AIP 2018 - 2019
• Aanmelding
• Intake
• Plaatsing

• Studenten moeten zich uiterlijk op 1 april aanmelden.

• ‘Verleiden’ met het geven van de volgende wettelijke rechten:
- recht op studiekeuzeadvies;
- recht op plaatsing op opleiding van voorkeur. De student
MOET dus op opleiding naar keuze geplaatst worden.
Voorwaarde is dat aanmelder deelneemt aan verplichte
studiekeuzeactiviteiten.
• Aanmelder mag keuze van opleiding wijzigen, met behoud van
rechten.

Aanmeldingen na 1 april:
• Alle aanmelders hebben bij Mondriaan recht om
deel te nemen aan studiekeuzeactiviteiten en
krijgen een studiekeuzeadvies.
• Ook deze aanmelders doorlopen het
intakeproces volgens het AIP-beleid (vijf kleuren).

Aanmeldingen na 1 juli: hier geldt het beleid ‘late
aanmelders’.

Wie laten we toe?
Wettelijk toelaatbaar op grond van:


Toelatingsrechten genoemd in de WEB (VO-opleiding)



Vrijstelling van vooropleidingseisen op grond van Verklaring Onderwijsgeschiktheid



Wettelijk toelaatbaar tot de opleiding van keuze: bovenstaande + aanmelding uiterlijk op 1 april +
deelname aan verplichte studiekeuzeactiviteiten

Beperking van toelatingsrecht op grond van:



Doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs Verwante Opleidingen (huidige geldt nog,
vermoedelijke vaststelling nieuwe doorstroomregeling in 2018)



CvB-Besluit 23.09.2018 “Opleidingen met een numerus fixus en/of extra toelatingseisen” (in kader
van Welkom ROC is Mondriaan terughoudend)

Studiekeuzeadvies valt uiteen
in vijf kleuren

Aanmelder bevestigt zijn keus
(final check)

Bevestiging keus +
ondersteuning is bepaald en
beschikbaar

Aanmelder trekt zich terug
(final check)

Weigeren

Bevestiging keus +
advies extra inspanning
door de student. ‘Probeer
maar en ik help je!’

De aanmeldknop

Ondersteuning door
SLC bij vervolgstap

nee

Administratie van de School:
Voldoet aan de wettelijke
vooropleidingseisen?

ja

Vrijstelling verleend van
de vooropleidingseisen?

nee
nee
nee

Komt de aanmelder in
aanmerking voor een
toelatingsonderzoek?

ja

Bv. Als de aanmelder nietterug
kan naar het VO

ja

Is de meest passende
route mbo 2-4?
Nee, passender is:




VAVO
Entree
Elders buiten ROC
Mondriaan

Onderzoek
onderwijsgeschiktheid
ja




Capaciteitentest
Onderzoek naar
leerbelemmeringen

Bekrachtiging besluit
door directeur SLC

Zie Route AIP 2018-2019
Naar SLC als expertisecentrum Onderwijsgeschiktheid
nee

Voorlopig geplaatst:
Heeft diploma behaald?

En
aanmelding
blijft staan

Route Onderwijsgeschiktheid 2019-2020
(versie 23.10.18)

Geplaatst

ja

Vaststellen onderwijsgeschiktheid mbo 2, 3 of 4

Wat vertel je op de open dag
• Warm en Welkom ROC Mondriaan
• Aanmelden tot en met 1 april
• Voldoe je aan de wettelijke eisen dan mag je
beginnen met de opleiding van je keuze

