OOK zijn zij verzekerd van een plek bij ROC TOP, tenzij blijkt dat niet is voldaan aan de 

vooropleidingseis.  

 

De student heeft recht op begeleiding en kan extra begeleiding krijgen als daar aanleiding 

toe is. De SLB-er, de student en de manager maken de afweging om individuele 

begeleiding te bieden. In de Studentinformatie TOP staat vermeld welke ondersteuning 

kan worden aangeboden. Naast specialistische begeleiders van ROC TOP wordt ook van 

begeleiding van externe specialisten gebruik gemaakt, zoals leerplichtambtenaren, 

jeugdadviseurs en schuldhulpverleners. 

 

De student heeft in zijn eerste jaar van zijn opleiding recht op een voortgangsgesprek. Bij 

de begeleiding van de student wordt uitgegaan van wat de student al kan en wat hij zij nog 

nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. De vorm wordt bepaald door de school. In het 

voortgangsgesprek bespreken de student en de opleiding de studievoortgang. Het 

studievoortgangsgesprek kan uitmonden in een (negatief) BSA. Het BSA-beleid van ROC 

TOP staat in een apart document beschreven.  

 

4. Wettelijk kader toelatingsbeleid 

Het wettelijk kader van het toelatingsbeleid wordt gevormd door de Wet educatie en 

beroepsonderwijs (WEB), de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), de 

doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs en de Wet vroegtijdige aanmelddatum voor 

en toelatingsrecht tot het mbo. Ook moet rekening worden gehouden met de Wet gelijke 

behandeling ziekte/handicap (WGBH/cz), de Wet gelijke behandeling op grond van 

leeftijd bij arbeid (WGBL), het Burgerlijk Wetboek (BW), de Grondwet en Europese 

verdragen, zoals het Kinderrechtenverdrag. Ook in het kader van passend onderwijs heeft 

ROC TOP de plicht om een passende opleiding te bieden.  
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Meer informatie over het toelatingsbeleid van mbo-instellingen in het algemeen staat op:  

- https://www.mboraad.nl/themas/toelatingsrecht 

- https://onderwijsenexaminering.nl/app/uploads/16.08.2019-Handreiking-

Toelatingsrecht.pdf 

- https://www.mboraad.nl/faq (lijst met vragen en antwoorden over de Wet vroegtijdige 

aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo die het ministerie van OCW heeft 

samengesteld) 

 

5. (Tijdelijke) aanpassingen in toelating die vanaf 1 augustus 2020 vanwege corona  

  gelden 

- Als een BBL-student bij de start van het studiejaar nog geen leerbaan bij een erkend 

leerbedrijf heeft, dient ROC TOP de student toch in te schrijven. De school kan, al dan 

niet op verzoek van de student, bedrijven voor erkenning aandragen bij SBB. De 

school kan ook de hulp inroepen van een adviseur van SBB bij het zoeken naar een 

leerbaan.  

- Als op 31 december van het studiejaar de BBL-student nog steeds geen 

praktijkovereenkomst heeft met een erkend leerbedrijf, dient ROC TOP samen met de 

student te onderzoeken hoe deze toch de opleiding voort kan zetten. Duidelijke 

communicatie is hierbij belangrijk. Dat kan bijvoorbeeld opleveren dat de student de 

studie voortzet in de BOL-variant of overstapt naar een andere mbo-opleiding. 

 

Bovenstaande punten komen uit het servicedocument 4.0 van de MBO Raad:  

https://www.mboraad.nl/publicaties/servicedocument-40-aanpak-corona-mbo-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mboraad.nl/themas/toelatingsrecht
https://onderwijsenexaminering.nl/app/uploads/16.08.2019-Handreiking-Toelatingsrecht.pdf
https://onderwijsenexaminering.nl/app/uploads/16.08.2019-Handreiking-Toelatingsrecht.pdf
https://www.mboraad.nl/faq
https://www.mboraad.nl/publicaties/servicedocument-40-aanpak-corona-mbo-0
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Bijlage A: Wettelijke voorwaarden (3) en uitzonderingen (2) voor toelating 

 

A1 Eerste voorwaarde toelatingsrecht: vóór 1 april aanmelden bij de opleiding 

Studenten moeten zich digitaal voor een opleiding aanmelden via 

https://aanmelden.roctop.nl/. Dat kan jaarlijks vanaf 1 september. Zij ontvangen een 

bevestiging van hun aanmelding. Indien een student zich vóór 1 april voorafgaand aan het 

nieuwe studiejaar voor een opleiding aanmeldt, heeft hij/zij recht op plaatsing bij deze 

opleiding en recht op een studiekeuzeadvies3. Bij aanmelding na 1 april heeft een student 

niet meer automatisch het recht op plaatsing en op een studiekeuzeadvies, maar ROC TOP 

spant zich dan wel in om een student te plaatsen. Op grond van personeelsformatie kan 

ROC TOP een student dan toch voor de desbetreffende studie afwijzen; in dat geval spant 

ROC TOP zich in om de student van een passende plek te voorzien.  

 

Studenten die zich door een negatief BSA (Bindend Studieadvies) niet vóór 1 april kunnen 

inschrijven, worden niet geweigerd door ROC TOP op basis van de aanmelddatum. De 

aanmelddatum van 1 april geldt verder niet voor opleidingen die op een ander moment in 

het studiejaar starten. De andere maatregelen (toelatingsrecht, recht op studiekeuzeadvies, 

studievoortgangsgesprek en BSA) blijven wel gelden. Het BSA-beleid van ROC TOP staat 

in een apart document beschreven. 

 

In geval van afwijzing ondersteunt ROC TOP kwalificatieplichtige studenten die zich na 1 

april hebben aangemeld, bij het zoeken naar een alternatieve opleiding binnen of buiten 

ROC TOP (gedurende acht weken). Daarbij wordt rekening gehouden met de wensen van 

de student. Als dat niet lukt, neemt ROC TOP contact op met RMC/Leerplicht om 

gezamenlijk naar een oplossing te zoeken voor de student.  

 

A2 Tweede voorwaarde toelatingsrecht: deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten 

De intake heeft tot doel een wederzijdse kennismaking tussen student en opleiding te 

faciliteren. ROC TOP mag zelf bepalen hoe de intakeactiviteiten worden vormgegeven, 

welke activiteiten er georganiseerd worden en aan welke studenten deze worden 

aangeboden. De volgende voorwaarden zijn aan de intake verbonden: 

- De student heeft het recht om te weten uit welke onderdelen de intake bestaat. 

- De aard van de intake is een algemene introductie tot elkaar; het mag geen toets of 

test zijn waarvan de resultaten gebruikt worden als weigeringsgrond. 

 

ROC TOP heeft als intakeactiviteit gekozen voor kennismakingsactiviteiten. Na aanmelding 

wordt elke student door ROC TOP uitgenodigd voor een kennismakingsactiviteit die hoort 

bij de desbetreffende opleiding (zie www.roctop.nl). Daarnaast zijn er voor enkele 

opleidingen nog aanvullende verplichte intakeactiviteiten.  

 

 
3 Dat is wettelijk vastgelegd in 2018 om de overstap van jongeren naar het mbo goed te laten verlopen en daarbij 
de positie van de student te versterken.  

https://aanmelden.roctop.nl/
http://www.roctop.nl/
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Als een student niet heeft deelgenomen aan de verplichte intakeactiviteit(en), vervalt het 

recht op een studiekeuzeadviesgesprek en het toelatingsrecht van de student. 

De kennismakingsactiviteiten en de aanvullende verplichte intakeactiviteiten (en de 

planning daarvan) worden voorafgaand aan het nieuwe schooljaar bekend gemaakt en 

gepubliceerd.  

 

Meldt een student zich vóór 1 april aan én heeft hij/zij aan de eventuele verplichte 

intakeactiviteiten deelgenomen, dan heeft hij/zij recht op een studiekeuzeadvies vanuit 

ROC TOP. Dit studiekeuzeadvies is niet bindend. De student moet het advies zelf 

aanvragen, maar de opleiding waarvoor de student zich heeft aangemeld kan dit ook 

ongevraagd aanbieden.   

 

Met het studiekeuzeadvies weet de student beter of de studie en/of het niveau passend is 

(final check). Hiermee wordt de student geadviseerd of de opleiding echt goed bij zijn 

wensen, motivatie, talenten en eventueel beperkende kenmerken past.  

 

Het advies kan zijn: 

- De opleiding past bij de student. 

- De opleiding waarvoor de student zich heeft aangemeld past, maar het niveau niet. 

- Er is een uitgebreider studieloopbaanadviesgesprek nodig in verband met een onjuist  

beroepsbeeld en/of motivatie. 

- Een andere opleiding binnen/buiten ROC TOP past beter bij de student. 

 

Voor studenten die zich voor meer opleidingen hebben aangemeld, mag ROC TOP één 

studiekeuzeadvies voor meer opleidingen uitbrengen. 

 

A3 Derde voorwaarde toelatingsrecht: voldoen aan wettelijke vooropleidingseisen 

Om toegelaten te kunnen worden tot een mbo-opleiding van ROC TOP, moet een student 

voldoen aan de volgende wettelijke vooropleidingseisen (zie www.rijksoverheid.nl):  

 

mbo-opleiding Vooropleidingseisen 

Niveau 4 

specialistenopleiding 

diploma vakopleiding (mbo niveau 3) voor hetzelfde beroep of 

dezelfde richting 

Niveau 4 

middenkaderopleiding 

of niveau 3 

vakopleiding 

 

• diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, 

vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo 

gemengde leerweg  

of 

• diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of 

vakopleiding (mbo niveau 3) 

of  

http://www.rijksoverheid.nl/
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• bewijs van goed doorlopen van de eerste 3 leerjaren van de 

havo of het vwo. Of een ander diploma of bewijsstuk dat de 

overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling 

Niveau 2 

basisberoepsopleiding 

• diploma lbo, vbo, vmbo basis- of kaderberoepsgerichte 

leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo , mavo-vbo of 

vmbo gemengde leerweg 

of  

• diploma entreeopleiding of basisberoepsopleiding (mbo 

niveau 2) 

of  

• bewijs van goed doorlopen van de eerste 3 leerjaren van de 

havo of het vwo. Of een ander diploma of bewijsstuk dat de 

overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling 

Entreeopleiding 

(vroeger niveau 1) 

• op 1 augustus minimaal 16 jaar 

• geen opleiding mbo-2, mbo-3 of mbo-4 kunnen volgen, 

omdat niet wordt voldaan aan de toelatingsvoorwaarden 

voor die opleidingen 

 

ROC TOP volgt de wettelijke vooropleidingseisen. Indien een student zich aanmeldt voor 

een opleiding, maar niet voldoet aan de juiste vooropleidingseis, vervalt het 

toelatingsrecht en kan de student zijn/haar opleiding niet starten. 

 

A4 Eerste wettelijke uitzondering op het toelatingsrecht: aanvullende toelatingseisen  

  (opleidingsspecifiek) 

In een ministeriële regeling van het ministerie van OCW is vastgelegd voor welke 

opleidingen aanvullende toelatingseisen mogen worden gesteld (zie voor het totale 

overzicht: https://wetten.overheid.nl/BWBR0040310/2019-08-01#Bijlage).  

 

Binnen ROC TOP hebben de sportopleidingen en de beveiligingsopleidingen aanvullende 

toelatingseisen. Deze aanvullende toelatingseisen – inclusief selectieprocedure – zijn per 

opleiding beschreven en te vinden op www.roctop.nl.  

 

A5 Tweede wettelijke uitzondering op het toelatingsrecht: numerus fixus  

Jaarlijks wordt door het College van Bestuur vastgesteld voor welke opleidingen een 

numerus fixus geldt. Indien er numerus fixus opleiding komen, zullen deze terug te vinden 

zijn op www.roctop.nl, evenals het aantal plaatsen en de toelatingsprocedure. Bij een 

numerus fixus opleiding zal ROC TOP de selectie van studenten laten plaatsvinden op 

basis van niet-kwalitatieve criteria, tenzij er voor de opleiding al aanvullende eisen worden 

gesteld (toewijzing op basis van motivatie, vaardigheden of eerder behaalde cijfers mag 

niet). ROC TOP kent momenteel geen numerus fixus opleidingen.  

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0040310/2019-08-01#Bijlage
http://www.roctop.nl/
http://www.roctop.nl/

