Regeling toelating tot de opleidingen van het Koning Willem I College
Artikel 1 Grondslag reglement en reikwijdte
1.1 Deze regeling geeft een uitwerking van de wettelijke regels uit hoofdstuk 8, titel 0,1 en 2,
Web (en de daarop gebaseerde regelgeving als de Doorstroomregeling vmbo-mbo), die gelden
voor toelating tot en inschrijving voor een opleiding aan de school en omvat de regels van
procedurele aard.
1.2 Deze regeling is van toepassing op de inschrijving van eenieder die zich aanmeldt voor een
mbo-opleiding aan het Koning Willem I College.

Artikel 2 Begripsbepalingen
a. Aanmelding: aanvraag tot inschrijving voor een opleiding aan het Koning Willem I College.
b. Bevoegd gezag: het college van bestuur van het Koning Willem I College.
c. Directeur SSC: de functionaris die door het bevoegd gezag is belast met het beleid en de
uitvoering aangaande inschrijving en toelating.
d. Inschrijving: de inschrijving voor een opleiding aan het Koning Willem I College.
e. Kandidaat: de persoon die een aanmelding heeft ingediend bij het Koning Willem I College.
f. Student: de deelnemer als bedoeld in artikel 8.1.1. Web (zie bijlage 3), die rechtsgeldig is
ingeschreven.
g. Toelating: besluit tot inschrijving.
h. Web: Wet educatie en beroepsonderwijs

Artikel 3 Aanmelding, toelating en inschrijving
3.1 De kandidaat kan schriftelijk of via de website een aanmelding voor een opleiding indienen
bij het Koning Willem I College.
3.2 Aanmelding voor opleidingen die starten in augustus (verder genoemd: start schooljaar) is
mogelijk vanaf 1 november in het kalenderjaar hieraan voorafgaand.
3.3 Indien een aanmelding onvolledig is of niet voorzien is van de gegevens op het
aanmeldformulier of de gevraagde gegevens op de website of bijlagen laat de directeur SSC de
onvolledigheid zo spoedig mogelijk weten aan degene die de aanmelding heeft ingediend,
onder vermelding van een termijn voor aanvulling.
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3.4 Indien de aanmelding onvolledig blijft ondanks de termijn voor aanvulling, kan dit
consequenties hebben voor de (zorg)begeleiding van de student. De directeur SSC kan een
verzoek tot extra begeleidingsmaatregelen afwijzen wegens het niet volledig en juist invullen
van het aanmeldingsformulier.
3.5 Een aanmelding die, na de in artikel 3.3 bedoelde termijn, niet is voorzien van gegevens
betreffende de geslachtsnaam, de voorletters, de geboortedatum, het geslacht en het
persoonsgebonden nummer van de deelnemer, zal niet worden behandeld.
3.6 Voor de datering van een aanmelding wordt de dag gekozen waarop de aanmelding is
voorzien van de in artikel 3.5 genoemde gegevens.
3.7 Bij opleidingen die starten bij begin schooljaar: Het indienen van een volledige aanmelding
voor een opleiding voor of op 1 april, geeft recht op toelating, mits gebruik wordt gemaakt van
de hiervoor georganiseerde verplichte intakeactiviteiten (zie 3.8), en met in achtneming van het
gestelde in artikel 4 en 5.
Bij opleidingen die starten gedurende schooljaar: Het indienen van een volledige aanmelding,
uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de startdatum van de opleiding, geeft recht op toelating, mits
gebruik wordt gemaakt van de hiervoor georganiseerde verplichte intakeactiviteiten (zie 3.8), en
met in achtneming van het gestelde in artikel 4 en 5.
3.8 Intakeactiviteiten met een verplicht karakter worden bekend gemaakt op de folder van de
opleiding waarvoor deze activiteiten zijn georganiseerd. Verplichte intakeactiviteiten leiden tot
een studieadvies. Een eventueel negatief studieadvies komt met grote zorgvuldigheid tot stand en
is altijd onderbouwd met argumenten, maar is niet bindend.
3.9 Na toelating is de inschrijving pas volledig afgerond nadat de kandidaat - en bij
minderjarigheid de wettelijk vertegenwoordiger - een onderwijsovereenkomst als bedoeld in
artikel 8.1.3 Web heeft ondertekend. Een niet afgeronde inschrijving betekent dat er geen recht
bestaat tot het volgen van onderwijsactiviteiten.
3.10 Een inschrijving is niet afgerond indien niet wordt voorzien in het wettelijk voorgeschreven
cursusgeld of het door het college van bestuur vastgestelde examengeld, dat wil zeggen
vooruitbetaling lesgeld, cursusgeld of examengeld, dan wel het sluiten van en voldoen aan een
betalingsregeling volgens artikel 11 van het uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000.
3.11 Het indienen van een volledige aanmelding voor een opleiding voor of op 1 april
voorafgaand aan de start van het schooljaar geeft recht op een studiekeuzeadvies. De
aanvraag voor een studiekeuzeadvies kan worden gedaan via de website.

Artikel 4 Vooropleidingseisen entreeopleiding
4.1 De toelating aan de entreeopleiding staat open voor eenieder die voldoet aan de
voorwaarden benoemd in artikel 8.1.1b Web en de inschrijfvereisten van artikel 8.1.1 Web (zie
bijlage 3).
4.2 De toelating kan behoudens de gevallen in de artikelen 7 en 9.1 enkel worden geweigerd
indien diegene die om toelating verzoekt in de afgelopen twee studiejaren bij een instelling was
ingeschreven voor een entreeopleiding.
Artikel 5 Vooropleidingseisen overige opleidingen
5.1 Na aanmelding voor 1 april voorafgaand aan het schooljaar staat de toelating tot de overige
opleidingen open voor eenieder die voldoet aan de inschrijfvereisten van artikel 8.1.1 Web en
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aan de eisen die aan de vooropleiding zijn gesteld, zoals benoemd in de artikelen 8.2.1 en 8.2.2
Web.
5.2 In afwijking van het vorige lid kan de toelating worden geweigerd in die gevallen als
benoemd in artikelen 6, 7, en 9.1 van deze regeling.
5.3 In afwijking van artikel 5.1 kan de directeur SSC op grond van artikel 8.2.1 lid 6 Web de
toelating openstellen voor kandidaten die niet aan de vooropleidingseisen voldoen, indien zij bij
een onderzoek hebben blijk gegeven van geschiktheid voor het desbetreffende onderwijs.

Artikel 6 Selectie
6.1 Het bevoegd gezag kan ieder jaar voor 1 februari voorafgaand aan het schooljaar
opleidingen aanwijzen uit een lijst met opleidingen die bij ministeriële regeling ingevolge artikel
8.2.2a lid 2 Web zijn vastgesteld, waarvoor selectiecriteria en een selectieprocedure gelden.
6.2 De opleidingen die door het bevoegd gezag ingevolge artikel 6.1 zijn aangewezen, zijn in
bijlage 1 bij deze regeling opgenomen. De geldende selectiecriteria en procedure zijn voor 1
februari voorafgaand aan het schooljaar opgenomen in de folder van de betreffende opleiding.
6.3 De selectiecriteria kunnen uitsluitend eisen bevatten die direct verband houden met de
kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de opleiding.
6.4 Indien een opleiding binnen het koning Willem I College in zowel de Nederlandse taal als in
een vreemde taal wordt aangeboden, mogen aan de toelating tot de variant in de vreemde taal
criteria ten aanzien van taalvaardigheid worden gesteld.

Artikel 7 Opnamecapaciteit
7.1 Op grond van artikel 8.1.1c lid 2 Web kan het bevoegd gezag voor 1 februari voorafgaand
aan het schooljaar opleidingen aanwijzen waarvoor een numerieke toelatingsbeperking geldt
die van invloed is op het recht op toelating zoals gesteld in artikel 3.
7.2 De opleidingen die door het bevoegd gezag ingevolge artikel 7.1 zijn aangewezen, zijn in
bijlage 2 bij deze regeling opgenomen. De numerieke beperking is voor 1 februari voorafgaand
aan het schooljaar opgenomen in de folder van de betreffende opleiding.
7.3 Aanmeldingen worden in behandeling genomen op volgorde van datum en tijdstip van
aanmelding.
7.4 Bij het bereiken van het aantal aanmeldingen gelijk aan het maximaal aantal inschrijvingen,
wordt een wachtlijst aangelegd.
7.5 Voor aanmeldingen tot 1 april geldt bij toepassing van de wachtlijst dat de volgorde van
binnenkomst van de aanmelding wordt aangehouden.
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Artikel 8 Aanmeldingen na 1 april voorafgaand aan een schooljaar
8.1 Bij aanmeldingen na 1 april geldt het recht op toelating zoals gesteld in artikel 3.7 niet.
8.2 Het bevoegd gezag kan bij een aanmelding na 1 april de toelating tot een opleiding
weigeren wegens organisatorische redenen of uit oogpunt van arbeidsmarktperspectief.
8.3 Het bevoegd gezag kan bij de beslissing tot toelating na 1 april voorrang verlenen aan een
student die reeds ingeschreven is bij een opleiding van het Koning Willem I College.

Artikel 9 Weigeringsgronden
9.1 Het bevoegd gezag kan de toelating van een kandidaat voor elke opleiding weigeren op de
volgende gronden.
a. De kandidaat is reeds zes jaar of langer in een beroepsopleiding ingeschreven geweest
zonder een diploma te hebben behaald en er zijn sinds de laatste dag van inschrijving minder
dan drie studiejaren zijn verstreken.
b. De kandidaat is niet kwalificatieplichtig en heeft niet deelgenomen aan de verplichte
intakeactiviteiten die op de folder zijn opgenomen.

Artikel 10 Ongeschiktheid voor het beroep
10.1 Het bevoegd gezag kan in bijzondere gevallen na advies van de examencommissie en na
zorgvuldige afweging van de betrokken belangen de inschrijving weigeren, als die deelnemer
door zijn gedragingen of uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening
van een of meer beroepen waartoe de door hem gevolgde opleiding hem opleidt, dan wel voor
de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening, dan wel de veiligheid van bij de school
betrokken of afhankelijke personen in gevaar brengt.

Artikel 11 Advies en toelating alternatieve opleiding
11. 1 De kandidaat die de toegang tot een opleiding is geweigerd op grond van artikel 5, 6 of
9.1 onder b, of die kwalificatieplichtig is, wordt de mogelijkheid gegeven zich te laten inschrijven
aan een opleiding aan de instelling waarvoor de inschrijving wel mogelijk is, rekening houdend
met diens voorkeuren.

Artikel 12 Bezwaar
12.1. Een belanghebbende kan op grond van deze regeling tegen een beslissing of verklaring
van de directeur SSC binnen 6 weken na de schriftelijke of mondelinge bevestiging daarvan
een bezwaar aantekenen.
12.2 Belanghebbende dient het bezwaarschrift te richten aan:
Het college van bestuur
Postbus 122, 5201 AC 's-Hertogenbosch
of per e-mail aan:
klachten@kw1c.nl
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12.3 Het bezwaarschrift is ondertekend en bevat:
a. naam, adres en woonplaats van belanghebbende;
b. een duidelijke omschrijving van de beslissing of verklaring waartegen het bezwaar is gericht,
met overlegging indien mogelijk van een afschrift daarvan, of indien het bezwaar is gericht
tegen het weigeren van een beslissing, een duidelijke omschrijving van de beslissing die naar
het oordeel van belanghebbende had moeten worden genomen;
c. de gronden waarop het bezwaar rust.
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Bijlage 1: lijst opleidingen waarvoor selectiecriteria zijn vastgesteld.
crebo opleiding
25023

Veiligheid en vakmanschap/Klussenbedrijf

25243

Veiligheid en vakmanschap/Bedrijfsautotechnicus

25418

Veiligheid en vakmanschap/Aankomend onderofficier grondoptreden

25191

Veiligheid en vakmanschap/Medewerker beheer ICT

25024

Veiligheid en vakmanschap/Servicemedewerker gebouwen

25245

Veiligheid en vakmanschap/Eerste Bedrijfsautotechnicus

23064

Commercie/Commercial sales (tweetalig)

25148

Medewerker marketing en communicatie (tweetalig)
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Bijlage 2: lijst opleidingen waarvoor een maximaal aantal inschrijvingen is vastgesteld.
crebo opleiding
23163

Sport en bewegen/Coördinator

25023

Veiligheid en vakmanschap/klussenbedrijf

25024

Veiligheid en vakmanschap/Servicemedewerker gebouwen

25158

Interieuradviseur

25187

Applicatie- en mediaontwikkelaar

25189

ICT-beheerder

25190

Netwerk- en mediabeheerder

25191

Veiligheid en vakmanschap/Medewerker beheer ICT

25192

Medewerker ICT

25194

AV-specialist/Filmmaker

25195

Fotograaf

25200

Mediaredactiemedewerker

25201

Mediavormgever

25231

Fietstechnicus

25234

Motorfietstechnicus

25235

Scootertechnicus

25243

Veiligheid en vakmanschap/Bedrijfsautotechnicus

25245

Veiligheid en vakmanschap/Eerste Bedrijfsautotechnicus

25409

Handhaver toezicht en veiligheid/Politie

25416

Veiligheid en vakmanschap/Aankomend medewerker grondoptreden

25418

Veiligheid en vakmanschap/Aankomend onderofficier grondoptreden

25471

Apothekersassistent

25472

Acteur/Theateropleiding

25473

Doktersassistent

25480

Mbo Verpleegkundige

25484

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

25485

Onderwijsassistent

25486

Pedagogisch medewerker kinderopvang

25490

Tandartsassistent

25498

Helpende zorg en welzijn

25526

Junior stylist/Fashion & design
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Bijlage 3: Inschrijfvereisten artikel 8.1.1 Web
1. Eenieder die gebruik wenst te kunnen maken van onderwijsvoorzieningen en
examenvoorzieningen, dient zich door het bevoegd gezag als deelnemer te laten inschrijven.
Een ieder die uitsluitend wenst te worden toegelaten tot examenvoorzieningen, dient zich door
het bevoegd gezag als examendeelnemer te laten inschrijven. Voor de inschrijving als
examendeelnemer is aan het bevoegd gezag een door dat gezag te bepalen vergoeding
verschuldigd. Indien het een meerderjarige examendeelnemer betreft die het examengeld niet
zelf voldoet, wordt niet overgegaan tot inschrijving dan nadat de deelnemer schriftelijk heeft
verklaard dat hij ermee instemt dat een in die verklaring vermelde derde namens hem het
examengeld voldoet. De inschrijving voor een opleiding of een onderdeel van een opleiding
staat uitsluitend open voor degene waarvan de ouders, voogden of verzorgers aantonen, dan
wel, indien hij meerderjarig en handelingsbekwaam is, degene die aantoont dat hij:
a. de Nederlandse nationaliteit bezit of op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander
wordt behandeld,
b. vreemdeling is en jonger is dan 18 jaar op de eerste dag waarop de opleiding of het
onderdeel van de opleiding begint waarvoor voor de eerste maal inschrijving wordt gewenst,
c. vreemdeling is, 18 jaar of ouder is op de eerste dag waarop de opleiding of het onderdeel van
de opleiding begint waarvoor voor de eerste maal inschrijving wordt gewenst en op die dag
rechtmatig verblijft houdt in de zin van artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000, of
d. vreemdeling is, niet meer voldoet aan een van de voorwaarden genoemd onder b of c, en
eerder in overeenstemming met een van die onderdelen is ingeschreven voor een opleiding of
het onderdeel van de opleiding van een instelling, welke opleiding of welk onderdeel van de
opleiding nog steeds wordt gevolgd en nog niet is voltooid.
1a Indien na de inschrijving voor de opleiding of een onderdeel van de opleiding blijkt dat deze
op welke grond dan ook niet in overeenstemming met de vijfde volzin van het eerste lid heeft
plaatsgevonden, wordt de onderwijsovereenkomst, bedoeld in artikel 8.1.3, met onmiddellijke
ingang ontbonden.
1b Voor de student die zich heeft ingeschreven voor een Ad-programma als bedoeld in artikel
7.8a, eerste lid, tweede volzin, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek geldt niet de verplichting, bedoeld in de eerste volzin van het eerste lid, om gebruik
te kunnen maken van de onderwijsvoorzieningen.
2. De inschrijving geschiedt voor een opleiding educatie of een onderdeel daarvan of voor een
beroepsopleiding. In geval van een beroepsopleiding geschiedt de inschrijving voor een
opleidingsdomein, een kwalificatiedossier of een kwalificatie. Bij de inschrijving worden alle
gegevens vermeld die het bevoegd gezag nodig heeft om te kunnen voldoen aan de
verplichting, bedoeld in artikel 2.3.6a, tweede lid, of ingeval van een beroepsopleiding, artikel
2.5.5a, tweede lid.
3. De toelating tot beroepsopleidingen staat voor zover het de beroepsbegeleidende leerweg
betreft, uitsluitend open voor degenen voor wie de volledige leerplicht, bedoeld in paragraaf 2
van de Leerplichtwet 1969, is geëindigd.
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