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Vooraf

Vanaf 1 augustus gaan de niveau 1-opleidingen op in entreeopleidingen en geldt de wettelijke
verplichting leerlingen binnen vier maanden een studieadvies te geven. Daarbij heeft de

¡nstelling de mogelijkheid om over te gaan tot een negatief en bindend studieadvies. Een

zorgvuldige procedure om tot ontbinding van de onderwijsovereenkomst over te gaan is

voorwaardelijk. Binnen ROC van Amsterdam en ROC Flevoland is daarvoor een

procesbeschrijving opgesteld.

Deze procesbeschrijving bevat per processtap een toelichting en acties die genomen moeten

worden om te komen tot een verantwoord studieadvies. De processtappen zijn verwerkt in

stroomschema's. Daarnaast zijn er beoordelingscriteria opgesteld en zelfbeoordelings- en POP-

formulieren ontwikkeld, deze zijn opgenomen in de bijlage alsmede het ondersteuningsplan in

het kader van Passend Onderwijs.

Zowel de procesbeschrijving als de beoordelingscritería zijn getoetst op haalbaarheid en borging

van het wettelijk kader bij betrokken uit alle geledingen: studieloopbaanbegeleiders,

opleidingsmanagers, intakers, hoofd LEC, de ombudsman en beleidsmedewerkers en de

bedrijfsjuriste. De feedback is verwerkt en een aantal processtappen is aangepast. Binnen de

DEC-Entree zal de procedure geëvalueerd en indien nodig bijgesteld worden.
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1. Wetteliikkader en uitgangspunten ROC van Amsterdam

7. 7 Doelstellíngen entreeopleidingen
Per 01-08-2014 gaan in het kader van 'Focus op vakmanschap' alle mbo-l-opleidingen op in

entreeopleidingen met een nominale studieduur van een jaar. ln de visie van het ROCvA is

entreeonderwijs reparatieonderwijs gericht op instroom in mbo-2 of een (duurzame) plek op

de arbeidsmarkt. Deze visíe ligt ten grondslag aan de inrichting van de entreeopleidingen bij

het ROCvA: entreeopleidingen worden aangeboden in de colleges in aansluiting bij mbo-2.

Leerlingen die niet kunnen doorstromen, worden in het college en gedurende de laatste fase

van de entreeopleiding bij voorkeur begeleid door een leer-werkcoach. Het ROCvA werkt

hierin samen met externe partners.

7.2 Doelgroep en pløatsíngsbeleid
Entreeopleidingen worden uítsluitend bekostígd voor leerlingen die niet aan de

vooropleidingseisen voor mbo-2, mbo-3 of mbo-4 voldoen en die het vo, na herkansing en

benutting van bekostígingsduur, zonder diploma verlaten.

Het staat instellíngen vrij leerlingen die niet aan de vooropleidingseisen voldoen op grond van

een ¡nstaptoets toch in een hoger niveau te plaatsen als er aanleiding is te veronderstellen dat

de leerling de opleiding succesvol zal afronden. Het ROCvA ontwikkelt hierop beleid.

Leerlingen die niet voldoen aan de vooropleidingseis kunnen slechts geplaatst worden in een

hoger niveau na een toelatingsonderzoek. De aanmelding en intake verloopt altijd via het LEC.

Voor leerplichtige leerlingen geldt een aannameverplichting voor entreeopleidingen. Een

deelnemer kan slechts dan geweigerd worden als deze de afgelopen twee studiejaren bij een

instelling was íngeschreven voor een entreeopleiding.

7.3 Kwalificatíestructuur
Voor entreeopleidingen is een nieuw kwalificatiedossier beschikbaar met negen

uitstroomprofielen. De kwalificatie bestaat uit: algemene basisvaardigheden, een

basisberoepstaak, een profieltaak en een keuzedeel. Het nieuwe entreedossier is een

samenvoeging van het AKA-dossier en de assistentdossiers. De kwalificatie richt zich zowel op

het trainen van werknemersvaardigheden als op de vakkennis en -vaardigheden van de

verschillende profielen.

7.4 Passend onderwijs
Op 1 augustus2014 treedt de wet Passend Onderwijs in werking. Die komt in de plaatst van

oude LGF-regeling (Leerling Gebonden Financiering) voor studenten met een handicap c.q.

beperking. Passend Onderwijs gaat verder. Het MBO dienl alle studenten een passende

opleiding en schoolomgeving te bíeden, waarin studenten succesvol het onderwijs kunnen

volgen, met het doel hen later actief en zelfstandig in de samenleving mee te kunnen laten

draaien en een duurzaam inkomen te kunnen verdienen.
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Passend Onderwijs richt zich niet op de handicap, beperking of het probleem, maar op de

oanpossing die nodig is om het onderwijs mogelijk en kansrijk te maken.

7. 5 Verplicht studieadvies
Met de invoering van de entreeopleidingen per 01-08-2014 , hebben instellingen de

verplichting binnen 4 maanden een studieadvies af te geven. Dit advies kan betrekking hebben

op bijvoorbeeld profielkeuze, extra ondersteuning taal en rekenen, aanpassing in het

ondersteuningsplan, maar dit studieadvies kan ook negatief en bindend zijn. ln dat geval wordt

de onderwijsovereenkomst ontbonden. Dit advies mag alleen op grond van stagnerende

studievorderingen gegeven worden, waarbíj Nederlands en rekenen niet meegewogen mag

worden. Het ROCvA wil het negatief en bindend studieadvies slechts inzetten als blijkt dat de

leerling op door onderliggende problematiek niet in staat is zich te ontwikkelen tot
beroepsbeoefenaar en onderwijs op dat moment dus geen passend traject is voor de leerling.

De beoordeling op vorderingen voorafgaand aan het studieadvies zal gebaseerd zijn op een

aantal kenmerkende indicatoren voor werknemersvaardigheden uit de basisberoepstaak, twee

door de opleiding benoemde leertaken rond de profielkerntaak, twee door de opleiding

benoemde taken Loopbaan en burgerschap. Zie hiervoor het POP-formulier in de bijlage.

ln geval een negatiefen bindend studieadvies wordt gegeven, volgt een overdracht naar de

gemeente voor een passend traject. Het ROCvA streeft naar bindende afspraken hieromtrent

met de gemeente en hulpverlening.
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2. Procedure van aanmeldingtot studieadvies

2.7 Aanmelding en screening

fStroomschema 3.1)

Toelichting:
De aonmelding voor een entreeopleiding kon via twee konolen verlopen: direct bij een van de

colleges of via het Expertisecentrum possend onderwijs (ExPO).

Noor verwochting zullen de zelfmelders zich direct bij de MBO colleges aonmelden. Voor de MBO

colleges wordt zo mogelijk digitaol gedoon. Zelfmelders die zich komen inschrijven bij de balie,

worden ofwel venuezen noor de website of worden ter plekke in de gelegenheid gesteld zich digitool

oan te melden. Het lootste verdient de voorkeur.

Alle oanmeldingen komen bij Bureou Studentenzoken. Doar wordt de aanmelding gescreend op

volledigheid en of de leerling toeloatboar is in een entreeopleiding. De oanmelding wordt

doorgestuurd naor het intoketeam van de entreeopleiding of, ols daor oanle¡ding toe is, voor een

specialistische intoke noor het LEC.

In een gevol een student zich voor een hoger mbo-niveau heeft aangemeld en door in principe

geplaotst is, maar tijdens de documentendog geen diploma kon overleggen dat toegong geelt tot d¡t

hoger niveou, don wordt de leerling opgeroepen door het LEC. Doar volgt een toelatingsonderzoek.

Als de leerling op grond van dit onderzoek niet geplaotst kan worden in een hoger niveau, dan volgt

een doorverwijzing noor een entreeopleiding.

ExPO is een centrole voorziening voor screening, advisering en registratie possend onderwijs.

Entreeonderwijs is een vorm von possend onderwijs en vervult daarmee ook een rol voor de

entreeopleidingen. Aanmeldingen via leerplicht, hulpverlening en voorliggend onderwijs zullen noor

verwochting veelol vio ExPO lopen. No de screening en onderzoek stuurt ExPO de aonmelding

voorzien von onderliggende informatie door noor de entreeopleiding in het college woor de student

de entreeopleiding wil volgen. De betreffende opleiding nodigt de leerling u¡t voor een

intakegesprek.

Acties:

Aanmelding via de colleges of website:
/ Bureau studentzaken screent de aanmelding op toelaatbaarheid voor entreeopleiding
./ Bureau studentzaken stuurt de aanmelding door naar het intaketeam entreeopleidingen;

Aanmelding via ExPO:
,/ ExPO screent de aanmelding op toelaatbaarheid voor entreeopleiding;
./ ExPO verzamelt informatie bij voorliggend onderwijs;
/ en overige relevante informatie over de achtergrond van de leerling;
./ en consulteert eventuele hulpverlenende instanties
./ ExPO stuurt de aanmelding door naar het intaketeam entreeopleidingen voorzien van alle

relevante informatie en aandachtspunten voor het ondersteuningsplan.
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2.2 Intøke
(Stroomschema 3.1)

Toelíchting:
Tijdens de intokeprocedure wordt een beeld gevormd von de leerling en wordt noost de ofweg¡ng tot
plootsing, het fundoment gelegd voor de POP-gesprekken die leiden naor een studieodvies. Een

zorgvuldige intoke is voor entreeopleidingen van groot belong en daarmee copqciteit b¡i opleidingsteoms

en/of LEC voor de uitvoering van de intakeprocedure.

Om een intokegesprek zo optímao! mogelijk te voeren ¡s voorkennis belangrijk. Het verdient daorom de

voorkeur dot het ìntakeformulier voorofgoond oan het intokegesprek ingevuld en opgestuurd wordt.

Het onderw¡jsteom nodigt de leerling uit voor een intokegesprek samen met ouders/voogd uit voor een

intokegesprek. Als er geen ouder/voogd in beeld is, kon de leerling ook iemand onders meenemen, de

intoke wordt in ieder geval nooit met de leerling alleen gedaøn. Bij de intake geldt bij voorkeur het vier-

ogen-principe om een goede risicoschatting te doen.

In het intakegesprek worden de verwochtingen von de leerling en de verwacht¡ngen von de school

besproken. Leerling, ouder/voogd zijn op de hoogte van de inhoud en doelen von een entreeopleiding, de

procedure von plaatsing en studieadvies binnen 4 maonden. Tijdens de intake doet de student een

nulmeting werknemersvoordigheden, deze zelfde criteria vormen de bosis voor de POP-gesprekken in de

route noor het studieodvies. Nodrukkelijk is onder de oondocht gebracht dot een entreeopleiding is

gericht op doorstroom noar mbo-2 of arbeidsmorkt, welke keuze loter in het troiect wordt gemaokt en

wøorbij het niveau toal en rekenen cruciool zol ziin.

Tijdens de intake wordt een risicoschott¡ng gedoon voor het welslagen van de leerling in de opleiding.

Als het risico groot wordt geocht volgt een tweede gesprek woarbij de zorgcoörd¡notor of een LEC-

medewerker oonwezig is. Belangrijk is het beeld en de achtergrond van de leerling te completeren. Als

het nodig is, wordt, met toestemming van de leerling, contact gelegd met voorl¡ggend onderwiis en

hulpverlenende instant¡es. Betrokkenen zijn aonwezig bij het tweede gesprek en worden betrokken bii de

p lo ots i n g e n pl a a ts i ng svoo rwa o rd e n.

Indien nodig wordt in somensproøk met de zorgcoördinator en/oÍ het LEC een individueel

ondersteuningsplon opgesteld. lndien er sprake ¡s von groot r¡s¡co wordt de gemeente ol betrokken voor

de plaotsing.

Als een leerling n¡et geplaqtst kon of wil worden, neemt het LEC von het betreffende college de

begeleiding over. De LEC medewerker zoekt somen met de leerling naor olternqt¡even, ExPO beheert het

overzicht over olle plekken in de colleges en kan odviseren over plaotsingsmogelijkheden. AIs plaotsing

niet lukt wordt de leerling met intøkedossier overgedragen noor ExPO.

Acties:

,/ De leerling heeft het intakeformulier ingevuld en opgestuurd;

/ De leerling wordt samen met ouder/voogd uitgenodigd voor een intakegesprek;
./ de leerling heeft tijdens de intake het zelfbeoordelingsformulier beoordelingscriteria

studieadvies als nulmeting ingevuld en is bekend met de POP-procedure en studieadvies;
./ de intaker doet een risicoschatting t¡jdens de intake.

,/ lndien de het risico groot wordt geacht op grond van houding, gedrag, verleden of zorgvragen

wordt een tweede intakegesprek gepland;
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/ voorafgaand aan dit gesprek wordt zo nodig extra informatie ingewonnen bij voorliggend

onderwijs of hulpverlening;
/ de leerling heeft hiervoor schriftelíjk toestemming verleend bij het intakeformulier;
r' bij het tweede gesprek is de zorgcoördinator of een LEC-medewerker aanwezig en indien

wenselíjk de begeleider/hulpverlener van de leerling.
/ lndien nodig wordt ExPO geconsulteerd over nodige acties in het kader van passend

onderwijs.

./ Onderwijsteam en leerling nemen een besluit over plaatsing;

./ bij inschatting van groot risico wordt de gemeente en/of hulpverlening betrokken bij

plaatsing;

/ De wensen en verwachtingen van de leerling en ouder/voogd t.a.v. de opleiding zijn bekend;

/ de inhoud, doelen en verwachtingen van de opleiding zijn bekend bij de leerling en

ouder/voogd en gemeente/hulpverlening.
,/ te verwachten problemen zijn met act¡es vastgelegd in een individueel ondersteuningsplan.

,/ Mocht de leerling niet geplaatst kunnen of willen worden in de entreeopleiding naar keuze,

dan volgt terugverwijzing naar het LEC;

,/ het LEC begeleidt de leerling bij het zoeken naar andere opleidingsmogelijkheden;
./ als dit niet lukt, wordt het dossier overgedragen naar ExPo.
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2.3 Pløøtsing
(Stroomschema 3.2)

Toelichting:
Het tekenen vqn de onderwijsovereenkomst is het moment waorop de leerling officieel kiest om te storten

met een entreeopleiding. De leerling weet wot er von hem verwocht wordt, De criterio woarop hii

beoordeeld wordt in de POP-gesprekken die toeleiden naor een studieodvies zijn tiidens de intoke

gedeeld. De nulmeting is opgenomen in het dossier. De leerling weet ook wat hii kon verwachten vøn de

opleiding. Acties zijn opgenomen in een individueel ondersteuningsplan, wat tiidens de opleiding

oøngevuld en oongepost kon worden.

Acties:
/ De leerling kiest voor de entreeopleiding;
,/ de leerling is bekend met de studiewijzer van de opleiding;
,/ de leerling is op de hoogte van het studieadvies binnen 4 maanden;
,/ de leerling weet dat hij indien nodig begeleiding en ondersteuning van de school kan

verwachten;
,/ deze ondersteuning wordt vastgelegd in een individueel ondersteuningsplan;

/ deze ondersteuning is voor risicoleerlingen voor de start van de opleiding opgesteld;
./ gedurende het onderwijstraject kan dit ondersteuningsplan aangepast worden;
,/ de onderwijsovereenkomst is getekend;

/ de leerling wordt geplaatst in een entreeopleiding.
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2.4 Startvan de opleiding

IStroomschema 3.2)

Toelichting:
ln lesperiode 7 oriënteert de leerling zich op het gekozen profiel en wordt in koart gebrocht of de leerling

goed is geploatst, wot de leerling nodig heeft om onderwijs te volgen, en er wordt een eerste indicotie

gegeven of de leerling in stoot is om onderwijs te volgen. 6edurende lesperiode 1 wordt tweemool een

POP-gesprek gevoerd , in week 4 en week 8. Tijdens de POP-gesprekken worden de voortgang en de

uitslagen von de testen besproken en afspraken gemoakt voor ontwikkeling. lndien nodig kan het
ondersteuningsplon oangevuld of bijgesteld worden.

ln het eerste POP-gesprek wordt de leerling beoordeeld op een oontol cruciole werknemersvoardigheden

uit de werkprocessen von de basisberoepstaak uít het kwalificotiedossier en op voortgang in de leertaken

von de profielkerntook en Loopboon en Burgerschop. Bij een onvoldoende beoordeling ¡n het eerste POP-

gesprek worden met de leerl¡ng ofsproken gemookt tot verbetering. Mogelijke ondersteuning wordt
vastgelegd in het individueel ondersteuningsplon.

ln het tweede gesprek wordt beoordeeld of de leerling vorderingen heeft gemaokt in de profielkerntoak

en de LB-token. Daarnaost wordt hij opnieuw beoordeeld op de cruciale werknemersvaardigheden. AIs

de leerling ernstíg stogneert, kan dit een signaal zijn dat onderutijs op d¡t moment geen possend troject
¡s. ln d¡t tweede gesprek geeft de loopboonbegeleider een indicatie over de voortgang von de opleiding.

Daor woor de voortgang niet goed verloopt is oltijd een ouder/voogd of hulpverlener oonwezig bíj de

Ioopbaongesprekken. AIle ofspraken en beoordelingen worden vostgelegd. lndien er sprake is von risico

volgt een woorschuwing tot bindend studieodvies. Uiterlijk week 14 wordt een besluit genomen.

Acties:
'/ De leerling oriënteert zich in periode 1 op het gekozen profiel of oriënteert zich op meerdere

profielen;
,/ de leerling doet taal- en rekentoetsen om het startniveau te bepalen;

'/ de leerling doet een capaciteitentest;

'/ de studieloopbaanbegeleider voert in periode 1 minimaal eenmaal een loopbaangesprek met

de leerling. Ouders/voogd zijn aanwezig bij de POP-gesprekken.

'/ Tijdens het eerste gesprek worden de toetsuítslagen met de leerlíng besproken;
/ tijdens het eerste gesprek wordt de leerling beoordeeld op een aantal cruciale

werknemersvaardigheden uit de werkprocessen van de basisberoepstaak en op vorderingen

in Loopbaan en burgerschap en profieltaak, zoals beschreven door de opleiding;
/ afspraken over te maken vorderingen worden vastgelegd op het beoordelingsformulier;

'/ Als de leerling onvoldoende wordt beoordeeld bespreekt de studieloopbaanbegeleider met

de leerlíng welke ondersteuning de leerling nodig heeft om vorderingen te laten zien;
./ indien nodig wordt in samenspraak met de zorgcoördínator of het LEC het

ondersteuningsplan aangepast.

'/ ln geval in het eerste POP-gesprek een risico is geconstateerd, volgt voor einde periode 1 een

tweede gesprek;

'/ lndien nodig zijn hulpverlener/leerplicht ambtenaar en zorgcoördinator of LEC-medewerker

van de opleiding aanwezig bij dit POP-gesprek;
./ in het tweede gesprek wordt beoordeeld of de leerling voldoende vorderingen heeft gemaakt

in de cruciale werknemersvaardigheden en in de taken rond de profieltaak en loopbaan en

burgerschap.

'/ indien dit niet zo is volgt een schriftelijke waarschuwing tot negatief en bindend studieadvies;
./ afspraken worden vastgelegd op het beoordelingsformulier.
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2.5 Studieødvies voortgang
(Stroomschema 3.3)

ToelÍchtÍng
Aan het eind von periode I (tien lesweken) wordt het eerste studieadvies opgesteld. Dit betreft in ieder

geval een definitieve profielkeuze. Als De keuze voor route mbo of orbeidsmorkt kon in d¡t stod¡um nog

niet gemookt worden.

/ De definitieve profielkeuze vastgesteld en vastgelegd op het beoordelingsformulier;
/ indien nodig het persoonlijk actieplan bijgesteld;
/ bij wisseling van profiel wordt de overplaatsing in gang gezet.
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2.6 Negatief híndend studieadvies

[Stroomschema 3.4)

Toelichting

Een bindend studieadvíes bij Het ROCvA staot gelijk aon: onderwijs is voor deze leerling geen possend

troject op dit moment. Het ROCvA heefi de keus gemookt om de studievorderingen, noost een aantol
profieltaken en token loopbaon en burgerschop te baseren op cruciole werknemersvoordigheden uit de

bosisberoepstaok. Voor leerlingen die n¡et ¡n stoat zijn te Íunct¡oneren in een school- oÍ werks¡tuat¡e is

onderwijs geen passende oplossing. De voordigheden uit de bosisberoepstaok zijn mogelijke indicotoren

voor onderliggende problemot¡ek d¡e opgelost moet worden voordot vqn een opleidingstraject sproke kan

zijn. De loopboonbegeleider brengt deze onderliggende problemotiek in kaort met de zorgcoördinator of
het LEC, ouders/voogd hulpverlener.

De bezwoorprocedure loopt conform de wet vio de lijn vøn de examencommissies (zie 2.7 Bezwoor en

beroep). Als bij het tweede POP-gesprek een negot¡eve indicotie wordt ofgegeven, wordt dit besproken in

de teamexomencommissie (TEC). Voorofgoand aon een bindend studieodvies vindt alt¡jd een consultotie

in de domeinexomencommissie (DEC) plaots.

Een bíndend studieodvies is ook in het belong von de leerling, een leerling wordt 2 joor bekostigd en het is

in het belang von leerling om deze tijd zo optimool mogelijk te benutten.

Acties:

./ De leerling heeft bij ernstige stagnatie in de ontwikkeling van

werknemersvaardigheden en in de vorderingen in LB en profieltaak ín het tweede

loopbaangesprek in periode 1 een indicatie gekregen voor een negatief bindend

studieadvies;
./ deze negatieve indicatie is voorgelegd aan en besproken in de TEC en ter consultatíe

voorgelegd aan de DEC;

./ na de eerste indicatie van stagnatie in periode t heeft de leerling de mogelijkheid

zich ook binnen de beroepspraktijkvorming te ontwikkelen;
./ binnen 4 weken na de start van periode 2volgt, bij stagnatie in de vorderingen, een

bindend studieadvies;
./ in geval wordt overgegaan tot de ontbinding van de onderwijsovereenkomst is bíj dit

gesprek altijd aanwezig: de leerling met ouder/voogd en/of hulpverlener, de

leerplichtambtenaar, de studieloopbaanbegeleider, een afgevaardigde van de TEC.

,/ de beslissing is altijd met redenen omkleed;
,/ deze zijn vastgelegd ;
./ de leerling wordt overgedragen naar de gemeente.
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2.7 Bezwaar en beroep

Toelíchtíng

De wet schrijft voor dot een bezwaar tegen een negatief bindend studieodvies wordt ingediend

bij de 'Commissie van beroep voor de exomens'von de instelling. Hiermee volgt de wetgeving

de borgingslijn van bezwoar bij exomenuitslagen. Binnen ROCvA vindt deze borging ploats in

de lijn teomexdmencommissie (TEC), Mbo College Exomencommissie (MEC), Commissie von

beroep voor de exomens.

De TEC is vertegenwoordigd bij het ofgeven von een bindend studieodvies. Als een leerling

bezwaor wil oantekenen dan dient hij dit schriftelijk binnen tien werkdagen in bij de MEC. De

schrifielijke uitsprook volgt binnen tien werkdagen no ontvongst van het bezwaar..

Acties:
/ De leerling kan schriftelijk en binnen tien werkdagen bezwaar aantekenen tegen een bindend

studieadvies;
,/ de leerling dient dit bezwaar in bij de MEC;

/ deze commissie beoordeelt de rechtmatigheid van het besluit door de toetsing van de

procedure;

/ lndien dit n¡et tot een bevredigend resultaat leidt, kan de leerling in beroep gaan bij de

Commissie van beroep voor de examens.
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3. Processchema's

De beschreven procedure is weergegeven in de volgende processchema's

3.1 Aanmelding, screening en intake

3.2 Plaatsing en start van de opleiding

3.3 Studieadvies

3.4 Bindend studieadvies

t3



3.7 Aanmelding, screening en intake

nog niet

I

I

I
Ja

-----|
n€e

andere opleiding

je

t
nee

r Ii,r

ExPO

tðrm

toem

.t ì,. I tEc

1.4



3.2 Plaatsing en startvan de opleiding

nsrco

voldoende

ja

nee

nStco

II voldoende

ryww

têem

team

team
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3.3 Studieadvies

ja

nee

wijzigen

ongewíJzigd

ongewiJzigd

wfjzigen

to¡m

tgâm

tetm

16



3.4 Bindend studieadvies

ja

niet mogelijk

nee

mogelijk

.irÍrrrrr....-

I

teem

tåem
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Bijlagen

Relev antie ar tikel e n W E B

Artikel 8.1.1b. Toelating entreeopleiding ffreedt in werking per 0l-08-2014]

1.
De toelating tot de entreeopleiding staat uitsluitend open voor degenen die niet ten minste voldoen aan de
vooropleidingseisen van de basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 8.2.1 , vierde lid, en op wieoaragraaf 2 van
de Leerolichtwet 1969 niet meer van toepassing is, met uitzondering van degenen ten aanzien van wie
toepassing is gegeven aan artiKel 3b van de Leerplichtwet 1969.

2.
Het bevoegd gezag kan de toelating tot de entreeopleiding slechts weigeren indien diegene die om toelating
vezoekt in de afgelopen twee studiejaren bij een instelling was ingeschreven voor een entreeopleiding.

Artikel 8.1.3. Ondenrijsovereenkomst

1.
Aan de inschrijving ligt een overeenkomst tussen het bevoegd gezag en de deelnemer ten grondslag

2.
De overeenkomst wordt, overeenkomstig een door het bevoegd gezag vastgesteld model, schriftelijk aangegaan.
De overeenkomst wordt gesloten voor de duur van de beroepsopleiding of een deel daarvan, de opleiding
educatie of het deel van de opleiding educatie waarop de inschrijving betrekking heeft.

3.
De overeenkomst regelt de rechten en verplichtingen van partijen, daaronder begrepen die, welke voortvloeien uit
de wet, en omvat ten minste bepalingen over:
q de inhoud en inrichting van een opleiding, waaronder voor een beroepsopleiding begrepen het voltijdse of
deeltijdse karakter, de leeruveg, de examenvoozieningen en de kwalificatie, of, bij inschrijving voor een
opleidingsdomein of een kwalificatiedossier, dat opleidingsdomein of dat kwalificatiedossier en het beoogde
niveau van de te behalen kwalificatie,

þ. de tijdvakken waarbinnen en, voor zover mogelijk, de lokaties waarop het ondenvijs verzorgd wordt,
g de wijze waarop partijen uit de overeenkomst voortkomende prestaties gestalte zullen geven,

ç! in voorkomend geval, terugbetaling van voorschotten, verstrekt door het bevoegd gezag, ter voldoening van
een bij of krachtens de wet geregelde geldelijke bijdrage als bedoeld in artikel 8.1.4,
g de terugbetaling van cursusgeld in andere gevallen dan bedoeld in artikel 14, tweede IeLq¡(þI3-[olen-me]lll
van het Uitvoerinqsbesluit Les- en cursusqeldwet 2000, en

! het verzuimbeleid van het bevoegd gezag.

Artikef 8.1.7a. Bindend studieadvies [Treedt in werking per 01-08-2014]

1.
Het bevoegd gezag brengt aan iedere deelnemer die is ingeschreven in een entreeopleiding uiterlijk binnen vier
kalendermaanden na aanvang van de opleiding advies uit over de voortzefting van zijn opleiding.

2.
Aan een advies als bedoeld in het eerste lid kan het bevoegd gezag een besluit tot ontbinding van de

ondenruijsovereenkomst, bedoeld in artikel 8.1.3, verbinden. De ontbinding is slechts gerechtvaardigd indien de
deelnemer naar het oordeel van het bevoegd gezag, met inachtneming van zijn persoonlijke omstandigheden,
onvoldoende vordering heeft gemaakt in de opleiding. Het bevoegd gezag kan van de bevoegdheid krachtens dit
lid slechts gebruikmaken indien het gezorgd heeft voor zodanige voorzieningen dat de mogelijkheden voor goede

voortgang van de opleiding zijn gewaarborgd.

3.
Van de deelnemer waarvan de ondenvijsovereenkomst op grond van het tweede lid is ontbonden, wordt de
inschrijving voor de desbetreffende entreeopleiding aan de betrokken instelling beëindigd. De deelnemer kan niet
opnieuw aan die instelling voor die opleiding worden ingeschreven.
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4.
Het bevoegd gezag stelt ter uitvoering van de voorgaande leden nadere regels vast. Deze regels hebben in elk
geval betrekking op de te behalen studieresultaten en de voozieningen, bedoeld in het tweede lid.

5.
Tegen het advies, bedoeld in het eerste lid, staat binnen twee weken na het uitbrengen van het advies, beroep
open bij de Commissie van beroep voor de examens, bedoeld in artikel 7.5.1. De artikelen 7.5.1 tot en met
7.5.4 ziln van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8.1.8. Melding venruijdering niet-leerplichtigen

1.
Het bevoegd gezag doet onvenrvijld opgave aan burgemeester en wethouders van de gemeente waar de
betrokkene woon- of verblijfplaats heeft van de gegevens van degene
a op wie de Leerplichtwet 1969 niet meer van toepassing is en die de leeftijd van 23jaren nog niet heeft bereikt,

I die niet in het bezit is van een diploma van een opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid. onderdelen b
tot en met e, dan wel een diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs of hoger algemeen voortgezet
onderwijs als bedoeld in artikel 7 onderscheidenlijk artilel 8 van de Wet op het voortqezet onden¡r¡ijs, en
c. die bij de instelling wordt venrijderd.

2.
Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven omtrent de toepassing van het eerste lid.
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POP-formulier

Naam:
Klas:
Opleiding:

ñu¡méÌlnö ñe¿óilãnoò resultaat ontwlltg!qlsprg[en
Lezen

, Luisteren (indien van
toepassing)

Taalvezorging

Schrijven (indien van
toepassing)

l*c
vsn Êm¡t9rd9ñ

podium
voor

t.¡ I e rrt

I

I
I

I

Nulmeti rekenen
Getallen

resultaat

Verhoudingen

en meetkunde

Verbanden

iMCTM/NOA'AMN

V G POP I datum:

o/o

o VtG POP 2 datum:

o/o

Komt op tijd

Luistert naar de docent en
leidinggevende

Let goed op als iets
voorgedaan wordt

Vraagt tijdig hulp aan de
juiste personen

Werkt ordelijk en doet zijn
werk binnen de afgesproken
trjd

i Houdt zich aan afspraken,
gegevens instructies en de

I voorschriften

eli¡ft rustiö bü veianoerlngen
I of als er door problemen

druk ontstaat

l

I

I
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il
Gaat conect om met
medestudenten, docenten en
stagebegeleiders

Overlegt bij samenwerken

en bu
ln te vullen door

Profieltaken
te

o G datum:
kkelafs

o V POP 2 datum:
Ontwikkel

G

1

-l

1 pop 2
Datum

Datum: Handtekening leerling:

Datum: Handtekening ouder/voogd:

Datum: Handtekening studieloopbaanbegeleider:

Datum Handtekening leerling:

Datum Handtekening ouder/voogd:

studieloopbaanbegeleider:

2I



Zelfbeoordeli ng entreeopleidi ngen

Naam:

i POPI 2
Datum:Datum m:Datu

V
lk kom op tijd

lk luister naar de docent
of leidinggevende

lk let goed op als iets
voorgedaan wordt

lk vraag tijdig hulp aan de
juiste personen

lk werk ordelijk en doe
mijn werk binnen de
afgesproken tijd

lk houd me aan
afspraken, gegevens
instructies en de
voorschriften

lk blijf rustig bij
veranderingen of als er
door problemen druk
ontstaat

lk luister goed naar
opmerkingen en kritiek en
vraag wat beter kan

met
docenten I

I en stagebegeleiders

lk overleg als ik met
iemand samenwerk

l*C
vs.rytqd@

podttln'
voof

t,¡lt:nt

G o V
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Studieadvies entreeopleidi ng

Naam:

Datum:

Opleiding

i'-." Actie
Aanpassingen ondersteuningsplan

2 Profielkeuze:

3 Overig:

4 Stoppen met entreeopleiding:

trc
vs ¡ñttqrdiñ

pod t tt t't'

voor
t.r I * rrl

i Handtekening leerling:

Handtekening

Handteken ing opleidin gsmanager:
I

l -,. . - ,. . - _ .. _ . -. . ., . - _

l
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Ondersteuningsplan Passend Onderwijs

A. Persoonsgegevens

F
ROC lllrv('l¡rr(ll{tc strch ti ng

roc vdn
.rmsterd¿m-
roc {lt-lvol.rnd

Student

Telefoon nummer/emailad res

Opleiding

Loopbaanbegeleider

Zorgcoördinator

LEC medewerker

Contactpersonen
buiten school

Ouders

Telefoon n u m mer/emai lad res

Overige contactpersonen

Naam

Telefoonnummer

Niveau

Denk b.v. aan hulpverlener, vertrouwensrelaties, partner, sportcoach,
familieleden

BOUBBL

Beschrijving Problematiek Ondersteunende
documenten

Diagnose
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B. AandaChtsgebieden Fysiek / cognitief /soc. maatschappelijk / soc. emotioneel / visueel

Actiee



c Ondersteu n i n gsmatrix stud iejaar

o lntern specialist

o LEO-begeleider

o Extern specialist

Midden (l)

lntensief (1,5)

U

o

Weken

o WokenLanglopend

o Kortdurond

o
o
o
o
o
U

U

o
o

Actor

Actor

Actor



D. Aanhangsel Onderwijsovereenkomst

Partijen verklaren zich akkoord met bovenstaand ondersteuningsplan als onderdeelvan de
onderwijsovereenkomst, voor de daarin aangegeven duur van de ondersteuningsactiviteiten, of
zolang er aanleiding is de ondersteuning aan te bieden. Bijtussentijdse wijzigingen wordt het
ondersteuningsplan, alsook dit deel van de overeenkomst, geactualiseerd.

Naam student / ouders

Handtekening

Naam hoofd LEC

Handtekening

Naam opleidingsmanager

Handtekening
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