Aanmelden, Intake en Plaatsing 2019-2020

Inhoud
Het AIP-beleid voor 2019-2020 ........................................................................................................... 2
Inleiding ........................................................................................................................................... 2
De AIP-route 2019-2020 .................................................................................................................. 3
Toelichting op de toelaatbaarheid .................................................................................................. 5

AIP 2019-2020/SLC & OOA/cr/versie definitief

1

Het AIP-beleid voor 2019-2020
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt het AIP-beleid voor 2019-2020 geschetst. Het betreft beleid voor de reguliere
opleidingen mbo 2, 3 en 4 en voor de leerwegen bol en bbl.

Ambitie Aanmelden-Intake-Plaatsing
“We willen 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 en zich welkom
voelen. Bovendien doen we dit efficiënt.”

Beleid
Op hoofdlijnen luidt het AIP-beleid: “Wie wettelijk toelaatbaar is, zich uiterlijk 1 april heeft
aangemeld en deelneemt aan de verplichte studiekeuze-activiteiten wordt geplaatst op de opleiding
waarvan de aanmelder na de intake vindt dat dit de opleiding van zijn keuze is. Voor wie zich –
onverhoopt – na 1 april aanmeldt doet Mondriaan z’n best om de aanmelder te plaatsen op de
opleiding van zijn keuze.”
Het AIP-beleid is in lijn met de Strategische Ambities 2016-2019, het streven een ‘Welkom
Mondriaan’ te zijn en met de gewijzigde wet- en regelgeving (Vroegtijdige aanmelddatum voor en
toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs).
Het AIP-beleid rust op drie pijlers:
 Transparantie over de toegankelijkheid en de procedure. Transparant voor toekomstige
studenten, het voortgezet onderwijs, ouders en ook voor intakers.
 Zorgvuldigheid. De toelatingsprocedure dient zorgvuldig te zijn. Dit betekent dat de procedure is
vastgelegd, de aanmelder redelijkerwijs op de hoogte kan zijn van deze procedure en de
bijbehorende criteria, dat de intakers het beleid consistent uitvoeren en dat de criteria voor het
uitbrengen van een studiekeuzeadvies en eventuele selectie op basis van numerus fixus en
aanvullende eisen betrouwbaar en valide zijn. De uitkomst van de intake wordt toegelicht, met
redenen omkleed en schriftelijk bevestigd. Er is een toegankelijke klachtenprocedure.1
 Vorig jaar is de pijler ‘Vertrouwen’ toegevoegd. Het gaat om het vertrouwen in het Voortgezet
Onderwijs en in het door het Voortgezet Onderwijs afgegeven diploma, vertrouwen in de
aanmelder die zelf ontdekt of de keuze passend is en vertrouwen in de intaker als professional
om de juiste studiekeuzeactiviteiten aan te bieden en daarover het gesprek te voeren en een
studiekeuzeadvies te geven. Deze pijler is toegevoegd omdat een studiekeuzeadvies per definitie
niet bindend kan zijn. Dan is het vertrouwen nodig dat de aanmelder een juiste keus maakt en
dat de intaker hem daarbij professioneel helpt. Het vertrouwen in het Voortgezet Onderwijs
duidt op vertrouwen in de waarde van het diploma maar ook op het vertrouwen dat passende
LOB-activiteiten zijn gedaan.
Het AIP-beleid 2019-2020 is op hoofdlijnen hetzelfde als het voorgaande jaar:
1. Er wordt bekeken of een aanmelder wettelijk toelaatbaar is tot de opleiding van zijn keus.
1

Ontleend aan het waarderingskader van de Inspectie ten tijde van het ontwerpen van een ‘Welkom Mondriaan’.

AIP 2019-2020/SLC & OOA/cr/versie definitief

2

2. De aanmelder neemt deel aan studiekeuzeactiviteiten als ‘final check’ en eventueel aan
activiteiten waarmee passende begeleiding wordt vastgesteld.
3. De aanmelder krijgt een studiekeuzeadvies.
Bovenstaande geldt ongeacht de aanmelddatum.
4. Aanmeldingen na 1 april
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen aanmeldingen na 1 april en voor 1 juli en
aanmeldingen na 1 juli (CvB-besluit 3 oktober 2017):
Weliswaar dringt Mondriaan er bij aanmelders uit het VO en bij interne switchers en
doorstromers op aan om zich voor 1 april aan te melden, ook voor aanmelders na 1 april doet
Mondriaan z’n best om een aanmelder op de opleiding van zijn keuze te plaatsen en anders een
alternatief aan te bieden passend bij het studiekeuzeadvies.
Voor aanmelders na 1 juli geldt het beleid ‘Late Aanmelders’ (CvB-besluit 27 juni 2017).

De AIP-route 2019-2020
In de AIP-route 2019-2020 staat vermeld wie toelaatbaar zijn, hoe de intake is vormgegeven en wat
de uitkomsten van deze intake kunnen zijn.

AIP 2019-2020/SLC & OOA/cr/versie definitief

3

AIP-route 2019-2020

Beperking van toelatingsrecht op grond van:
 Doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs Verwante Opleidingen.
 CvB-Besluit numerus fixus en/of aanvullende eisen.

Studiekeuzeactiviteiten:
Verdieping:

(zelf)testen
LOB-paspoort

matchingsvragenlijst
voor thuis

Studiekeuzegesprek

lessen volgen
showcase maken

Onderzoek SLC

Doorstroomformulier

Aanvullende
studiekeuzeactiviteiten

Begeleidingsbehoefte
in beeld brengen
Warme Overdracht

praktijkopdrachten
speeddaten

Studiekeuzeactiviteiten: final check

Aanmelder bevestigt zijn keus
(final check)

Bevestiging keus + begeleiding is
bepaald en beschikbaar

Bevestiging keus + advies extra
inspanning door student
'probeer maar en ik help je'

AIP 2019-2020/SLC & OOA/cr/versie definitief

4

Aanmelder trekt zich terug (final
check)

Weigeren

Niet wettelijk toelaatbaar tot de opleiding
van keus

Wettelijk toelaatbaar op grond van:
 Toelatingsrechten genoemd in de WEB.
 Vrijstelling van vooropleidingseisen op grond van Verklaring Onderwijsgeschiktheid.
 Wettelijk toelaatbaar tot de opleiding van keuze: Bovenstaande en aanmelding
uiterlijk op 1 april, deelname aan verplichte studiekeuzeactiviteiten.

Toelichting op de toelaatbaarheid
Wettelijk toelaatbaar:
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.
Onderwijsgeschiktheid
 Aanmelders die formeel niet wettelijk toelaatbaar zijn kunnen bij Mondriaan sinds 2014 via de
Route Onderwijsgeschiktheid een verklaring krijgen waarmee ze vrijgesteld van de wettelijke
vooropleidingseis. De Route Onderwijsgeschiktheid maakt deel uit van het AIP-beleid.

Beperking van het toelatingsrecht:






Doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs Verwante Opleidingen.
Opleidingen mogen op grond van de doorstroomregeling aanmelders afwijzen.
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. Aanmelders mogen niet op
basis van diplomaresultaten worden afgewezen.
De doorstroomregeling wordt thans herzien door het Ministerie van OCW en aangepast aan de
veranderingen in de keuzeprofielen op het vmbo.
Wanneer het treffen van een passende voorziening een onevenredige belasting voor de instelling
is (op grond van Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte) of als het
bevoegd gezag een beroep doet op art 8.1.7b WEB (Ongeschiktheid voor toekomstige
beroepsuitoefening) dan mag de aanmelder geweigerd worden.
Als de veilige leer- en werkomgeving in gevaar komt, mag een aanmelder geweigerd worden
(CvB Besluit maart 2017 ‘Weigering van aanmelders’).

CvB-besluit Opleidingen met een numerus fixus en/of extra toelatingseisen d.d. 24.09.2018
 Een aanmelder mag door de opleiding worden afgewezen op grond van het Besluit Numerus fixus
en aanvullende eisen.
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Crebonr.

Opleiding met aanvullende eis

Aanvullende eisen

Vorm

25416

Aankomend medewerker grondoptreden

Fysieke en psychische geschiktheid

Goedkeuring Sport Medisch
Adviescentrum
Intake door Defensie

25418

Aankomend onderofficier grondoptreden

Fysieke en psychische geschiktheid

Goedkeuring Sport Medisch
Adviescentrum
Intake door Defensie

25163

Sport- en bewegingsleider niveau 3

Benodigde praktische bedrevenheid in
bewegingsactiviteit

Toelatingstest motorische
vaardigheden

25163

Sport- en bewegingscoördinator niveau 4

Benodigde praktische bedrevenheid in
bewegingsactiviteit

Toelatingstest motorische
vaardigheden

25496

Musical Performer

Technische en fysieke vermogen om
kunstuiting te kunnen uitvoeren en
creatieve en artistieke aanleg

Auditie

Crebonr.

Opleiding met numerus fixus

Max. aantal studenten

Reden

25407 Beveiliger niveau 2
oriëntatiejaar Marechaussee

25

Vastgesteld door Defensie

25496 Musical Performer

40

Beperkt
arbeidsmarktperspectief

25409 Handhaver toezicht en veiligheid niveau 3

50

Beperkt aantal BPV-plaatsen
bij de politie.

25408 Coördinator beveiliging niveau 3

50

Beperkt aantal BPV-plaatsen.

25416 Aankomend medewerker Grondoptreden

75

Vastgesteld door Defensie

25418 Aankomend onderofficier Grondoptreden

25

Vastgesteld door Defensie

25243 BAT met keuzedeel VEVA

20

Vastgesteld door Defensie

25192 Medewerker Beheer ICT BOL-2

25

Beperkt aantal BPV-plekken
en beperkt
arbeidsmarktperspectief.

In het CvB-besluit is opgenomen op welke wijze de plaatsen worden toegewezen, hoe wordt
omgegaan met wachtlijsten en wanneer de aanmelding sluit. Van scholen wordt verwacht dat ze
hierover transparant zijn naar de aanmelders.
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