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Wat zijn de toelatingseisen van vmbo naar mbo? 

De toelatingseisen voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verschillen per opleidingsniveau en leerweg. 
Hieronder zijn de toelatingseisen vanuit het vmbo naar de verschillende niveaus in het mbo beschreven. 

Toelatingseisen assistentopleiding (niveau 1) 

Voor het volgen van een assistentenopleiding (niveau 1) gelden geen toelatingseisen. Mbo-studenten die de 
assistentenopleiding hebben afgerond moeten verder leren op niveau 2. Behalve als zij 18 jaar of ouder zijn. 

Er zijn beroepskwalificerende assistentopleidingen (BKA) en arbeidsmarktkwalificerende assistentopleidingen 
(AKA). De BKA opleiding is smaller en leidt op tot een beroep (bijvoorbeeld assistent bouw- en Infra), de AKA 
opleiding is meer algemeen en oriënterend. Het niveau van beide is hetzelfde. 

Toelatingseisen basisberoepsopleiding (niveau 2) 

Voor de basisberoepsopleiding (niveau 2) geldt een vmbo of vergelijkbaar diploma als toelatingseis. Indien een 
leerling in het bezit is van een niet-techniek vmbo diploma geldt voor techniekopleidingen als aanvullende eis 
dat wiskunde of natuur- en scheikunde I deel heeft uitgemaakt van het examen. Een vergelijkbaar diploma is 
o.a. een mavo diploma,  een bewijs dat de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo met gunstig gevolg 
doorlopen zijn of een aanverwant BKA assistent diploma
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.  

Toelatingseisen vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4) 

De toelatingseisen voor niveau 3 (vakopleiding)  en niveau 4 (middenkaderopleiding) zijn hetzelfde: 

- Vmbo diploma Kaderberoepsgerichte leerweg 
- Vmbo diploma Theoretische leerweg of mavo  
- Vmbo diploma Gemengde leerweg of mavo-vbo  
- Bewijs dat u de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo met gunstig gevolg heeft doorlopen.  
- U bent in het bezit van een ander diploma of bewijsstuk dat is erkend door de overheid op basis van 

een ministeriële regeling. 

Toelatingseisen specialistenopleiding (niveau 4) 

Om de specialistenopleiding te volgen heeft u een diploma nodig van de vakopleiding (niveau 3) voor hetzelfde 
beroep of richting. 

Mbo-instellingen verantwoordelijk voor toelatingsbeleid 

In de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) staat dat mbo-instellingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun 
toelatingsbeleid. Een mbo-instelling mag u dus toelaten tot een beroepsopleiding, ook als u niet voldoet aan de 
voorwaarden. Dit kan alleen als het bevoegd gezag van de mbo-instelling verwacht dat u de opleiding met goed 
resultaat zult doorlopen. Het is ook mogelijk dat het bevoegd gezag u weigert voor een bepaalde beroeps-

                                                           
1 Voor de niveau 1 AKA opleiding zijn er nog geen wettelijke voorschriften voor de doorstroming naar niveau 2 opleidingen. 

De niveau 1 AKA opleiding verkeert in een experimentele fase en de doorstroom wordt nog op basis van onderlinge 

afspraken geregeld. 
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opleiding. De instelling moet dit schriftelijk motiveren. Wanneer er geen mogelijkheid is om de opleiding aan 
een andere instelling te volgen, kan de mbo-instelling u niet weigeren of uw inschrijving intrekken. 

Meer informatie toelatingseisen mbo 

Bovenstaande informatie is uitgebreider terug te vinden op de website www.rijksoverheid.nl, zoekcriterium 
‘toelatingseisen mbo’ . De wettelijke informatie over de toelatingseisen voor het mbo vindt u in de wet WEB. U 
kunt ook terecht op de website van de regionale opleidingscentra (roc's), de website van Leren & Werken en bij 
de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB, www.job-site.nl).  
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