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Beste student(e),  
 
Als jij na je mbo-opleiding een hbo-opleiding wilt gaan doen is een mbo-diploma (niveau 4) een 
vereiste. Haal je je niveau 4-diploma uiterlijk 15 augustus, dan is deze brief niet voor jou. 
Haal je je diploma ná 15 augustus doordat je bepaalde mbo-onderdelen niet kunt afronden door de 
Corona-crisis, dan volgt hier belangrijke informatie.  
 
Je mag dan namelijk wel starten bij je hbo-opleiding onder voorwaarde dat je je mbo-diploma nog 
kunt halen voor 1 januari 2021. Dit betekent dat je in de eerste maanden de hbo-opleiding moet 
combineren met het werk dat je nog moet doen voor het mbo. Voor de toelating tot het hbo moet je 
enkele stappen doorlopen:  
 

1. Meld je aan vóór 1 juni bij de hbo-opleiding van jouw keuze. Indien je dat nog niet gedaan 
hebt, doe dit dan zo spoedig mogelijk. 

▪ Jouw hbo-opleiding stuurt je informatie voor de studiekeuzecheck indien van 
toepassing. 

2. Samen met je mbo-begeleider bespreek je welke onderdelen nog gedaan moeten worden, 
wanneer dat is en hoeveel tijd dat ongeveer kost. Samen vul je het eerste deel van het 
zogenaamde formulier voor het afrondingsadvies (zie hieronder) in.  

▪ Het afrondingsadvies wordt door de mbo-examencommissie besproken en 
vastgesteld (is het positief of negatief?).  

▪ Uiterlijk 15 augustus mailt de examencommissie het afrondingsadvies naar het hbo. 
Een positief advies is een voorwaarde voor je inschrijving op het hbo. 

▪ De hbo-opleiding neemt het afrondingsadvies van de mbo-examencommissie over 
en stuurt je een bevestiging van de voorwaardelijke toelating. 

3. De hbo-opleiding nodigt je uit voor een gesprek rondom de start van de opleiding. Hierin 
bespreek je wat je nog moet doen voor het mbo en hoe je dat kunt combineren met de hbo-
opleiding. Samen vul je het tweede deel in van het formulier. 

4. Deel het compleet ingevulde formulier met je mbo-begeleider. 
5. Vanaf september begin je met je hbo-opleiding, terwijl je de laatste examenonderdelen van 

het mbo afrondt.  
6. Begin november nodigt jouw mbo-begeleider je uit voor een voortgangsgesprek, als je dan je 

mbo-diploma nog niet gehaald hebt. Indien nodig maak je een nieuwe planning voor de 
afronding van je mbo-diploma. 

7. Op het moment dat je je diploma hebt gehaald, moet je mbo-opleiding dat zo snel mogelijk 
melden bij DUO. Dan wordt je voorwaardelijke toelating omgezet in een officiële toelating. 
Hierover ontvang je bericht van de hbo-instelling. 

 
Als je het mbo-diploma niet haalt vóór 1 januari 2021, dan moet je stoppen met jouw hbo-opleiding. 
Mocht je al onderwijseenheden hebben gehaald, dan krijg je daarvoor een bewijsstuk. Mocht je op 
een later moment weer willen beginnen, dan kun je deze gebruiken om een vrijstelling aan te vragen, 
binnen de voor de opleiding geldende regelgeving. 
 
Bij vragen kun je terecht bij je mbo-docenten. De pabo en hbo-opleidingen met nadere 
vooropleidingseisen of numerus fixus geven aanvullende informatie op hun websites. Deze 
opleidingen zullen qua procedure afwijken van bovenstaande. 
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Afrondingsadvies Noord-Nederland en Zwolle e.o. 
De mailadressen van de betrokken instellingen:  
▪ NHL Stenden Hogeschool: csa@nhlstenden.com  
▪ Hanzehogeschool Groningen: studentadministration@org.hanze.nl  
▪ Hogeschool Van Hall Larenstein: inschrijvingen@hvhl.nl  
▪ Hogeschool Windesheim: studentenadministratie@windesheim.nl 
 

Invullen door student / mbo-begeleider / examencommissie van de mbo-opleiding 

Naam student: Voor- en achternaam 

Geboortedatum en -plaats:  

Contactgegevens student: E-mailadres en telefoonnummer 

mbo-opleiding, crebo-nummer:  

Mbo-instelling:  

Naam mbo-begeleider: Voor- en achternaam 

Contactgegevens mbo-begeleider: E-mailadres en telefoonnummer 

Aangemeld voor de hbo-opleiding:  

Hogeschool en locatie:  

Aanvinken door student / mbo-begeleider  

☐ De student moet alleen nog gediplomeerd worden (ga door naar “Datum verwachte diplomering”) 

☐ De student moet nog één of een klein aantal onderdelen afronden (ga verder met invullen hieronder) 

Wat moet nog worden afgerond? 
Activiteit(en) 

Moment / periode 
van uitvoering 

Geschatte 
tijdsinvestering 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Datum verwachte diplomering:  Klik of tik voor datum invoeren 

Datum voortgangsgesprek (indien diploma nog niet is behaald):  Klik of tik voor datum invoeren 

Het advies is ☐ positief  ☐ negatief  Ondertekening student:  

Datum en ondertekening 
examencommissie: 

 

 
 

  
 

Invullen door student en hbo-begeleider 

Hbo-opleiding:  

Hogeschool en locatie:  

Naam hbo-begeleider: Voor- en achternaam 

Contactgegevens hbo-begeleider: E-mailadres en telefoonnummer 

Beoordelingsmomenten op hbo: 

 
 

Knelpunten tussen mbo- en hbo-activiteiten (indien van toepassing): 

 
 

Afspraken over persoonlijke route binnen het hbo-programma (indien van toepassing): 
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Datum en ondertekening hbo-begeleider:  Ondertekening student: 

 
 

  

 


