
	

	

 
 
 
 
 

 
 
 
Datum: 13 februari 2020 
Betreft: Wijziging aannamebeleid leerlingen niveau 2 
 
 
Aanbod opleidingen – niveau 2 
 
Al jaren bieden wij technische mbo-opleidingen op niveau 2 aan. De laatste jaren merken wij steeds vaker dat 
leerlingen die niveau 2 willen doen, bij ons terecht komen vanwege onze kleinschaligheid en grote mate van 
persoonlijke begeleiding. Dat zou mooi moeten zijn. 
 
In de praktijk betekent dit dat wij leerlingen binnen krijgen met soms serieuze gedrags- en/of andere 
gecompliceerde problematieken. Men hoopt dan dat onze kleinschaligheid een positieve invloed op de leerling 
heeft.  
 
De huidige situatie heeft ons geleerd dat wij inmiddels hard op weg zijn een ‘afvoerputje’ te worden. “Ga maar naar 
GO-college, dat is lekker kleinschalig.” Dat vinden wij geen wenselijke situatie.  
 
GO-college is ontstaan vanuit passie en bevlogenheid. Door onze eigen broek op te houden en groot te zijn in klein-
zijn, zijn we in staat jonge mensen op te leiden op de manier zoals wij denken dat het hoort te zijn. Als particuliere 
opleider krijgen wij echter geen enkele vorm van subsidie. Het collegegeld gaat volledig op aan het mogelijk maken 
van onderwijs. Daarom zijn wij een stichting. 
 
Dit betekent ook dat GO-college, met de huidige begroting, niet in staat is specialistische zorg aan leerlingen te 
bieden. Wij hebben geen budget voor een zogenaamde ‘zorgschil’ zoals op een ROC.  
 
Om deze reden hebben wij besloten ‘aan de voorkant’ geen niveau 2 meer aan te bieden. 
Dit betekent echter niet dat wij de opleidingen niet in huis hebben! 
 
Entreetoets 
 
Voor aanvang van de opleiding maakt een leerling altijd een entreetoets. Daarna volgt een uitvoerig gesprek, bij 
minderjarigen is dit met ouders erbij. 
Als uit de entreetoets blijkt dat de leerling moet starten op niveau 2 en er zorgelijke zaken naar voren komen waar 
wij als school geen capaciteit voor hebben, kunnen wij toelating weigeren. Zien wij toch mogelijkheden dan zullen 
we altijd het gesprek aangaan. Het kan namelijk ook zijn dat het leerbedrijf graag investeert in de leerling en 
daarmee tot een overeenkomst wil komen. Als opleider hebben wij hierin nadrukkelijk een adviserende rol.  
 
Extra kosten aanvullende begeleiding 
 
Met het leerbedrijf wordt bepaald wat eventuele aanvullende begeleiding moet inhouden. Hier kan een begroting 
voor opgesteld worden.  
Signaleren wij gaandeweg problematiek die extra begeleiding vraagt, dan zal hier snel op geanticipeerd worden. De 
extra inzet van begeleiding wordt dan alsnog begroot. In geen geval kan GO-college voor deze kosten opdraaien.  
  
GO-college streeft ernaar altijd transparant te zijn in de noodzaak van het inzetten van extra begeleiding of zorg. Dit 
gaat in nauw overleg met de leerling, het leerbedrijf en eventueel de ouders (bij minderjarige leerlingen). 
 


