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Onderwijs Ondersteuning & Advies



ROC Mondriaan

• De aanmelder wordt geplaatst op de opleiding wanneer hij wettelijk toelaatbaar is, hij zich uiterlijk 1 

april heeft aangemeld en deelneemt aan de verplichte studiekeuze-activiteiten en na de intake vindt 

dat dit de opleiding van zijn keuze is. (Wet) 

• Dit geldt ook voor aanmelders die zich ná deze datum hebben aangemeld. (Beleid)

• Alle aanmelders krijgen op basis van de intake een studiekeuzeadvies. (Wet)

• Op basis van het studiekeuzeadvies beslist de aanmelder of hij geplaatst wil worden of dat hij afzegt. 

(Wet)
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Aanmelden Intake Plaatsen (AIP)



ROC Mondriaan

• Er is een beperkt aantal – wettelijk vastgelegde – gronden waarop een aanmelder mag worden 

geweigerd. (Wet)

• Er is, zo mogelijk, een warme overdracht voor afzeggers en geweigerde aanmelders naar het Studie 

Informatiepunt (Beleid)

• Er is een warme overdracht van intake naar studieloopbaanbegeleiding voor geplaatsten. (Beleid). 

Het maakt voor bovenstaande niet uit of een aanmelder van buiten Mondriaan komt of al ergens 

ingeschreven staat bij Mondriaan (Wet)
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Stroomschema AIP
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ROC Mondriaan

Wetswijzigingen van invloed op AIP-beleid ROC Mondriaan 2023-2025
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Per 1/8/2023 treedt een nieuwe wet in werking: Verbetering rechtsbescherming mbo-

student.

Aanleiding:

• Onduidelijkheid rechten en plichten

• Onderwijsovereenkomst (OOK) had als doel rechtspositie versterken; is niet gebeurd. 

• Rechtsbescherming onvoldoende toegankelijk (complex)

• Administratieve last rondom OOK verlichten voor mbo’s (handtekening)



ROC Mondriaan

Wat gaat er veranderen (verkort)
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 Verbetering rechtspositie en -bescherming van mbo-student, 

vergelijkbaar met hbo en WO student

 Verbetering in vastleggen en evaluatie ondersteuningsbehoefte voor 

studenten i.h.k.v. Passend Onderwijs (VOOR inschrijfbeslissing)

 De ondertekende Onderwijsovereenkomst (OOK) vervalt; geen 

voorwaarde voor inschrijving meer (accountant)
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Wat betekent dat voor aanmeldingen voor 2023-2024? (onder voorbehoud)
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 Voor studenten die zich aanmelden voor schooljaar 2023-2024 en waarvan 

de inschrijfbeslissing genomen wordt voor 1 augustus 2023: geen 

verandering in proces

 Voor studenten die zich later aanmelden voor dat schooljaar en waarvan 

de inschrijfbeslissing plaatsvindt NA 1 augustus (late start, start februari): 

waarschijnlijk geen verandering in AIP-proces (interne werkgroep)



ROC Mondriaan

Waar zit de link met VO?
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Warme overdracht voor studenten die al ondersteuningsafspraken in het VO hebben 

Mondriaan kan hier mee verder in overleg met student  evaluatie 

Rechten van student vooraf duidelijker  nadenken over factsheet bij intake/training 

intakers (delen met S4Y/decanen?)

Aanmeldbevestiging: Voor ons (en VO) belangrijk zicht op studenten niet verliezen: 

wie gaat starten/accepteert de inschrijving, wie ziet er van af? Alternatief voor OOK?

………




