
Weet wat je wil, uiterlijk op 1 april

Wil jij je aanmelden op het mbo? Lees dan verder, er is namelijk iets gewijzigd 
in het aanmelden voor het mbo. Per 1 augustus 2017 geldt de wet Vroegtijdige 
aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo. 

Wat moet ik doen om zeker te weten dat ik 
geplaatst word op de opleiding die ik wil?
1. Meld je uiterlijk op 1 april 2018 aan;
2.  Zorg dat je voldoet aan de wettelijke voor

opleidingseisen, zoals een vmbodiploma;
3.   Neem deel aan de verplichte studiekeuze

activiteiten.

Als jij zorgt dat je stap 1, 2 en 3 hebt gedaan, 
dan word jij geplaatst op de opleiding van 
jouw voorkeur. Je hebt dan recht om toegelaten 
te worden tot die opleiding, dat noemen we 
toelatingsrecht. Nieuw is dat je recht hebt op een 
studiekeuzeadvies. Je hoeft het advies dat je krijgt 
niet op te volgen, maar je moet wél deelnemen 
aan de studiekeuzeactiviteiten. Doe je dat niet, 
dan heb je geen toelatingsrecht meer. 

Als jij je uiterlijk op 1 april hebt aangemeld en je 
wijzigt daarna je opleidingskeuze, dan behoud je 
je toelatingsrecht.

Waarom deze nieuwe wet?
•   Om te zorgen dat je goed overstapt van je 

huidige school naar het mbo;
•   Om je te helpen een goede keus te maken.

Wat verandert er dan voor mij in de intake?
•   De intake helpt jou om een goed beeld van 

opleiding en beroep te krijgen, zodat je vooraf 
nog beter weet of de opleiding echt bij jou past, 
dit noemen wij de ‘final check’;

•    De intake helpt je ook om op tijd te zien of jij 
nog extra  – passende – begeleiding nodig hebt.

Vragen? Stel ze direct of later via 0886663000 of 
info@rocmondriaan.nl

Meld je zo snel mogelijk en in ieder geval uiterlijk op 1 april 2018 aan!


