PROCEDURE VOROC 2019
RMC 28 REGIO HAAGLANDEN
Inleiding
De schoolbesturen van de vo-scholen en de mbo-scholen in de
regio Haaglanden hechten er belang aan dat jongeren hun talenten
optimaal kunnen ontwikkelen. Een goede schoolloopbaan is hierbij
van groot belang. Een risicovol moment in deze schoolloopbaan
is de overstap van een vmbo-school naar een mbo-opleiding. Om
deze overstap goed te regelen hebben de schoolbesturen en de
gemeenten afspraken gemaakt over het proces van aanmelding
en inschrijving op de volgende school. De afspraken die gelden bij
de overstap van een vmbo-school naar een mbo- of een andere
opleiding worden gevat in de VOROC-procedure. Dit document is
bedoeld voor medewerkers in het vo en mbo en geeft aan welke
acties ondernomen moeten worden om deze overstap goed te
laten verlopen.
Doelstelling en algemene afspraken
VOROC (de overstap van voortgezet onderwijs naar roc) is
het systeem van de digitale aanmelding naar het roc en de
terugkoppeling daarvan aan de decanen van het vo. De VOROCprocedure is van toepassing op de instroom in het eerste jaar van
het mbo. Op VOROC zijn de AVG-afspraken van toepassing.
De procedure heeft als doel iedere instromende leerling op tijd
op de juiste plaats in het mbo een plek te geven. Op tijd wil
zeggen: vóór de zomervakantie voorafgaand aan het schooljaar
van instroom. Op de juiste plaats wil zeggen: de leerling heeft een
positief plaatsingsbesluit en gaat een opleiding doen die zo goed
mogelijk aansluit bij zijn/haar mogelijkheden en beroepswensen
en bij het arbeidsmarktperspectief.
Welke scholen vallen onder de VOROC-procedure in RMC
gebied Haaglanden?
De scholen die vallen onder de schoolbesturen van het VO-platform
Haaglanden en de vmbo-scholen in Delft, Zoetermeer en Westland
participeren in VOROC. Daarnaast kunnen alle mbo-scholen
participeren in VOROC. ROC Mondriaan, MBO Rijnland, MBO Wellant
College en MBO Lentiz nemen deel aan VOROC. Voor deze scholen
geldt dat hun besturen de samenwerkingsovereenkomst vmbo-mbo
ondertekend hebben. Deze is te vinden op www.spirit4you.nl.
Daarmee hebben zij uitgesproken dat hun scholen zich houden
aan de VOROC-procedure. Ook buiten de regio Haaglanden zijn
mbo-scholen gekoppeld aan VOROC, waardoor terugkoppeling
plaatsvindt naar vo-scholen in de regio Haaglanden.

De vo-school
De vo-school is primair verantwoordelijk voor de begeleiding van
de leerling en voor het overdragen van gegevens aan de volgende
school. De vo-school informeert de leerling over de overstap naar
het mbo en stimuleert hem/haar zich op tijd aan te melden op een
mbo-school.
Elke vo-school benoemt tenminste één decaan die verantwoordelijk
is voor een goede en tijdige uitvoering van de procedure binnen
de school. Hij/zij is ervoor verantwoordelijk dat medewerkers van
de school toegang krijgen tot VOROC, dat deze weten hoe VOROC
werkt en dat VOROC zorgvuldig en op tijd bijgewerkt wordt. De
zorgcoördinatoren kunnen betrokken worden bij het invullen van
het doorstroomformulier.
De vo-school houdt zich aan de registratieafspraken en zorgt
ervoor dat het mbo de aanmelding op tijd ontvangt (zie tijdpad)
en op tijd over de gevraagde gegevens beschikt via het digitaal
beschikbare regionale doorstroomformulier.
Indien nodig wordt ook na de zomervakantie aan de vo-school
medewerking gevraagd voor het geven van de noodzakelijke
informatie over haar leerlingen om alsnog een goede plaatsing
op het mbo te realiseren. Het vo blijft verantwoordelijk voor de
leerlingen die zich niet hebben aangemeld bij een vervolgopleiding,
voor leerlingen die geen positief plaatsingsbesluit hebben en
voor leerlingen die het vo niet hebben afgerond met een diploma.
VOROC hoort bij het LOB-programma op school, hieronder vallen
de begeleiding van leerling en ouders, het bespreken van de mbogids, de deelname aan o.a. Spots on Jobs, bekijkjetoekomstnu.nl,
Proefstuderen en de Warme Overdracht.
Het LOB-programma wordt door de leerling afgerond met het
invullen van het LOB-paspoort. Dit LOB-paspoort wordt door de
mentor/decaan meegestuurd met het doorstroomformulier, zodat
de inhoud ervan gebruikt kan worden bij de intake op het mbo.
De leerling en de ouders
De leerling en de ouders zijn verantwoordelijk voor de
aanmelding. Zij moeten ervoor zorgen dat het mbo van
aanmelding op tijd beschikt over de benodigde documenten,
zoals een uittreksel van het bevolkingsregister en het
behaalde diploma. Leerlingen kunnen zich digitaal aanmelden
voor maximaal twee mbo-opleidingen op één mbo-school.
Een tweede aanmelding is aan te raden indien de opleiding
van de eerste keus verscherpte toelatingseisen heeft (zoals
bijvoorbeeld bij de opleidingen Veiligheid of Sport en Bewegen).

Het mbo
Na aanmelding van een leerling draagt het mbo medeverant
woordelijkheid voor de leerling. Het mbo is verantwoordelijk
voor een zorgvuldige en heldere procedure en een juiste, tijdige
terugkoppeling van de voortgang naar de leerling en de vo-school,
van de aanmelding tot en met het positieve plaatsingsbesluit.
Na de definitieve inschrijving is het mbo verantwoordelijk voor
de leerlingen. Indien de leerling zich na de zomer niet meldt op
het mbo, zorgt het mbo binnen een week na de start van het
onderwijsprogramma voor een melding aan Leerplicht/RMC van
de woongemeente van de leerling. Indien nodig draagt het mbo de
verantwoordelijkheid van de leerling over aan Leerplicht/RMC.
De gemeenten
De gemeenten leveren een bijdrage aan de overstap van vmbo naar
mbo door alle leerlingen te monitoren. De bureaus Leerplicht/RMC
van de deelnemende gemeenten hebben de wettelijke taak erop
toe te zien dat jongeren na het behalen van een vmbo-diploma
verder leren op het mbo of op de havo. Deelnemende gemeenten
hebben lees- en schrijfrechten m.b.t. de VOROC-leerlingen die
wonen in het gebied van de betreffende gemeente.

Scholen kunnen gedurende het hele jaar hun leerlingen aanmelden
bij de gemeente. Dit betreft alle meldingen in verband met dreigend
uitval.
Vanaf 2016 is de wettelijke RMC-taak van gemeenten uitgebreid
met de monitoring en ondersteuning van jongeren in het
praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs als het gaat
om hun uitstroom naar mbo, werk en/of dagbesteding. VOROC is
daarom bij Elders uitgebreid met de opties Werk en Dagbesteding.
Aanmelden voor 1 april
Leerlingen moeten zich uiterlijk op 1 april hebben aangemeld. Alleen
dan hebben ze recht op toelating voor de opleiding van hun keuze,
wanneer ze de juiste vooropleiding hebben en er voldoende plekken
zijn op de mbo-opleiding. Direct na de eindexamenperiode starten
medewerkers van de gemeente met het oproepen van leerlingen
zonder schoolbestemming.
Alle gemeenten binnen RMC-Haaglanden hebben een aanpak als
hierboven beschreven.

Datum

Actie

Oktober 2018

De leerlingen maken een start met het invullen van het LOB-paspoort

19-11-2018

VOROC wordt opengesteld voor de gebruikers.

22-11-2018

De VOROC informatiemiddag.
Decanen en mentoren starten met:
• Het controleren van de leerlinggegevens
• Het invullen van de doorstroomformulieren

21-01-2019	De vo-scholen hebben de risico-leerlingen via VOROC aangemeld bij de gemeente.
01-02-2019	De doorstroomformulieren zijn ingevuld en de aanmelding is met de leerling besproken.
01-04-2019

Alle leerlingen zijn aangemeld bij een mbo-opleiding.

Mei 2019	De gemeente (De Overstap) start met gesprekken/begeleiden van risico-overstappers.
03-06-2019	Het roc/mbo heeft van alle aangemelde leerlingen een terugkoppeling verzorgd: na aanmelding, voorafgaand
aan de intake, na het plaatsingsbesluit. Ook de leerling en zijn/haar ouders krijgen de informatie.
12-06-2019

De scholen verwerken de diploma uitslagen in VOROC.

17 t/m 21-06-2019

De week van de Warme overdracht.

24-06-2019	De scholen controleren de stand van zaken m.b.t. de aanmelding statussen en verwerken de gezakte en
overgebleven leerlingen bij Elders.

Aanvullende informatie
Meer informatie over de VOROC gebruikersgroep, bewaartermijnen,
leerlinggegevens, rapportages en de Warme Overdracht kunt u vinden
op www.voroc.nl. Ook vindt u hier de handleiding VOROC.

Informatie VOROC
Voor vragen m.b.t. de applicatie VOROC kunt u contact opnemen
met de helpdesk van VOROC. Via de e-mail helpdesk@voroc.nl of
telefonisch via 070-3156351, maandag t/m vrijdag van 09.00 tot
16.30 uur.

