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MEMO 
 

 

Aan  Decanen en zorgcoördinatoren LRA 

Van  Rijn IJssel Studentzaken 

Datum  17 maart 2022 

Onderwerp  Protocol ongediplomeerde instroom Rijn IJssel 

 
 

PROTOCOL ONGEDIPLOMEERDE INSTROOM RIJN IJSSEL 
 
Inleiding 
Het komt voor dat leerlingen vanuit het voortgezet onderwijs voortijdig worden verwezen naar het mbo. 
Het gaat dan vaak om leerlingen die voor de tweede keer dreigen te doubleren in de 3e klas. Niet altijd 
is meteen duidelijk of het mbo de enige passende optie voor de leerling is. Via dit protocol geven we 
aan wat de mogelijke processtappen zijn bij Rijn IJssel.   
  
Processtappen: 
Op het moment dat een leerling vastloopt in het vo of dreigt uit te vallen en er gedacht wordt aan 
verwijzing naar het mbo, neem dan, in een zo vroeg mogelijk stadium, contact op met de 
contactpersoon van Rijn IJssel. We kijken dan samen naar de volgende punten: 

a. Wat is er aan de hand waardoor de leerling vastloopt/dreigt uit te vallen/doubleert en er 
aan mbo wordt gedacht?  

b. Wat is de reden dat het aannemelijk is, dat de leerling binnen het mbo hier niet 
tegenaan loopt? 

c. Welke ondersteuning is geboden en/of is mogelijk?  
d. Is afstroom binnen het vo een optie?  
e. Zijn er binnen het voortgezet onderwijs nog andere mogelijkheden? Betrek in ieder 

geval het Samenwerkingsverband ‘De Verbinding’ om deze verder te onderzoeken. 
f. Wordt er gedacht aan entree, neem dan, in een zo vroeg mogelijk stadium, contact op 

met de contactpersoon van Rijn IJssel, zodat de opties, samen met Entree / KansRIJk, 
onderzocht kunnen worden. 

g. Wordt er gedacht aan mbo niveau 2, dan geldt onderstaande werkwijze:   
  
Toelatingsonderzoek niveau 2: 

- V(S)O school brengt Rijn IJssel op de hoogte van de casus, inclusief naam en opleiding waar 
student zich voor wil aanmelden, via de contactpersoon van Rijn IJssel of via 
loopbaan@rijnijssel.nl.  

- Nadat Rijn IJssel op de hoogte is gebracht, kan de leerling zich via de site aanmelden (leerling 
is hiermee nog niet toelaatbaar, maar toelatingsonderzoek kan dan in gang gezet worden).  

- De aanmelding zal door het centraal frontoffice (CFO) onderschept worden bij de betreffende 
opleiding. Dit kan alleen wanneer naam van de leerling en de opleiding vooraf gemeld zijn. 

- DDD moet door leerling/ouders en mentor/begeleider ingevuld worden (zo compleet mogelijk). 
In de informatieoverdracht moet duidelijk naar voren komen waarom het niet lijkt te lukken op 
het vo, wat is tot nu toe ingezet qua ondersteuning en waarom zou het mbo meer succesvol 
zijn. Juist die informatie is relevant, ook om mee te nemen in de onderbouwing naar de 
opleiding toe, waarom zij een ongediplomeerde leerling aan zouden moeten nemen. 

- CFO start toelatingsonderzoek.  
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- Komt CFO op basis van de aangeleverde informatie en op basis van gesprek met leerling en 
ouder tot de conclusie dat het mbo tot de mogelijkheden behoort, dan volgt een 
capaciteitentest.  

- Is de uitslag van het toelatingsonderzoek positief, dan kan de leerling op intake bij de niveau 2 
opleiding.  

- Is de opleiding na het intakegesprek ook positief, dan wordt de leerling geplaatst.  
- Komt CFO tijdens het toelatingsonderzoek tot de conclusie dat het mbo niet passend is, dan zal 

overleg plaats moeten vinden met de betrokken partijen; in ieder geval ouders en leerling, 
V(S)O school, Rijn IJssel en waar nodig het SWV, leerplicht, andere partijen als hulpverlening. 
De V(S)O school van inschrijving draagt zorg voor het uitnodigen van de betrokken partijen.  

- De V(S)O school van inschrijving houdt regie, zolang de leerling nog niet aangenomen is bij 
een andere school. 

 
 


