Lotingsprocedure Terra MBO Schooljaar 2019-2020
1. Terra MBO stelt jaarlijks het maximaal toelaatbare aantal studenten vast per numerus
fixus opleiding;
2. De uiterlijke datum voor aanmelding voor het MBO is 1 april 2019.
Als het aantal aanmeldingen groter is dan het vastgestelde aantal plaatsen is er
sprake van overaanmelding en gaat Terra over tot loting. Elke student heeft evenveel
recht van plaatsing;
3. De loting vindt plaats per Crebo per vestiging:
Voor de opleiding paraveterinair met crebonummer 25577 in Groningen is de
capaciteit 60 studenten. Voor Emmen en Meppel zijn dit er 18. Deze aantallen
worden per vestiging ook op de website gemeld.
4. Op de website wordt voor 1 februari vermeld dat er geloot gaat worden. Elke
aangemelde student krijgt een brief dat er geloot gaat worden, tenzij er minder
aanmeldingen zijn dan het vastgestelde aantal plaatsen;
5. De lotingsprocedure gaat vooraf aan de zorgplicht.
6. De loting is controleerbaar en vooraf bekend en vindt onder toezicht van een notaris
plaats binnen tien werkdagen na 1 april;
7. Alle aanmeldingen worden op dezelfde manier behandeld.
8. De uitslag van de loting wordt binnen 10 werkdagen na 1 april bekend gemaakt op de
website van de vestiging van Terra. Er zullen geen namen genoemd staan, maar wel
de koppelingen van aanmeldingsnummers en lotingnummers;
9. Terra MBO verstuurt aan de student binnen 10 werkdagen een e-mail met daarin de
toelatingsbeslissing, gebaseerd op de uitslag van de loting. In deze e-mail wordt ook
aangegeven dat de student de mogelijkheid heeft om schriftelijk bezwaar aan te
tekenen tegen de toelatingsbeslissing;
10. Aan de student die is ingeloot wordt gevraagd of ze gebruik gaan maken van de
toelating voor de betreffende opleiding
11. Studenten die worden uitgeloot, worden op de wachtlijst geplaatst. Zij krijgen bij de
loting een volgnummer toegewezen. Als er op een later tijdstip toch nog plaatsen
beschikbaar komen dan worden de studenten van de wachtlijst op volgorde van
nummer toegelaten. Aan studenten die op de wachtlijst zijn geplaatst wordt de vraag
voorgelegd of zij hun plaats op de wachtlijst willen behouden;
12. Studenten die zich aanmelden na 1 april 2019 worden onderaan de wachtlijst
geplaatst op volgorde van aanmelding;
13. De wachtlijst vervalt op 1 oktober 2019;
14. Een positieve loting betekent niet in alle gevallen dat een leerling ook plaatsbaar is op
Terra MBO. Na de loting onderzoekt de school of in het geval van een
ondersteuningsvraag de gevraagde ondersteuning geboden kan worden. Kan de

school deze ondersteuning niet bieden dan gaat de school (de school heeft nu
zorgplicht) samen met de student zoeken naar een andere passende plek voor de
student;
15. De besluitvorming met betrekking tot het al of niet instellen van een NF voor een
opleiding ligt bij de Regiodirectie van Terra. Hiertoe kan een VMT jaarlijks een met
redenen omkleed verzoek indienen. Besluitvorming door de RD vindt uiterlijk op 1
december van een kalenderjaar plaats.
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