
 

 

 

Doorstroom vanuit de ISK Hoe wij dit samen regelen 

 

 

Een eerste aanzet, tot stand gekomen door: 

School   Stad  Contactpersoon Mail 

Carmel College   Gouda  Sander de Jong  sdejong@carmelcollegegouda.nl  

Da Vinci   Leiden  Mariella v Driel  mvdr@davinci-leiden.nl  

Groene Hart Leerpark Alphen ad Rijn Marieke Hulsbergen mhb@scopescholen.nl  

Oranje Nassau College  Zoetermeer Kees Witterman kwitteman@scz.nl  

ID College/ROC Leiden Brede regio Klaske Apperloo kapperloo@idcollege.nl  

ID College/ROC Leiden Gouda  Eelco Kranenburg ekranenburg@idcollege.nl  

ID College/ROC Leiden  Zoetermeer Arie Pronk  apronk@idcollege.nl  

ID College/ROC Leiden  Leiden  Klaas Kuin  kkuin@idcollege.nl 

ID College/ROC Leiden Alphen/Woer Marian Verweij  mverweij@idcollege.nl  

Up2Learn  Brede regio Colette Kroeze  c.kroese@up2learntaaltrajecten.nl  

 

 

 

  



 

Doorstroom vanuit de Internationale Schakel Klas(ISK) Hoe wij dit samen regelen 

 

In alle gemeente waar ons ROC actief is, is een aanbod van ISK studenten. Jongeren die een ISK 

volgen zijn kort in Nederland. Zijn tussen hun 12e tot 18e jaar gestart met ISK en hebben recht op 

maximaal 2 jaar ISK bekostigd onderwijs. Dit onderwijs richt zich met name op het leren van de 

Nederlandse taal en het schakelen naar regulier onderwijs. 

Na 2 jaar ISK onderwijs wordt er van deze jongeren verwacht dat zij instromen in: 

a. Regulier VO 

b. PRO/VSO 

c. MBO 

d. Arbeid 

e. Schakeljaar HBO/Universiteit 

De doelgroep vanaf 16 jaar wordt in de meeste gevallen doorverwezen naar het ROC. Dit is een 

heterogene doelgroep. Deze jongeren kunnen instromen op alle niveaus. Hoe wij de doorstroom van 

ISK scholen regelen en wat wij als ROC deze jongeren kunnen bieden, is hier beschreven. 

 

Van ISK naar MBO de planning 

In de periode januari t/m juni vindt het toeleidingsproces plaats. Dit organiseert ons ROC in nauwe 

samenwerking met de ISK scholen. 

 

 

  

Lijst met potentiele MBO doorstroom naar contactpersoon Onderwijs Service centrum

Wensen van iedere aanmelder zijn vermeld en worden besproken met de ISK mentoren/decaan

Teamleiders ontvangende mbo opleidingen zijn geinformeerd.

Meeloop mogelijkheden bespreken

Week waarin alle aanmeldingen (bulk) gedaan worden

MCT - M voor niveau 2 - 3 en 4 aanmelders afnemen op het MBO

Startmeter voor niveau 2 - 3 en 4 aanmelders afnemen op het MBO

Meeloopmogelijkheden bespreken

Testuitslagen bespreken met de studenten door medewerker MBO

Warme overdracht van ISK leerlingen naar het MBO 

Intake bij ontvangende MBO opleiding en voorlopige plaatsing/opleidingen die snel vol zijn, voor 1 april

Check of alle onderdelen van het staatexamen zijn behaald of alternatief en definitieve plaatsing 



 

Instroomvoorwaarden 

Wij streven ernaar om samen met de ISK scholen te komen tot een passend advies en dus starten op 

niveau. In overleg met de ISK scholen hanteren wij de volgende criteria. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Werk (SW)

• Drempelloos

• 16 jaar op 1 
augustus 
schooljaar

• Geen VO 
diploma

• (Nog) niet 
schoolbaar

Schakel Entree

• Drempelloos

• 16 jaar op 1 
augustus 
schooljaar

• Geen VO 
diploma

• Nog (net) niet 
toe aan Entree

• Leerbaar

• Begeleidbaar

Entree

• Drempelloos

• 16 jaar op 1 
augustus 
schooljaar

• Geen Vo 
diploma

• Richtlijn 
Nederlands A2

MBO 2 (GIT)

• 16 jaar op 1 
augustus 
schooljaar

• VO diploma of:

• Staatsexamen 1 
lezen + 1 ander 
onderdeel

• MCT - m en 
positief advies 
na intake

MBO 3

•16 jaar op 1 
augustus schooljaar

•VO diploma of:

•Staatsexamen 1 alle 
onderdelen 
afgerond of 
Overgangsbewijs 
van HAVO 3-4

•MCT - m en positief 
advies na intake

MBO 4

•16 jaar op 1 
augustus schooljaar

•VO diploma of:

•Staatsexamen 1 alle 
onderdelen 
afgerond + 
Staatsexamen 2 - 2 
onderdelen of  
Overgangsbewijs 
van HAVO 3-4 
(schrijven en lezen)

•MCT - m en positief 
advies na intake

VAVO

•17 jaar op 1 
augustus schooljaar

•Nederlands op 2F

•Onder de 18 jaar -
met akkoord van 
gemeente

Inclusief extra NT 2 indien wenselijk via Up2 Learn/vanuit ISK gelden of Lening inburgering 

Inclusief extra NT 2 indien wenselijk via Up2 Learn/vanuit ISK gelden of Lening inburgering 



 

 

Portfolio en begeleiding een toekomstperspectief 

Een passende plaatsing voor de hele regio vraagt afstemming. Daarom willen we met alle ISK scholen 

werken aan de ontwikkeling van een uniform portfolio. Dit portfolio toont het volgende aan. 

 

 

 

Conform dat wat passend onderwijs van ons vraagt, zal er in overleg met de ISK scholen een 

begeleidingsaanbod worden beschreven. Rekening houdend met de (complexe) problematiek van de 

doelgroep. 

 

 

burgers

CV en 
werkervaring

Taalvordering

1. Taalniveau 

2. Loopbaan&Burgerschap 

3. Rekenniveau 

4. Werkervaring 

5. Beroepenkennis 


