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Uitgangspunten
De student voelt zich bij ons thuis
 Passende opleiding voor student
Het Nova College biedt voor een grote doelgroep een verscheidenheid aan mbo-opleidingen aan op
verschillende locaties. We vinden het belangrijk dat een student bij het Nova College aan een
opleiding start die bij zijn of haar wensen en capaciteiten past. Tijdens de intakeactiviteiten maken we
kennis met de aspirant-student: wat is zijn/haar beeld en verwachting bij de opleiding en het beroep?
En hoe verhouden zijn/haar (cognitieve) vaardigheden en algemene mbo-competenties zich tot de
beroepsvereisten? De informatie die wij verzamelen tijdens het intakeproces (wat de student kan, wil
en nodig heeft) mondt uit in een studiekeuzeadvies. Ook van de student verwachten wij een actieve
inzet om een passende opleiding te kiezen.
Loopbaanoriëntatie op het voortgezet onderwijs
Wij streven ernaar dat alle aspirant-studenten al voordat zij starten aan de opleiding aan begeleide
loopbaanoriëntatie doen. Hiervoor geeft het Nova College voorlichting en werken we samen met het
voortgezet onderwijs en bieden wij voor 2e, 3e en 4e jaars vmbo’ers loopbaanactiviteiten aan.



De student voelt zich bij ons veilig
 Toegankelijk onderwijs
Je veilig voelen bij het Nova College berust op grote onderlinge betrokkenheid en respect voor elkaar.
Dat begint al bij een goede toegankelijkheid van ons beroepsonderwijs voor onze aspirant-studenten.
Studenten hebben toelatingsrecht1 tot de mbo-opleiding van hun eerste keuze als ze aan de
vooropleidingseisen voldoen, zich uiterlijk 1 april aanmelden én aan de verplichte intake-activiteiten
deelnemen. Voor een aantal opleidingen2 gelden kwalitatieve aanvullende eisen.
o Met studenten die niet aan deze voorwaarden voldoen, kijken we (mee) naar een passende
andere mogelijkheid binnen het Nova College of daarbuiten.
o Met studenten die wel aan de voorwaarden voldoen, maar waarbij de opleiding met een
maximaal aantal studenten vol zit, zoeken we (mee) naar een passende andere opleiding
binnen het Nova College.
Optimale opleidingscapaciteit
We zoeken voor alle opleidingen naar een optimale opleidingscapaciteit. Om de kwaliteit van het
onderwijs te borgen, is het voorwaardelijk dat er voldoende docenten inzetbaar zijn, dat er voldoende
stageplekken zijn en dat er ruimte is om het onderwijs vorm te geven. Ook speelt
arbeidsmarktrelevantie een belangrijke rol. Voor een aantal opleidingen hebben we een maximaal
aantal studenten vastgesteld.



Er is aandacht voor de student
 Studievoortgangsgesprekken
Onze studieloopbaanbegeleiders ondersteunen de studenten zowel klassikaal als individueel. Ook de
praktijkbegeleiders van de bedrijven waar de studenten stagelopen, zijn hierin een belangrijke schakel.
Tijdens studievoortgangsgesprekken evalueren student en studieloopbaanbegeleider of de inhoud van
de opleiding voldoende aansluit bij de kwaliteiten en loopbaanambities van de student. Iedere student
krijgt in het eerste jaar een bindend studieadvies over het vervolg van de opleiding. Gedurende het
jaar kijken we samen met de student naar de studievoortgang en begeleiden we hen extra indien
nodig, Een bindend studieadvies (vervolgen of eventueel niet vervolgen van de opleiding), komt dan
niet als een verrassing,
Ruimte voor extra ondersteuning
Sommige studenten hebben een extra ondersteuningsbehoefte. Het Nova College stelt vast welke
extra ondersteuning en begeleiding een student nodig heeft en organiseert dit vervolgens. Op grond
van de Wet Gelijke Behandeling zijn instellingen verplicht om aanpassingen te doen voor studenten
met een beperking, maar dit mag geen onevenredige belasting vormen voor de instelling. Bovendien
mogen de aanpassingen niet leiden tot verlaging van het niveau van de opleiding of het examen.
Dit is onderdeel van het beleid rondom zorg en begeleiding.
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Zie de Wet ‘Vervroegde aanmelddatum en toelatingsrecht mbo’. Vanaf cohort 2018-2019.
CIOS- (niveau 3 en 4), media-, maritiem, dans en theateropleidingen. Zie ook de ministeriële regeling.

Wij hanteren duidelijke regels
 Transparante procedures
De procedures voor intake en toelating zijn zorgvuldig opgesteld en zijn voor aspirant-studenten
duidelijk en overzichtelijk. De aspirant-studenten informeren wij via verschillende kanalen en bij
herhaling, waardoor zij redelijkerwijs op de hoogte kunnen zijn van deze procedures en de criteria.
Een afwijzing lichten wij toe en bevestigen we schriftelijk. Bij een afwijzing spannen wij ons in om een
andere opleiding te vinden. Gedurende de opleiding informeren we studenten over de opleiding, de
onderwijs- en examenregeling en de studievoortgang.
In 10 hoofdstukken beschrijven we hieronder hoe we deze uitgangspunten vormgeven in beleid voor onze
mbo-opleidingen niveau 2,3 en 43.
Bij aspirant-studenten die minderjarig zijn geldt dat de ouders/verzorgers de wettelijke vertegenwoordigers zijn.
1.
-

-

2.
-

Aanmelding
Aspirant-studenten melden zich aan op de website van het Nova College voor een opleiding, in een
leerweg, op een locatie.
De opleidingen starten op 1 augustus (en sommigen hebben ook een februari instroom), aan het begin
van het schooljaar. Wij raden aspirant-studenten aan om zich zo spoedig mogelijk aan te melden. Dat
betekent vanaf oktober en voor 1 april, omdat aanmelden uiterlijk 1 april een van de voorwaarden is
voor toelatingsrecht voor de opleiding van hun eerste keus. De aanmelddatum van 1 april geldt niet
voor de februari-instroom.
Wij raden aspirant-studenten aan zich bij maximaal 2 opleidingen van het Nova College aan te
melden.
We raden aspirant-studenten die zich voor een opleiding met een maximaal aantal studenten
aanmelden, om zich voor nog een opleiding bij het Nova College aan te melden.
De studentenadministratie neemt contact op met de aspirant-student als deze zich voor meer dan 2
opleidingen heeft aangemeld, om te vernemen voor welke opleiding hij/zij (eerst) wil deelnemen aan
de intake-activiteiten.
Na aanmelding kan de aspirant-student nog steeds kiezen voor een andere opleiding dan waarvoor
een aanmelding is gedaan.
Voor een bbl-opleiding is (uiterlijk op 31 december) een geldig arbeidscontract noodzakelijk. Bij
aanmelding wordt de aspirant-studenten daar naar gevraagd. Voor een aantal opleidingen heeft Nova
College een exclusief opleidingscontract met één of meer bedrijven: de opleiding wordt alleen
aangeboden aan studenten die een arbeidscontract met het betreffende bedrijf krijgen.
Intake
Na aanmelding wordt gecontroleerd of de student aan de juiste vooropleidingseisen voldoet (of
voorafgaand aan start van het schooljaar kan voldoen).
Indien de student voldoet aan de vooropleidingseisen, volgt een schriftelijke uitnodiging voor de
verplichte intake-activiteiten.
De student vult voorafgaand aan de intake-activiteiten een intakeformulier in en levert deze in.
Aspirant-studenten zijn verplicht om deel te nemen aan de intake-activiteiten van het Nova College.
In uitzonderlijke situaties kan een student zich tijdig afmelden voor de intake-activiteiten. Indien een
aspirant-student twee keer zonder afmelding niet op de intake verschijnt en het Nova College heeft
zich ingespannen contact met hem/haar op te nemen, gaan we ervan uit dat de student de opleiding
niet wenst te volgen. Dan volgt een afwijzing van de aanmelding.

-

Iedere opleiding bepaalt welke intake-activiteiten voor die opleiding relevant zijn. Het kan gaan om een
gesprek, een opdracht en/of een toets (taal, rekenen, MBO intaketoets) om in dialoog met de student
te kijken of de opleiding past bij de student. De intake-activiteiten zijn te vinden op de website van het
Nova College, bij de verschillende opleidingen.
Op basis van de intake-activiteiten en de verzamelde informatie vult de intaker een gespreks- en
plaatsingsformulier in in Magister.

-

Indien de student extra ondersteuning nodig heeft in de opleiding vindt er na de intake-activiteiten ook
nog een gespecialiseerde intake plaats, om deze ondersteuningsbehoefte vast te stellen. De aspirantstudent wordt daar opnieuw voor uitgenodigd.

-

Indien er twijfel is tijdens de intake over mogelijke gronden voor afwijzing, wordt dat nader onderzocht
en beoordeeld na de intake-activiteiten.
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Het toelatingsbeleid van de Entree-opleidingen vormt hierop een uitzondering.

3.
-

4.
-

Studiekeuzeadvies
Het gespreks- en plaatsingsformulier vormen de bron van het studiekeuzeadvies, waar de student een
schriftelijke bevestiging van ontvangt.
Het studiekeuzeadvies is niet bindend4: als het Nova College adviseert dat deze opleiding minder goed
bij de student past, kan de student er voor kiezen de opleiding toch te gaan volgen (hij/zij behoudt
toelatingsrecht).
Bij een positief studiekeuzeadvies wordt de student direct onder voorbehoud geplaatst in de
betreffende opleiding. Als de aspirant-student voor meer opleidingen intake activiteiten heeft gedaan,
wordt contact opgenomen voor bevestiging van de daadwerkelijke opleidingskeuze.
In de brief over het studiekeuzeadvies staat beschreven wat de aspirant-student kan doen als het
Nova College adviseert dat de opleiding minder goed bij de student past:
o De aspirant-student gaat zich heroriënteren voor een andere opleiding, waar we hem/haar
een opleidingsaanbod of begeleidingsaanbod voor doen.
o Of de aspirant-student kiest alsnog voor deze opleiding. De aspirant-student dient dan
zijn/haar keuze via een mail naar de betreffende opleidingsmanager kenbaar te maken,
voordat de student onder voorbehoud wordt geplaatst.
Bij aanmeldingen na 1 april streven we er ook naar dat de aspirant-studenten intake-activiteiten en een
studiekeuzeadvies krijgen gelijk aan de aanmeldingen vóór 1 april.
Maximaal aantal studenten
Sommige opleidingen van Nova College kunnen een maximaal aantal studenten plaatsen. Dit staat op
de website bij de betreffende opleidingen, onder ‘aanmelden’.
Dit maximale aantal wordt bepaald op basis van capaciteit (docenten, fysieke ruimten) en gegevens
van SBB (arbeidsmarktperspectief en bpv-plaatsen).
Een maximale opleidingscapaciteit wordt uiterlijk 1 februari voorafgaand aan de start van het
schooljaar, gepubliceerd op de website van het Nova College. Opleidingen die mogelijk vóór 1 februari
al vol zijn, maken het maximale aantal studenten eerder bekend.
Het Nova College kan – indien daar aanleiding voor is – het maximaal aantal studenten van een
opleiding naar boven bijstellen.
Het Nova College kan plaatsen reserveren voor interne doorstroom en studenten die opnieuw het
eerste jaar van een opleiding doen. De overige toelatingsvoorwaarden gelden ook voor deze
doorstroom.
Het Nova College werkt met een zogenaamd ‘stoplichtsysteem’ op de website. Dat biedt aspirantstudenten transparant en actueel inzicht of er nog ruim voldoende (groen), weinig (geel), of geen
(rood) plaatsen beschikbaar zijn op een opleiding op een locatie.
Nova College wijst (vanaf het moment dat de eerste intake activiteiten hebben plaatsgevonden tot aan
het begin van het schooljaar) beschikbare plekken toe op volgorde van aanmelding: per opleiding,
voor een bepaalde leerweg op een bepaalde locatie.
Als de student niet (direct) kan worden geplaatst in de opleiding van zijn voorkeur omdat het maximaal
aantal studenten bereikt is, komt de student op een wachtlijst te staan. Tegelijkertijd onderzoekt Nova
College in overleg met de student een passend alternatief.

-

Voor opleidingen waar zowel aanvullende eisen als een maximaal aantal studenten geldt, wordt eerst
beoordeeld of de aspirant-student aan de aanvullende eisen voldoet.
Als er vervolgens meer geschikte aspirant-studenten dan beschikbare plaatsen zijn, worden deze
geschikte kandidaten geplaatst op volgorde van aanmelding.

-

-

5.
-

Bij minder dan 20 aanmeldingen voor een opleiding (per crebo/ leerweg/vestiging) behoudt het Nova
College zich het recht voor om de opleiding niet te starten of verschillende opleidingen samen te
voegen tot één groep studenten. Dat kan gevolgen hebben voor de locatie waar de student de
opleiding gaat volgen.
Toelatingsvoorwaarden: vooropleiding, 1 april en verplichte intake-activiteiten
De aspirant-student heeft recht op toelating tot de opleiding van zijn/haar eerste keuze als:
o de aspirant-student zich uiterlijk op 1 april voorafgaand aan het schooljaar (startend op
1 augustus) aanmeldt bij het Nova College voor die opleiding
o hij/zij voldoet aan de vooropleidingseisen; Een onderdeel van deze
vooropleidingseisen is de doorstroomregeling.
o hij/zij deelneemt aan de verplichte intake-activiteiten.
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indien er sprake is van afwijzingsgronden (zoals beschreven in hoofdstuk 6 en 7 hieronder), vervalt het nietbindende studiekeuzeadvies zoals hierboven beschreven.
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-

Voor studenten die zich na 1 april aanmelden geldt het toelatingsrecht voor de opleiding van hun
eerste keuze niet meer. Dat betekent dat bij sommige opleidingen de aspirant-student mogelijk niet
meer terecht kan. We kijken dan samen met de student naar de verschillende mogelijkheden.
Na 1 april wordt het aantal aanmeldingen en plaatsingen van alle opleidingen doorlopend gemonitord
op groeps/klassengrootte, het aantal beschikbare docenten en beschikbare ruimte. Na 1 april kunnen
opleidingen5 op basis daarvan de mogelijkheid tot aanmelding voor komend schooljaar sluiten. Welk
opleidingen dat zijn wordt in ieder geval door het betreffende domein en de vestiging overlegd. Dus bij
deze opleidingen gaat na 1 april volgorde van aanmelding gelden.
Dat wordt kenbaar gemaakt op de website van het Nova College. Om het transparant voor aspirantstudenten te houden, wordt voor deze opleidingen ook het stoplichtsysteem in werking gesteld (zie bij
hoofdstuk 4 maximaal aantal studenten).

-

6.

Toelatingsvoorwaarden bij opleidingen waarvoor aanvullende eisen gelden
-

De opleidingen die aanvullende eisen mogen stellen, worden aangewezen door het ministerie van
OC&W (artikel 8.2.2a van de WEB).
De betreffende opleidingsteams operationaliseren de ‘gronden voor aanvullende eisen’ in objectieve
criteria. Daarover staat informatie op de website van het Nova College bij de betreffende opleidingen.
Het Nova College maakt de intake-activiteiten en deze criteria tijdig en uiterlijk op 1 februari bekend.
De aspirant-student die niet voldoet aan de aanvullende eisen gaat verder met zijn/haar volgende
opleidingskeuze. Zo nodig biedt het Nova College ondersteuning in de vorm van heroriëntatie.

7.

VOG, extreem gedrag of uitlatingen, te grote zorgvraag

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
- Om stage te kunnen lopen (beroepspraktijkvorming) moeten studenten voor sommige leerbedrijven
een VOG hebben. Vóór de start van de opleiding wordt de aspirant student daar nadrukkelijk op
gewezen.
- Bij opleidingen waar dat het geval is, dient de student bij sommige opleidingen direct na de intakeactiviteiten en bij sommige opleidingen voor aanvang van de stage een VOG aan te vragen. Het
moment waarop de VOG moet worden aangevraagd hangt samen met de geldigheidsduur van de
VOG in die bpv-instelling of branche.
- Als de student de VOG niet krijgt, dan kan hij/zij geen stage lopen en om die reden de opleiding niet
voltooien. De student kan daarom niet voor de opleiding worden ingeschreven en er zal geen
onderwijsovereenkomst tussen de instelling en de student worden afgesloten. Wanneer er al een
onderwijsovereenkomst was afgesloten, dan kan deze bij het ontbreken van een VOG worden
ontbonden.
- Informatie over de VOG staat op de website onder ‘schoolkosten’.
Ongeschiktheid voor toekomstige beroepsuitoefening
In bijzondere gevallen waarin de (aspirant-)student door extreem gedrag of uitlatingen, blijk geeft van
ongeschiktheid voor toekomstige beroepsuitoefening of de praktische voorbereiding ervan (artikel
8.1.7b van de WEB), kan het Nova College toegang tot een opleiding ontzeggen of een
onderwijsovereenkomst ontbinden.
Dit kan alleen na een zorgvuldige afweging (voorbereid door verschillende betrokkenen van het Nova
College) en op advies van de examencommissie.
Handicap en/of chronische ziekte
Als er sprake is van aantoonbare onevenredige belasting voor de opleiding conform de Wet Gelijke
Behandeling o.g.v. handicap en chronische ziekte, dan kan onderbouwd worden besloten dat de
aspirant-student niet wordt toegelaten.
Dat kan alleen na een zorgvuldige afweging (voorbereid door verschillende betrokkenen van de
zorgstructuur van het Nova College).
Onvoldoende studievorderingen in afgelopen jaren
Een aspirant-student kan de toegang tot een opleiding worden ontzegd als hij/zij de afgelopen jaren
onvoldoende studievorderingen in het mbo heeft geboekt:
In de afgelopen 3 jaar aan 3 verschillende opleidingen ingeschreven heeft gestaan;
In de afgelopen 6 jaar gedurende 3 aaneengesloten jaren ingeschreven is geweest zonder een
diploma te behalen.
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dat geldt niet voor opleidingen met een maximaal aantal studenten. Dat maximaal aantal staat vast en kan
alleen naar boven worden bijgesteld als daar aanleiding voor is.
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8.

Plaatsing

-

Na de intake-activiteiten – mits voldaan aan de toelatingsvoorwaarden, andere afwijzingsgronden niet van
toepassing zijn en er beschikbare plekken zijn bij aanmelding en bevestiging van de student - wordt de student
voorlopig geplaatst in de betreffende opleiding.
De student ontvangt daarvan een schriftelijke bevestiging.
De vestigingsdirecteur tekent de onderwijsovereenkomst en is eindverantwoordelijk voor het besluit tot
plaatsing.
De student ontvangt dan de onderwijsovereenkomst. Na ondertekening en terugsturen is de student geplaatst
in de opleiding, onder voorbehoud van de vooropleidingseisen. In de meeste gevallen heeft de student op dat
moment zijn vo-examen nog niet afgerond.
Na het overleggen van het betreffende vo-diploma (of andere rechtsgeldige documenten) is de student
definitief geplaatst.

-

-

Bij het niet behalen van het betreffende vo-diploma zijn er verschillende mogelijkheden: een extra jaar op het
voortgezet onderwijs, VAVO of de Entreeopleiding.
De vo-school kan de aspirant-student in uitzonderlijke gevallen aanmelden voor de procedure
toelatingscommissie als: een student onder voorbehoud van diplomering is geplaatst, het vo-diploma niet
behaalt én waarvan het vo aangeeft dat de aspirant-student toch beter op zijn plaats is in een niveau 2,3 of 4
opleiding. Indien de uitkomst van deze procedure positief is, wordt het besluit tot toelating door de
toelatingscommissie gelijk gesteld aan het voldoen aan de juiste vooropleidingseisen.
Alle studenten krijgen in het eerste jaar van hun opleiding een bindend studieadvies op basis van hun
studievorderingen. Bij een negatief bindend studieadvies moet de student stoppen met de opleiding.
9. Afwijzing en Heroriëntatie

-

-

De vestigingsdirecteur is eindverantwoordelijk voor afwijzing (net als voor het besluit tot plaatsing). In het geval
van afwijzing wordt dat nauwkeurig afgewogen en voorbereid met verschillende betrokkenen (multidisciplinair)
van het Nova College.
In de uitzonderlijke gevallen van afwijzing (hoofdstuk 7) vindt voorafgaand afstemming plaats tussen vestiging
en domein.
De redenen van afwijzing worden zorgvuldig gedocumenteerd.
De aspirant-student ontvangt schriftelijk het onderbouwde besluit tot afwijzing met daarbij de mogelijke
vervolgstappen.
In alle gevallen waarin de aspirant-student een studiekeuzeadvies krijgt om niet de betreffende opleiding te
kiezen, wordt afgewezen of waarbij geen plaats meer is in de opleiding van de eerste keus, wordt een
alternatief opleidingsaanbod of begeleidingsaanbod naar een andere opleiding gedaan. In een aantal gevallen
nemen we ook contact op met partners buiten het Nova College, zoals de gemeente of de vo-school.
Een aspirant-student kan uiteraard ook zelf tot de conclusie komen een andere opleiding te willen volgen.
We onderzoeken in overleg met de aspirant-student, de verschillende mogelijkheden, uitgaande van de
wettelijke kaders (termijnen, verschillen 18-, 18+ en met/zonder startkwalificatie).
Opleidingen kunnen daarbij gebruik maken van het expertisecentrum voor heroriëntatie.
10. Klachten over en bezwaar tegen besluit tot afwijzing
Voor klachten over en bezwaar tegen een besluit tot afwijzing is de klachtenregeling van het Nova College van
kracht.
11. Slot
Het toelatingsbeleid vormt een nadere uitwerking van de Wet Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht
mbo.
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