
AIP 2018 - 2019 
 

• Aanmelding 
• Intake 
• Plaatsing 

     VOROC 

16 november 2017 



 

 

AIP-beleid 2018-2019 

 
• Evaluatie en verbeteringen AIP 

 

• Ontwikkelingen AIP, met name nieuwe Wet 

vroegtijdige aanmelddatum voor en 

toelatingsrecht tot het mbo 

  

 



 

 

Waarom deze wet?  
Oplossing voor: 

• jongeren die het VO verlaten, maar niet op 

het mbo aankomen; 

• jongeren die uitvallen in het eerste jaar op 

het mbo (door te late en verkeerde keus), 

als eerste stap om VSV aan te pakken, want 

hoe beter de keus, hoe meer kans op succes! 

 

N.B. Geldt ook voor interne doorstroom. Wijs 

doorstromers en switchers tijdig op 

aanmelddatum 1 april. 

 

 

 



Wat verandert er? I 
• 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. 

 



Wat verandert er? II 
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 07.11.2017 “Opleidingen met een numerus fixus en/of extra 
toelatingseisen” (in kader  
 
van Welkom ROC is Mondriaan terughoudend) 

 



 

 

 

 

Verandert de intake? I  
Intake: 

• Als final check voor de aanmelder (LOB is 
verplicht op VO), zodanig dat de 
aanmelder zich een goed beeld van beroep 
en opleiding kan vormen - ook van de 
minder romantische kant - in de vorm van 
studiekeuzeactiviteiten. 

• Om passende begeleiding te bepalen, is 
ook op later tijdstip mogelijk. 

 

De uitkomst van intake mag niet gebruikt 
worden om te selecteren. 

 

 



Verandert de intake? II 

Via VOROC: 

 

• LOB-paspoort / Qompas Poort 

t.b.v. final check aanmelder 

 

• Doorstroomformulier t.b.v. bepalen 

passende begeleiding; meer 

maatwerk mogelijk 



Studiekeuzeadvies valt uiteen  

in vijf kleuren 
 

 

 

Aanmelder bevestigt zijn 
keus (f inal check) 

Bevestiging keus + 
ondersteuning is bepaald en 
beschikbaar 

Aanmelder trekt zich terug 

(f inal check)   

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

Weigeren 



Overstap vo - mbo 

• Via VOROC wordt overstap 

gemonitord door VO, gemeenten 

en mbo. 

 

• Let op de juiste statussen aan te 

geven! 

 

 


