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1. Schets van de context 

2. Wat zijn de relevante mijlpalen? 

3. Wat zijn de bijbehorende gegevenssets? 

4. Hoe ziet de mogelijke oplossing(srichting) 
eruit? 
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Samenvatting problematiek aanmelden en inschrijven 

• Directe aanleiding 

• 1 april aanmelding voor overstappers van vo naar mbo 

• Aanmelding is een formeel moment, met toelatingsrecht 

 

• Breder vraagstuk 

• Efficiencywinst in het proces van aanmelden en inschrijven 

• Optimale begeleiding van de student, en uiteindelijk maximaal studiesucces 

• Optimale kansen op de arbeidsmarkt of vervolgonderwijs 

 

• Gezamenlijke informatievraag 

• Duidelijke mijlpalen in het proces van aanmelden en inschrijven 

• Beschikbaarheid van een bepaalde gegevensset op deze mijlpalen in het proces 
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Kern van het probleem 

Aanleiding: noodzaak 

landelijke voorziening 1 april 

aanmeldingen (OCW) 

Ambitie: zo vroeg mogelijk 

inzicht in optimale plek en 

gewenste begeleiding leerling 

Probleem: meer efficiency, 

lagere kosten en landelijke 

standaard (ipv regionaal) 
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Wat willen scholen bereiken 

• Laagdrempelige aanmelding 

• Alle informatie, nodig voor een goede intake 

• Vroegtijdig identificeren van probleemgevallen, op basis van indicatoren (80-15-5) 

• Bepalen of aanvullende acties noodzakelijk is 

• Verdiepende intake 

• ‘gele tafel’ 

• AMN intaketoets 

• Plaatsing op de best passende opleiding, met beste kans op studiesucces 

• Efficiënt proces 
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Aanmelding en intake 

Orienteren Aanmelden Intake 
Plaatsen en 
inschrijven 

Voorbereiden 
en plannen 

Onderwijs 
volgen 

Aanmelding 
Doorstroom 

dossier 

Externe gegevens (zoals latende school, DUO, gemeente, enz.) 

Inschrijving 
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Aanmelding en intake 

• Aanmelding 

• Door student, bij de instelling 

• Via Digitaal Aanmelden (DUO) 

 

• Intake 

• Doorstroomdossier via de instelling 

• Leerlingdeel 

• Mentordeel 

• Doostroomdossier via Integrip of Voroc, op 
basis van afspraken samenwerkingsverband 

 

 

Student 

Latende 

school 

Ontvangende 

school 

DUO 

Aanmelden Digitaal 

aanmelden 

Doorstroomformulier 

Leerlingdeel 

(+ Mentordeel) 

Doorstroomformulier 

Mentordeel 

Aanmelden 

Intake 
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Aanmelding 

• Persoonlijke informatie 

• Ouder / Verzorger / Voogd 

• Opleidingskeuze 

• Vooropleiding 

 

• Persoonsgegevens 

• Nationaliteit 

• Verblijfsstatus 

• Gevolgde opleidingen 

• Behaalde resultaten 

 

• Nalevering van mutaties op 
gevolgde opleidingen en 
resultaten 

 
• https://www.duo.nl/zakelijk/middelbaar-
beroepsonderwijs/studentenadministratie/digitaal-
aanmelden-mbo.jsp 

 

Aanmelding bij de instelling Digitaal aanmelden mbo (DUO) 

https://www.duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs/studentenadministratie/digitaal-aanmelden-mbo.jsp
https://www.duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs/studentenadministratie/digitaal-aanmelden-mbo.jsp
https://www.duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs/studentenadministratie/digitaal-aanmelden-mbo.jsp
https://www.duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs/studentenadministratie/digitaal-aanmelden-mbo.jsp
https://www.duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs/studentenadministratie/digitaal-aanmelden-mbo.jsp
https://www.duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs/studentenadministratie/digitaal-aanmelden-mbo.jsp
https://www.duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs/studentenadministratie/digitaal-aanmelden-mbo.jsp
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Intake (1) 
Leerlingdeel 

• Persoonlijke gegevens, familie, 
wonen, vrije tijd 

• School van herkomst, 
eventueel een ander ROC 

• Diploma / overgangsbewijs 

• Begeleiding gehad, blijven zitten, 
hulpverlening, gezondheid etc. 

• Keuze voor de 
vervolgopleiding, inclusief 
motivatie 

• Waarom deze keuze, en hoe 
informatie gevonden 

• Aangemeld bij andere 
opleidingen 

• Competenties 

• Waardering van de eigen 
competenties en kwaliteiten 

• Stage / werk / trainingen 
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Intake (2) 
Mentordeel 

• Inschatting en advies 

• Typering van de leerling 

• Inschatting van de geschiktheid voor de gekozen opleiding 

• Begeleiding 

• Kenmerken, zoals Dyslexie/Dyscalculie, ZAT/PCL, 
Schoolmaatschappelijk werk, LWOO etc. 

• Ziekteverzuim, absentie 

• Speciale zorg 

• Reden om contact op te nemen met de latende school? 

 



13 

1. Schets van de context 

2. Wat zijn de relevante mijlpalen? 

3. Wat zijn de bijbehorende gegevenssets? 

4. Hoe ziet de mogelijke oplossing(srichting) 
eruit? 



14 

Vier scenario’s 

Scenario 1: 

Rijksoverheid 

Scenario 2: 

Regionaal 

Scenario 4: 

Sectoraal 

Scenario 3: 

Onderwijsketen 

Rotonde 

Verzamelplaats 
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Overwegingen bij de keuze voor de gewenste 
oplossing 

• Er is veel geïnvesteerd in de regionale voorzieningen. 
Functioneert in veel regio’s goed 

• De regionale voorzieningen zijn commerciële producten, 
waardoor afdwingen van landelijke standaard lastig is 

• Publieke voorziening heeft de voorkeur, zodat sector regie kan 
nemen, ook op de privacy en de kosten 

• Sectorale standaard voor doorstroomdossier en statussen is 
belangrijk 

• Alle instellingen moeten kunnen aansluiten, ongeacht de mate 
waarin een regionale voorziening wordt gebruikt 
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Voorgestelde oplossingsrichting 

Sectorvoorziening mbo 

OCW / DUO Gemeente 

vo school mbo school 

Regionaal samenwerkingsverband 

status status 

status status 

status 

doorstroom 

dossier 

doorstroom 

dossier 

doorstroom 

dossier 
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Kenmerken van de gewenste oplossing 

• Het is een rotonde voor doorstroomdossier en statussen van 
aanmelden en inschrijven 

• Scheiding tussen 

• Uitwisseling doorstroomdossier tussen scholen 

• Uitwisseling statusssen tussen scholen en gemeenten OCW/DUO 

• Zowel regionale voorzieningen als individuele scholen kunnen 
aansluiten 

• Geen vervanging van de regionale voorziening, wel minder 
afhankelijkheid daarvan 

• Initiatief nu bij mbo, later mogelijk aansluiting bij OSO po-vo 
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