Instroomproces ROC Midden Nederland voor de instroom van schooljaar 2020-2021
De crisis die het coronavirus veroorzaakt, heeft gevolgen voor ons instroombeleid. Dat maakt
dat we hierop een aanpassing hebben moeten doen.
Onder ons instroomproces staan twee pijlers: de student verwelkomen bij ROCMN en hem of
haar op de juiste plek voor een succesvolle studie krijgen.
Nu alle onderwijsactiviteiten zijn stilgelegd kunnen ook de kennismakingsbijeenkomsten en
kennismakingsgesprekken niet plaatsvinden.
Toch streven we ernaar dat ook nu alle studenten op de juiste plek komen, iedereen welkom is
en goed wordt geïnformeerd.
Rondom het instroom- en plaatsingsbeleid hebben we daarom gekeken naar een manier om
het proces efficiënt en conform beleid in te richten, hierbij rekening houdend met eenduidige
en heldere communicatie naar de toekomstige studenten. We zetten de belangrijke punten
voor u op een rij:
1 Aanmeldingen worden gewoon verwerkt en leerlingen krijgen allemaal bericht over het
vervolg.
2 Studenten die voldoen aan de wettelijke vooropleidingseisen worden geplaatst op de
opleiding van hun voorkeur (Met uitzondering van de versnelde opleidingen,
quotumopleidingen, bbl- en selectieopleidingen). De studenten ontvangen hun
onderwijsovereenkomst ter ondertekening.
3 We houden vast aan de wetgeving en de afspraak dat studenten verplicht aanwezig moeten
zijn bij een kennismakingsactiviteit. We passen de vorm van de kennismakingsactiviteiten aan.
De manier waarop we dat doen, kan per college verschillen. De kennismakingsbijeenkomst
wordt vervangen door een startbijeenkomst. Wanneer die plaatsvindt is uiteraard nog niet te
zeggen. Deelname is verplicht. Kennismakingsgesprekken zullen deels online, dan wel
telefonisch plaatsvinden, ook hierbij is deelname verplicht.
4 Leerlingen krijgen altijd bericht over de manier waarop hun kennismaking en plaatsing gaat
verlopen.
5 Bij selectie-opleidingen bekijken de colleges hoe ze omgaan met eventueel uitstel. Dit kan per
college verschillen en de aangemelde leerlingen worden hierover geïnformeerd.
6 Bij entreeopleidingen en niveau 2 anderstaligen bepaalt het college in welke vorm de
gesprekken doorgaan.
7 Met studenten waarvoor warme overdracht gevraagd wordt en/of leerlingen vanuit het
praktijkonderwijs en VSO wordt een gesprek gepland.
8 Studenten die zich aanmelden voor een versnelde opleiding worden na de wettelijke
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toelaatbaarheidscheck uitgenodigd voor een gesprek en eventueel een toelatingsactiviteit (bijv
AMN test).
9 Een leerling die zich aanmeldt voor een bbl-opleiding zonder werkplek en die zich voor 1 mei
aanmeldt wordt geplaatst en mag starten. Deze leerling heeft tot 31 december de tijd om een
werkplek te vinden. Een bbl-leerling die zich na 1 mei aanmeldt, moet een werkplek hebben
om geplaatst te worden.
10 Bij quotumopleidingen blijft het beleid dat een leerling op de wachtlijst wordt geplaatst als
de opleiding het maximaal aantal plekken heeft bereikt.
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