Aanmelden, Intake en Plaatsing 2022-2023
1. Het AIP-beleid voor 2022-2023
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 basis van de intake een passende opleiding binnen ROC Mondriaan kiezen en zich
welkom voelen. Bovendien doen we dit zorgvuldig, zijn we transparant en gaan we uit van
vertrouwen.”
Doelstelling
Het doel van de AIP-procedure is de aanmelder te helpen bij het maken van een studiekeuze.
Beleid
Op hoofdlijnen luidt het AIP-beleid:
• De aanmelder wordt geplaatst op de opleiding wanneer hij wettelijk toelaatbaar is, hij zich
uiterlijk 1 mei heeft aangemeld en deelneemt aan de verplichte studiekeuze-activiteiten en na de
intake vindt dat dit de opleiding van zijn keuze is.
• Dit geldt ook voor aanmelders die zich ná 1 mei hebben aangemeld. Is het in dit geval niet
redelijk om van de opleiding te verwachten dat de aanmelder daar geplaatst wordt, dan doet
ROC Mondriaan zijn best om een alternatief aan te bieden dat past bij het studiekeuzeadvies en
de wens van de aanmelder.
• Alle aanmelders krijgen op basis van de intake een studiekeuzeadvies. In dit advies kan
opgenomen worden welke ondersteuning de school kan bieden, dit kan ook later gedaan
worden.
• Op basis van het studiekeuzeadvies beslist de aanmelder of hij geplaatst wil worden of dat hij
afzegt.
• Er is een beperkt aantal – wettelijk vastgelegde – gronden waarop een aanmelder mag worden
afgewezen.
• Er is een warme overdracht voor afzeggers en afgewezen aanmelders. Dit houdt in dat de school
doorverwijst naar het Studie Informatie Punt, het intakedossier doorstuurt, checkt of men
aankomt en terugkoppeling ontvangt van STIP.
• Er is een warme overdracht van intake naar studieloopbaanbegeleiding voor geplaatsten. Daarbij
worden in elk geval – indien beschikbaar - het LOB Paspoort en Doorstroomformulier
doorgegeven. Informatie uit de intake wordt gebruikt bij studieloopbaanbegeleiding en
ondersteuning. De intake is de start van Loopbaanoriëntatie en – begeleiding (LOB) bij ROC
Mondriaan.
Voor wie geldt dit beleid?
Dit AIP-beleid geldt voor aanmelders voor de reguliere opleidingen mbo 2, 3 en 4, voor de leerwegen
bol en bbl. Het beleid geldt zowel voor starters bij ROC Mondriaan als voor switchers en
doorstromers.
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2. De AIP-route 2022-2023
De AIP-route voor 2022-2023 ziet er als volgt uit:
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3. 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 zijn van de wettelijke
vooropleidingseis. De Route Onderwijsgeschiktheid maakt deel uit van het AIP-beleid.
Beperking van het toelatingsrecht:
•

•
•
•
•
•

1

Doorstroomregeling vmbo-mbo 2020
Sommige - met name genoemde - technische mbo-opleidingen op niveau 3 en/of 4 kunnen als
aanvullende voorwaarde stellen dat wiskunde en of natuur- en scheikunde I in het eindexamen
zat. Als de school deze eis stelt moet dit voor 1 februari aan aspirant-studenten kenbaar gemaakt
zijn.
Bij gediplomeerde interne doorstroom worden geen nadere vooropleidingseisen gesteld.
Bij een overstap zonder mbo-diploma naar een opleiding waar aanvullende voorwaarden zijn
gesteld (en kenbaar gemaakt) kan na een onderzoek naar onderwijsgeschiktheid besloten
worden om op dit punt vrijstelling van vooropleidingseis te geven.1
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) mag het
bevoegd gezag de aanmelder afwijzen.
Als het bevoegd gezag een beroep doet op art 8.1.7b WEB (Ongeschiktheid voor toekomstige
beroepsuitoefening) dan mag de aanmelder afgewezen worden.
Als de veilige leer- en werkomgeving in gevaar komt, mag een aanmelder afgewezen worden
(CvB Besluit 8 september 2020 De Noodremprocedure).
Wie een negatief bindend studieadvies gehad heeft, kan niet opnieuw worden ingeschreven voor
dezelfde opleiding bij ROC Mondriaan (WEB 8.1.7a.3).
Wie langer dan zes jaar in het beroepsonderwijs is ingeschreven zonder een diploma te hebben
behaald, mag door het bevoegd gezag worden afgewezen (WEB art. 8.1.1.c 3b c). Op dit moment
geldt bij Mondriaan de beleidsregel dat van deze mogelijkheid geen gebruik wordt gemaakt. In
specifieke gevallen kan met een beroep op de hardheidsclausule het CvB besluiten om een
aanmelder te weigeren op basis van de regel ‘meer dan 6 jaar’.
Bij Mondriaan wordt het onderzoek naar onderwijsgeschiktheid door STIP uitgevoerd.
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•
•

Wanneer de aanmelder niet deelneemt aan de verplichte studiekeuzeactiviteiten en daarmee
laat zien dat hij niet serieus met de studiekeuze bezig is, mag een aanmelder afgewezen worden
(WEB 8.1.1.c 3.c.2).
Een aanmelder mag door de opleiding worden afgewezen op grond van het Besluit Numerus fixus
en aanvullende eisen. (CvB-besluit Opleidingen met een numerus fixus en/of extra toelatingseisen
d.d. 05.10.2021).

Crebonr.

25599

Opleiding met aanvullende eis

Aankomend medewerker grondoptreden

25600

Aankomend onderofficier grondoptreden

23163

Sport- en bewegingsleider niveau 3

23163

Sport- en bewegingscoördinator niveau 4

25496

Musical Performer

Crebonr.

Opleiding met numerus fixus

Aanvullende eisen

Vorm

Fysieke en psychische geschiktheid

Goedkeuring Sport Medisch
Adviescentrum
Intake door de School in
samenwerking met Defensie

Fysieke en psychische geschiktheid

Goedkeuring Sport Medisch
Adviescentrum
Intake door de School in
samenwerking met Defensie

Benodigde praktische bedrevenheid in
bewegingsactiviteit
Benodigde praktische bedrevenheid in
bewegingsactiviteit
Technische en fysieke vermogen om
kunstuiting te kunnen uitvoeren en
creatieve en artistieke aanleg

Toelatingstest motorische
vaardigheden
Toelatingstest motorische
vaardigheden
Auditie

Max. aantal studenten

25407 Beveiliger niveau 2
oriëntatiejaar Marechaussee
25409 Handhaver toezicht en veiligheid niveau 3

25

25599 Aankomend medewerker Grondoptreden

85

25600 Aankomend onderofficier Grondoptreden

30

25243 BAT met keuzedeel VEVA

20

25502 Manager Retail/Blue school

24

25496 Musical Performer

21

25163 Allround medew.mode/maatkleding niv.3
25164 Specialist mode/maatkleding niv. 4

70

50

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.
Deze informatie moet vanaf dit jaar, uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan de start van de opleiding,
gedeeld worden op de website van Kiesmbo. Hier zorgt Communicatie voor.
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BIJLAGE 1
AIP-activiteiten 2021
Er is voorlichting gegeven aan decanen vmbo over het AIP-beleid van Mondriaan tijdens een
Spirit4you bijeenkomst.
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