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Zadkine presenteert het toelatingsbeleid  
voor de opleidingen. Je treft hier belangrijke 
informatie aan voor jouw aanmelding bij 
Zadkine.

Wie zijn je medestudenten?
Onze studenten zijn jongeren (vanaf 15 jaar) en volwassenen. 
Zadkine leidt op tot flexibele, pro-actieve en trotse 
vakmannen en -vrouwen. Iedere startsituatie en ontwikkeling 
is verschillend. Elk carrièrepad is een onbekende weg waar 
we in twaalf colleges, samen met studenten, werkveld, 
collega-scholen en de gemeenten in de regio Rotterdam, 
invulling aan geven.

Wil je hulp bij je studiekeuze? 
Het kiezen van een opleiding is niet altijd even gemakkelijk. 
Twijfel je? Kom dan langs bij ons Studiekeuzecentrum of 
maak een afspraak. Of kom naar onze Open dagen: daar krijg 
je een goede indruk van de opleidingen en kun je ook spreken 
met studenten, docenten en met mensen uit de praktijk.  
Je kunt ook meekijken op meekijkdagen om je goed te 
oriënteren op een van onze opleidingen.

HOE MELD JE JE AAN VOOR EEN OPLEIDING?
Je meldt je aan via de website www.zadkine.nl. Bij de 
opleiding van jouw keuze staat een aanmeldbutton. Je kunt  
je aanmelden voor de opleiding als je de juiste vooropleiding 
hebt en je je op tijd aanmeldt. Ook doe je mee aan de 
verplichte intake-activiteiten.

Voor wanneer moet je je aanmelden?
Als je je wilt aanmelden voor de start van het schooljaar in 
september, moet je dat doen vóór 1 april. Je hebt dan recht 
op toelating tot de opleiding die je het liefst wilt doen, als je 
voldoet aan de vooropleidingseisen en deelneemt aan de 
intake-activiteiten van de opleiding. Voor de Entree-
opleidingen en de opleidingen die in februari starten  
geldt geen uiterlijke aanmelddatum. 

Wat gebeurt er als je je later aanmeldt?
Als je je pas ná de uiterlijke aanmelddatum van 1 april 
aanmeldt, heb je niet automatisch recht op toegang tot de 
opleiding die je het liefst wilt volgen. Indien nodig kijken  
we natuurlijk samen met jou naar een andere opleiding 
binnen Zadkine.

https://www.zadkine.nl/hulp-bij-studiekeuze
https://www.zadkine.nl/open-dagen/online-meekijkdag
http://www.zadkine.nl
https://www.zadkine.nl/hoe-werkt-het-mbo#niveaus


IS ER ALTIJD PLEK?
Voor sommige opleidingen is een maximum aantal studenten 
vastgesteld (een numerus fixus), bijvoorbeeld omdat er 
anders niet genoeg plaatsen zijn om werkervaring op te doen. 
Indien voor de opleiding van jouw keuze een numerus fixus 
geldt, dan staat dat vermeld op de opleidingspagina op 
www.zadkine.nl. Zadkine kan altijd het maximum aantal 
plaatsen naar boven bijstellen, zodat er meer studenten 
kunnen starten. 

Opleidingen waarvoor een numerus fixus geldt kunnen 
plaatsen reserveren voor interne doorstroom, studenten  
die opnieuw het eerste jaar van een opleiding doen of voor 
studenten die rechtstreeks uit het voortgezet onderwijs 
komen. Zadkine wijst de beschikbare plaatsen toe op 
volgorde van aanmelding. Voor opleidingen waar zowel 
aanvullende toelatingseisen als een maximum aantal 
studenten gelden, wordt eerst gekeken of je aan de 
aanvullende eisen voldoet. 

Als het maximum aantal studenten is bereikt, kun je een  
plek krijgen op de wachtlijst. Ook kunnen we met je 
meekijken naar een andere opleiding binnen Zadkine. 
Een overzicht van alle opleidingen waarvoor een numerus 
fixus geldt, staat elk jaar vóór 1 februari op onze website.  
Kijk daarvoor op www.zadkine.nl/toelating. 

Soms zijn er bijzondere eisen
Voor een aantal opleidingen heeft de overheid landelijke 
toelatingseisen vastgesteld. Dat is bijvoorbeeld het geval  
bij de opleidingen voor Opticien en Goudsmid. 
Zadkine stelt ook extra eisen bij een aantal opleidingen,  
zoals bij Engelstalige opleidingen. Als je niet aan deze extra 
eisen voldoet, dan kun je altijd de reguliere opleiding volgen. 
Wat deze reguliere opleiding is, staat vermeld bij het kopje 
toelatingseisen op de opleidingspagina. 
Gelden er extra eisen voor jouw opleiding? Dan staat dat  
ook onder het kopje toelatingseisen. 

Verklaring Omtrent Gedrag
Voor sommige stages of leerwerkplekken is een Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG) verplicht. Bij opleidingen waar dat  
het geval is, word je erop gewezen dat je een VOG moet 
kunnen overhandigen bij een leerbedrijf. 

Als je eraan twijfelt of je een VOG kunt krijgen, dan bekijken 
we samen of en op welke manier we je daarbij kunnen 
adviseren of ondersteunen. Als je geen VOG kunt 
overhandigen, dan kan je niet bij een leerbedrijf je 
praktijkervaring opdoen. Daarom raden we je aan voor de 
start van de opleiding te checken of je een VOG kunt krijgen. 
De rijksoverheid heeft hiervoor een handige website: 
https://watdevog.nl. 

WE WILLEN GRAAG KENNISMAKEN
We vinden het belangrijk dat we elkaar leren kennen 
en dat je weet waar je aan begint. Wij zijn nieuwsgierig 
naar je. Wat is jouw droom? Wat is jouw kracht?  
Wat heb je nodig? We vertellen je graag wie wij zijn en 
wat we je kunnen bieden. Iedereen die zich bij Zadkine 
aanmeldt voor een opleiding, doet mee aan de intake-
activiteiten. Deelname is verplicht. In deze 
plaatsingsperiode kijken we ook naar de opleiding  
die je hebt gekozen. Past de opleiding bij je? En is  
dit inderdaad wat je wilt? Soms valt een opleiding  
toch tegen, bijvoorbeeld omdat je er een andere 
verwachting van had. Wij kijken dan samen met jou  
of er een andere opleiding is die beter bij je past. 

In uitzonderlijke situaties kun je je afmelden voor  
de intake-activiteiten. Indien je twee keer zonder 
afmelding niet bent verschenen en wij hebben ons 
best gedaan om contact met jou op te nemen, dan 
gaan we ervan uit dat je de opleiding niet wilt volgen. 

Studiekeuzeadvies
We helpen je graag te onderzoeken of een studie bij je past. 
Daarom krijg je na het volgen van de intake-activiteiten een 
studiekeuzeadvies. Dit kan een positief advies zijn: we denken 
dat de opleiding goed bij je past. Of een negatief advies: we 
denken dat de opleiding niet goed bij jou past. In alle gevallen 
geldt: het is een advies.

Heb je extra ondersteuning nodig?
Als je extra ondersteuning of begeleiding nodig hebt tijdens  
je studie, bespreken we dat het liefst zo snel mogelijk met  
jou zodat we kunnen kijken of we dit kunnen bieden. Heb je 
een beperking? Dan proberen we je zo veel mogelijk te helpen 
met extra voorzieningen.

Wanneer ben je geplaatst voor de opleiding?
Na de check op de toelaatbaarheid ben je geplaatst bij 
Zadkine. Om de opleiding van jouw keuze te kunnen volgen 

http://www.zadkine.nl
http://www.zadkine.nl/toelating
https://watdevog.nl


vinden wij het belangrijk om kennis met jou te maken. Verder 
doe je mee aan de verplichte intake-activiteiten en je voldoet 
aan de eventuele aanvullende eisen. Graag ontvangen wij van 
jou een bevestiging dat je de opleiding inderdaad gaat doen. 
Je krijgt van Zadkine een bevestiging dat je bent geplaatst 
voor je opleiding. Je ontvangt dan een onderwijsovereenkomst 
die je digitaal kunt ondertekenen. Een onderwijsovereenkomst 
is een overeenkomst tussen jou en Zadkine. In deze 
overeenkomst staat beschreven welke rechten en plichten  
je als student hebt. Om je in te kunnen schrijven ontvangen 
wij de overeenkomst getekend terug. 

Ben je geplaatst, maar heb je je vo-diploma  
(nog) niet behaald om toegelaten te worden  
tot niveau 2, 3 of 4?
Dan heb je de volgende mogelijkheden:
•  Je volgt een extra jaar voortgezet onderwijs (vo). 
•  Je begint met Alvast mbo, VAVO of een Entreeopleiding.
•  Je volgt – in uitzonderlijke gevallen – de procedure 

ongediplomeerde instroom (op advies van de vo-
school). Als een toelatingscommissie deze procedure 
positief beoordeelt, word je toegelaten.

BINDEND STUDIEADVIES
In het eerste jaar van je opleiding bespreken we regelmatig 
jouw ontwikkeling en resultaten met elkaar. We sturen samen 
bij als dat nodig is. Na negen tot twaalf maanden krijg je een 
bindend studieadvies (BSA). Bij een eenjarige opleiding krijg 
je je BSA na drie of vier maanden. In het BSA hoor je of je 
voldoende resultaten hebt geboekt om verder te gaan met de 
opleiding.

Tijdens de kennismakingsactiviteiten en tijdens de 
studieloopbaangeleiding krijg je informatie over de BSA-
procedure. In de opleidingswijzer staan de criteria 
aangegeven waaraan je moet voldoen om in aanmerking  
te komen voor een positief advies. 

Je krijgt een positief advies
Dat is goed nieuws: je kunt verder met je opleiding. Hier krijg 
je van ons een bevestiging van. Hierna kan jij je voorbereiden 
op het volgende studiejaar.

Je krijgt een negatief advies
Je krijgt altijd eerst een voorlopig BSA. Je kunt je dan nog 
verbeteren en we helpen je daarbij. Misschien heb je goede 
redenen waarom je niet de gewenste resultaten kon behalen. 

Het is jammer als het vervolgens niet lukt je resultaten te 
verbeteren. We bespreken dan de mogelijkheden in een 
begeleidingsgesprek. Ook helpen we je om een alternatief te 

vinden: zo krijg je van ons acht weken studiekeuzebegeleiding 
om een andere studie binnen of buiten Zadkine te vinden.

Een negatief advies wordt schriftelijk medegedeeld en 
mondeling toegelicht. Mocht je bij een voorlopig BSA  
een indicatie hebben gekregen dat je nog veel werk moet 
verrichten en daarna verbetering hebben laten zien dan 
wordt een positief BSA altijd met een brief bevestigd.

Ben je het niet eens met ons advies? 
Laat het ons weten. Dan kunnen we ons advies nog beter  
aan je uitleggen.
Als je dan nog niet tevreden bent, kun je een klacht indienen 
bij de opleidingsmanager van je opleiding. Daarna kun je 
altijd nog in beroep bij de beroepscommissie BSA.

Ben je uitgeschreven en wil je je opnieuw aanmelden?
Je kunt je weer voor een opleiding aanmelden. Maar je kunt  
je niet voor dezelfde opleiding aanmelden als je:
•  net een negatief BSA voor die opleiding hebt gekregen;
•  al drie keer een negatief BSA hebt gekregen;
•  zes jaar een mbo-opleiding hebt gevolgd en nog geen 

diploma hebt behaald en je minder dan drie jaar geleden 
bent uitgeschreven.

HEB JE NOG VRAGEN?
Je bent van harte welkom bij het Studiekeuzecentrum van 
Zadkine. Telefonisch zijn we bereikbaar van dinsdag tot en 
met vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur (088-9453888) of stuur  
een mail naar studiekeuzecentrum@zadkine.nl.

ZADKINE.NL


