
 

 

Datum september 2022 
Onderwerp Vervolgonderwijs 
  

Behandeld door Martijn Zwaga 
Telefoonnummer 0513 - 801 886 
E-mail  info@pleinjoure.nl 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen uit klas 4, 

 

In deze mail vindt u belangrijke informatie over de aanmeldprocedure voor een 

vervolgopleiding die uw zoon/dochter na het behalen van het diploma kan gaan volgen. 

In een eerder bericht heeft u de PowerPoint gekregen die op de ouderavond is getoond 

en besproken. 

 

In de komende maanden worden er verschillende voorlichtingen georganiseerd om uw 

zoon/ dochter voor te bereiden op een keuze die komen gaat, namelijk een 

vervolgopleiding: 

1. Voorlichting van Friesland College, Friese Poort en oud-leerlingen in carrousel vorm 

op 30 september. Daar vullen ze een formulier in met vragen waaronder of ze al 

weten welke kant ze op willen gaan; 

2. Leerlingen werken tot de herfstvakantie aan de LOB-methode Qompas. Kijk ook af 

en toe eens wat ze hebben ingevuld. 

3. Project gelijke kansen op 11 oktober voor de leerlingen die aan hebben gegeven het 

nog niet te weten of twijfel hebben. Deze leerlingen krijgen een opdracht mee om 

zich verder te gaan verdiepen in hun keuzeproces; 

4. Onderwijsbeurs Noordoost op 7 en 8 oktober in IJsselhallen Zwolle; facultatief 

bezoek. 

5. Opleidingsmarkt RSG Sneek op 26 oktober om zich voor te bereiden op de open 

dagen in November. 

6. Open dagen van Mbo’s in de regio in november. Klik op afbeelding scholen hieronder. 

 

Met uw zoon/dochter worden gesprekken gevoerd door mij als decaan over het vervolg 

van hun schoolloopbaan indien ze aangaven twijfel te hebben of het echt nog niet weten. 

Bovendien zijn de doorstroomcoaches MBO op school om ook de gesprekken te voeren 

aan de hand van de opdracht die leerlingen hebben gekregen bij het nog niet weten wat 

ze willen. In de gesprekken die gevoerd worden bespreken we de plussen/minnen, het 

loopbaandossier uit Qompas en bereiden we ze voor op de open dag in November.  

 

Toelatingsrecht  

Het toelatingsbeleid binnen het Fries MBO heeft als doel om samen met iedere student te 

kijken welke opleiding het best past bij de ambities, mogelijkheden en competenties. 

In verband met de wetswijziging op het toelatingsrecht zijn er enkele wijzigingen ten 

opzichte van voorgaande jaren.  

Vanaf studiejaar 2018-2019 geldt dat studenten recht hebben op toelating tot de 

opleiding van hun eerste keuze, als de student:  

1. Zich voor 1 april heeft aangemeld voor een opleiding. Wij adviseren voor 1 maart 

aan te melden zodat we nog eventueel kunnen helpen; 
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2. Hij/Zij voldoet aan de toelatingseisen zoals de juiste vooropleiding. Een aantal 

opleidingen kent aanvullende toelatingseisen. Deze eisen zijn te vinden op de 

website bij de betreffende opleiding; 

3. Deelneemt aan de verplichte kennismakingsactiviteiten. 

Wanneer de student zich na 1 april aanmeldt, dan vervalt het toelatingsrecht.  

 

Open dagen 

Ook in november en januari worden er weer open dagen georganiseerd door de mbo-

scholen. Klik op de link van de scholen voor meer info 

Kijk ook op de website www.kiesmbo.nl voor info over de opleidingen of klik op: 

 

 

 

                                            
 

                                    
 
 

Numerus fixus  

Het kan voorkomen dat de student die zich aanmeldt voor 1 april niet in de gewenste 

opleiding geplaatst kan worden, omdat er een gelimiteerd aantal opleidingsplaatsen is als 

gevolg van een beperkte capaciteit of een gering arbeidsmarktperspectief. Bij deze 

opleidingen met een numerus fixus wordt plaatsing bepaald door middel van loting of 

moment van inschrijven. De loting vindt plaats in de eerste week na 1 april. De uitslag 

wordt daarna zo spoedig mogelijk gecommuniceerd aan de student.  

Numerus Fixus Deltion College  

Friese Poort Numerus Fixus 

Friesland College Numerus Fixus 

Alfa College Numerus Fixus 

Numerus Fixus Noorderpoort 

Aeres MBO 

 

Studenten die zijn uitgeloot, behouden hun toelatingsrecht bij de 2e aanmelding bij een 

andere opleiding. 

NB. Bij de opleiding Veva van ROC Friese Poort gaat de plaatsing op volgorde van 

aanmelding en niet door middel van loting. Dit geldt ook voor het Deltion College in 

Zwolle en de Cosmo Academy van het Friesland college. Bij Friesland College heb je 

verschillende opties; zie daarvoor de link. 

 

Studiekeuzeadvies  

Mocht de student na deelname aan de kennismakingsactiviteiten twijfelen of de opleiding 

de juiste is, dan heeft hij/zij het recht om (schriftelijk) een studiekeuzeadviesgesprek 

aan te vragen. Het studiekeuzeadvies kan de student helpen bij het maken van een 

goede keuze. Een negatief studiekeuzeadvies kan de student naast zich neerleggen en 

met de opleiding van keuze beginnen, mits hij/zij aan de wettelijke toelatingseisen 

voldoet en heeft deelgenomen aan de intakeactiviteiten/kennismakingsgesprekken.  

http://www.kiesmbo.nl/
https://www.deltion.nl/studeren-bij/toelating/numerus-fixus
https://www.deltion.nl/studeren-bij/toelating/numerus-fixus
https://www.rocfriesepoort.nl/numerusfixus
https://www.frieslandcollege.nl/hulp-nodig/studiekeuze/toelating
https://www.alfa-college.nl/opleidingen-en-cursussen/numerus-fixus-en-wachtlijst
file:///C:/Volumes/Martijn/decanaat/klas%204/klas%204%202021-2022/brieven/Numerus%20Fixus%20Noorderpoort
https://www.aeresmbo.nl/studeren-aan-het-mbo/numerus-fixus
https://www.aeresmbo.nl/emmeloord/agenda?page=1&facetIds=b12adac7-6ff6-4495-8ef9-c18a94acbf68
https://www.alfa-college.nl/opleiding-kiezen/open-dagen
https://noorderpoort.nl/voor-studenten/voorlichtingsactiviteiten
https://www.frieslandcollege.nl/hulp-nodig/kom-kijken
https://www.deltion.nl/voor-jongeren/open-dagen
https://www.rocfriesepoort.nl/voorlichtingen


 

 

 

Verplichte kennismakingsactiviteiten 

Naast de kennismakingsactiviteiten hebben veel opleidingen nog andere verplichte 

intakeactiviteiten. Deze staan vermeld op de website van de betreffende opleiding en zijn 

ook verplicht om te doen. 

 

Bindend studieadvies  

In het eerste schooljaar krijgen studenten een bindend studieadvies. Een negatief 

bindend studieadvies betekent dat de student de opleiding niet kan voortzetten. Een 

negatief bindend studieadvies is gebaseerd op meerdere factoren, die vooraf bij de 

studenten bekend zijn. Zo’n advies komt dus nooit als verrassing. De mbo-instelling 

begeleidt de student naar een andere opleiding of leerweg.  

 

Havo  

Mocht een leerling naar de Havo willen, dan heeft hij/zij een voorstel voor het 

vakkenpakket in Havo 4/5 meegekregen met de bedoeling dit voorstel met de ouders te 

bespreken. Als de ouders akkoord gaan met de voorgestelde keuzes, dan kan het 

formulier (ondertekend!) weer bij de decaan VMBO worden ingeleverd. 

Dit formulier – ‘de definitieve profielkeuze voor havo’ – is het aanmeldingsformulier voor 

de havo. De decaan zorgt voor de administratieve verwerking en de leerling krijgt, 

voordat het nieuwe schooljaar begint, de informatie over het rooster en dergelijke vanuit 

Heerenveen. De leerling meldt zich overigens nog wel aan voor 1 april bij een mbo-

opleiding als back up. 

 

Twijfel  

Is er twijfel over de keuze van een vervolgopleiding, dan lijkt het mij verstandig dat we 

nog eens praten! Dat initiatief laat ik graag bij de leerling en u. Wacht niet te lang met 

het maken van een afspraak, de sluitingsdatum voor aanmelding bij de mbo-opleidingen 

is 1 april.  

 

Aanmelden 

Het aanmelden gaat via de website van de scholen. Voor het aanmelden heb je een DigiD 

nodig. Deze moet jezelf dus aanvragen want zonder DigiD kun je je niet meer 

aanmelden. Ben je aangemeld voor meerdere opleidingen, zorg dan dat jezelf, als je de 

keuze echt weet, afmeldt voor de opleiding die je niet meer wilt gaan doen via de Cambo 

site. 

Ik wens jullie veel succes toe bij de zoektocht en het kiezen van de juiste 

vervolgopleiding. Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben, neemt u 

dan gerust contact met ons op.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens de coach,  

 

 

Martijn Zwaga  

Decaan VMBO Plein Joure 

E: m.zwaga@pleinjoure.nl  
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