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Aanmelding- en inschrijvingsbeleid Mondial College schooljaar 2019-2020
Inleiding
Het Mondial College is een openbare scholengemeenschap voor vmbo (alle 4 de
leerwegen), havo en vwo.
Het openbare karakter van de school betekent dat het onderwijs is ingericht volgens
de doelstelling van het openbaar onderwijs, zoals die in de wet is vastgesteld. Bij de
inschrijving van leerlingen wordt niet geselecteerd op levensbeschouwing, politieke
overtuiging, ras, geslacht, seksuele voorkeur of afkomst. Alle leerlingen die minimaal
vmbo-advies hebben zijn welkom. Voor ouders mag er geen financiële drempel zijn
voor eventuele inschrijving van hun kind.

Zorgplicht
Vanaf het schooljaar 2014-2015 geldt ook voor het Mondial College de zorgplicht
(Passend Onderwijs) voor de bij de school aangemelde leerlingen. Deze zorgplicht
geldt voor alle aanmeldingen bij de school. Voor de leerlingen die uit het basisonderwijs
instromen geldt dat het advies van de basisschool bepalend is voor het niveau waarop de
leerling wordt geplaatst. Hiertoe hebben de schoolbesturen in de regio afspraken
gemaakt in het Samenwerkingsverband (SWV).
De zorgplicht bij inschrijving houdt het volgende in:
- ouders melden hun kind schriftelijk aan. Ouders melden of de leerling extra
ondersteuning nodig heeft.
- als de leerling in verband met de ondersteuningsbehoeften niet ingeschreven kan
worden, moet dit binnen 6 weken aan de ouders worden meegedeeld. Deze termijn kan
zo nodig verlengd worden met nogmaals 4 weken. In het kader van de zorgplicht wordt
overlegd waar mogelijk een passende onderwijsplek zich aandient. Eventueel kan het
SWV worden gevraagd hierin mee te denken.
- als de leerling is aangemeld en de leerling heeft naast basisondersteuning extra
ondersteuning van minimaal niveau 3 (zie Schoolondersteuningsplan, SOP) nodig,
moet er binnen 6 weken na inschrijving in overleg met de leerling en ouders een
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) zijn opgesteld. Met het OPP kan de school bij het
SWV eventueel een arrangement aanvragen om de extra ondersteuning uit te voeren.

Uitgangspunten
Het Mondial College maakt bij de aanmeld-, en inschrijfprocedure gebruik van de
onderstaande uitgangspunten:
o Bij de inschrijving van leerlingen wordt niet geselecteerd op godsdienst, politieke
overtuiging, ras, geslacht, seksuele voorkeur of afkomst.
o Het advies van de basisschool is bepalend voor het niveau waarop de leerling
geplaatst wordt.
o Elke locatie heeft een toelatingscommissie. Deze commissie besluit over
aanmelding en inschrijving. De toelatingscommissie bestaat uit
(adjunct)locatiedirecteur, afdelingscoördinatoren/afdelingsleiders, zorgcoördinator
en orthopedagoog. Indien nodig kan advies worden gevraagd aan de decaan.
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In de besluitvorming wordt altijd contact opgenomen met de directie van de school
van herkomst, in principe door de afdelingscoördinator. Indien de aangeleverde
informatie of het dossier van de aangemelde leerling daartoe aanleiding geeft zal
de toelatingscommissie advies inwinnen bij het Samenwerkingsverband.
Doorverwijzingen binnen het Mondial College gaan altijd via het principe van
‘rechtstreeks in contact brengen’. Dat wil zeggen dat ouders en leerlingen worden
uitgenodigd voor een gesprek met vertegenwoordigers van de betrokken locatie,
waarbij de orthopedagogen zorgen voor een ingevulde dossieranalyse.
Bij over-aanmeldingen hanteren we de lotingprocedure zoals vastgesteld binnen
het Voortgezet Onderwijs (VO) in Nijmegen.
De leerling en zijn ouders kunnen met een motivatie in beroep gaan bij de rector
indien het besluit van de toelatingscommissie tot kennelijke onbillijkheid leidt.

Basisschooladvies
Het Mondial College schrijft de leerling in op het niveau dat passend is bij het advies
van de basisschool. Dit advies heet schooladvies. Basisscholen kunnen een schooladvies
geven voor één schooltype of voor twee schooltypes (een zogenaamd gemengd advies).
Een schooladvies voor drie of meer schooltypes is niet meer toegestaan. Indien de
basisschool een advies geeft voor twee schooltypes, dan plaatst de school de leerling op
het hoogste niveau van de betreffende locatie. Onze school kent op meerdere niveaus
zogenaamde dakpanklassen zodat wij de leerling kunnen plaatsen in de klas die het
beste bij het advies past.
De basisscholen hebben voor 1 februari een schooladvies gegeven en de middelbare
school schrijft leerlingen in op basis van dit advies. Als een leerling de eindtoets beter
maakt dan verwacht, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. De
basisschool kan ervoor kiezen het schooladvies aan te passen. De basisschool kan dan
het schooladvies alleen naar boven toe bijstellen. Het nieuwe advies geldt dan als leidend
voor de inschrijving en moet door de basisschool ook gewijzigd worden in BRON. Indien
het resultaat van de eindtoets minder goed is dan verwacht, dan past de basisschool het
schooladvies niet aan. Leerlingen krijgen dan de kans om te laten zien dat ze het
schooladvies aankunnen. Ook kan een school kiezen voor ‘Herziening eerder gegeven
advies’; de school mag een leerling, na overleg met de leerling en de ouders, hoger
plaatsen dan het advies van de basisschool aangeeft. Plaatsing in een lager schooltype is
alleen mogelijk op verzoek van de ouders/de leerling, in overleg met de school.

Tussentijdse instroom van een andere Voortgezet Onderwijs-school
Inschrijving geschiedt op basis van:
- aantal beschikbare plekken in de betreffende klas of profiel;
- de schoolloopbaan op de school van herkomst;
- het keuzeproces;
- eerder verworven competenties;
- opgevraagde informatie; het leerlingendossier (het besluit tot inschrijving kan pas
genomen worden nadat door de locatiedirecteur, of namens deze, informatie is
ingewonnen).
N.B.
• Plaatsing op het schooltype gebeurt conform besluit van de school van herkomst.
Het schoolondersteuningsplan is hierin leidend.
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Locaties
Het onderwijs op het Mondial College wordt op 2 locaties verzorgd.
Op de locatie Leuvensbroek wordt vwo, havo en mavo (vmbo-t) aangeboden.
Op de locatie Meeuwse Acker wordt onderwijs verzorgd in de basis- en
kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengde leerweg van het vmbo.

LOCATIE MEEUWSE ACKER
In de
•
•
•
•

brugklas worden leerlingen ingeschreven met een:
advies vmbo-b (basisberoepsgerichte leerweg)
advies vmbo-k (kaderberoepsgerichte leerweg
advies vmbo-b/k
advies vmbo-k/g/t

Procedure bij loting
In geval van loting zorgt het Mondial College voor een duidelijke en transparante
procedure. Om dit te bereiken is de volgende procedure vastgesteld:
• 2 contactouders nemen zitting in de lotingscommissie en zijn aanwezig bij de loting
om toe te zien op de afgesproken gang van zaken;
• Van tevoren is duidelijk beschreven wat de gang van zaken bij loting is.
• Mocht het noodzakelijk zijn dat het Mondial College gaat loten dan gebeurt dat per
onderwijssoort (basis/kader, kader/theoretisch, theoretisch/havo en havo/vwo).
• Het maximum aantal leerlingen dat we per leerjaar (dakpan)klas plaatsen, staat in
het onderstaande schema vermeld.
De loting is verder uitgewerkt in deel 1 Aanmelding en inschrijving 1e leerjaar locatie
Meeuwse Acker 2019-2020

leerjaar

niveau

Aantal leerlingen

1

basis/kader
kader/theoretisch
theoretisch/havo
havo/vwo

20
20
30
30

2

basis/kader
kader/theoretisch
theoretisch/havo
havo/vwo

20
20
30
30

3

basis
kader
theoretisch/havo
havo/vwo

22
25
30
30

4

basis
kader

22
25
5

theoretisch
Havo/vwo

30
30

5

havo
vwo

30
30

6

vwo

30

Overzicht maximaal aantal leerlingen per klas
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DEEL 1
Aanmelding en inschrijving 1e leerjaar
LOCATIE MEEUWSE ACKER 2019-2020
In Nijmegen zijn er door de besturen VO afspraken gemaakt over de maximale instroom
van leerlingen op de verschillende locaties voor beroepsgericht onderwijs. Voor de
Meeuwse Acker geldt dus dat er voor de beroepsgerichte programma’s (basis en kader
en gemengde leerweg) een maximum instroom in het eerste leerjaar is vastgesteld.
Mocht het aantal leerlingen dat zich inschrijft groter zijn dan het aantal beschikbare
plaatsen, dan zal er geloot worden.
Voorbereiding
• Alle aanmeldingsformulieren worden bij binnenkomst gecontroleerd. Formulieren
die niet volledig zijn ingevuld, worden met ouders en/of leerkracht groep 8 in orde
gemaakt. Aanmeldingen van leerlingen, waarbij plaatsing niet mogelijk is (bijv. bij
een advies praktijkonderwijs) worden apart gelegd en daarvan worden de ouders
en de basisschool op de hoogte gesteld.
• Alleen de leerlingen waarvan de aanmelding compleet én correct is én waarvan de
leerling een schriftelijke bevestiging hiervan heeft ontvangen worden in deze
procedure opgenomen.
• Alle aanmeldingsformulieren van leerlingen met een broertje of zusje op school
en van leerlingen waarvan een van de ouders op het Mondial College werkzaam is,
vallen buiten de loting omdat zij voorrang hebben bij plaatsing.
• Alle goedgekeurde aanmeldingsformulieren worden ingedeeld bij de volgende
2 opleidingen:
- Groep 1 basis-/kaderberoepsgerichte leerweg;
- Groep 2 kader-/gemengd/theoretische leerweg;
Bij deze indeling wordt uitgegaan van het advies van de leerkracht groep 8.
Aanmeldingen worden als volgt ingedeeld:
Groep 1
vmbo b
vmbo b/k

-> categorie basis/kader
-> categorie basis/kader

Groep 2
vmbo k
vmbo k/g/t

-> categorie kader/theoretisch
-> categorie kader/theoretisch

Uitvoering van de loting
• Bij de uitvoering is de voltallige lotingscommissie aanwezig (2 leden van de
schoolleiding + 2 contactouders).
• De lotingscommissie gaat eerst na of de voorbereidingen conform de hiervoor
beschreven procedure plaatsgevonden hebben. Mocht dat niet het geval zijn, dan
worden de noodzakelijke aanpassingen alsnog gedaan.
• De lotingscommissie stelt vast of een loting noodzakelijk is. Dat is slechts nodig
wanneer het aantal aanmeldingen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen in
de groep.
• Als een loting noodzakelijk is vindt deze plaats op 13 maart om 9.00 uur.
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Voorafgaande aan de loting worden de leerlingen die in aanmerking komen voor
de eerdergenoemde voorrangsregeling, geplaatst.
De lotings-/plaatsingslijst met namen van leerlingen wordt vastgesteld volgens
de hieronder beschreven procedure.
De namen van de leerlingen worden per groep verzameld in een afgesloten box.
In een andere box zit het aantal nummers dat overeenkomt met het aantal
aanmeldingen. Vervolgens worden één voor één namen van leerlingen getrokken
alternerend per groepsbox en een nummer uit de nummer box. Dit levert per
leerling een plaatsingsnummer op.
Alle leerlingen met een b-, b/k-, k- of k/g of gt-advies die zich bij het Mondial College
locatie Meeuwse Acker voor een beroepsgerichte afdeling hebben aangemeld krijgen
op basis van loting een plaatsingsnummer van laag naar hoog. Het plaatsingsnummer
op de lijst bepaalt de volgorde waarin leerlingen een plaats krijgen op het Mondial
College locatie Meeuwse Acker. Toedeling van de plaatsen begint bij nummer 1.
De groepen samen worden tot het maximum aantal plaatsen gevuld.
Van de geplaatste leerlingen en van de leerlingen die niet geplaatst zijn, wordt een
lijst gemaakt. Deze lijst wordt door alle leden van de lotingscommissie ondertekend.
De ouders van de leerlingen die niet geplaatst zijn, ontvangen hierover van de school
bericht en ontvangen het aanmeldingsformulier terug. De leerlingen die uitgeloot zijn
zullen centraal in Nijmegen worden geïnventariseerd en ze kunnen vervolgens door
hun ouders worden aangemeld op een andere school.
In april komt de lotingscommissie nog eens bij elkaar. De ondertekende lotingslijst
wordt dan vergeleken met de lijst van leerlingen die definitief geplaatst zijn. De
directie verantwoordt de mogelijke veranderingen ten opzichte van de lotingslijst.

Onrechtmatigheden
• Mochten er door (een deel van) de lotingscommissie onrechtmatigheden worden
geconstateerd dan zullen die direct mondeling aan de rector worden gemeld.
Vervolgens zal deze melding schriftelijk, binnen 3 werkdagen, wederom aan de
rector worden bevestigd. De rector zal in deze, na ontvangst van de schriftelijke
kennisgeving, binnen 5 werkdagen besluiten hoe om te gaan met de melding.

Afdelingscoördinatoren op Meeuwse Acker zijn:
Afdelingscoördinator onderbouw:
Vmbo-b/k/t
Dhr. N. Klein-Goldewijk
Tel.: 024-8200400
Norbert.Kleing@mondialcollege.nl

Afdelingscoördinator bovenbouw:
Vmbo-b/k/g/t
Dhr. B. Nobbe
Tel.: 024-8200400
Berend.Nobbe@mondialcollege.nl
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DEEL 2
LOCATIE LEUVENSBROEK
In de
•
•
•
•
•

brugklas worden leerlingen ingeschreven met een:
schooladvies mavo (=vmbo-t)
schooladvies mavo/havo
schooladvies havo
schooladvies havo/vwo
schooladvies vwo

Teamleiders op Leuvensbroek zijn:
mevrouw Hermance Wissink
teamleider klassen 1 en 2 mavo, havo, technasium en vwo
telefoon: 024-3786993
hermance.wissink@mondialcollege.nl
de heer Peter Pieper
teamleider 3, 4, 5 havo
telefoon: 024-3786993
peter.pieper@mondialcollege.nl
de heer Hans ten Cate
teamleider 3, 4, 5, 6 vwo
telefoon: 024-3786993
hans.tencate@mondialcollege.nl

Instroomregeling 4vmbo -> 4 havo
Leerlingen die een startkwalificatie voor 4 havo hebben, de kans geven op een
succesvolle havo-opleiding op de locatie Leuvensbroek;
▪ Leerlingen die wensen over te stappen, vooraf een bewuste keuze laten maken voor
een profiel en vakken en hen vroegtijdig wijzen op houdingsaspecten die voor een
succesvolle havo-loopbaan noodzakelijk zijn.
Een leerling met een diploma vmbo-t is in principe toelaatbaar tot de vierde klas havo als
voldaan wordt aan de voor hem geldende - hieronder - gestelde voorwaarden. Over de
definitieve inschrijving beslist in alle gevallen de door het bevoegd gezag c.q. de rector
ingestelde toelatingscommissie, bestaande uit de afdelingsleider havo, de afdelingsleider
vmbo-t en de schooldecaan.
▪

Er is een nieuwe, landelijke regeling in voorbereiding die hoogstwaarschijnlijk in zal
houden dat elke leerling die in zeven vakken eindexamen mavo/vmbo-t doet, toelaatbaar
zal zijn voor 4 havo.
Vooralsnog geldt de toelatingscode van de VO-raad.
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De toelatingscommissie bepaalt:
▪
▪

of de leerling wordt toegelaten tot het havo;
tot welk profiel en met welke vakken de leerling wordt toegelaten.

De leerling krijgt in alle gevallen schriftelijk bericht van de beslissing van de commissie.
De voorwaarden voor inschrijving:
1. De schriftelijke aanmelding geschiedt vóór 1 maart van het jaar waarin de
mavo/vmbo-t leerling examen doet.
2. De leerling krijgt vóór 20 april een toelatingsgesprek, waarin de leerling zijn
motivatie voor de havo dient toe te lichten.
3. De leerling en ouders krijgen vóór 1 mei schriftelijk te horen of hij op grond van
de adviezen en het vakkenpakket toelaatbaar geacht wordt.
4. De definitieve beslissing tot inschrijving wordt genomen op het moment dat de
leerling vmbo-t examen heeft gedaan en de leerling zijn cijferlijst kan overleggen.
5. De leerling dient vooralsnog gemiddeld een 6,8 te hebben voor de examenvakken.
Het gemiddelde wordt berekend op basis van het gemiddelde van SE en CE,
afgerond op één decimaal.
Daaronder wordt verstaan het gemiddelde van het centraal examen en het
schoolexamen, dus de niet afgeronde cijfers.
6. De leerling die een profiel met wiskunde kiest, dient wiskunde in 4 mavo/vmbo-t
gevolgd te hebben. Bovendien is succesvolle deelname aan het wiskunde plusprogramma verplicht bij de te kiezen profielen Natuur en Gezondheid, Natuur en
Techniek, Cultuur en Maatschappij en Economie en Maatschappij. Dit
wiskundeprogramma wordt na het centraal examen in 4 mavo/vmbo-t (juni)
gevolgd.
7. De tweede moderne vreemde taal (Frans of Duits) is verplicht voor het te kiezen
profiel CM.
8. De keuze van vakken in het havo ligt zoveel mogelijk in het verlengde van gevolgde
vakken in het mavo/vmbo-t. Het advies van de mavo/vmbo-t docenten m.b.t.
niveau en motivatie/studiehouding is doorslaggevend en moet positief zijn.
9. De beslissing over inschrijving is een beslissing op individueel niveau.
Voor leerlingen die van buiten het Mondial College in havo-4 willen instromen, geldt
bovendien het volgende:
10. Leerlingen van buiten het Mondial College worden bij tijdige aanmelding alleen
toegelaten indien de groepsgrootte dat toelaat. De school heeft voor hen wel
zorgplicht.
In bijzondere gevallen beslist de toelatingscommissie over de inschrijving.
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Tijdpad toelatingsprocedures 4 mavo/vmbo-t in 4 havo
Datum
1 maart

aanmelddatum

toelichting
Communicatie naar ouders en leerlingen dat dit de
uiterste datum van aanmelding is voor de eigen
school en voor eventuele andere scholen.

maart

opvragen van de adviezen
van de vakdocenten

School (van herkomst) vraagt intern advies aan
docenten van betreffende leerling. De adviezen
kunnen op verzoek ook worden doorgestuurd aan
de scholen die te maken hebben met een externe
aanmelding.

maart/april

toelatingsgesprekken

Op basis van de info op het aanmeldingsformulier
worden toelatingsgesprekken gevoerd (o.a.
motivatie, profielkeuze, resultaten SE, aansluiting,
vak-adviezen).

eind april

SE-cijfers bekend

eind april

voorlopige uitkomst
aanmelding

mei

start CE

juni

uitslag vmbo-t

Gemiddelde SE-CE-cijfer is bekend.

In de week
volgend op
de uitslag

definitieve bekendmaking
inschrijving havo

Leerlingen en hun ouders krijgen alsnog een
afwijzing of een bevestiging van de voorwaardelijke
plaatsing. Dit is de maandag na de examenuitslag.
Dat geeft tijd voor een zorgvuldige afweging en de
praktijk leert dat leerlingen die afgewezen worden
het een domper op de feestvreugde vinden als zij
dezelfde dag te horen krijgen dat zij niet zijn
aangenomen. (Noot: kunnen ze natuurlijk wel zelf
uitrekenen want als 6.8 vooralsnog bepalend is, is
het onvermijdelijk).

juni

wiskunde

De leerlingen die wiskunde A of B kiezen in 4 havo,
nemen deel aan een verplicht
aansluitingsprogramma wiskunde.

Leerlingen en ouders krijgen schriftelijk bericht
m.b.t. aanmelding: afgewezen (6.8 is niet haalbaar
en/of advies is negatief) of aangenomen onder de
voorwaarde dat wordt voldaan aan de 6.8
gemiddeld.
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Instroomregeling 5 havo -> 5 vwo
Uitgangspunten van de regeling:
▪
▪

Leerlingen die een 5 havo diploma behaald hebben, de kans geven op een
succesvolle vwo-opleiding op de locatie Leuvensbroek;
Leerlingen die wensen over te stappen, vooraf een bewuste keuze laten
maken voor een profiel en vakken; hen vroegtijdig wijzen op houdingsaspecten
passend bij het leerlingenprofiel vwo noodzakelijk voor een succesvolle vwoloopbaan.

Een leerling met een havodiploma is in principe toelaatbaar tot de vijfde klas vwo als
voldaan wordt aan de voor hem geldende – hieronder – gestelde voorwaarden.
Over de definitieve inschrijving beslist in alle gevallen de door het bevoegd gezag
c.q. de rector ingestelde toelatingscommissie, bestaande uit de locatiedirecteur,
de afdelingsleider havo en de afdelingsleider vwo, geadviseerd door de decaan.
De toelatingscommissie bepaalt:
▪
▪

of de leerling wordt toegelaten tot het vwo
tot welk profiel en met welke vakken de leerling wordt toegelaten.

De leerling en ouders krijgen in alle gevallen schriftelijk bericht van de beslissing van
de commissie.
1. De aanmelding geschiedt vóór 1 maart van het jaar waarin de havoleerling
examen doet.
2. De leerling dient gemiddeld een 7,0 (zeven) voor de examenvakken havo te
hebben.
3. Initiatief voor de samenstelling van het inhaalprogramma en de afspraken
voor het inhalen zelf, ligt bij de leerling.
4. De tweede moderne vreemde taal (Frans of Duits) is verplicht voor het vwo
5. Het advies van de havo-docenten m.b.t. niveau en motivatie/studiehouding moet
positief zijn.
6. De keuze van vakken in het vwo ligt zoveel mogelijk in het verlengde van
gevolgde vakken in het havo.
Voor leerlingen die van een andere school in 5 vwo willen instromen, geldt bovendien het
volgende:
7. Leerlingen van buiten het Mondial College worden alleen toegelaten indien de
groepsgrootte dat toelaat. De school heeft voor hen wel zorgplicht.
Leerlingen in het bezit van een havodiploma hebben recht op vrijstellingen in de
volgende vakken, mits ze deze vakken met een voldoende hebben afgesloten:
- uit het gemeenschappelijk deel: CKV en Maatschappijleer.
- indien één of meerdere vakken op vwo-niveau zijn afgesloten, vrijstelling voor
dat vak of die vakken op het vwo.
In bijzondere gevallen beslist de toelatingscommissie over de inschrijving.
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