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Aanvullende spelregels aansluiting mbo-hbo ten tijde van Corona 
 

 
Het Corona virus heeft een grote impact op alle sectoren. Ook de onderwijssector ondervindt hinder van het virus. Niet alle reguliere tentamens en afstuderen in 
het mbo kunnen volgens de gebruikelijke procedures of volgens de onderwijs- en examenregeling doorgang vinden. Dit betekent dat sommige studenten nu niet 
in de gelegenheid zijn om tentamens te maken of examens af te leggen en op tijd het diploma te behalen dat nodig is voor de doorstroom naar het 
vervolgonderwijs.  
 
Dit heeft ertoe geleid dat de overheid spelregels heeft gedefinieerd om te voorkomen dat een mbo-student volgend studiejaar niet aan zijn hbo-opleiding kan 
beginnen door een kleine studievertraging, die het gevolg is van deze coronacrisis. Het wordt  mogelijk gemaakt voor instellingen om aspirant-studenten die als 
gevolg van COVID-19 niet tijdig aan de vooropleidingeisen kunnen voldoen, in te schrijven voor hun vervolgopleiding. Dit is in alle gevallen een volwaardige 
inschrijving. Voor de student betekent dit dat hij/zij recht heeft op alle voorzieningen waar een reguliere student ook recht op heeft, inclusief de 
studiefinancieringsrechten. Voor instellingen betekent dit o.a. dat zij voorwaardelijk toegelaten studenten voor bekostiging in aanmerking kunnen brengen.  
 
De zeven Rotterdamse partners1hebben het initiatief genomen om, aanvullend op landelijke spelregels, gezamenlijk spelregels op te stellen. Met deze spelregels 
willen de mbo en hbo instellingen recht doen aan de studenten, de docenten en de organiseerbaarheid binnen de instellingen. Dit document beoogt tevens de 
algemene spelregels uit te werken voor de Rotterdamse instellingen. Naast deze afspraken zullen nog aanvullend afspraken gemaakt worden over onder meer de 
doorstroom voor internationale- en Pabo studenten en de impact op de BSA en bekostiging. Hiervoor geldt dat dit document niet in de plaats komt voor deze 
specifieke afspraken. 
 
Spelregels mbo en hbo instellingen te Rotterdam 
 
De Mbo-er behaalt het diploma en volgt onderwijs aan het hbo 
Meer mbo studenten dan anders leggen na de zomervakantie nog examens af of halen nog onderdelen in. Van hen is midden september bekend of zij geslaagd 
zijn of nog een herkansing moeten maken in het najaar.  
 

• Mbo studenten die willen doorstromen naar het hbo melden zich uiterlijk 31 juli 2021 via Studielink aan bij de hbo-opleiding van hun keuze, ook als ze nog 
niet zeker weten of ze voor 1 september 2021 hun diploma zullen behalen. 
 

• In juni wordt door de mbo-instellingen een eerste inschatting gemaakt van de omvang van de groep mbo studenten die het diploma heeft behaald en de 
groep die nog één of enkele onderdelen heeft openstaan. Deze omvang wordt gecommuniceerd met de hbo instellingen in Rotterdam.  

 
• De mbo scholen zijn verantwoordelijk voor het tijdig nakijken van de onderdelen waarbij, indien van toepassing, registratie van het diploma in het Dienst 

Uitvoering Onderwijs (DUO) register uiterlijk in september 2021 plaatsvindt.  
 

 
1 Albeda, Zadkine (en daarmee het Techniek College Rotterdam), Scheepvaart & Transport College, Codarts, Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/05/01/servicedocumenten-hoger-onderwijs-ho-aanpak-coronavirus-covid-19
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• Met het afrondingsadvies van de mbo-instelling dat uiterlijk 15 augustus wordt opgesteld, kunnen studenten die wel hun examens in september hebben 
behaald en geregistreerd zijn, maar het diploma pas in oktober ontvangen, toch bij de hbo-instelling ingeschreven worden, mits zij ook voldaan hebben 
aan alle overige inschrijfvoorwaarden (WHW, vooropleidingseisen, studiekeuzecheck en andere toelatingseisen). 2 

 
Mbo-er mist één of enkele kleine onderdelen door Corona  
 

• Door het mbo onderwijsteam en de examencommissie wordt bepaald welke onderdelen (vakken, toetsen, examens of andere onderdelen) door Corona 
hinder hebben ondervonden. 
 

• Het ene onderdeel of enkele kleine onderdelen die op het mbo niet behaald zijn, maken een studeerbaar programma aan het hbo mogelijk. 
 

• Richtlijn is, dat van een startende hbo-student, naast de vereiste inzet voor de hbo-opleiding, redelijkerwijs niet meer dan circa vier uur extra inzet per 
week verwacht kan worden voor het alsnog behalen van het mbo-diploma. Dit betekent dat onderdelen zoals stage en BPV ook binnen de richtlijn van 4 
uur per week vallen en dus zo goed als afgerond dienen te zijn voordat de student het hbo onderwijs gaat volgen.  

 
• De mbo -instelling waar de desbetreffende leerling of student vertraging heeft opgelopen stelt een onderbouwd afrondingsadvies vóór 15 augustus 2021 

aan de student op. 
 

• Dit afrondingsadvies beantwoordt de vraag of in redelijkheid verwacht mag worden dat de student voor 31 december 2021 de betreffende opleiding 
afrondt, gegeven de eisen die door de beoogde vervolgopleiding in de propedeuse worden gesteld. Het advies speelt bij de beoogde vervolgopleiding een 
zwaarwegende rol. 

 
• Het mbo onderwijsteam stelt dit afrondingsadvies op en de examencommissie stelt het afrondingsadvies vast.   

 
• Er kunnen door de student geen rechten worden ontleend aan het afrondingsadvies. 

 
• De mbo student levert het afrondingsadvies in bij de centrale studentenadministratie van de hbo instelling. 

 
• Met toestemming van de student en indien wenselijk neemt de hbo contactpersoon contact op met de mbo contactpersoon voor nadere afstemming.  

 
• De mbo contactpersoon draagt zorg voor de begeleiding van de student bij het afronden van de mbo-opleiding.  

 
• De  hbo contactpersoon draagt zorg voor de begeleiding op het hbo.  

 

 
2 15 augustus is een uiterlijke deadline, hoe eerder afrondingsadviezen binnen zijn, hoe beter. Bij uitzondering kan enige coulance gehanteerd worden indien incidentele afrondingsadviezen na 15 augustus 
binnenkomen met als uiterlijke deadline 31 augustus.  



 1 

• De mbo en hbo contactpersonen worden voldoende gefaciliteerd in tijd om de mbo student een warme overdracht te geven.  
 
Mbo-er mist één of enkele vakken en volgt onderwijs bij het hbo 
 

• De studenten missen één of enkele vakken en worden ingeschreven bij het hbo, mits zij ook voldaan hebben aan alle overige inschrijfvoorwaarden (WHW, 
vooropleidingseisen, studiekeuzecheck en andere toelatingseisen). 
 

• De aansluiting mbo-hbo betreft de periode tussen 1 september 2021 tot 1 januari 2022. 
 

• Een studeerbaar programma kunnen bieden en studeerbaarheid zijn de belangrijkste uitgangspunten. 
 

• De mbo instellingen streven ernaar om zoveel mogelijk studieonderdelen voor 1 oktober aan te bieden in het kader van een studeerbaar programma voor 
de student.  

 
• Bij onvoldoende studievoortgang in het mbo waarschuwt de mbo student tijdig de hbo contactpersoon.  

 
Mbo student behaalt herkansingen op het mbo en volgt onderwijs bij het hbo 
 

• Wanneer de mbo student herkansingen behaalt, wordt de hbo contactpersoon door de student op de hoogte gesteld.  
 

• Mbo herkansingen worden tijdig aangeboden en nagekeken zodat registratie in het diplomaregister van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kan 
plaatsvinden vóór 1 januari 2022, aangezien deze registratie een noodzakelijke voorwaarde voor inschrijving in het hbo is.  

 
Mbo-er die onderwijs volgt bij het HBO behaalt vakken niet voor 1 januari 2022 en moet van het hbo af 

 
• Wanneer een student onverhoopt na voorwaardelijk te zijn toegelaten toch de opleiding moet verlaten, zullen de instellingen er voor zorgdragen dat dat 

de student de studiepunten die hij/zij gedurende de periode van de voorwaardelijke toelating heeft behaald, zo veel mogelijk kan benutten in zijn/haar 
vervolgstudie. Als de student één of meerdere tentamen(s) met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt deze hiervoor een bewijsstuk dat de student (op een 
later instroommoment) kan overhandigen bij de vervolgopleiding. De examencommissie van de vervolgopleiding bepaalt op basis hiervan of en voor welke 
vrijstellingen de student eventueel in aanmerking komt.3  

 
3 Service document HO https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/05/01/servicedocumenten-hoger-onderwijs-ho-aanpak-coronavirus-covid-19 


