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Aanmelden, Intake en Plaatsing 2016‐2017 
(voorheen toelatings‐ en intakebeleid) 

 

“Wie laten we toe en hoe doen we dit?” 

 

 

 

 

 

 

A. Opmaat 
 

Ambitie 2016‐2017 
“We willen graag dat in principe alle leerlingen uit de regio Haaglanden naar ROC Mondriaan komen; 

We geven het proces van Aanmelden‐Intake‐Plaatsing (AIP) zodanig vorm dat zoveel mogelijk 

aanmelders op een passende opleiding binnen ROC Mondriaan geplaatst worden. Bovendien verloopt 

dit proces efficiënt.” 

 

Waarom wijzigingen in AIP? 

Wijzigingen in AIP 2016‐2017 zijn nodig omdat: 

 Strategische Ambities 2015‐2019 geformuleerd zijn die het toelatingsbeleid raken. Tijdens de MT‐

tweedaagse is geschetst hoe AIP er in 2020 uit zou kunnen zien. Dat vraagt al om aanpassingen in 

2016‐2017; 

 Het toelatings‐ en intakebeleid in lijn gebracht moet worden met de Kaderbrief 2016 en 2017. Het 

gaat dan bijvoorbeeld om het verhogen van het aandeel Mondriaanstudenten uit de regio 

Haaglanden én het verminderen van vsv. Wellicht op het eerste gezicht een tegenstelling. 

Aanpassingen in het intake‐instrumentarium gecombineerd met maatregelen in het kader van 

Naar een Sluitende Aanpak, kunnen deze schijnbare tegenstelling overbruggen; 

 Er een wetswijziging op komst is (zie bijlage Wettelijk Kader); 

 ‘Imagoschade’ (geluiden in het VO dat er veel afgewezen wordt) voorkomen moet worden; 

 Een tevredenheidsonderzoek Samenwerking vo‐mbo 2015 is verschenen met aanbevelingen voor 

verbetering; 

 De route Onderwijsgeschiktheid mbo geëvalueerd is en besluitvorming heeft plaatsgevonden. Dit 

vraagt om een aantal aanpassingen in AIP; 

 Uit de implementatie van de Sluitende Aanpak (met name opknappen voordeur) verschillende 

acties volgen die te maken hebben met AIP; 

 Uit de evaluatie van AIP 2015‐2016 en dan met name uit Casemanagement  en de recente 

‘Reparatie‐actie’ verbeteracties volgen voor AIP 2016‐2017. 

 

 

Uit het voorgaande laten zich twee pijlers destilleren waarop het AIP‐beleid rust: 

 Transparantie over Toegankelijkheid (‘Wie laten we toe’); 

 Zorgvuldigheid (‘Hoe doen we dit’). De toelatingsprocedure dient zorgvuldig te zijn. Dit betekent 

dat de procedure is vastgelegd, de student redelijkerwijs op de hoogte kan zijn van deze procedure 

en de bijbehorende criteria, dat de intakers het beleid consistent uitvoeren en dat de criteria 

betrouwbaar en valide zijn. Een negatief plaatsingsadvies wordt toegelicht, met redenen omkleed 

en schriftelijk bevestigd. Er moet een toegankelijke klachtenprocedure zijn. Bij een negatief 

plaatsingsadvies hoort een inspanning  van de instelling om een passende opleiding te vinden. 

 

Het betreft uitgangspunten 
voor: 

 regulier mbo 2, 3 en 4 

 bol en bbl 
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B. Wie laten we toe? 
 

AIP 2016‐2017  

 

Wettelijk toelaatbaar  Intake: Welkom bij Mondriaan 

en onderzoeken contra‐

indicatiebronnen

Uitkomsten 

Kader: 

 WEB 

 Verklaring 

Onderwijsgeschiktheid 

 Doorstroomregeling vmbo‐

beroepsonderwijs 

Verwante Opleidingen 

 Besluit numerus fixus en 

specifieke toelatingseisen 

(o.a. gebaseerd op 

branchevereisten) 

 Studiekeuze‐activiteiten in 

relatie tot studiesucces 

(w.o. bijvoorbeeld 

eventuele 

praktijkopdrachten, 

(zelf)testen, brief, 

portfolio) 

 Intakeformulier passend 

onderwijs 

 Doorstroomformulier 

 Intakegesprek 

 Nader onderzoek door SLC 

 

In de intake wordt dus 

vastgesteld of de keuze 

passend is of dat er contra‐

indicaties zijn die op één of 

andere manier meegenomen 

moeten worden.

1. Opleiding van keuze 

2. Opleiding van keuze en 

ondersteuningsafspraken 

3. Naar iets anders (via SLC1) 

en student en school zijn 

het hier over eens 

4. Negatief advies en naar 

opleiding van keuze met 

bindend advies (show me) 

5. Noodremprocedure (twijfel 

op schoolbaarheid; risico 

voor de klas). De school 

onderzoekt dit samen met 

SLC. Bij negatief advies 

ondersteunt SLC de 

aanmelder bij het kiezen 

van een vervolgtraject 

buiten Mondriaan. 

 

 

WEB 

Instroom vanuit het Voortgezet Onderwijs 

 Niveau 2 (= basisberoepsopleiding): minimaal vmbo‐diploma basisberoepsgerichte leerweg of 

overgangsbewijs havo 3 naar 4; 

 Niveau 3 (= vakopleiding) en 4 (middenkaderopleiding): minimaal vmbo‐diploma 

kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg of overgangsbewijs havo 

3 naar 4. 

 

Doorstroom vanuit Entree en mbo 

 Niveau 2: Entree‐opleiding; 

 Niveau 3: Niveau 2; 

 Niveau 4 (middenkaderopleiding): Niveau 2 , Niveau 3; 

 Niveau 4 (specialistenopleiding); Niveau 3 verwante doorstroom. 

 

Aandachtspunt hierbij is dat momenteel interne doorstromers lang niet altijd individueel via AVI 

komen maar door de opleiding op een lijst geplaatst worden en handmatig in Magister worden gezet. 

Hierdoor is onvoldoende zicht op het verloop van het proces. 

 

                                                            
1 Zijn student en school het er over eens dat een ander niveau of andere leerweg binnen de school passender is, dan is 
doorverwijzing naar het SLC niet nodig. 
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Onderwijsgeschiktheid 

Aanmelders die formeel niet wettelijk toelaatbaar zijn konden sinds vorig jaar via de Route 

Onderwijsgeschiktheid een verklaring krijgen waarmee ze vrijgesteld van de wettelijke 

vooropleidingseis. 

Deze route is geëvalueerd (zie bijlagen) en het College van Bestuur heeft besloten dat de Route 

Onderwijsgeschiktheid nu deel uitmaakt van het AIP‐beleid. 

De regeling wordt op één punt aangepast: de directeur van het Studie‐ en Loopbaancentrum neemt 

namens het bevoegd gezag het besluit. De commissie wordt opgeheven. 

 

Doorstroomregeling vmbo‐beroepsonderwijs Verwante Opleidingen 

In deze doorstroomregeling is aangegeven welke vakken een aanmelder in zijn pakket moet hebben 

gehad om te kunnen doorstromen, met name als hij van een niet‐verwante opleiding komt. Er is 

aangegeven wat verwante opleidingen vmbo‐mbo zijn. 

Het is een oude regeling die echter nog steeds geldt. Er zijn weinig opleidingen bij Mondriaan die deze 

regeling hanteren. Het is wenselijk dat een opleiding die op grond van deze regeling bepaalde vakken 

voorschrijft, deze vermeldt op de website. Er mogen overigens geen eisen aan het diplomaresultaat 

worden gesteld. In de regeling staat alleen maar dat een bepaald vak deel uit gemaakt heeft van het 

examen. 

 

CvB‐besluit numerus fixus en specifieke toelatingseisen 

Dit besluit 2016‐2017 is opgenomen in de bijlage. 

 

Aanmeldingen via pre‐screeningsroute ‘De voordeur opknappen’ 

Er zijn verschillende aandachtsgroepen, bestaande uit kwetsbare jongeren voor wie een opleiding bij 

Mondriaan niet haalbaar is. Via de pre‐screeningsroute, onderdeel van ‘De voordeur opknappen’, 

wordt voorkomen dat deze jongeren zich voor een opleiding aanmelden. Meldt iemand zich toch via 

AVI aan dan wordt de aanmelding door het SLC gefilterd waardoor de opleiding hier niet mee belast 

wordt. 

Dit voorstel is opgenomen in de bijlage. 
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C. Hoe doen we dit? 
 

 

Drie vernieuwde ‘instrumenten’ in het AIP‐beleid 2016‐2017 zijn: 

 ‘De voordeur opknappen’; 

 Casemanagement; 

 Hulp bij studiekeuze, ontwikkelen van een passend instrumentarium. 

 

De voordeur opknappen 

Via deze route kunnen kwetsbare jongeren op een zo goed mogelijke manier in‐ en doorstromen naar 

de meest passende opleiding, zo nodig toegerust met een zgn. 'Toekomst en Ondersteuningsplan 

(TOPplan). Het voorstel is opgenomen in de bijlage. 

 

Casemanagement 

Vorig jaar werd geconstateerd dat Mondriaan veel aanmelders verloor in het verloop van het AIP‐

proces. Aan de Stuurgroep AIP is de opdracht verstrekt om het intakeproces efficiënter en 

klantvriendelijker te maken. Eén van de instrumenten om dit te bewerkstelligen betrof het instellen 

van casemanagement (project Casemanagement). 

Per campus is een medewerker aangesteld die het AIP‐proces heeft ondersteund. Eén van deze 

medewerkers coördineerde het project. 

Het project Casemanagement is gepositioneerd bij het SLC. 

Het beoogde resultaat was dat 60% van de unieke aanmelders als student bij Mondriaan actief zouden 

zijn. In 2014‐2015 was dit percentage 50%. 

 

In het volgende schema staat welke activiteit de casemanagers hebben uitgevoerd, wordt aangegeven 

hoeveel cases behandeld zijn en wat de ervaringen zijn. Er wordt een voorstel gedaan ten aanzien van 

casemanagement in 2016‐2017. 

 

Activiteit  Ten behoeve van 2015‐2016  Voorstel ten behoeve van 

2016‐2017 

Meervoudige aanmeldingen 

screenen en contact opnemen 

met aanmelders om naar 

eerste voorkeur te vragen. 

 

Nog‐niet‐weters verder 

doorgeleiden (naar SLC). 

 

Bewaken dubbel testen. 

2953 cases behandeld. 

 

Screening gaat snel maar 

contact opnemen duurt soms 

lang. Hierdoor stokt het proces 

op de school. De ‘ontzorging’ 

door de casemanager weegt 

voor de scholen niet op tegen 

de vertraging.  

Geen actieve rol voor de 

casemanagers. 

 

Door een aanpassing in het 

systeem kunnen intakers 

gebruikmaken van de AMN‐

scores uit een eerdere afname 

bij een andere school. 

 

Nog‐niet‐weters moeten 

doorverwezen worden naar het 

SLC.

Doorverwezen aanmelders 

begeleiden naar andere 

opleiding of SLC 

1424 cases behandeld van 845 

unieke aanmelders. Hiervan 

zijn 372 geplaatst. 

 

Nog uitzoeken waar 473 niet‐

geplaatsen zijn gebleven. Zijn 

De systemen moeten worden 

aangepast en het invulgedrag 

van de scholen moet 

verbeteren. 

Dit wordt in de Stuurgroep AIP 

besproken. 
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Activiteit  Ten behoeve van 2015‐2016  Voorstel ten behoeve van 

2016‐2017 

deze allemaal in beeld? Relatie 

met ‘Achterdeur opknappen’ 

(Sluitende Aanpak) 

 

Soms krijgt de casemanager pas 

laat te horen dat iemand 

doorverwezen is. 

Soms weet de casemanager 

niet dat hij in actie moet komen 

omdat in het systeem ‘geen 

interesse’ is ingevuld. 

 

De scholen vinden deze 

activiteit van de casemanagers 

zinvol. Het is de meeste 

scholen goed bevallen dat er 

een casemanager op de 

campus aanwezig is.

 

De casemanagers voeren ook 

komend jaar deze activiteit uit. 

 

Als de intake meer het karakter 

van keuzebegeleiding in plaats 

van selectie krijgt, zal het 

aantal cases veel kleiner zijn 

maar dat wordt voor komend 

jaar in die mate nog niet 

verwacht. 

 

 

No‐show benaderen  Bij de intake (1056): niet alle 

scholen hebben van deze 

service gebruik gemaakt. 

 

Na de zomervakantie, in nauwe 

samenwerking met de 

verzuimexpert. 

Aantallen zijn nog niet binnen.

De scholen kunnen dit zelf 

oppakken. Eventueel afspreken 

dat een aanmelder na een 

aantal keren no‐show 

doorverwezen wordt. 

Screening aandachtsgroepen  Uitkomst opdracht 'De 

Voordeur opknappen' 

(Sluitende Aanpak) 

 

 

NIEUW 

De casemanagers screenen 

dagelijks de bestanden op de 

aandachtsgroepen en nemen 

eventueel contact op met het 

VO. Naar de school komt 

dagelijks een signaal welke 

aanmelders niet voor de intake 

hoeven te worden uitgenodigd, 

omdat ze tot een van de 

aandachtsgroepen kwetsbare 

jongeren behoren die het SLC 

oppakt (zie bijlage “De 

Voordeur opknappen”). 

Deze screening leidt tot 

maximaal 1 dag vertraging voor 

de scholen in het AIP‐proces.

‘Bijvangst’: Signaleren van 

knelpunten in het AIP‐proces 

  Signaalfunctie blijft 

gehandhaafd (zeker nu er geen 
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Activiteit  Ten behoeve van 2015‐2016  Voorstel ten behoeve van 

2016‐2017 

Coördinatie casemanagement  thema‐audit op Intake komt, is 

dit een belangrijk punt). 

Signaal dat de AMN op veel 

scholen in feite als selectie‐

instrument wordt gebruikt. 

 

SBC en SLC stellen een 

factsheet op over het gebruik 

van AMN als hulpmiddel in AIP 

2016‐2017. 

Gebleken is dat er geen goede 

escalatiemogelijkheid is als de 

school (intaker) en SLC 

(casemanager of 

loopbaanadviseur) er niet 

uitkomen wat een passend 

traject is voor de aanmelder. 

 

Escalatiemogelijkheid opzetten:

De intaker schaalt op naar de 

onderwijsmanager, de 

loopbaanadviseur naar het 

hoofd SLC. Als zij er samen niet 

uitkomen schalen zij op naar 

hun directeuren. 

De casemanagers signaleerden 

dat doorverwezen aanmelders 

nog wel eens tussen wal en 

schip vallen (waardoor er geen 

warme overdracht plaatsvindt 

of dat een aanmelder toch vsv‐

er wordt) omdat niet duidelijk 

is welke school 

verantwoordelijk is voor de 

aanmelder. Is dit de school bij 

wie hij zich eerst heeft 

aangemeld of de ontvangende 

school? 

 

Afspreken dat de school waar 

men zich het eerst heeft 

aangemeld verantwoordelijk 

blijft totdat de aanmelder een 

voorlopig plaatsingsadvies 

heeft van de ontvangende 

school. 

 

De casemanagers 

constateerden dat negatieve 

plaatsingsadviezen op heel 

verschillende manieren aan 

aanmelders worden verstrekt. 

Ook de inhoud, onderbouwing 

en het schetsen van de 

beroepsmogelijkheden 

verschilden sterk.

Het SLC gaat een 

servicedocument opstellen met 

voorbeeldmails of‐brieven. 

 

Bovendien wordt samen met 

de Dienst Communicatie de 

informatie op de website 

getoetst aan het uitgangspunt 

Zorgvuldigheid. 

Eén van de casemanagers had 

een dubbelrol: casemanager op 

een campus én coördinator. 

Gebleken is dat coördinatie er 

nog wel eens bij inschoot 

omdat het casemanagement 

van aanmelders (potentiële 

studenten) voorrang heeft.

Verschuiving naar meer 

coördinatie‐uren en andere 

verdeling caseload voor 

desbetreffende campus. 
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Begin september 2015 was 55% van de unieke aanmelders actief bij Mondriaan. Dit is minder dan het 

beoogde resultaat maar meer dan vorig schooljaar. Verwacht wordt dat met de voorgestelde 

aanpassingen ten aanzien van casemanagement maar ook door de screening van aandachtsgroepen, 

betere ondersteuning door de systemen en zorgvuldiger registratie dit percentage volgend jaar wel op 

60% komt te liggen. 

 

Hulp bij studiekeuze 

Het is belangrijk dat de aanmelder een weloverwogen keuze maakt voor een opleiding. Mondriaan kan 

hem hierbij helpen. 

In principe is het aan de school om een passend instrumentarium te ontwerpen in het licht van de 

uitgangspunten ‘toegankelijkheid’ en ‘zorgvuldigheid’. De op handen zijnde wetswijziging ademt een 

sfeer uit van ‘selectie’ naar ‘zelfselectie’ en van ‘tijdens de intake’ naar ‘als onderdeel van de 

studieloopbaanontwikkeling’.2 

 

Met het oog op AIP 2016‐2017 is het gewenst dat voor elke opleiding is aangegeven wat van belang is 

om in deze opleiding meer kans op succes te hebben en welke activiteiten een aanmelder kan 

verrichten om te onderzoeken of de opleiding een passende is. 

 

Bijvoorbeeld: 

‐ Een goed beeld van het beroep; 

‐ Bepaalde persoonskenmerken; 

‐ Een 7 voor wiskunde. 

Met deze informatie kan de aspirant‐student zich voorbereiden op de intake. 

 

Stel bijvoorbeeld dat de aspirant‐student een 6 voor wiskunde heeft terwijl dat vak heel belangrijk is 

om succes te hebben bij de opleiding. Hij kan zich dan afvragen of hij deze opleiding wel zou moeten 

kiezen. Ongetwijfeld komt dat dan ook in het intakegesprek aan de orde. ‘Waarom ben je er van 

overtuigd dat dit een passende opleiding is?’. Vindt hij het toch een goede keuze, dan kan in de intake 

worden afgesproken dat hij in de herfstvakantie de vakantieschool volgt om aan wiskunde te werken. 

 

Een collega‐ROC stuurt alle aanmelders een linkje naar de Startmeter MBO. Deze vult men thuis in en 

bij het intakegesprek zijn de uitkomsten onderwerp van gesprek. 

 

Kaderleerlingen zijn wettelijk toelaatbaar tot niveau 4. Toch is een niveau 3‐opleiding voor sommige 

aspirant‐studenten passender. De opleiding kan de student dan voorafgaand aan het intakegesprek 

bijvoorbeeld een, op deze opleiding toegespitste test, voorleggen waarvan de uitkomsten tijdens het 

intakegesprek besproken worden. 

 

Sommige scholen verwijzen een aspirant‐student als onderdeel van de intake voor een adviesgesprek 

naar een loopbaanadviseur van het SLC. De aanleiding kan gelegen zijn in twijfels over het niveau of 

over de vraag of de persoonlijkheid van de student wel goed past bij de opleiding of het beroep. 

Soms komt hier dan uit dat de aspirant‐student toch liever een andere opleiding kiest. 

 

   

                                                            
2 In de huidige opzet van de intake wordt bij veel scholen veel tijd besteed aan aanmelders die uiteindelijk niet bij 
de opleiding geplaatst worden.  
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Bijlagen 

1. Ontwikkelingen wettelijk kader 

2. Evaluatie Onderwijsgeschiktheid juli 2015 

3. Evaluatie onderwijsgeschiktheid februari 2015 

4. CvB‐besluit numerus fixus en specifieke toelatingseisen 

5. Voordeur opknappen in kader van Sluitende Aanpak 
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Bijlage 1 

 

ONTWIKKELINGEN WETTELIJK KADER 

Op dit moment wordt het wettelijk kader ten aanzien van toelating met name gevormd door de Wet 

Educatie en Beroepsonderwijs, de Wet op het Voortgezet Onderwijs, de Doorstroomregeling vmbo‐

beroepsonderwijs en de Wet Gelijk behandeling ziekte/handicap. 

 

De minister is van plan om per 1 januari 2017 een aantal wijzigingen te laten ingaan, onder meer: 

‐ aanmelden vóór 1 april; 

‐ een toelatingsrecht voor alle jongeren met een vmbo‐diploma; 

‐ een wettelijke plicht voor vo‐ en mbo‐scholen om gegevens uit te wisselen over overstappers. 

‐ een bindend studieadvies voor alle mbo‐ers in het eerste jaar (tussen 3 en 12 maanden na aanvang 

opleiding). 

Dit is een aanscherping van de huidige wet‐ en regelgeving waarbij het stellen van aanvullende 

toelatingseisen ook bij wet tot een minimum beperkt is. De mogelijkheid van een bindend studieadvies 

is ook nu al opgenomen in de wet en is alleen bij de Entree‐opleiding verplicht. 

 

“Daarom overweeg ik een recht op toelating voor alle jongeren met een vmbo‐diploma die naar het 

mbo overstappen. Met het toelatingsrecht wordt het toelatingsbeleid van mbo‐instellingen voorzien 

van een duidelijk wettelijk kader, op basis waarvan de inspectie toezicht houdt. Zo worden onduidelijke 

situaties voorkomen en kunnen mbo‐instellingen met de aankomende studenten in gesprek gaan over 

de ondersteuning die ze nodig hebben. Dit verduidelijkt ook het karakter van de intake als instrument 

om studenten te helpen bij het vinden van een passende plek en niet om studenten te selecteren.” 

Bron: brief Minister OCW aan Tweede kamer van 23‐10‐2015 
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Bijlage 2 

 
Effectiviteit Route Onderwijsgeschiktheid mbo 
Wat als een aspirant‐student niet aan de wettelijke vooropleidingseisen voldoet? 
 
 
Toelating, Intake, Begeleiding en Zorg (TIBZ) 2013‐2014 
 
juli 2015 
 

 

 
 
Aanleiding 

Vorig schooljaar is het project TIBZ 2013‐2014 gestart. Kort 

gezegd waren de vragen in dat project: 

‐ Welke wet‐ en regelgeving wijzigt binnenkort? 

‐ Welke  invloed heeft dat op de processen  Toelating, 

Intake, Begeleiding en Zorg (TIBZ)? 

‐ Wat moeten we doen om hier goed op voorbereid te 

zijn? 

 

 

Eén van de wijzigingen betreft de Wet educatie en beroepsonderwijs. Met deze aanpassingen wordt 

beoogd  het  beroepsonderwijs  doelmatiger  vorm  te  geven,  onder  meer  door  het  verkorten  en 

intensiveren  van  opleidingen,  het  invoeren  van  entree‐opleidingen  en  het  stellen  van 

vooropleidingseisen per niveau. Drempelloze instroom in niveau 2 wordt daarmee afgeschaft. 

Het  bevoegd  gezag  kan  in  bijzondere  gevallen  personen  die  niet  voldoen  aan  de  vooropleidingseis 

vrijstellen van die vooropleidingseis, indien zij bij een onderzoek hebben blijk gegeven van geschiktheid 

voor  het  desbetreffende  onderwijs.  Bovendien  kan  het  bevoegd  gezag  besluiten  (hiervoor)  een 

toelatingscommissie in te stellen. 

 

 

Waarom doen we dit? 

Het College van Bestuur heeft vorig jaar besloten gebruik te maken van de mogelijkheid om vrijstelling 

te geven van de vooropleidingseis. Hiervoor is de route Onderwijsgeschiktheid mbo ontwikkeld. Op deze 

manier  kunnen  aspirant‐studenten  een  tweede  kans  krijgen  om  een  opleiding  op  mbo‐niveau  te 

voltooien mits ze onderwijsgeschikt zijn. Dat zou (voor een deel van de doelgroep) op zich ook via de 

weg van de Entree‐opleiding kunnen, maar dat staat op gespannen voet met het principe van plaatsing 

op een zo hoog mogelijk niveau. 

Navraag bij de MBORaad  leert dat  landelijk ongeveer 10% van de eerstejaars mbo zonder te voldoen 

aan de wettelijke vooropleidingseisen aan een opleiding begint, dat wil zeggen een vrijstelling heeft 

gekregen. 
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Wordt de tweede kans benut? 

In  deze  notitie  wordt  een  klein  onderzoek  gepresenteerd  naar  de  effectiviteit  van  de  route 

Onderwijsgeschiktheid. Het uitvalpercentage van de studenten die via deze  route aan een opleiding 

beginnen wordt vergeleken met het uitvalpercentage van alle studenten die dit schooljaar begonnen 

zijn. 

In een aantal gevallen is aan de school waar de student met z’n opleiding begon advies gegeven om aan 

begin van de opleiding extra begeleiding in te zetten (coaching, rekenen, taal etc.). In deze notitie komt 

ook aan de orde  in hoeveel gevallen een dergelijk advies gegeven  is en of de studenten aan wie een 

advies gegeven is nog steeds ingeschreven staan voor de opleiding. 

 

 

Resultaten 

In  onderstaande  tabel  staat  vermeld  hoeveel  eerstejaarsstudenten  op  1  oktober  2014  stonden 

ingeschreven en hoeveel daarvan op 1 mei 2015 ook nog ingeschreven stonden. Daarbij is onderscheid 

gemaakt naar de niveaus 2, 3 en 4. De Entree‐opleidingen (formeel geen mbo) zijn buiten beschouwing 

gelaten. 

Daarnaast is dit vermeld voor de studenten die via de route Onderwijsgeschiktheid aan de opleiding zijn 

begonnen. 

 

Staan eerstejaars nog ingeschreven? 

Alle eerstejaars mbo  Eerstejaars via route Onderwijsgeschiktheid 

Niveau  1/10/14  1/5/15  %  1/10/14  1/5/15  % 

2  1078  1032  96%  92  72  78% 

3  760  739  97%  30  26  87% 

4  1971  1876  95%  17  11  65% 

Totaal  3809  3647  96%  139  109  78% 

 

 

 

 

 

 

In totaal staat op 1 mei 2015 nog 96% van de eerstejaarsstudenten ingeschreven. 

Wordt  ingezoomd  op  de  studenten  die  via  de  route Onderwijsgeschiktheid  aan  een  opleiding  zijn 

begonnen, zo’n 4% van de eerstejaars, dan blijkt dat van die groep 78% nog ingeschreven is.3 

Voor 78% van deze laatste groep is de route Onderwijsgeschiktheid dus een tweede kans zoals bedoeld. 

In de onderzochte periode zijn dat 109 studenten. 

 

 

   

                                                            
3 De uitstroomredenen zijn zeer divers. 

Definitie ‘eerstejaarsstudent’: 
‐ mbo 
‐ Actief op peildatum 1‐10‐2014 
‐ Startdatum inschrijving op of na 1‐08‐2014 
‐ Geen eerdere inschrijving bij ROC Mondriaan 
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Ondersteuning 

Van de 139 studenten die met een Onderwijsgeschiktheidsverklaring aan een opleiding zijn begonnen, 

kregen  43  een  advies  tot  extra  ondersteuning  (in  31%  van  de  gevallen).  Naar  verhouding  krijgen 

studenten niveau 3 en 4 iets vaker een advies tot extra ondersteuning dan niveau 2‐studenten.4 

 

 

Krijgt men op elk niveau even vaak een ondersteuningsadvies?5 

Niveau  Aantal studenten 

Onderwijsgeschiktheidsverklaring 
Advies  % 

Niveau 2   92  26  28% 

Niveau 3   30  11  37% 

Niveau 4  17  6  35% 

Totaal  139  43  31% 

 

 

Staan studenten met een advies nog ingeschreven? 

  Totaal studenten met 

Onderwijsgeschiktheidsverklaring 

Met advies

Niveau  Nog 

ingeschreven op 

1/5/15 

% Nog 

ingeschreven 

op 1/5/15 

%

Niveau 2  72  78%  20  77% 

Niveau 3  26  87%  11  100% 

Niveau 4  11  65%  2  33% 

Totaal    78%    77% 

 

Er is nauwelijks verschil tussen de studenten met een Onderwijsgeschiktheidsverklaring die wel of niet 

een advies tot extra ondersteuning hebben gekregen. In totaal staat 78% resp. 77% op 1 mei 2015 nog 

ingeschreven. Als dit per niveau in kaart gebracht wordt zijn er echter wel verschillen. 

 

 

   

                                                            
4 Er wordt alleen ingezoomd op de verstrekte adviezen. Er is geen zicht op of de geadviseerde ondersteuning is 
uitgevoerd. 
5 Het is niet goed mogelijk om deze cijfers te vergelijken met álle eerstejaarsstudenten. Van studenten die 
ondersteuning ontvangen in het kader van Passend Onderwijs (zo’n 150 in de onderzochte periode) wordt de 
ondersteuning wel geregistreerd (in verband met de wettelijke verplichting dit in een bijlage bij de 
onderwijsovereenkomst op te nemen), van alle andere studenten momenteel niet. Mogelijk ontvangen sommige 
studenten die via de route Onderwijsgeschiktheid gestart zijn ook ondersteuning in het kader van Passend 
Onderwijs. 
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Typen ondersteuning 

In onderstaand schema staat vermeld wat voor type ondersteuning geadviseerd is. 

 

Wat voor type advies krijgt men? 

Ondersteuning  Aantal  In % geadviseerd (N=139)

Rekenen  21  15% 

Taal/Nederlands  11  8% 

Coaching  11  8% 

Faalangst, Dyslexie  8  6% 

Totaal  51   

 

 

 

 

 

Typen ondersteuning per niveau 

In onderstaande tabel staat vermeld op welk gebied de extra ondersteuning is geadviseerd. 

Sommige studenten hebben op meer dan een gebied ondersteuningsadviezen gehad. Vandaar dat het 

totale aantal adviezen verschilt van het totaal aantal studenten dat een advies gekregen heeft. 

 

Krijgen verschillende niveaus andere typen ondersteuning? 

  Niveau 2  %  Niveau 3  %  Niveau 4  % 

Rekenen  15  60%  4  31%  2  33% 

Taal/Nederlands  9  28%  1  8%  1  17% 

Coaching  2  6%  7  54%  2  33% 

Faalangst/Dyslexie  6  9%  1  8%  1  17% 

Totaal  32    13    6   

 

Studenten op niveau 2 krijgen vooral een ondersteuningsadvies op het gebied van rekenen. Studenten 

op niveau 3 wordt vooral coaching geadviseerd. Op niveau 4 gaan de adviezen vooral over rekenen en 

coaching (maar de aantallen zijn laag). 
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Type ondersteuning in relatie tot het succes 

In onderstaande  tabel staat welk  type ondersteuningsadvies een student gekregen heeft en hoeveel 

procent nog ingeschreven staat op 1 mei 2015. 

 

Is er een relatie tussen het type ondersteuning en resultaat? 

Type advies  % 

Rekenen  81% 

Taal/Nederlands  65% 

Coaching  91% 

Faalangst/Dyslexie  100% 

Totaal  77% 

 

In negatieve zin valt het advies tot extra ondersteuning op het gebied van taal/Nederlands op. 

 

 

Conclusies en aanbevelingen 

1. ROC Mondriaan maakt gebruik van de wettelijke ruimte om studenten die niet aan de wettelijke 

vooropleidingseisen  voldoen,  via  de  route  Onderwijsgeschiktheid  toch  toe  te  laten.  De  indruk 

bestaat dat hier beperkt gebruik van wordt gemaakt. In de onderzochte periode is zo’n 4% van de 

eerstejaars via deze route gekomen; landelijk is dat volgens inschatting van de MBORaad 10% (zo’n 

9000 studenten). Geconcludeerd kan worden dat dit geen sluiproute is. 

2. 78% van de studenten via deze route staat op 1 mei 2015 nog ingeschreven bij ROC Mondriaan en 

lijkt daarmee dus inderdaad ‘onderwijsgeschikt’. 

Op 1 mei 2015 staat nog 96% van alle eerstejaars ingeschreven en de groep studenten die via de 

route Onderwijsgeschiktheid komt wijkt dus wel af van alle eerstejaars. 

Geconcludeerd zou kunnen worden dat studenten die via de route Onderwijsgeschiktheid komen 

zeker kans van slagen hebben, maar ook kwetsbaar zijn en in veel gevallen ondersteuning nodig 

hebben. 

3. Ongeveer eenderde van de studenten die via de route Onderwijsgeschiktheid beginnen aan een 

opleiding krijgen een ondersteuningsadvies. Dit bevestigt het vermoeden dat veel van deze 

studenten kwetsbaar zijn. 

Het feit dat er in totaal weinig verschil is in kans op slagen mét of zonder advies kan betekenen dat 

de adviseurs goed kunnen inschatten wie wel of niet ondersteuning nodig heeft. 

4. Het wettelijk alternatief voor de route Onderwijsgeschiktheid, indien men niet terug kan naar het 

VO of naar het vavo kan, is de Entree‐opleiding. 

Een aantal studenten wordt na het onderwijsgeschiktheidsonderzoek geadviseerd om naar de 

Entree‐opleiding te gaan. Lang niet alle kandidaten voelen iets voor deze weg. Zij kiezen 

uiteindelijk dan niet voor ROC Mondriaan. 

Wordt gekeken naar de extra kosten die gemaakt worden in de vorm van een uitgebreid 

onderzoek en extra ondersteuning dan is er niet veel verschil tussen de Entree‐opleiding en de 

route Onderwijsgeschiktheid. Na het doorlopen van de Entree‐opleiding heeft men echter nog 

steeds geen startkwalificatie. 

Bovendien past het automatisch plaatsen op de Entree‐opleiding niet in het beleid om studenten 

‘zo hoog mogelijk te plaatsen’. 
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5. Bij het toetsplan zou extra aandacht aan de capaciteiten taal/Nederlands besteed kunnen worden, 

want zelfs mét het advies voor extra ondersteuning taal/Nederlands vallen deze studenten relatief 

nog vaak uit. 

6. Bij een aanvraag op niveau 4  is terughoudendheid gewenst  in het belang van de student. Daarbij 

kan in de besluitvorming betrokken worden of er een terugvaloptie is naar niveau 3. 

7. Het is van belang dat het advies opgevolgd wordt en dat er contact is tussen de loopbaanadviseur 

en degene die de studieloopbaanbegeleiding organiseert. 

 

‐‐‐ 
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Bijlage 3 

 
Evaluatie Route Onderwijsgeschiktheid mbo 
Wat als een aspirant‐student niet aan de wettelijke vooropleidingseisen voldoet? 
 
 
Toelating, Intake, Begeleiding en Zorg (TIBZ) 2013‐2014 
 
februari 2015 
 

 

 
Aanleiding 

Vorig schooljaar is het project TIBZ 2013‐2014 gestart. Kort 

gezegd waren de vragen in dat project: 

‐ Welke wet‐ en regelgeving wijzigt binnenkort? 

‐ Welke  invloed heeft dat op de processen  Toelating, 

Intake, Begeleiding en Zorg (TIBZ)? 

‐ Wat moeten we doen om hier goed op voorbereid te 

zijn? 

 

 

Eén van de wijzigingen betreft de Wet educatie en beroepsonderwijs. Met deze aanpassingen wordt 

beoogd  het  beroepsonderwijs  doelmatiger  vorm  te  geven,  onder  meer  door  het  verkorten  en 

intensiveren  van  opleidingen,  het  invoeren  van  entree‐opleidingen  en  het  stellen  van 

vooropleidingseisen per niveau. Drempelloze instroom in niveau 2 wordt daarmee afgeschaft. 

Het  bevoegd  gezag  kan  in  bijzondere  gevallen  personen  die  niet  voldoen  aan  de  vooropleidingseis 

vrijstellen van die vooropleidingseis, indien zij bij een onderzoek hebben blijk gegeven van geschiktheid 

voor  het  desbetreffende  onderwijs.  Bovendien  kan  het  bevoegd  gezag  besluiten  (hiervoor)  een 

toelatingscommissie in te stellen. 

 

in bijgaande notitie wordt een evaluatie gepresenteerd van de route Onderwijsgeschiktheid mbo. 

 

 

Waarom doen we dit? 

Het College van Bestuur heeft vorig jaar besloten gebruik te maken van de mogelijkheid om vrijstelling 

te geven van de vooropleidingseis. Hiervoor is de route Onderwijsgeschiktheid mbo ontwikkeld. Op deze 

manier  kunnen  aspirant‐studenten  een  tweede  kans  krijgen  om  een  opleiding  op  mbo‐niveau  te 

voltooien mits ze onderwijsgeschikt zijn. Dat zou (voor een deel van de doelgroep) op zich ook via de 

weg van de Entree‐opleiding kunnen maar dat staat op gespannen voet met het principe van plaatsing 

op een zo hoog mogelijk niveau. 
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Uitgangspunten Route Onderwijsgeschiktheid 

1. Een aspirant‐student komt alleen voor een intakegesprek op een school als duidelijk is dat hij aan 

de wettelijke vooropleidingseisen voldoet  (diploma, verwachting dat hij een diploma gaat halen, 

verklaring onderwijsgeschiktheid); 

2. Een aspirant‐student die niet aan de wettelijke vooropleidingseisen voldoet, wordt terugverwezen 

naar het Voortgezet Onderwijs. Voorkomen moet worden dat de route Onderwijsgeschiktheid een 

sluiproute naar het mbo wordt. Dat is namelijk niet in lijn met Focus op Vakmanschap; 

3. Is terugverwijzing naar het Voortgezet Onderwijs niet mogelijk dan wordt eerst met de aspirant‐

student besproken of VAVO of een Entree‐opleiding een passende opleiding is. Wettelijk is de weg 

voor aspirant‐studenten die niet aan de wettelijke vooropleidingseisen voldoen: Entree‐opleiding. 

Maar dat kan in strijd zijn met het principe ‘op een zo hoog mogelijk niveau plaatsen’ en ook verder 

qua motivatie, beroepsbeeld, keuze voor leerweg niet een passende plek zijn; 

4. Zijn VO, Entree of VAVO niet mogelijk dan kan een onderzoek naar Onderwijsgeschiktheid worden 

aangevraagd. 

 

 

Werkwijze onderwijsgeschiktheidsonderzoek 

Een  verklaring  van  het  bevoegd  gezag  (bij  ROC  Mondriaan  geldig  voor  één  jaar)  staat  wat 

toegankelijkheid betreft gelijk aan diploma van het voortgezet onderwijs. Een verklaring met zo’n zwaar 

civiel  effect  wordt  pas  afgegeven  na  een  zorgvuldig  onderzoek.  De  zorgvuldigheid  zit  in  het 

instrumentarium  (er wordt  gewerkt met  een  op mbo‐niveau  gevalideerde  capaciteitentest)  en  het 

goedgekeurde  toetsplan  met  normen  voor  de  onderdelen  taal  en  rekenen,  geschoolde 

loopbaanadviseurs en een commissie die het definitieve besluit neemt. Deze commissie bestaat uit de 

directeur van het Studie en Loopbaancentrum, een medewerker van het Strategisch Beleidscentrum en 

een  externe met  affiniteit  voor  het Voortgezet Onderwijs. Deze  commissie werkt  op  basis  van  het 

Reglement  Commissie  Vrijstelling  van  vooropleidingseis  (vastgesteld  door  het  College  van  Bestuur; 

ingegaan op 1 mei 2014). 

 

Aantal noties over de uitvoering van deze route 

Bij  het  besluit  tot  instelling  van  de  route  Onderwijsgeschiktheid  mbo  in  2014  is  een  aantal 

aandachtspunten voor de evaluatie geformuleerd: 

1. Doorlooptijden: bij het ontwerpen van de route bestond zorg over de doorlooptijd; was deze niet 

onaanvaardbaar lang? Afgesproken is dat de doorlooptijd maximaal 10 werkdagen mag bedragen. 

Bij de eerste trajecten was de doorlooptijd nog wel eens wat langer maar al vrij snel bleek dat 10 

werkdagen echt het maximum is. De commissie die het besluit neemt, heeft vooral via email gewerkt 

en hoefde nauwelijks bij elkaar te komen. 

2. Een  ander  zorgpunt  was  het  contact  met  het  Voortgezet  Onderwijs.  Er  zijn  verschillende 

informatiebijeenkomsten geweest waarin uitgelegd is hoe de route is. Hier heeft Spirit4You ook aan 

deelgenomen. 

3. Er  is  in  samenwerking met  Spirit4You  een  informatie‐A4  gemaakt  voor de VO‐scholen en  in de 

Nieuwsbrief is er aandacht voor gevraagd. In de zomervakantie is het lastig gebleken om nog iemand 

bij het VO te bereiken. Toch bestaat de indruk dat er hierdoor geen aspirant‐studenten in de knel 

zijn gekomen. 
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4. Een  aanbeveling  van de onderwijsmanagers was om het onderzoek naar onderwijsgeschiktheid 

‘dichtbij’  de  school  uit  te  voeren.  Als  het  gaat  om  testlokalen  is  dit  niet  gelukt. Maar  het  in 

gezamenlijkheid werken met een school als er relatief veel onderzoeken naar onderwijsgeschiktheid 

moeten worden gedaan, is goed bevallen. 

5. Bij  aanvang was  er  twijfel  bij  de  scholen  over  de  inhoud  van  het  onderzoek  (het  ‘toetsplan’): 

sommige onderwijsmanagers waren bang dat het onderzoek te licht zou zijn waardoor er studenten 

naar de scholen komen die een grote kans op uitval hebben. Andere onderwijsmanagers vonden het 

onderzoek  juist  veel  te  zwaar  aangezet.  Van  de  onderwijsmanagers  zijn  veel  positieve  reacties 

gekomen over de zorgvuldigheid en redelijkheid van het onderzoek. 

6. Hoewel het de opdracht van de commissie te buiten ging, is in veel gevallen geadviseerd om aan het 

begin van de opleiding extra begeleiding in te zetten (studiebegeleiding, rekenen, taal etc.). Met het 

oog op studiesucces van deze (toch vaak risico) groep studenten is het van belang dat deze adviezen 

opgevolgd  worden.  Het  is  de  bedoeling  om  de  studenten  die  met  een  verklaring  van 

onderwijsgeschiktheid zijn aangenomen, te monitoren. Dit vraagt nog e.e.a. van de systemen. 

7. De  vraag was of een  commissie  van drie personen niet  te bureaucratisch en  te  zwaar  zou  zijn. 

Weliswaar  staat  in het  reglement dat de commissie wekelijks overleg heeft,  in de praktijk heeft 

overleg primair via de mail plaatsgevonden; op sommige momenten in het jaar meerdere malen per 

dag.  De  commissie  is  slechts  vier  maal  bijeen  geweest.  Er  zijn  afspraken  gemaakt  over  de 

reactietermijn waardoor  de  aspirant‐student  niet  onnodig  lang  heeft  hoeft  te wachten  op  een 

beslissing. 

De  route  Onderwijsgeschiktheid  is  nieuw  en  bovendien moest  het  hoofd  van  het  SLC  ook  als 

plaatsvervangend  voorzitter  optreden.  Daarom  zijn  alle  concept‐besluiten  voorgelegd  aan  de 

commissie  ook  al  bood  het  reglement  de mogelijkheid  om  alleen  besluiten  voor  te  leggen  die 

afwijken van het verzoek  (lager niveau of niet geschikt voor mbo). Op deze manier  is casuïstiek 

ontwikkeld. 

 

 

Bij het besluit tot instelling van deze route is aangegeven dat overleg en afstemming met omringende 

ROC’s gewenst is. Ideaal zou zijn als elkaars besluiten tot wel of niet toelaten tot een bepaald niveau 

worden overgenomen. Hierdoor hoeft niet opnieuw getest te worden of iemand onderwijsgeschikt is en 

bovendien kan dit shoppen tussen onderwijsinstellingen tegengaan. 

Met ROC Leiden en ID college hebben inmiddels gesprekken plaatsgevonden en er is grote bereidheid 

om elkaars besluiten over te nemen. Samen met de juriste van het Bestuursbureau wordt gewerkt aan 

de afronding hiervan. 

 

 

Wat is het profiel van de deelnemer aan het onderwijsgeschiktheidsonderzoek? Enkele voorbeelden. 

Komt niet rechtstreeks van het Voortgezet Onderwijs 

Jeffrey heeft op verschillende scholen gezeten. Het eerste jaar vmbo theoretisch leerweg heeft hij op 

het Stedelijk College in Zoetermeer gezeten. Vanwege een verhuizing is hij naar Zuid West gegaan. In de 

tweede klas is hij blijven zitten. Vervolgens is hij met zijn familie naar Curaçao gegaan en heeft daar een 

jaar op school gezeten.  
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In maart 2013 is hij terug naar Nederland gekomen en heeft toen een aantal maanden bij Mytikas het 

programma gevolgd.  In augustus 2013  is hij gestart met een AKA. Hij heeft zijn diploma niet gehaald 

omdat zijn moeder vaak ziek was en hij ook moest zorgen voor zijn broertje. 

 

Heeft het diploma toch niet gehaald, kan niet terug naar VO maar volgt al lessen 

Melissa heeft haar VMBO‐BBL gevolgd aan het Stedelijk College Zoetermeer. Voorafgaand aan het CE 

stond  ze  (krap)  gemiddeld  voldoende  voor  de meeste  vakken.  Ze  behaalde  echter  op  het  CE  voor 

wiskunde een 3,6  (ook na herkansing) en  is dus gezakt. Ze heeft voor de vakken Nederlands, Engels, 

uiterlijke verzorging en de vakken van het gemeenschappelijk deel een certificaat ontvangen. De VO‐

school adviseerde haar om het examenjaar niet te doubleren. Ze meldde zich aan bij Mode niveau 2. Op 

basis van de intake werd ze vooralsnog aangenomen en tevens doorgeleid naar onderzoek. Ze is al met 

de lessen begonnen. 

 

Via Menskracht 7 

Ans is 51 jaar en heeft een MAVO diploma maar dit heeft zij niet meer in haar bezit. Zij heeft hierdoor 

geen  bewijs  van  wettelijke  toelaatbaarheid  vandaar  dat  het  onderzoek  onderwijsgeschiktheid  is 

afgenomen. Ze is na haar MAVO gaan werken in de zorg en zij heeft ook certificaten gehaald op MBO 

niveau 2 maar dit is echter geen volledig diploma dus kan zij via haar huidige werkgever een opleiding 

helpende zorg en welzijn MBO niveau 2 gaan volgen. 

 

Aangemeld voor een E‐learning opleiding 

Faizel is sinds 2 jaar werkzaam als logistiek medewerker bij Combilo in Waddinxveen. Hij heeft hier een 

vast contract voor 40 uur in de week en zijn werk bestaat voornamelijk uit magazijnwerkzaamheden.   

Betreft schoolverleden, hij heeft VBO Installatietechniek gevolgd maar niet afgemaakt. Daarna heeft hij 

voor een  tijdje een opleiding  voor Apothekersassistent gevolgd, maar  is  gestopt omdat het niet de 

opleiding was die hij wilde. Hij is hierna niet meer verder gegaan met een opleiding, maar is gaan werken. 

Op aanraden van zijn werkgever heeft hij zich aangemeld voor de opleiding  Logistiek medewerker. Faizel 

heeft nog geen diploma behaald en lijkt zeer gemotiveerd de opleiding voor Logistiek medewerker te 

willen volgen. 

 

Doorgestuurd vanuit de intake Entree 

Taiqa vertelt dat ze in Irak is geboren en in 2000, op 6 jarige leeftijd, naar Nederland is gekomen. Ze is 

in Nederland begonnen  in een schakelklas, maar mocht na een half  jaar  instromen bij een  reguliere 

basisschool  in Delft. Na de basisschool zijn Taiqa en haar  familie verhuisd naar Zoetermeer en  is ze 

gestart op vmbo‐kader bij het Stedelijk Lyceum. Ze heeft haar diploma van vmbo‐tl niet behaald, omdat 

haar ouders in 2010 terug naar Irak zijn verhuisd. Taiqa en haar familie hebben daar t/m 2013 gewoond 

en  in  die  tijd  is  zij  ook  getrouwd  en  ze  heeft  in  2013  een  zoontje  gekregen.  Haar  zoontje  heeft 

gezondheidsproblemen en uiteindelijk is ze in 2014 teruggegaan naar Nederland om een toekomst op 

te bouwen. 

Taiqa zou dan ook graag een MBO opleiding willen starten binnen de zorgsector. Ze is op intakegesprek 

geweest bij de Entree opleiding van Zorghulp, maar de  intaker zag dat zij zowel qua capaciteiten, als 

studiehouding beter zou passen op een MBO 3 niveau. Om deze reden is zij ook doorverwezen naar het 
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SLC en heeft ze een verzoek gedaan voor een onderzoek naar onderwijsgeschiktheid.  De intaker heeft 

samen met Taiqa de aanmelding bij de opleiding Verzorgende IG gedaan. 

 

 

Cijfers 

In  onderstaande  figuur  staat  aangegeven  hoeveel  aspirant‐studenten  aan  deze  route  hebben 

deelgenomen  en  hoeveel  uiteindelijk  aan  een  onderzoek  naar  Onderwijsgeschiktheid  hebben 

deelgenomen. 

 

Naar SLC als expertisecentrum 
‘onderwijsgeschiktheid’ 

341 

Geen interesse in onderzoek,  
Niet verschenen op onderzoek,  
Geen contact mogelijk 

42 
   

Na screening: Terug naar het VO, 
Entree, Vavo  36 

 

Lopend 
21 

Afgenomen en afgeronde 
trajecten onderwijsgeschiktheid 

242 

 
Resultaten 
 

niveau 
aanvraag 

    advies na onderzoek    ingeschreven op niveau   

          niet ingeschreven  35
      geen mbo  24 entree  20
      vavo  1 vavo  1
niveau 2  166  69%  niveau 2  145 niveau 2  139
niveau 3  54  22%  niveau 3  53 niveau 3  31
niveau 4  22  9%  niveau 4  19 niveau 4  16
totaal  242  100%    242 totaal  242

 

Zo’n 10 % van de aspirant‐studenten krijgt een verklaring Onderwijsgeschiktheid op een lager niveau 

dan aangevraagd. Een enkeling juist op een hoger niveau. 

 

85% van de studenten die een verklaring Onderwijsgeschiktheid hebben gekregen staan op 1 februari 

2015 (nog) ingeschreven. Dit betekent niet dat er een uitvalpercentage van15% is. Zo’n 10% van de 
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studenten met een verklaring besluit namelijk om zich toch niet in te schrijven. Naar verhouding staan 

veel studenten met een verklaring op niveau 3 niet (meer) ingeschreven. Hier is nog geen duidelijke 

verklaring voor. 

Voor welke opleidingsgebieden zijn veel positieve besluiten voor toelaatbaarheid mbo vastgesteld: 

 

 
 
Economie/Juridisch  30% 

Techniek  21% 

Zorg en Welzijn  18% 

Handel  14% 

Menskracht 7  13% 

E‐learning  4% 

Totaal  100% 

 

Aangezien het onderzoek gericht is op het vaststellen van de ondergeschiktheid op een bepaald 

niveau, onafhankelijk van leerweg of opleiding, is dit laatste ook niet altijd geregistreerd. 

In ongeveer een kwart van de gevallen is geregistreerd dat het om een bbl‐opleiding gaat. Dan gaat het 

vooral om een opleiding bij Techniek of Handel. 

 

 

‐‐‐ 
 

Economie/Juridisch

Techniek

Zorg en Welzijn

Handel

Menskracht 7

E‐learning



 
 

  
Besluit College van Bestuur  
 
 
  
Datum CvB-vergadering 28 september 2015 
Agendapunt Opleidingen met een numerus fixus en/of extra toelatingseisen 2016-2017 
Doel agendapunt Besluitvorming 
Portefeuillehouder Harry de Bruijn 
Status Openbaar 
Aanbieder Strategisch Beleidscentrum Hans Burgmans 
Aantal bijlagen 1 
Naam document(en) Opleidingen met een numerus fixus en/of extra toelatingseisen 2016-2017 
Beschrijving en motivering voorstel 
 
Het bevoegd kan, boven de wettelijke toelatingseisen en de eisen die voortvloeien uit de Regeling Verwant doorstromen 
VO-MBO, in bijzondere gevallen aanvullende toelatingseisen vaststellen en/of een begrenzing aan het aantal studenten 
vaststellen. 
 
Het SBC heeft bijgaand overzicht opgehaald bij de scholen en getoetst aan de wet- en regelgeving. 
 
Voorstel: 
Voor de opleidingen uit het bijgevoegde overzicht aanvullende toelatingseisen en/of een numerus fixus vaststellen voor 
het schooljaar 2016-2017. 
 
Consequenties voor de scholen 
 
Dit overzicht wordt toegestuurd naar de scholen, het SLC en Dienst Communicatie. Aan aankomende studenten moet 
bekend gemaakt worden dat deze aanvullende toelatingseisen en/of numerus fixus gelden. 
De scholen moeten in hun voorlichting aan aankomende studenten laten welke (voorrangs-)regels bij numerus fixus zij 
hanteren. 
 
Financiële consequenties
 
Er zijn geen financiële consequenties. 

 
 

 

Kostenplaats: 

Communicatie  
Alle formele besluiten - met uitzondering van de vertrouwelijke - worden gepubliceerd in het CvB-bulletin en op Mondriaannet. Voor 
besluiten die een grote groep medewerkers aangaan, kan middels een nieuwsflits extra aandacht worden gevraagd. 
 
Doelgroep: 
   Mondriaanbreed     Scholen     Overig, namelijk ………………. 
   Management      Externen, namelijk ………………. 
 
Wijze van communicatie: 
   Website      Media/pers     Overig, namelijk………………. 
  

 
Besluit College van Bestuur                                                                    Kenmerk: CvB15-304 
 
 Het College van Bestuur heeft voor een aantal opleidingen aanvullende toelatingseisen en een numerus fixus 
vastgesteld in het schooljaar 2016-2017. 
  
Medezeggenschapstraject: niet 
van toepassing 

Datum Op grond van: Uitkomst

 
 

Terugkoppeling 
 
Bestuurssecretaris →  Hans Burgmans    09-10-2015 
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Opleidingen mbo 2, 3 en 4 met aanvullende toelatingseisen en/of numerus fixus, schooljaar 2016-2017

Crebonr. Opleiding met aanvullende eis Aanvullende eisen Reden

25407 Beveiliger niveau 2 Geen strafblad Vereist voor BPV

25408 Coördinator beveiliging niveau 3
Geen strafblad,
SVPB-diploma Beveiliger 2 en
18+ op 1 jan 2015

Vereist voor BPV

23162 Veiligheid en vakmanschap (VEVA) niveau 2
Goedkeuring Sport Medisch 
Adviescentrum en Verklaring Omtrent 
Gedrag

Vereist voor BPV

23162 Veiligheid en vakmanschap (VEVA) niveau 3
Goedkeuring Sport Medisch 
Adviescentrum en Verklaring Omtrent 
Gedrag

Vereist voor BPV

23162 Handhaver toezicht en veiligheid niveau 3 Geen strafblad Vereist voor BPV

25407
Beveiliger niveau 2
Brugjaar Marechaussee

Goedkeuring Defensie en Verklaring 
Omtrent Gedrag

Vereist voor BPV 

23183 Pedagogisch werker kinderopvang niveau 3 Verklaring Omtrent Gedrag Vereist voor BPV

23183 Pedagogisch werker kinderopvang niveau 4 Verklaring Omtrent Gedrag Vereist voor BPV

23163 Sport- en bewegingsleider niveau 3 Testen op sportgebied
Het betreft specifieke motorische 
competenties die niet op het VO 
geëxamineerd worden.

23163 Sport- en bewegingscoördinator niveau 4 Testen op sportgebied
Het betreft specifieke motorische 
competenties die niet op het VO 
geëxamineerd worden.

Alle opleidingen Zorg en Welzijn Verklaring Omtrent Gedrag Vereist voor BPV

23064 Commercieel medewerker 
Geen strafblad, Verklaring Omtrent 
Gedrag

Vereist voor BPV bij de bank

25148
Medewerker marketing en communicatie 
(tweetalig)

Beheersing Engels woord en geschrift Tweetalige opleiding

25184
Manager/ondernemer Horeca (hotel), 
Engelstalige en tweetalige variant.

Beheersing Engels woord en geschrift
Engelstalige en tweetalige 
opleiding

23066 juridisch administratieve beroepen Verklaring Omtrent Gedrag Vereist voor BPV

23064 Commercie Verklaring Omtrent Gedrag Vereist voor BPV

25275 Facilitair leidinggevende Verklaring Omtrent Gedrag Vereist voor BPV

Crebonr. Opleiding met numerus fixus Max. aantal studenten Reden

25407
Beveiliger niveau 2
orientatiejaar  Marechaussee

25 Vastgesteld door Defensie

25409 Handhaver toezicht en veiligheid niveau 3 50
Beperkt aantal BPV-plaatsen bij 
de politie.

95081 Veiligheid en vakmanschap (VEVA) niveau 2 75 Vastgesteld door Defensie

95091 Veiligheid en vakmanschap (VEVA) niveau 3 21 Vastgesteld door Defensie

93440 BAT met keuzedeel VEVA 10 Vastgesteld door Defensie

92180 SMG met keuzedeel VEVA 17 Vastgesteld door Defensie

25408 Coördinator beveiliging niveau 3 50 Beperkt aantal BPV-plaatsen

Naast de wettelijke vooropleidingseisen gelden onderstaande aanvullende toelatingseisen.
Als er meer dan één eis per opleiding vermeld staat, moet aan alle eisen voldaan zijn.

School voor Commerciële economie

School voor Hotel en Management

School voor Orde en Veiligheid

School voor Economie en Juridische beroepen

School voor Horeca en Facilitaire Dienstverlening

Opleidingen met een numerus fixus

Opleidingen met aanvullende toelatingseis(en)

School voor Orde en Veiligheid

School voor Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent

School voor Lifestyle, Sport en Bewegen

Scholen voor Zorg en Welzijn
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Bijlage 5 

DE ‘VOORDEUR OPKNAPPEN’ IN HET KADER VAN DE SLUITENDE AANPAK  
 
Inleiding 
Het CvB heeft op 7 juli 2015 het ‘Plan van Aanpak kwetsbare jongeren 2015‐2016’ vastgesteld. 
 
Eén van de aandachtsgebieden met activiteiten om te komen tot een sluitende aanpak is het 
‘opknappen van de voordeur’. Met andere woorden: hoe komen we tot een integrale aanpak om op 
een zo goed mogelijke manier kwetsbare jongeren te laten in‐ of doorstromen naar de meest 
passende opleiding binnen ROC Mondriaan. Daar waar nodig toegerust met de nodige 
begeleidingsinstrumenten.  
Het SLC heeft in een beleidsgroep Sluitende aanpak in samenwerking met het SBC onderzocht welke 
aanpak voor het schooljaar 2016‐2017 het meest sluitend en eenduidig is en komt tot het volgende 
advies.  
Er zijn verschillende aandachtsgroepen, bestaande uit kwetsbare jongeren voor wie de in‐of 
doorstroom naar en binnen ROC Mondriaan niet vanzelfsprekend is. Er zijn globaal drie groepen 
jongeren die extra aandacht verdienen bij aanmelding en overstap: bepaalde groepen uit het VO, 
binnen het roc en jongeren die vanuit andere instanties worden doorverwezen. Deze specifieke 
aandachtsgroepen zijn beschreven in de begrippenlijst.   
 
Om voor het schooljaar 2016 ‐ 2017 te komen tot een zo goed mogelijke in‐ en doorstroom van deze 
groepen is het allereerst van belang deze jongeren vroegtijdig in beeld te krijgen, ze vervolgens in of 
door te laten stromen naar de meest passende opleiding en hen zo nodig toe te rusten met een zgn. 
‘Toekomst‐ en OndersteuningsPlan’ (TOPplan). Zie voorbeeld TOPplan.  
 

1. Informatieoverdracht 

Het Expertiseteam SLC (zie begrippenlijst) geeft aan diverse partijen voorlichting en advies over de 
nieuwe wijze van Aanmelding, Intake en Plaatsing (AIP) van de specifieke aandachtsgroepen: wie ziet 
ROC Mondriaan als aandachtsgroepen en hoe willen we hier in 2016‐2017 mee omgaan? Deze 
informatieoverdracht is randvoorwaardelijk voor het slagen van de nieuwe aanpak. 
 

 De voorlichting richt zich op het VO: 

‐      algemene informatie over de toelatingsprocedure waaronder screening, aanmelding,  

        intake en plaatsing van de aandachtsgroepen en TOPplan.                                                                                              

‐ Individuele casussen (jongeren uit de aandachtsgroepen) bespreken en indien noodzakelijk 

direct verwijzen naar het Expertiseteam SLC om een TOPplan op te stellen. 

‐ Specifieke aandacht is er daarbij voor de scholen die voornamelijk kwetsbare leerlingen op 

school hebben. Bij deze scholen is nadrukkelijk de vraag of het mbo voor een leerling haalbaar 

is.  

 

 Voorlichting aan alle Mondriaan scholen over screening aandachtsgroepen en TOPplan: 

‐       Informatieve bijeenkomst (19.11.15) voor alle betrokkenen bij AIP. Scholen  

         worden geïnformeerd over het feit dat het SLC de aanmelders vanuit de  

         aandachtsgroepen allereerst onderzoekt.  

‐       Andere voorlichtingsactiviteiten zoals op managementbijeenkomsten. 
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 Voorlichting aan externe partijen die niet aan een onderwijsinstelling zijn verbonden, maar wel 

jongeren aanmelden voor een intake (doelgroep Onderwijsloket 16+, zie begrippenlijst): 

‐        Informatie over de aanmeldings‐ en toelatingsprocedure van de aandachtsgroepen (wie   

         kan wel en wie kan niet een opleiding volgen op het mbo). 

‐        Individuele casussen (jongeren uit de aandachtsgroepen) worden besproken. Jongeren  

         met een negatief advies worden weer opgepakt door de verwijzende partij. Informatie  

         over een negatief advies wordt bovenregionaal uitgewisseld (conform  

         samenwerkingsafspraken Onderwijsloket 16+).  

‐        Jongeren die zich ondanks een negatief advies toch via AVI aanmelden, worden er door  

          het SLC uitgefilterd.  

   
2.0  Route aanmelding, intake en plaatsing van de aandachtsgroepen 
De route van aanmelding, intake en plaatsing voor aanmelders uit de aandachtsgroepen ziet er als 
volgt uit: 
 
2.1 Aanmelding en screening 

 

Jongeren melden zich via Magister aan. 
 
De aandachtsgroepen worden door het SLC gescreend, onder andere met behulp van VOROC (waar 
komen aanmelders vandaan, hebben ze een LWOO‐traject gevolgd etc.), bijzonderheden uit 
doorstroomformulier en overzichten van leerlingen uit de netwerken met een positief/negatief 
plaatsingsadvies (waarvan dus in de pre‐screening is vastgesteld of Mondriaan passend is). De scholen 
hoeven deze aanmelders niet zelf op te pakken en worden hier tijdig en zorgvuldig over geïnfomeerd.  
N.B. Aanmelders vanuit aandachtsgroepen die door het SLC met behulp van de beschikbare informatie 
niet herkenbaar waren en er niet uitgefilterd zijn, komen tijdens het proces van aanmelding bij de 
scholen naar boven. Volgens de bestaande werkwijze gaat de school onder andere na of ze wettelijk 
toelaatbaar zijn i.v.m. vrijstellingsroute en wordt er gebruik gemaakt van ‘vinklijst Passend Onderwijs’ 
(bestaand beleid). 
 
2.1 Dossieronderzoek  

 
Het Expertiseteam SLC voert een aandachtsgroepen‐onderzoek uit.  
Beschikbare informatie van aanmelders mede verkregen uit contact met de VO‐school, het 
samenwerkingsverband, de student en ouder wordt onderzocht. 
 
Het resultaat van dit onderzoek leidt tot een advies, dat varieert van een eenvoudig tot een uitgebreid. 
Aanmelders met een eenvoudig advies gaan direct door naar de reguliere intake van de school. 
Aanmelders met een uitgebreid advies (complexe dossiers) volgen de intake bij het SLC en sluiten dit 
af met een TOPplan en een bindend advies voor de meest passende opleiding 
Er is vooraf overleg tussen Expertiseteam SLC en de betreffende opleiding over de haalbaarheid van 
het bindend advies.  
 
2.2  Intake Expertiseteam SLC complexe dossiers 
 
Voor aanmelders met een complex dossier dat leidt tot een uitgebreid advies geldt de volgende intake: 
‐ Oriënterend gesprek met potentiële student, uitleg procedure en toestemming nader onderzoek; 
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‐ (Zo nodig) aanvullende informatie opvragen bij betrokken instanties en zorgketenpartners; 

 

‐ Ondersteuningsbehoefte in kaart brengen, zo nodig met behulp van testinstrumenten, w.o. 

beroepskeuzeonderzoek naar meest passende opleiding) dan wel verwijzen ander traject; 

 

‐ TOPplan schrijven (indien ongediplomeerd aanvullend onderzoek 

onderwijsgeschiktheid inzetten) in overleg met ontvangende school, ouders en student; 

 

‐ Na akkoord TOPplan (student conformeert zich met de gemaakte afspraken) gaat de student 

met bindend advies door naar de meest passende opleiding; 

 
‐ Expertiseteam SLC zorgt voor warme overdracht van student naar opleiding. 
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BEGRIPPENLIJST 
Aandachtsgroepen van (potentiële) studenten die naar het mbo willen en specifieke aandacht verdienen: 
 
Uit het VO 

 Praktijkschool leerlingen die door kunnen stromen naar mbo (netwerk pro/roc) 

 VSO‐school leerlingen (netwerk vso/roc)  

 ISK‐klas leerlingen (netwerk ISK)  

 De Overstap leerlingen  

 Vmbo‐lwoo leerlingen  

 Flexcollege leerlingen (netwerk) 

 leerlingen die VM‐2 traject voortijdig beëindigd hebben  

 leerlingen die extra ondersteuning (passend onderwijs) hadden in het VO  

 Rebound of Flexcollege (netwerk Flexcollege /roc bestaat) leerlingen 

 leerlingen met indicatie opvallend verzuimgedrag vanuit VO (geoorloofd en ongeoorloofd)  

 leerlingen die op meerdere vo‐scholen hebben gezeten en door willen stromen naar mbo 

 niet‐gediplomeerden of diploma naar verwachting niet gaan halen en wel door willen stromen naar het 

mbo (route vrijstelling van opleidingseis) 

 
Uit het mbo 

 doorstromers vanuit een Entreeopleiding (Entree intern: alleen op verzoek) 

 doorstromers vanuit opvangvoorziening/bijzonder traject  

 studenten die niet in hun huidige opleiding kunnen/willen blijven en dreigen uit te vallen 

 ongediplomeerden vanuit ander ROC 

 frequente switchers op het mbo 

 niet‐gediplomeerden of diploma naar verwachting niet gaan halen en wel door willen stromen naar het 

mbo (route vrijstelling van opleidingseis) 

 
Verwezen door externe instanties, zoals gemeenten, jeugdzorg en JJI’s 

 Onderwijsloket 16+ , bovenregionale samenwerking voor jongeren,  tussen de 16 en 23 jaar, zonder 
startkwalificatie, waar meer tijd nodig is om de leerbelemmeringen en het opleidingsniveau vast te 
stellen en om een reële opleidingskeuze te kunnen bepalen.  Het betreft jongeren met een dusdanige 
problematiek op meerdere leefgebieden dat zij zeer recentelijk zijn dan wel worden begeleid door 
externe instellingen.  

 jongeren die 16+ zijn, nieuw in Nederland en niet in een ISK‐klas geplaatst worden 

 niet‐gediplomeerden of diploma naar verwachting niet gaan halen en wel door willen stromen naar het 

mbo (route vrijstelling van opleidingseis) 

 
Netwerken  
Het SLC participeert in onder andere de volgende S4Y‐netwerken ten behoeve van de overstap naar het 
mbo:  

 PRO/AKA  

 V(S)O scholen 

 FlexCollege/Compact Plus leerlingen  

 ISK  

Expertiseteam SLC 
Een team van gespecialiseerde loopbaanadviseurs (netwerken en onderwijsloket 16+), 
schoolmaatschappelijk werk, coördinator passend onderwijs en onderwijsondersteuning. 



 
AIP 2016‐2017/SLC&SBC/cr/definitief/5 

 

 

VOORBEELD TOPplan 

Naam student   

Geboortedatum   

Gewenste opleiding/locatie   

Datum vaststelling   

 

Beschikbare onderzoeken (indien van toepassing)  Korte omschrijving uitkomsten 
(aanvullende informatie is bijgevoegd). 

0 De student heeft een onderzoek  

   onderwijsgeschiktheid gehad. 

 

0 De student komt via het Onderwijsloket 16+. 

 

 

0 De student heeft de volgende testen gemaakt: 
 
 
 

 

 

Leerondersteunende/beschermende factoren  
 

Omschrijving 

Kwaliteiten 
Karaktereigenschappen w.o.: inlevingsvermogen, 
ambitieus, concentratie, creatief, eerlijk, punctueel, 
geduldig, ijverig, gedreven, handig, hulpvaardig, 
flexibel, doorzetter, aan afspraken houden, positieve 
levenshouding, verbaal sterk, visueel/ruimtelijk sterk
 

 

Vaardigheden 
‐ Bijzondere vaardigheden w.o., computerkennis, 
sport, muziek, theater, zang, culturele interesse, 
talenkennis, technische kennis  
‐ Sociale vaardigheden w.o., omgang met 
volwassenen, omgang met leeftijdgenoten, omgang 
met autoriteit 
Schoolse vaardigheden w.o., schoolvakken zoals 
geschiedenis, reken, Nederlands 
 

 

Beschermende Omgevingsfactoren w.o. 
Veilige woonomgeving, ouders/familie nemen deel 
aan arbeidsmarkt, sociaal vaardige ouders, vrienden, 
ouders zijn Nederlandse taal machtig, 
vertrouwenspersoon aanwezig, 
werk/vrijwilligerswerk/dagbesteding 
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Leerbelemmerende factoren  Omschrijving en in te zetten ondersteuning 

Didactische vaardigheden, w.o.: 

dyslexie, dyscalculie, 

Nederlands, rekenen, plannen 

en organiseren, taak‐ en 

leergedrag 

Student is dyslectisch en heeft behoefte aan extra lessen 

Nederlands. Deze lessen worden door de school zelf verzorgd.  

Eén keer in de week 2 uur extra Nederlands. Indien dit niet 

voldoende is eventueel RT.  

Toetsen in vergroot lettertype, aangepast examineren indien 

nodig. 

Sociaal emotionele of 

psychische problematiek, w.o.: 

depressie, faalangst, 

angststoornis 

Student is licht faalangstig door dyslexie, ondersteuning door 

studieloopbaanbegeleider is voldoende. 

Medisch/lichamelijke 

problematiek, w.o.: handicap, 

chronische ziekte, epilepsie, 

verslaving 

 

Gezins‐en/ of maatschappelijke 

problematiek, w.o.:  

woonsituatie, scheiding,  

financiën, verblijfsdocumenten 

 

Gedragsproblematiek, w.o.:  

adhd, autisme, agressie, 

assertiviteit 

 

Verzuim   

Anders:    

 

Inbreng ouders Zij zijn betrokken, steunen student thuis bij huiswerk 

 

 

Contactpersonen ondersteuning 
 

 

Loopbaancoach   

Specialist extra ondersteuning 

(passend onderwijs) 

 

Schoolmaatschappelijk werker   
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Studieloopbaanspecialist   

Studieloopbaanbegeleider 
 

 

Andere ondersteuner, nl: 
 
 

 

 
Voor akkoord 
 
Expertisecentrum SLC                           
 
School voor ……    
 
Student  
 
Ouders 
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