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Aanname- en intakebeleid SVO
Een instelling moet aantonen op welke gronden een student al dan niet wordt ingeschreven.
Met de beschrijving van het aanname- en intakebeleid komt SVO vakopleiding aan deze eis
tegemoet.
Wettelijk kader
Voor de instroom in een mbo-opleiding gelden de volgende wettelijke kaders (instroomrecht):
Mbo Entree
Mbo Niveau 2 [mbo2]
Basisberoepsopleiding
Mbo Niveau 3 [mbo3]
Vakopleiding
Mbo Niveau 4 [mbo4]
Middenkader-opleiding
Mbo Niveau 4 [mbo4]
Specialist-opleiding

Geen vooropleidingseisen, drempelloze
instroom
Diploma mbo Entree, aka,
Vmbo-BB, KB, GL, TL, vbo, lbo, mavo,
overgangsbewijs 3 naar 4 havo of vwo
Vmbo-KB, GL, TL, vbo, lbo, mavo,
overgangsbewijs 3 naar 4 havo of vwo
Vmbo-KB, GL, TL, vbo, lbo, mavo,
overgangsbewijs 3 naar 4 havo of vwo
Diploma mbo Niveau 3 voor hetzelfde beroep of
dezelfde richting.

Het bevoegd gezag van een instelling kan op het instroomrecht een uitzondering maken.
BBL-opleidingen
SVO werkt met een stapelmodel in de BBL-opleidingen. Dit betekent dat studenten zonder
aantoonbare vakvaardigheid instromen in de opleiding op niveau 2.

In- en doorstroom schema BBL
Tijd

1 jaar

1 jaar

1½ jaar
Niveau 4

Niveau 3
Instroom

Niveau 2
Directe instroom

Directe instroom

Om te beoordelen of een student plaatsbaar is in een BBL-opleiding bij SVO, wordt gebruik gemaakt
van een aantal indicatoren:
-

Verklaring werkgever/praktijkopleider/praktijkbegeleider
Als een student zich aanmeldt voor een opleiding op niveau 3 of 4 is er een verklaring nodig
van de werkgever/praktijkopleider/praktijkbegeleider. Hij/zij verklaart voor het
beroepspraktijkvormingsdeel van de opleiding dat de student op zo’n niveau functioneert dat
een niveau 3 of 4 opleiding geschikt zal zijn.

-

Verwante vooropleidingen en/of EVC-procedure bij directe instroom niveau 3 en/of 4
Voor directe instroom op niveau 3 of 4 geldt dat de student moet aantonen dat hij/zij de
vakvaardigheid op het voorliggende niveau beheerst door bijvoorbeeld verwante
vooropleidingen/trainingen en/of Erkenning Verworven Competenties (EVC).
In het geval van relevante, verwante vooropleidingen/trainingen wordt bekeken of de
opleiding inhoudelijk voldoende basis geeft om direct in te kunnen stromen en een vrijstelling
te kunnen verlenen voor het voorliggende opleidingsniveau. Deze vrijstelling wordt formeel
afgegeven door de examencommissie van SVO.
In het geval van EVC meldt de student zich via de opleidingsadviseur bij Lobex aan voor een
EVC-traject.
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-

Intake en taal-en rekentoetsen
Objectieve toetsen helpen om een helder en objectief beeld te krijgen van de potentie van
toekomstige studenten. Op grond van toetsen kan het bevoegd gezag besluiten of een
student een goede kans maakt om de mbo-opleiding binnen de geldende opleidingsduur te
kunnen afronden.
Gekozen is om te werken met toetsen van een extern bureau (AMN).
SVO maakt gebruik van verschillende toetsen te weten:
 Intaketoets op cognitieve en persoonlijkheidsaspecten
 Taaltoets Nederlands om het actuele niveau te bepalen
 Rekentoets om het actuele niveau te bepalen
 Taaltoets Engels om het actuele niveau te bepalen
N.B. De informatie in dit document is op basis van de in januari 2018 geldende wettelijke
regels. Op het moment dat hier wijzigingen in plaatsvinden, kunnen de instroomeisen
tussentijds veranderen.

-

Ondersteuningsbehoefte
Als een student met een ondersteuningsbehoefte (zorg) zich aanmeldt voor een opleiding
wordt er altijd getoetst of SVO kan voorzien in deze ondersteuningsbehoefte. Afwegingen
hierbij zijn haalbaarheid (kans op succesvol afronden van de opleiding), faciliteiten,
beschikbare expertise, samenstelling groepen, veiligheid en mogelijkheid tot organiseren
voor school en BPV-bedrijf.

Toelatingscommissie
De toelatingscommissie staat onder regie van Lobex en heeft het mandaat van het bevoegd gezag
om een student te toetsen op bovenstaande indicatoren. De commissie bestaat uit een
onderwijskundige, een taal –en rekendocent en een onderwijsmanager. Voor het indienen van een
aanmelding die getoetst moet worden op de rechtmatigheid van directe instroom wordt gebruik
gemaakt van het document “formulier Directe Instroom.” Deze moet volledig ingevuld en aangevuld
met bewijsstukken worden aangeleverd bij de toelatingscommissie. (Digitaal via:
toelatingscommissie@svo.nl)
De onderwijsmanager neemt in overleg met de toelatingscommissie het uiteindelijke besluit om de
student wel of niet in te schrijven.
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BOL-opleidingen

Voor de studenten die zich aanmelden voor de BOL-opleidingen Generation Food en Food,
Hospitality & Leadership hanteren we de wettelijke kaders.
Als het intakegesprek aanleiding geeft tot twijfel over de aanname op basis van niveau voor taal en
rekenen of motivatie dan kan bij de student een AMN-intake-, taal- en rekentoets (zie hierboven)
worden afgenomen om de potentie aan te tonen. Het resultaat van deze toetsen wordt meegenomen
in een adviesgesprek.
Als een student met een ondersteuningsbehoefte (zorg) zich aanmeldt voor een BOL-opleiding wordt
er altijd getoetst of SVO kan voorzien in deze ondersteuningsbehoefte. Afwegingen hierbij zijn
haalbaarheid (kans op succesvol afronden van de opleiding), faciliteiten, beschikbare expertise,
samenstelling groepen, veiligheid en de mogelijkheid tot organiseren voor school en BPV-bedrijf.
Meer informatie
Heb je nog vragen over het aanname- en intakebeleid? Neem dan contact op met de
opleidingsadviseur van SVO, of stuur een mail naar info@svo.nl.
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