Techniek College Rotterdam en het recht op toelating
Bij ons kun je je het hele jaar door aanmelden voor een opleiding. Vanaf 1 augustus 2017 is er een
nieuwe wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’. Daarmee is er voor het eerst
een landelijke aanmelddatum voor het mbo, namelijk 1 april. Klik hier voor een overheidsfilmpje over
het toelatingsrecht.
1. Wat betekent de aanmelddatum van 1 april voor de toelating?
Je hebt recht op toelating tot de opleiding van je eerste keuze als je aan de volgende voorwaarden
voldoet:
1. Je meldt je uiterlijk 1 april aan.
2. Je voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen (zie vraag 2).
3. Je neemt deel aan de verplichte intake-activiteiten op onze website staat bij de opleiding van
jouw keuze wat dit voor activiteiten zijn. Onderdeel van deze intake-activiteiten is een
studiekeuzeadvies voor de opleiding waarvoor je je aanmeldt.
2. Wat zijn de wettelijke vooropleidingseisen?
De wettelijke vooropleidingseisen zijn:






Diploma vmbo BB
Diploma vmbo KB, GL en TL
Bewijs 3 leerjaren havo of vwo
Diploma mbo entree
Diploma mbo-niveau 2

toegang tot mbo-niveau 2
toegang tot mbo-niveau 3 en 4
toegang tot mbo-niveau 2, 3 en 4
toegang tot mbo-niveau 2
toegang tot mbo-niveau 3 en 4

3. Hoe werkt dit bij opleidingen die op 1 februari starten?
De aanmelddatum van 1 april geldt niet voor opleidingen die op een ander moment in het studiejaar
starten, bijvoorbeeld in februari. De andere maatregelen (toelatingsrecht, recht op studiekeuzeadvies,
studievoortgangsgesprekken en bindend studieadvies) gelden wel.
4. Waar vind ik de wettelijk vastgestelde toelatingseisen en aanvullende eisen op de website?
Bij iedere opleiding staat op de website van Techniek College Rotterdam een knop Toelatingseisen.
Techniek College Rotterdam hanteert de wettelijke vooropleidingseisen van de Rijksoverheid.
5. Wat gebeurt er als je niet aan deze voorwaarden voldoet?
a. Aanmelding na 1 april
Ook als je je na 1 april aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk in behandeling genomen. En
ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht
meer hebt op de opleiding van je eerste keuze. Techniek College Rotterdam doet haar best om je toch
te plaatsen bij de opleiding van je eerste keus. Mocht dat niet lukken, dan kijken we samen met jou
naar een andere opleiding die bij je past.
b. Niet voldaan aan intakeverplichting
Als je niet deelneemt aan intakeactiviteiten, vervalt jouw recht op automatische toelating tot de
opleiding van je eerste keuze. Techniek College Rotterdam doet haar best om je toch te plaatsen bij de
opleiding van je eerste keus. Mocht dat niet lukken, dan kijken we samen met jou naar een andere
opleiding die bij je past.
c. Voldoet niet aan wettelijke vooropleidingseisen of aanvullende eisen
Ook als je niet voldoet aan de wettelijke of aanvullende eisen, doet Techniek College Rotterdam haar
best om je te plaatsen bij een opleiding die past bij je niveau.
6. Welke andere eisen zijn er?
Naast de wettelijke vooropleidingseisen kunnen er bij een opleiding aanvullende eisen gelden. Deze
staan op onze website vermeld bij de opleiding zelf. Andere redenen waarom je soms niet geplaatst
kunt worden op een opleiding, staan in de volgende vraag vermeld.

7. Als je voldoet aan de wettelijke en aanvullende eisen, zijn er dan nog andere redenen
waarom je misschien niet geplaatst kan worden?
a. Numerus fixus
Voor sommige opleidingen geldt een beperkte toelating (numerus fixus). Dit betekent dat er een
maximaal aantal opleidingsplaatsen is. Het aantal wordt jaarlijks door Techniek College Rotterdam
vastgesteld op basis van de kans op het vinden van werk en stagemogelijkheden. Op de website staat
bij de opleidingen of er een numerus fixus geldt.
De toekenning van de beschikbare plaatsen is op volgorde van aanmelding. Tot 1 april is minimaal
50% van de opleidingsplaatsen gereserveerd voor aanmelders uit het voortgezet onderwijs. Als er
hierna nog plek is bij de opleiding, dan worden deze plaatsen toegekend in volgorde van aanmelding.
Na aanmelding krijg je bericht of je in aanmerking komt voor de intake-activiteiten.
b. Maatwerktrajecten
Het recht op toelating tot de opleiding van je eerste keuze geldt voor de reguliere opleiding en niet voor
plaatsing in een maatwerktraject (bijvoorbeeld een opleiding in het Engels of een traject voor
topsporters). Zie helemaal onderaan bijlage B voor meer informatie over maatwerktrajecten.
c. Weigeringsgronden
Er kunnen bijzondere redenen zijn dat je als student geweigerd wordt voor een opleiding. Dit kan als je
al meerdere mbo-opleidingen hebt gevolgd of wanneer er voor jou aanpassingen in het onderwijs
nodig zijn die de school helaas niet kan bieden. Zie onderaan bijlage A voor meer informatie.
8. Sommige studenten voldoen niet aan de opleidingseisen, maar hebben wel de ervaring en
de competenties. Hoe gaat Techniek College Rotterdam daar mee om?
Als je niet aan de opleidingseisen voldoet, kun je een toelatingstest doen. Studenten die bijvoorbeeld
wel bepaalde werkervaring hebben opgedaan, kunnen hiervoor in aanmerking komen. Informatie over
de toelatingstest is verkrijgbaar bij het Studie info punt.
9. Wat houdt het studiekeuzeadvies in?
Binnen Techniek College Rotterdam krijg je bij de intake-activiteiten een studiekeuzeadvies, ook als je
je na 1 april aanmeldt. Het studiekeuzeadvies is een advies. Als je ons advies negeert, maar je voldoet
wel aan de voorwaarden en eisen zoals genoemd in vraag 1 en 6, dan word je op grond van het
toelatingsrecht geplaatst op de opleiding van je eerste keuze. Een uitzondering daarop zijn
aanmeldingen voor de opleidingen met numerus fixus.
Voor meer informatie kun je terecht bij het Studie info punt op de Rosestraat 1101 of op
telefoonnummer 010 290 10 20.

Bijlage A: wettelijke gronden voor weigering
De volgende wettelijke gronden voor weigering gelden:
• Je bent niet-kwalificatieplichtig, je hebt voor drie of meer opleidingen een negatief bindend
studieadvies gekregen en/of opleidingen voortijdig beëindigd, er zijn minder dan drie studiejaren
voorbij sinds de laatste dag waarop je nog stond ingeschreven.
• Je hebt al zes verblijfsjaren in het mbo en hebt nog geen mbo-diploma behaald.
• Je hebt zoveel ondersteuning en/of aanpassing nodig in verband met een handicap of chronische
ziekte (WGB/hcz) dat er sprake is van een onevenredige belasting. De adviescommissie passend
onderwijs van Techniek College Rotterdam geeft een second opinion voor die aanmelders waarbij
toelating wordt geweigerd op grond van onevenredige belasting (passend onderwijs).
• Je bent door je gedrag of uitlatingen ongeschikt voor de uitoefening van één of meer beroepen
waarvoor je opgeleid wilt worden en/of jouw gedrag of uitlatingen vormen een gevaar voor jezelf of
voor anderen (artikel 8.1.7b.1) (Advies van examencommissie).

Bijlage B: maatwerktrajecten
Het recht op toelating tot de opleiding van je eerste keuze geldt voor de standaard opleiding. Soms
wordt een standaard opleiding in speciale maatwerktrajecten aangeboden. Er bestaan vijf soorten
maatwerktrajecten:






Opleidingen in het Engels.
Opleidingen voor topsporters.
Opleidingen die samen met een bedrijf worden uitgevoerd.
Opleidingen die versneld of juist vertraagd worden aangeboden.
Opleidingen met een groot buitenlands deel.

Het recht op toelating geldt niet voor deze maatwerktrajecten. In het studiekeuzeadvies zal worden
opgenomen of je beter past in een regulier traject of in een maatwerktraject. Als je een
maatwerktraject wilt volgen, bekijkt Techniek College Rotterdam op grond van duidelijke
voorwaarden of je tot het maatwerktraject wordt toegelaten. Lukt dat niet, maar voldoe je wel aan
de drie voorwaarden die bovenaan zijn genoemd, dan kan je dus wel in de reguliere opleiding
worden geplaatst.

