Voorwaardelijke start CHE – niet afgerond MBO4-diploma

Wanneer je door de coronacrisis een kleine studievertraging hebt opgelopen, dan kun je mogelijk
alsnog in september starten met je studie aan de CHE. Dit onder voorwaarde dat je je mbodiploma vóór 1 januari 2021 hebt behaald en dat je een positief afrondingsadvies hebt ontvangen
van je mbo-instelling.
Haal je je mbo-diploma vóór 1 september, dan hoef je dit formulier niet in te vullen.
Haal je je mbo-diploma na 31 augustus, doordat je wegens de coronacrisis een kleine
studievertraging hebt opgelopen, lees dan onderstaande informatie goed door!
Om alsnog in september te kunnen starten, zal jouw mbo-instelling namelijk in een positief
afrondingsadvies moeten verklaren dat zij verwachten dat jij je diploma vóór 1 januari 2021 af
kunt ronden.
Jouw mbo-instelling beschikt over een adviesformulier, maar ook van onderstaand formulier kan
gebruik gemaakt worden.
Je bespreekt met je mbo-begeleider welke onderdelen je nog moet af ronden, hoeveel tijd het je
kost om deze onderdelen af te ronden en wanneer dit ongeveer zal zijn.
Jullie vullen samen het afrondingsadvies in en sturen dit uiterlijk 15 augustus 2020 naar
stuza.aanmelden@che.nl.
Dit geldt echter alleen wanneer je een positief advies hebt ontvangen. Dit is een voorwaarde voor
je inschrijving aan de CHE.
Wanneer je een negatief advies hebt ontvangen, kun je helaas niet in september starten met je
hbo-studie.
De CHE neemt een positief afrondingsadvies over en je ontvangt daarna van ons een verklaring
voorwaardelijke toelating.
De eerste maanden van je studie aan de CHE, combineer je dus met het afronden van je mbostudie. Wanneer je mbo-diploma is behaald, moet je mbo-instelling dit zo spoedig mogelijk
doorgeven aan DUO. Daarna voldoe je officieel aan alle toelatingseisen tot het hbo.
Haal je je mbo-diploma niet vóór 1 januari 2021, dan moet je stoppen met je hbo-studie en wordt
je alsnog uitgeschreven.
Voor eventuele behaalde vakken, ontvang je een bewijs. Je kunt hiermee op een later moment, als
je opnieuw start met de studie, eventueel vrijstelling aanvragen.

Afrondingsadvies mbo opleiding niveau 4
In te vullen door student:
Naam student:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Aanmelding voor studie
CHE:
In te vullen door begeleider van student/examencommissie mbo:
Onderwijsinstelling:
Mbo-opleiding:
Crebonr. opleiding:
Naam mbo-begeleider:
E-mailadres begeleider:
Telefoonnr. begeleider:
Het onderwijsteam heeft geconstateerd dat genoemde student met enige studievertraging (één of
enkele vakken) ten gevolge van de Coronacrisis in de afrondende fase van de mbo-opleiding zit.
Wat betreft de volgend onderdelen (cursussen, tentamens, examens of andere onderdelen) heeft
student hinder ondervonden van de Coronacrisis.

Nog te behalen
onderdelen:

Inzet/geschatte studielasturen:

Verwachte datum
inzet/afronding:

Verwachte datum diplomering:
Hierbij verklaart het onderwijsteam in samenspraak met de examencommissie dat in
redelijkheid van de bij onze onderwijsinstelling ingeschreven staande student verwacht mag
worden dat deze op uiterlijk 31 december 2020 de betreffende opleiding zal kunnen afronden in
combinatie met het volgen van de beoogde hbo-opleiding en gegeven de eisen die door de
beoogde vervolgopleiding worden gesteld.
Onderbouwing:

Datum ondertekening:
Handtekening mbo-begeleider:

Handtekening mbo-begeleider + stempel
mbo-instelling:

