
SERVICEDOCUMENT DOORSTROOM MBO-MBO NOORD NEDERLAND 
 
Aan:   Mbo-opleidingen in Noord-Nederland 
Datum: 28 mei 2020 
Betreft: afspraken voorwaardelijke toelating van ongediplomeerde Mbo-ers in een 

vervolgopleiding in het Mbo ten tijde van de Coronacrisis. 
 
 
Landelijke regelgeving en Noord-Nederlandse afspraken 

   

Naar aanleiding van het landelijke servicedocument mbo-aanpak Coronavirus COVID-19 versie 3.0 
(klik hier) over maatregelen in Corona-tijd hebben de besturen van Noorderpoort, Alfa-college en 
Drenthe College afgesproken het initiatief te nemen op het gebied van de doorstroom en 
afstemming Mbo-Mbo in Noord Nederland, zowel intern als extern gericht. De bedoeling is dat 
onderstaande werkwijze wordt toegepast in alle ROC’s en AOC’s in Noord Nederland, specifiek bij de 
overstap van studenten naar een vervolg-opleiding bij een andere instelling.  
 
Interne en externe doorstroom Mbo-Mbo Noord-Nederland: 
Het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk studenten diplomeren voor de start van het schooljaar 2020-
2021. Voor studenten die nog een beperkt deel van hun opleiding moeten afronden voor het 
behalen van het diploma en waarvan de verwachting is dat dit voor 1 januari 2021 haalbaar is, geldt 
dat zij met een Afrondingsadvies van de huidige Mbo-opleiding kunnen starten in hun 
vervolgopleiding in het Mbo. De toeleverende opleiding neemt het Afrondingsadvies over. 
Dat betekent dat de vervolgopleiding er op vertrouwt dat de huidige Mbo-opleiding op basis van het 
studiegedrag en de resultaten van de student tot op heden, goed kan inschatten of de student naast 
de start in de vervolgopleiding nog een of enkele kleine onderdelen kan afronden binnen de 
termijnen die OCW aangeeft.  
Dit geldt niet alleen voor de interne doorstroom, maar ook voor de instroom bij een ander ROC of 
AOC in Noord Nederland. Als de student een vervolgopleiding buiten de regio wil volgen, gelden 
mogelijk andere afspraken.  
Hieronder een toelichting voor opleidingen, docenten en examencommissies op de aanpak in Noord-
Nederland. Studenten ontvangen een verkorte versie. We onderscheiden twee groepen in de 
aanpak. 
 
Afstudeerders voor 15 augustus 2020 
Voor de groep studenten die alle examenonderdelen hebben afgerond  voor de 15 augustus en dus 
zicht hebben op het diploma, geldt het reguliere aanmeldproces: zij voldoen aan de belangrijkste 
toelatingseis en ze zijn in het bezit van een Mbo-diploma dat bij de meeste opleidingen 
toelatingsrecht oplevert. De verwachting is, dat dit de overgrote meerderheid zal zijn.  
 
Afstudeerders tussen 15 augustus en 31 december 2020 
Voor de groep studenten die er niet in is geslaagd om voor 15 augustus het Mbo-diploma te 
overhandigen en wel wil beginnen aan een vervolgopleiding geldt het volgende:  

1. Aanmelding  

• Als de student zich nog niet heeft ingeschreven (landelijke aanmelddatum was 1 mei 
j.l.): de student schrijft zich zo snel mogelijk in bij de vervolgopleiding(en) van zijn 
keuze.  

• De student  kan aangeven of hij/zij een studiekeuzeadviesgesprek wil. De 
vervolgopleiding nodigt de student uit voor het gesprek volgens de voor de opleiding 
geldende aanpak (digitaal). 

• De student heeft geen recht op plaatsing in de opleiding van eerste voorkeur als dit 
om organisatorische redenen niet kan. (conform Toelatingswet-2018) 

https://www.mboraad.nl/sites/default/files/publications/servicedocument_3.0_covid-19_aanpak_mbo_versie_20_april_2020.pdf


2. Afrondingsadvies aan vervolgopleiding 

• De student en studentbegeleider1  beschrijven welke onderdelen nog gedaan 
moeten worden, wanneer en hoeveel tijd dat ongeveer kost. Deze informatie vormt 
de basis van het Afrondingsadvies. 

• Het team stelt op basis van deze gegevens het Afrondingsadvies op. 

• De examencommissie controleert het afrondingsadvies en neemt het indien volledig 
over (zie format). De examencommissie zorgt dat het afrondingsadvies uiterlijk 15 
augustus (liefst eerder) bij de vervolgopleiding bekend is. Dit advies beantwoordt de 
vraag of in redelijkheid verwacht mag worden dat de student vóór 1 januari 2021 de 
huidige Mbo-opleiding afrondt, gegeven het programma van de Mbo-opleiding. 
De vervolgopleiding neemt het afrondingsadvies over. 

3. Inschrijving  

• De student staat ingeschreven bij twee opleidingen. Voor de financiële uitwerking 
conformeren we ons aan de regeling van OCW, uitgevoerd door DUO. Nadere 
informatie volgt.  

4. Afstemming afronden huidige en vervolg-opleiding 

• De vervolg-opleiding nodigt de student rondom de start van de opleiding uit voor 
een gesprek over de activiteiten die nog gedaan moeten worden en hoe dat te 
combineren is met de nieuwe opleiding. Indien noodzakelijk, worden afspraken over 
een persoonlijke route, zodat beide opleidingen beter te combineren zijn.  

5. Studentbegeleiding  

• De huidige opleiding begeleidt de student bij de voortgang van de activiteiten die 
nog gedaan moeten worden voor het behalen van het Mbo-diploma. 

• De vervolg-opleiding begeleidt de student bij de voortgang van de vervolg-opleiding 
in combinatie met het afronden van de huidige opleiding. 

6. Voortgangsgesprek begin november 2020 

• De huidige opleiding informeert bij de student begin november naar de voortgang. 
Besproken wordt in hoeverre het gekozen traject waarin twee opleidingen 
gecombineerd worden, nog haalbaar is. Bij onvoldoende voortgang zal geadviseerd 
worden de vervolg-opleiding op een laag pitje te zetten en de focus te leggen op de 
diplomering van de huidige Mbo-opleiding. In dat geval wordt er, voor zover nodig, 
een nieuwe planning met de student gemaakt. 

 
In het geval een student het Mbo-diploma van de huidige opleiding niet haalt voor 1 januari 2021, 
dan zal de student alsnog worden terugverwezen naar de huidige opleiding en worden 
uitgeschreven voor de vervolg-opleiding. Voor de reeds behaalde resultaten zal een bewijsstuk 
worden meegegeven. Op het moment dat de student wederom start, kunnen deze gebruikt worden 
om een vrijstelling aan te vragen, binnen de voor de opleiding geldende regelgeving. 
 
 
 
 
 

 
1 Met studentbegeleider wordt bedoeld de persoonlijke begeleider en contactpersoon van de student, 
aangeduid als: SLB’er, Lob’er, coach, mentor of anders 



Formulier voor het afrondingsadvies  
 

Invullen door student / studentbegeleider namens het team / examencommissie van de mbo-
opleiding 

Naam student:  
 

Geboortedatum:  
 

Contactgegevens student:  
 

Naam mbo-opleiding:  
 

Mbo-instelling:  
 

Naam studentbegeleider:  
 

Contactgegevens 
studentbegeleider: 

  

Aangemeld voor de opleiding 
(naam + CREBO): 

 

Locatie:  
 

Aanvinken door student / studentbegeleider / examencommissie van de mbo-opleiding 

☐ De student moet alleen nog gediplomeerd worden  

☐ De student moet nog één of een klein aantal onderdelen afronden (ga verder met invullen hieronder) 

Wat moet nog worden afgerond? 
Activiteit(en) 

Moment / periode 
van uitvoering 

Geschatte 
tijdsinvestering 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

Datum voortgangsgesprek (indien diploma nog niet is behaald): 
 

 

Datum en ondertekening examencommissie  Ondertekening student: 

 
 

  

 
  



 

Invullen door student en studentbegeleider vervolgopleiding 

Opleiding:  
 

Locatie:  
 

Naam studentbegeleider:  
 

Contactgegevens 
studentbegeleider: 

 

Beoordelingsmomenten vervolgopleiding: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knelpunten (indien van toepassing): 

 
 
 
 
 
 
 
 

Afspraken over persoonlijke route (indien van toepassing): 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Datum en ondertekening studentbegeleider:  Ondertekening student: 

 
 

  

 


