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AANMELDING 

• Als je geen leerling meer bent van het voortgezet onderwijs en ouder bent dan 18 jaar, dan kun je je 
digitaal aanmelden. Op de site staat de knop aanmelden. Je krijgt een bevestiging van ontvangst; 

• Zit je niet meer op een vo-school en ben je nog geen 18 jaar op 1 oktober 2019, neem dan contact op met 
mevrouw A. Maasland; 088 - 666 1523 of stuur haar een e-mail: a.maasland@rocmondriaan.nl 

• Als je een leerling bent van een vo-school, dan loopt je aanmelding via je school. Je decaan of coördinator 
van je leerjaar kan je hier meer over vertellen. 

 
Door het invullen van het formulier aanvullende gegevens dat je na het digitaal aanmelden ontvangt, maak je je 
aanmelding definitief. Je krijgt binnen 10 werkdagen bericht over het vervolg. 
 
NA DEFINITIEVE AANMELDING 
Na je definitieve aanmelding worden je gegevens gescreend om vast te stellen of je aan de toelatingseisen voldoet. 
Het kan zijn dat er een aanvullend toelatingsgesprek nodig is of dat je een capaciteitentest moet maken. Als je 
direct aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, word je uitgenodigd voor een intakegesprek en de plaatsing. 
 
TOELATINGSGESPREK/CAPACITEITENTEST 
Aan de hand van je definitieve aanmelding stellen we vast of er persoonlijke belemmeringen en/of beperkingen 
zijn (geweest), die van invloed kunnen zijn op de slagingskans in het traject waarvoor je je hebt aangemeld. In dit 
gesprek willen we nagaan in hoeverre deze nog spelen, en zo ja, wat de consequenties hiervan zijn.    
Om een zo goed mogelijke inschatting van je slagingskans te maken, kan een aanvullende capaciteitentest nodig 
zijn waarvoor wij je dan verwijzen naar ons Mondriaan Studie- en Loopbaancentrum voor het afnemen van deze 
capaciteitentest. Bij een positieve uitslag van het gesprek en de test nodigen wij je uit voor een intakegesprek en 
schrijven wij je bij VAVO Haaglanden in waardoor je verzekerd bent van plaatsing. 
 
INTAKEGESPREK EN INSCHRIJVING 
Tijdens het intakegesprek wordt je vakkenpakket vastgesteld en worden er eventueel aanvullende afspraken 
gemaakt over extra begeleiding en/of benodigde voorzieningen/faciliteiten vanuit school. Als tijdens het 
intakegesprek vastgesteld is, dat je ingeschreven kunt worden, kijken we samen met jou welk rooster jou het beste 
past en ontvang je een (voorlopig) rooster. Je kunt dan direct erna de benodigde formulieren voor plaatsing zoals 
de onderwijsovereenkomst ondertekenen. Als je nog geen 18 jaar bent, moet een van je ouders/verzorgers bij het 
gesprek aanwezig. Ook moet hij/zij de formulieren mede-ondertekenen. Zodra alle papieren zijn ondertekend, ben 
je officieel ingeschreven.   
 
TOELATINGSCOMMISSIE 
In geval van twijfel over toelating beslist de toelatingscommissie. Je ontvangt bericht van de toelatingscommissiein 
dit bericht staat ook hoe je eventueel bezwaar kunt maken tegen het besluit van de toelatingscommissie.  
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