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Tot wanneer kan ik mij aanmelden?

Meld je aan uiterlijk op 1 april voor de start van het nieuwe schooljaar. Dan is er sprake van 
toelatingsrecht*. Later aanmelden kan, het recht om toegelaten te worden is er dan niet.

Wat zijn de toelatingseisen?

Om een mbo-opleiding te volgen moet je voldoen aan de wettelijke vooropleidingseisen:

Vooropleiding Geeft toegang tot een mbo opleiding op niveau:

vmbo basisberoepsgerichte leerweg Niveau 2

vmbo kaderberoepsgerichte leerweg Niveau 2, 3 of 4

vmbo gemengde of theoretische leerweg Niveau 2, 3 of 4

Havo/vwo (minimaal t/m leerjaar 3) Niveau 2, 3 of 4

Pro/vso Dit bekijkt de toelatingscommissie individueel aan de hand 
van toelatingsonderzoek en behaalde diploma.

Geen voltooide vooropleiding Entree-opleiding, indien de student minimaal 16 jaar is  
op 1 augustus van het lopende schooljaar.

mbo entree-opleiding mbo niveau 2

mbo niveau 2, 3 of 4 opleiding mbo niveau 2,3 of 4





Voor de opleiding Paardensport en -houderij zijn daarnaast aanvullende eisen van toepassing: 
• Je moet in staat zijn om (functionele) hulp te geven aan het paard.
• (Fysiek) in staat zijn een onafhankelijke houding en zit te hebben.
• Teugelcontact met het paard voldoende beheersen.
• De basisbeginselen van het rijden in het ritme van het paard en op het goede been beheersen.
• Het in balans zitten op het paard in de gangen stap, draf en galop in voldoende mate beheersen.

Wat als ik niet voldoe aan de vooropleidingseisen?

In uitzonderlijke situaties kan het zijn dat we een student die niet voldoet aan de wettelijke vooropleidings-
seisen vrijstellen van die vooropleidingseisen. Dit bijvoorbeeld als iemand al functioneert op een bepaald 
niveau in de praktijk en vanwege bijzondere oorzaken de vooropleiding niet heeft kunnen behalen. 
Wij onderzoeken dan de geschiktheid voor de opleiding door het opvragen van informatie bij de voor-
gaande opleiding en/of werkgever, het afnemen van een AMN talentscan, het afnemen van een taal- en 





rekentoets en een kennismakingsgesprek. Om toelaatbaar te zijn moet de conclusie uit het onderzoek zijn 
dat de toelatingscommissie verwacht dat de student de opleiding met goed resultaat zal kunnen doorlopen. 
Als dit het geval is dient de toelatingscommissie van de locatie een aanvraag in tot vrijstelling van de 
vooropleidingseisen voor “bijzondere gevallen” bij onze toelatingscommissie “bijzondere gevallen“.

Wat is toelatingsrecht?

Toelatingsrecht is het recht om toegelaten te worden tot de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld.  
Dit recht heb je als:
• Je uiterlijk op 1 april voor de start van het studiejaar bent aangemeld.
• Je voldoet aan de toelatingseisen.
• Je hebt deelgenomen aan de verplichte intakeactiviteiten van de betreffende opleiding. 

Er zijn redenen waardoor je niet kunt starten in de opleiding van je keuze:
• Je verblijft niet rechtmatig in Nederland.
• Je bent aantoonbaar “ongeschikt voor toekomstige beroepsuitoefening”. Dit is het geval als een student 
 door gedragingen of uitlatingen in relatie tot het toekomstige beroep of BPV een gevaar vormt voor   
 zichzelf of anderen (medestudenten, docenten, BPV-begeleiders, etc.).
• Je hebt je aangemeld voor een opleiding met numerus fixus en het maximumaantal plekken voor deze   
 opleiding is bereikt. Opleidingen met numerus fixus en het aantal beschikbare plekken voor deze   
 opleidingen zijn te vinden op de website van Aeres. Selectie vindt plaats op volgorde van aanmelding   
 (meeste opleidingen) of op basis van loting (opleiding Paraveterinair) te Leeuwarden. Loting vindt   
 plaats in de week na 1 april. Indien er nog plekken over zijn worden aanmeldingen na 1 april op volgorde   
 van aanmelding in behandeling genomen.
• Je hebt je aangemeld voor een opleiding die vanwege te weinig aanmeldingen niet van start kan gaan.   
 De ondergrens voor het starten van een opleiding ligt op 15 studenten per opleiding per locatie.  
 Indien een opleiding van deze ondergrens afwijkt is dit te vinden op onze website.
• De begeleiding van jou vormt een onevenredige belasting voor de instelling. De Wet gelijke  
 behandeling op grond van handicap of chronische ziekte wordt hierbij in acht genomen.
• Je bent niet meer kwalificatie-plichtig en hebt al drie keer een negatief bindend studieadvies gehad  
 bij een andere mbo instelling(en) of bij Aeres en sinds de laatste dag van inschrijving zijn minder dan   
 drie studiejaren verstreken.
• Je bent zes jaar of langer in één of meerdere beroepsopleidingen ingeschreven geweest en hebt in  
 die periode geen diploma behaald. Sinds de laatste dag van inschrijving zijn minder dan drie studie  
 jaren verstreken.
• Je meldt je aan voor een entreeopleiding en was in de afgelopen twee studiejaren al bij een instelling   
 ingeschreven voor een entreeopleiding.





Wat zijn de verplichte intakeactiviteiten?

Om je te kunnen adviseren over de studiekeuze en om goed en tijdig in te kunnen spelen op  
de extra ondersteuningsbehoefte zijn binnen Aeres MBO de volgende intakeactiviteiten verplicht:
• Deelname aan een AMN talentscan. 
 Aan de hand van de AMN talentscan kunnen we bepalen hoe we jou het beste kunnen begeleiden   
 tijdens de opleiding. Ook krijgen we een beeld of de opleiding bij je past. Je maakt deze talentscan vaak   
 voorafgaand aan het kennismakingsgesprek zodat we de resultaten met je kunnen bespreken.  
 Binnen de locatie Leeuwarden wordt de AMN talentscan facultatief ingezet op advies van de intakers.
• Deelname aan het kennismakingsgesprek. 
 In het kennismakingsgesprek maken we kennis met elkaar en bekijken we of de opleiding bij je past. 
• Deelname aan intakeactiviteiten van de opleiding. 
 Voor studenten die zich hebben aangemeld voor de instructeursopleiding paardensport en -houderij   
 (niveau 3 en 4) is deelname aan een rij-test verplicht. Voor alle opleidingen geldt dat je verplicht kunt   
 worden deel te nemen aan beroeps oriënterende activiteiten zoals een doedag, praktijkdag of een   
 oriëntatieperiode wanneer je bijvoorbeeld nog geen duidelijk beroepsbeeld hebt. Hierover worden   
 individuele afspraken gemaakt.

De intakeactiviteiten hebben als doel om een wederzijdse kennismaking tussen jou en de opleiding te faciliteren. 
Deelname aan de verplichte intakeactiviteiten is voorwaardelijk voor definitieve toelating en plaatsing. 

Wat is studiekeuzeadvies?

Je hebt recht op studiekeuzeadvies als je nog twijfels hebt over of de opleiding waarvoor je je hebt 
aangemeld of over of het beroep waartoe de opleiding opleidt wel bij je past. Binnen Aeres MBO vormen 
de verplichte intakeactiviteiten (AMN talentscan, kennismakingsgesprek en eventueel aanvullende intake-
activiteiten voor de betreffende opleiding) de basis voor het afgeven van een studiekeuzeadvies. 
Iedere student krijgt dus een studiekeuzeadvies. Het studiekeuzeadvies wordt schriftelijk uitgebracht 
en is niet bindend.



Opleidingen met een beperkt aantal plekken  
(Numerus Fixus) en aanvullende intakeactiviteiten

Bij bepaalde opleidingen is er plek voor een beperkt aantal studenten vanwege de capaciteit op school 
of vanwege werkgelegenheid of hoeveelheid stageplekken. De opleidingen waarop dit van toepassing is  
en de gehanteerde procedure vind je op onze website.

BBL en BPV plek

Van studenten die zich aanmelden voor een BBL-opleiding wordt verwacht dat zij voor de start van 
de opleiding een BPV-plek hebben. Als je dit niet hebt geldt dit niet als weigeringsgrond maar worden er 
afspraken met je gemaakt tijdens de intake over de termijn waarbinnen een BPV-plek gerealiseerd moet zijn 
en over de inspanningen die zowel student als Aeres leveren om een BPV-plek te vinden. Bij het niet hebben 
van een BPV-plek kun je geadviseerd worden om niet aan de BBL-opleiding te beginnen maar de BOL 
variant te gaan doen of om een andere opleiding te kiezen. Dit omdat een BBL-opleiding voor het grootste 
deel bestaat uit BPV. 

Extra ondersteuning

Als je extra ondersteuning nodig hebt vanwege bijvoorbeeld een handicap of een beperking is het 
belangrijk dit op tijd aan te geven. Liefst al op het aanmeldingsformulier en anders tijdens het kennis-
makingsgesprek. Dan kan iemand met expertise op het gebied van ondersteuning aansluiten bij het 
kennismakingsgesprek en kunnen we de extra ondersteuningsbehoefte goed in kaart brengen zodat we 
je optimaal kunnen begeleiden tijdens je studie. De afspraken die we met je maken over de extra 
ondersteuning worden vastgelegd. 
Vanaf 1 augustus 2023 moet je je akkoord hebben gegeven op deze afspraken voordat we je kunnen 
inschrijven. Zonder akkoord kun je dus niet met de opleiding starten.
De basisondersteuning die wij bieden staat beschreven in het basisondersteuningsprofiel.









Klacht met betrekking toelating of plaatsing

Als je het niet eens bent met het besluit van de toelatingscommissie kan via de geldende regelingen, 
te vinden op de website van Aeres MBO, een klacht worden ingediend.

Klacht met betrekking tot de extra  
ondersteuning die geboden kan worden 

Indien een verschil van mening bestaat tussen jou en de toelatingscommissie van de locatie m.b.t. 
de ondersteuning die kan worden geboden in het kader van Passend onderwijs, kan een oordeel eigen 
handelen worden gevraagd bij het College voor de Rechten van de Mens. Het College beoordeelt of 
de mbo-instelling op grond van de ‘Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte’ 
verplicht is doeltreffende aanpassingen te doen. Ook kunnen wij ons samen met jou wenden tot het 
College voor Rechten van de Mens voor mediation of een oordeel. Het mediation-traject is korter dan 
het krijgen van een oordeel van het College. Mediation is alleen mogelijk als beide partijen hiermee instemmen.


