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 Aanmeldprocedure leerlingen Bijzondere Doelgroepen mbo  

- Aanmelding vanuit het VSO 

- Aanmelding vanuit het FlexCollege 

- Aanmelding vanuit de ISK 

- Aanmelding vanuit PRO/AKA 

- Aanmelding vanuit VAVO 

 Aanmeldprocedure leerlingen Bijzondere Doelgroepen mbo 

VOROC voor de monitoring van jongeren van VO naar MBO, werk en dagbesteding  

De overstap vraagt voor de leerlingen van PRO, VSO, ISK en Flexcollege naar mbo, werk en 

dagbesteding extra aandacht en begeleiding in het aanmeld- en intakeproces.  

Aanmelding vanuit het VSO 

 Leerlingen vanuit V(S)O melden zich op een mbo-opleiding aan na overleg met het 
mbo/Entree, waarbij is nagegaan of er extra  voorbereiding nodig is om te voldoen 
aan de toelaatbaarheid. 

 V(S)O scholen vullen digitaal het VOROC-doorstroomformulier in.  

 De intaker is op de hoogte dat de leerling tot een bijzondere doelgroep behoort en 
geeft extra aandacht aan de leerling. 

 De opleiding waarvoor de leerling is aangemeld neemt het besluit tot voorlopige 
plaatsing conform de geldende aanmeld- en intakeprocedure.  

 Een positief advies voor toelaatbaarheid tot entree of mbo wordt vastgesteld 
conform de geldende aanmeld- en intakeprocedure.  

 De plaatsing wordt pas definitief wanneer alle vereiste documenten ingeleverd zijn. 

 Het monitoren en de terugkoppeling van de voortgang wordt, indien nodig, 
digitaal/telefonisch verzorgd door mbo/Entree. 

 

Aanmelding vanuit het FlexCollege 

 Leerlingen vanuit het FlexCollege  worden alleen op het ROC geplaatst wanneer de 
aanmelding loopt via het FlexCollege ROC-netwerk.  

 Het FlexCollege vult digitaal het VOROC-doorstroomformulier in.  

 Een positief advies voor toelaatbaarheid tot entree of mbo wordt vastgesteld 
conform de geldende aanmeld- en intakeprocedure.  

Leerlingen die reeds in het bezit zijn van een Entree-diploma zijn niet toelaatbaar 

voor Entree.  
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 De leerlingen worden, na het positief gegeven advies voor toelaatbaarheid tot Entree 
of mbo, vanuit de toeleverende school digitaal aangemeld voor de betreffende ROC-
opleiding.  

 Een intaker die op de hoogte is dat de leerling tot een bijzondere doelgroep behoort 
zal extra aandacht aan de leerling geven. 

 De opleiding waar de leerling via het netwerk is aangemeld neemt het besluit tot 
voorlopige plaatsing conform de geldende aanmeld- en intakeprocedure. 

 Een plaatsing wordt pas definitief wanneer alle vereiste documenten ingeleverd zijn. 

 Het monitoren en de terugkoppeling van de voortgang zal met name 
digitaal/telefonisch verzorgd worden. 

Aanmelding vanuit de ISK 

 ISK-leerlingen worden bij voorkeur op het ROC geplaatst wanneer de aanmelding 
loopt via het ISK-ROC-netwerk.  

 Contactpersonen van de ISK vullen digitaal het VOROC-doorstroomformulier in. 

 Een positief advies voor toelaatbaarheid tot Entree of mbo wordt vastgesteld 
conform de geldende aanmeld- en intakeprocedure.  

 De leerlingen worden, na het positief gegeven advies voor toelaatbaarheid tot entree 
of mbo, vanuit de toeleverende school digitaal aangemeld voor de betreffende ROC 
opleiding.  

 Een intaker die op de hoogte is dat de leerling tot een bijzondere doelgroep behoort 
zal extra aandacht aan de leerling geven. 

 De mbo-opleiding waar de leerling via het netwerk is aangemeld neemt het besluit 
tot voorlopige plaatsing.  

 Een plaatsing wordt pas definitief wanneer alle vereiste documenten ingeleverd zijn. 

 Het monitoren en de terugkoppeling van de voortgang zal met name 
digitaal/telefonisch verzorgd worden vanuit het ROC. 

 De contactpersonen van de ISK geven toestemming dat de ROC-contactpersoon 
inzage heeft in de VOROC-rapportage voor deze groepen. 
 

Opmerking: De procedure heeft de laatste paar jaar grote veranderingen ondergaan door 

grote schommelingen in het aantal aangemelde leerlingen en initiatieven buiten het netwerk 

om.  Dat zal ook gaan gelden voor het komende schooljaar. 
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Aanmelding vanuit PRO 

 Praktijkschool-leerlingen worden alleen op het ROC geplaatst wanneer de 
aanmelding loopt via het PRO-ROC netwerk. Dit netwerk komt tweemaal per jaar 
bijeen. Eenmaal voor de februari instroom en eenmaal voor de september instroom. 

 De PRO school vult digitaal het VOROC doorstroomformulier in. 

 Een positief advies voor toelaatbaarheid tot Entree of mbo wordt vastgesteld 
conform de geldende aanmeld- en intakeprocedure.  

Leerlingen die reeds in het bezit zijn van een Entree-diploma zijn niet toelaatbaar 

voor Entree. 

 De leerlingen worden, na het positief gegeven advies voor toelaatbaarheid tot Entree 
of mbo, vanuit de toeleverende school digitaal aangemeld voor de betreffende ROC 
opleiding. 

 Een intaker die op de hoogte is  dat de leerling tot een bijzondere doelgroep behoort, 
zal extra aandacht aan de leerling geven. 

 De ROC-opleiding waar de leerling via het netwerk is aangemeld neemt het besluit 
tot voorlopige plaatsing conform de geldende aanmeld- en intakeprocedure. 

 Een plaatsing wordt pas definitief wanneer alle vereiste documenten ingeleverd zijn. 

 Het monitoren en de terugkoppeling van de voortgang zal met name 
digitaal/telefonisch verzorgd worden vanuit het ROC. 

We onderscheiden twee groepen PRO-leerlingen:  

 PRO leerlingen met Entree  die doorstromen naar het MBO en  

 PRO leerlingen zonder Entree die doorstromen naar Entree of bij hoge uitzondering 
het mbo.  
 

Aanmelding vanuit VAVO 
 
Het netwerk VAVO- MBO is bedoeld voor de leerlingen die tijdens de overstap van VAVO 
naar MBO extra aandacht nodig hebben. Dit netwerk komt wanneer nodig bijeen. 

 Het VAVO vult voor de MAVO-leerlingen digitaal het VOROC-doorstroomformulier in. 
Voor de overige leerlingen (HAVO en VWO) vult het VAVO een papieren versie in. 

 Een positief advies voor toelaatbaarheid tot entree of mbo wordt vastgesteld 
conform de geldende aanmeld- en intakeprocedure.  

 Na het positief advies melden de leerlingen zichzelf digitaal aan voor de betreffende 
mbo-opleiding.   

 Een intaker die op de hoogte is dat de leerling tot een bijzondere doelgroep behoort 
zal extra aandacht aan de leerling geven. 

 De mbo-opleiding waar de leerling via het netwerk is aangemeld neemt het besluit 
tot voorlopige plaatsing conform de geldende aanmeld- en intakeprocedure. 
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 Een plaatsing wordt pas definitief wanneer alle vereiste documenten ingeleverd zijn. 

 Het monitoren en de terugkoppeling van de voortgang zal met name 

digitaal/telefonisch verzorgd worden vanuit het MBO. 

 Studie en Loopbaancentrum ROC Mondriaan en Onderwijsservicepunt  

Voor vragen kunt u contact op nemen met het Studie en Loopbaancentrum ROC Mondriaan, 
088-6663000 of mailen naar info@rocmondriaan.nl of naar het Onderwijsservicepunt van 
mboRijnland, voor Leidschendam :oscleidschendam@idcollege.nl 088-297 62 50. Voor 
Zoetermeer: osczoetermeer@idcollege.nl 088-297 62 70. 

 VOROC Tijdpad 

Datum en actie 

 13 -11-2017: VOROC wordt opgeleverd aan de gebruikers 

 13-11-2017: start aanleveren/invoeren van de leerlinggegevens 

 07-12-2017:  De VOROC informatiemiddag. 

 07-12-2017: Decanen en mentoren starten met: 
• Het controleren van de leerlinggegevens 
• Het invullen van de doorstroomformulieren voor de leerlingen die naar het mbo 
gaan.  

 Indien al van toepassing het verwerken van de uitstroom bij Elders 
N.B. Voor leerlingen die naar werk en dagbesteding gaan is het invullen van het 
doorstroomformulier niet nodig. 

 25-06-2018: De scholen controleren de stand van zaken m.b.t. de aanmelding, - 
uitstroom en de statussen en verwerken zo nodig de laatste informatie. 

 Helpdesk VOROC 

Voor vragen m.b.t. de applicatie VOROC kunt u contact opnemen met de helpdesk van 
VOROC Per e-mail helpdesk@voroc.nl of telefonisch 070-3156351, maandag t/m vrijdag van 
09.00 tot 16.30 uur. Meer informatie over kunt u vinden op www.voroc.nl.  
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