
Het doorstroomportfolio 

Speciaal voor nieuwkomers



Nieuwkomers, korter dan 5 jaar in Nederland 
die niet beschikken over een Nederlands VO 
diploma, maar wel geschikt lijken voor 
onderwijs op MBO niveau 2 t/m 4

Voor wie is het 
Doorstroomportfolio?



Hoe werkt het
Docententeams van ISK en andere Taaltrajecten vullen met de leerling gedurende het 
schooljaar het portfolio met:

NAW-gegevens.

Voortgangs- en eindtoetsen Nederlands (ICE trajecttoetsen en/of TOA’s).

Resultaten rekenen.

Een doorstroomformulier met een advies.

Een overzicht van LOB-activiteiten.

En zo mogelijk
- Een onderwijsindicatie of diplomawaardering door IDW/Nuffic of SBB.
- Een (taal)stagerapport



Docenten van het taaltraject bekijken (samen met de 
student) wat haalbaar lijkt en dragen het portfolio 
over aan het STiP.

Hier vindt eventueel aanvullend onderzoek plaats en 
altijd een gesprek met een loopbaanadviseur.

Deze geeft een advies en schrijft een rapport wat ter 
goedkeuring naar de directeur gaat. 

De aanmelding wordt tot aan de plaatsing begeleid.

En dan…



Pilot fase februari 2018 –
februari 2020 

Pilot voor interne doorstroom van 
taaltrajecten van ROC Mondriaan.

Na de evaluatie begin 2020 is het 
doorstroomportfolio een officieel onderdeel 
van het onderzoek onderwijsgeschiktheid.

Niveau 2, 
3 en 4

72 
studenten

90% nog 

actief of 
gediplomeerd



Schooljaar 2020-2021

Leerlingen van de externe isk scholen werden 
tot dit schooljaar altijd per klas getest.

Door Covid 19 kon dit niet en daarom is voor 
hen ook het doorstroomportfolio gebruikt.

Daarmee zijn dit schooljaar in het totaal 75
leerlingen ingestroomd.



Verklaring onderwijsgeschiktheid

Deze leerlingen zijn nu geplaatst met een verklaring 
onderwijsgeschiktheid.

We volgen met interesse of deze iets jongere 
doelgroep ook goed zijn weg vindt op het MBO en of 
zij de extra ondersteuning krijgen die nodig is.

De verwachting en hoop is dat we ook volgend jaar 
de zelfde werkwijze kunnen hanteren.
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