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Inleiding
Het Clusius College mbo heeft één toelatingsbeleid, geldend voor het hele mbo. Dit beleid
wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld door de werkgroep toelating. Het toelatingsbeleid gaat
ter instemming naar de directieraad mbo en de Centrale Studentenraad en ter kennisneming
naar de algemene directieraad. Jaarlijks wordt dit beleid voor 15 juni vastgesteld door het
College van Bestuur.

Inhoud en doel van het toelatingsbeleid
Het toelatingsbeleid van het Clusius College is er op gericht een aspirant- student in de voor
hem/haar meest geschikte en haalbare opleiding te plaatsen. Het Clusius College streeft naar
een zorgvuldig toelatingsbeleid. Dit betekent dat de toelatingsprocedure is vastgelegd
waardoor zowel de aspirant- student als de intakers goed op de hoogte zijn van de procedure
en daarbij horende criteria.
Het doel van ons toelatingsbeleid is het verwoorden van de wettelijke regels die gelden rondom
de toelating tot een opleiding en hoe het Clusius College daar vorm aan geeft.
Waar in dit document het woord ‘student’ staat, wordt de aspirant- student van het Clusius
College mbo bedoeld.

Leeswijzer
In hoofdstuk 1 staan de algemene toelatingseisen beschreven. Deze toelatingseisen hebben
betrekking op de eisen die gesteld worden aan de vooropleiding. In hoofdstuk 2 staat meer
informatie over de opzet van de opleidingsspecifieke toelatingseisen. Deze eisen zijn per
opleiding beschreven en te vinden op www.clusius.nl.
In hoofdstuk 3 staat de toelatingsprocedure. Hier staat beschreven hoe het Clusius College
handelt van aanmelding tot plaatsing van de student in de opleiding. Hoofstuk vier beschrijft
wat de student kan verwachten na toelating tot de opleiding.
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1 Toelatingseisen
Het wettelijk kader van het toelatingsbeleid wordt gevormd door de Wet educatie en
beroepsonderwijs (WEB) en de Doorstroomregeling vmbo – mbo 2020. Ook wordt rekening
gehouden met de Algemene wet gelijke behandeling. In de WEB is de ‘Vroegtijdige
aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’ opgenomen. Deze wettelijke kaders vormen het
uitgangspunt voor het toelatingsbeleid van het Clusius College.
Er zijn drie voorwaarden waar een student aan moet voldoen voor toelatingsrecht op een
opleiding:
1) Vóór 1 april aanmelden.
2) Voldoen aan de wettelijke vooropleidingseisen.
3) Verplichte intakeactiviteiten bijwonen die horen bij de mbo opleiding naar keuze,
bijvoorbeeld; het voeren van een intakegesprek of het volgen van een proefles.
Er zijn wettelijk een tweetal uitzonderingen waarbij een mbo-opleiding een student mag
weigeren bij een aanmelding, ook als de student zich voor 1 april heeft aangemeld:
1) Als er meer aanmeldingen voor een opleiding zijn dan plekken (numerus fixus). Dit is
van toepassing op een aantal opleidingen van het Clusius College.
2) Als een opleiding de (wettelijke) mogelijkheid heeft om aanvullende eisen te stellen
bijvoorbeeld bij dans- of sportopleidingen. Het Clusius College heeft geen opleidingen
waarbij aanvullende eisen gesteld mogen worden.
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2 Toelatingsproces Clusius College
Het toelatingsproces kent de volgende hoofdfases:

2. Intakeactviteiten

1. Aanmelding

3. Optie:
Studiekeuzeadvies

4. Plaatsing

5. Optie:
Ondersteunings
aanbod

2.1 Aanmelding
Aanmelden gaat digitaal via www.clusius.nl en kan vanaf 1 oktober*. De student ontvangt een
bevestiging van de aanmelding.
2.1.1 Aanmelddatum voor 1 april
Een student meldt zich aan voor een opleiding vóór 1 april, voorafgaand aan het nieuwe
studiejaar. De student heeft daardoor recht op plaatsing bij de opleiding waarvoor hij/zij is
aangemeld en recht op een studiekeuzeadvies mits de student voldoet aan de wettelijke
toelatingseisen en deelneemt aan de verplichte intake activiteiten.
2.1.2 Aanmelddatum na 1 april
Een student meldt zich aan na 1 april, voorafgaand aan een startend studiejaar. De student:




Heeft geen automatisch recht op plaatsing en een studiekeuzeadvies. Echter
afhankelijk van de opleiding blijft de mogelijkheid om geplaatst te worden.
Kan een studiekeuzeadvies aangeboden krijgen. Het studiekeuzeadvies heeft een
dwingend karakter.
Moet deelnemen aan de intakeactiviteiten die eventueel uitgevoerd worden voor deze
verlate aanmelding.

2.1.3 Numerus fixus
Het Clusius College kent opleidingen met een beperkt aantal opleidingsplaatsen. Dit doen we
omdat het aantal stageplaatsen beperkt is, maar ook letten we hierbij op het aantal
baankansen in de regio. Jaarlijks wordt door het College van Bestuur vastgesteld voor welke
opleidingen dit geldt. De opleidingen met een numerus fixus, het aantal plaatsen en de
toelatingsprocedure zijn terug te vinden op www.clusius.nl en in bijlage 1 van dit document.
2.1.4 Algemene vooropleidingseisen
Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding waar de student zich voor heeft aangemeld,
moet de student voldoen aan een aantal wettelijke vooropleidingseisen. De wettelijke
vooropleidingseisen zijn als volgt:
Mbo-opleiding
Vooropleiding

Niveau 4








vmbo - diploma Kaderberoepsgerichte leerweg
vmbo - diploma Gemengde leerweg
vmbo - diploma Theoretische leerweg
havo/vwo - recent overgangsbewijs van jaar 3 naar jaar 4
mbo - diploma niveau 2 of 3
mavo of mavo vbo diploma

*

Let op: dit geldt niet voor opleidingen waarvoor een numerus fixus geldt, zie bijlage 1 van dit document voor de
aanmeld en toelatingsprocedure die voor opleidingen met een numerus fixus van toepassing is.
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Niveau 3

Niveau 2

Entreeopleiding















vmbo - diploma Kaderberoepsgerichte leerweg
vmbo - diploma Gemengde leerweg
vmbo - diploma Theoretische leerweg
havo/vwo - recent overgangsbewijs van jaar 3 naar jaar 4
mavo of mavo vbo diploma
mbo - diploma niveau 2
vmbo - diploma Basisberoepsgerichte leerweg
vmbo - diploma Kaderberoepsgerichte leerweg
vmbo - diploma Gemengde leerweg
vmbo - diploma Theoretische leerweg
havo/vwo - recent overgangsbewijs van jaar 3 naar jaar 4
mavo of mavo vbo diploma
mbo - diploma Entree-opleiding of niveau 1/AKA






geen diploma
niet voldaan aan de vooropleidingseisen voor toelating tot een
opleiding mbo-2, mbo-3 of mbo-4;
op 1 augustus minimaal 16 jaar

Het Clusius College volgt de wettelijke vooropleidingseisen. Indien een student zich aanmeldt
voor een opleiding, maar niet voldoet aan de juiste vooropleidingseis, vervalt het
toelatingsrecht.
2.1.5 Waarborgen van het civiele effect van het diploma
Het Clusius College kan een student afwijzen indien het civiel effect van het diploma niet
gegarandeerd kan worden. Dit is het geval indien het examen niet afgelegd kan worden zonder
dat de kern/niveau van het diploma gewaarborgd blijft. Hiervoor zal de examencommissie
onderzoek en een uitspraak doen.

2.2 Opleidingsspecifieke intakeactiviteiten
Naast de wettelijke toelatingseisen, kan een opleiding intakeactiviteiten organiseren. Het
meedoen aan deze intakeactiviteiten is verplicht.
Elke opleiding publiceert de verplichte intakeactiviteiten op de website onder de verdiepende
opleidingsinformatie. op www.clusius.nl.
De intakeactiviteiten en de planning van de intakeactiviteiten worden tegelijk met dit het
toelatingsbeleid gepubliceerd. Indien een student niet heeft deelgenomen aan de verplichte
intakeactiviteiten, vervalt het recht op een studiekeuzeadviesgesprek en het toelatingsrecht
van de student.
Voorbeelden van intakeactiviteiten zijn:
 Deelname aan een meeloopdag.
 AMN Talentscan. Hiermee brengen we in kaart wat een je kan en waar je passies
liggen.
 Intakegesprek.
 Aanvullende opdracht.

2.3 Studiekeuzeadvies
Als een student zich voor 1 april aanmeldt heeft hij recht op een studiekeuzeadvies. Dit advies
moet de student zelf aanvragen. In sommige gevallen kan het voorkomen dat de opleiding
waarvoor de student zich heeft aangemeld ongevraagd een studiekeuzeadvies aanbiedt. Dit
kan bij studenten die zich zowel voor als na 1 april hebben aangemeld.
Het advies is echter niet bindend. Met het studiekeuzeadvies weet de student beter of de studie
en/of het niveau passend is. Hiermee wordt de student geadviseerd of de opleiding echt goed
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bij zijn wensen, motivatie, talenten en eventueel beperkende kenmerken past. Dit advies kan
zijn:
 Plaatsing in de aangemelde opleiding en niveau. De opleiding past bij de student.
 Plaatsing in de aangemelde opleiding op een ander niveau. De opleiding waarvoor de
student zich heeft aangemeld past, maar het niveau niet.
 Een uitgebreider studieloopbaanadviesgesprek is nodig in verband met een onjuist
beroepsbeeld en/of motivatie.
 Een andere opleiding binnen/buiten het Clusius College past beter bij de student.

2.4 Plaatsing
De informatie die tijdens de toelating over de student is verzameld, wordt gebruikt voor de
plaatsing en begeleiding van de student. Elke student krijgt een studiebegeleider toegewezen
die de voortgang bijhoudt en bespreekt met de student. Wanneer de student extra
ondersteuning nodig heeft, wordt de student in contact gebracht met het ondersteuningsteam.

2.5 Ondersteuningsbehoefte
Soms hebben studenten een extra ondersteuningsbehoefte. Deze behoefte kan variëren van
extra tijd tijdens een examen vanwege dyslexie tot aan aanpassingen in het klaslokaal
vanwege een fysieke beperking. Om aan te kunnen geven in welke van de
ondersteuningsbehoeftes de opleidingen van het Clusius College kunnen voorzien is er voor
elke vestiging een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit profiel is als het ware een foto
van de stand van zaken van de ondersteuningsmogelijkheden binnen de vestiging. Dit
ondersteuningsprofiel helpt de student, en zijn wettelijke vertegenwoordiger, bij het bepalen of
het ondersteuningsniveau van de school past bij de behoefte. Het profiel geeft het Clusius
College de mogelijkheid om te bepalen of voldoende ondersteuning kan worden geboden aan
de gevraagde behoefte. Het schoolondersteuningsprofiel is in te zien op www.clusius.nl.
Het is belangrijk om bij de aanmelding aan te geven of ondersteuning gewenst is. Indien een
student een ondersteuningsbehoefte heeft, wordt de student uitgenodigd om deze
ondersteuningsbehoefte verder in kaart te brengen. De ondersteuningsbehoefte heeft geen
invloed op het plaatsingsrecht van de student. Het kan er wel toe leiden dat het Clusius College
het initiatief neemt tot een studiekeuzeadvies.
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3 De uitvoering
Voor de uitvoering van - en toezicht op - de toelating en intakeprocedure heeft de directeur
van elke vestiging medewerkers aangewezen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van
de taken rondom toelating en intake. De directeur blijft eindverantwoordelijk voor uitvoering
van - en het toezicht op - de procedure.
De toelatingsactiviteiten zijn vestiging breed en gelden voor alle opleidingen die de vestiging
aanbiedt. De intake activiteiten worden per opleidingsteam georganiseerd en uitgevoerd.

3.1 Taken voor toelating
De medewerkers die verantwoordelijk zijn voor toelating hebben gezamenlijk de volgende
taken;
 advies geven aan bevoegd gezag over de opleidingsspecifieke intakeactiviteiten;
 evalueren van toelatingsbeleid en procedure, inclusief specifieke intakeactiviteiten;
 afhandeling van klachten die gaan over de toelating/afwijzing tot een opleiding;
 toetsing achteraf of een afwijzing terecht/juist is geweest.

3.2 Taken voor intake
De teamleider van de opleiding is verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van de volgende
intake taken;
 opstellen van de intakeactiviteiten van de opleiding;
 beoordelen of het intakedossier van de student compleet is;
 geven van het studiekeuzeadvies indien aangevraagd door de student;
 actief aanbieden van een studiekeuzeadvies aan student indien de intake daar
aanleiding toe geeft;
 voorstel tot plaatsing of van de student opstellen;
 overleg voeren met de directeur van de vestiging indien de intake daar aanleiding toe
geeft.

3.3 Klachten
Wanneer een student het niet eens is met de wijze waarop het proces is verlopen, kan hij een
klacht indienen. Hierbij kan hij gebruik maken van het klachtenformulier. In de klachtenregeling
van het Clusius College staat beschreven hoe de klacht ingediend kan worden en bij wie. Deze
regeling en het klachtenformulier is te vinden op www.clusius.nl De directeur van de vestiging
zal de klacht behandelen.
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4 Na de toelating
4.1 Inschrijving en maatwerkafspraken
De student ontvangt een bevestiging van zijn inschrijving. Als uit de toelating blijkt dat voor het
doorlopen van de opleiding maatwerkafspraken tussen student en Clusius College nodig zijn,
worden deze vastgelegd in een overeenkomst. Deze afspraken hebben betrekking op:
studievoortgang, extra ondersteuning, aanwezigheid, op tijd komen, vrijstellingen, nog te
behalen studiepunten, het maken van (extra) opdrachten en andere zaken waarbij extra
individuele afspraken wenselijk zijn.

4.2 Bindend Studie Advies – een korte introductie
Uiteraard wordt met het toelatingsbeleid beoogd om iedere student op de juiste opleiding en
het juiste niveau te krijgen. Toch kan het voorkomen dat een opleiding of een niveau niet past
bij een student. Het is van belang dit vroegtijdig, in het eerste schooljaar van de opleiding, te
signaleren en stappen te ondernemen. Door de aanpassing van de WEB met de ‘Vroegtijdige
aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’ is ook het Bindend Studie Advies (BSA)
vastgelegd.
Na negen tot twaalf maanden na de start van een meerjarige opleiding geeft het
opleidingsteam een positief of negatief BSA aan de student. Voor een eenjarige opleiding
zoals Entree wordt vier maanden na start een BSA gegeven. In tegenstelling tot het
studiekeuzeadvies is het BSA ook daadwerkelijk bindend.
Op basis van de behaalde studieresultaten krijgt de student een positief of negatief BSA over
het vervolgen van de opleiding. Indien het een negatief BSA is, moet de student met de
opleiding stoppen. Er zal dan, samen met de student, gekeken worden naar een ander niveau,
een andere opleiding binnen het Clusius College of een andere opleiding buiten het Clusius
College.
Indien een BSA negatief is, wordt een student altijd van tevoren schriftelijk gewaarschuwd dat
de resultaten achterblijven ten opzichte van de verwachting.
Het BSA zal naast de algemene Clusius College brede richtlijnen ook opleidingsspecifieke
onderdelen kunnen bevatten.
Om een positief bindend studieadvies te kunnen afgeven moet de student voor minimaal 75%
van de te behalen formatieve resultaten een voldoende hebben behaald. Per opleiding kunnen
eisen gesteld worden dat specifieke toetsen in ieder geval een voldoende oordeel moeten
hebben. Ook zullen er ten aanzien van de resultaten in de beroepspraktijkvorming (bpv) eisen
gesteld worden die meewegen in het studieadvies.
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Bijlage 1 Numerus fixus opleidingen
Voor een aantal opleidingen geldt een numerus fixus, voor het schooljaar 2022-2023 zijn dat:
Opleiding

Niveau

Dierverzorging

3

Dierverzorging
Dierenartsassistent

4
4

Officiële naam
Dierverzorging (Vakbekwaam medewerker
dierverzorging)
Dierverzorging (Bedrijfsleider dierverzorging)
Dierverzorging (Dierenartsassistent
paraveterinair)

Opleidings Aantal
-nummer
plaatsen
25579
30
25576
25577

60
60

1.1 Toelating numerus fixus
De numerus fixus opleidingen kennen een afwijkend toelatingsproces.
1.1.1 Voorrang voor leerlingen vmbo van het Clusius College
Leerlingen van het vmbo van het Clusius College krijgen tot 2 november 2021 het alleenrecht
om zich voor de numerus fixus opleidingen van het Clusius College aan te melden. Plaatsing
van de leerlingen van het Clusius College gaat op volgorde van aanmelding. Voor de leerlingen
van het Clusius College start de mogelijkheid om zich in te schrijven op 1 oktober. Aanmelden
gebeurt digitaal middels het mbo aanmeldformulier van het Clusius College.
Studenten van het mbo, die al staan ingeschreven bij een andere mbo opleiding van het
Clusius College kunnen zich ook in de periode 1 oktober tot 2 november schriftelijk aanmelden
voor het eerste leerjaar van de numerus fixus opleidingen. Ook deze studenten worden
geplaatst op volgorde van binnenkomst, gezamenlijk met de aanmeldingen van de vmbo
leerlingen.
1.1.2 Mogelijkheden voor alle studenten
Indien er na 2 november 2021 nog opleidingsplaatsen beschikbaar in de numerus fixus
opleidingen zijn, kan vanaf 2 november 2021 iedere student zich aanmelden voor deze
opleidingen. Ook hier geldt dat er geplaatst zal worden op volgorde van aanmelding.
Aanmelden vanaf 2 november 2021 voor de numerus fixus opleidingen kan uitsluitend via de
website www.clusius.nl
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