Invoering van het Digitaal DoorstroomDossier in Rijnmond in 2017-2018
1. Wat gaat er gebeuren?
Komend schooljaar (2017-2018) wordt het Digitaal Doorstroomdossier (DDD) van Intergrip ingevoerd
in de regio Rijnmond. Voor jongeren die de overstap maken van het vo naar het mbo werd tot op
heden het D-formulier gebruikt. Dit formulier is een papieren formulier, maar is vanaf komend
schooljaar digitaal om het gebruik ervan voor iedereen makkelijker te maken en de overstap naar het
MBO beter te laten verlopen. Daarnaast kan het digitale formulier makkelijker worden gebruikt in
het LOB programma op de school. Het is een veiligere manier om gegevens over te dragen en zorgt
ook voor een snellere verwerking bij het MBO.
Om deze invoering voor de hele regio Rijnmond in goede banen te leiden ontvang je een planning
voor het komende schooljaar zodat je weet wat je kan verwachten. Op 12 oktober is de uitgebreide
overstapkalender beschikbaar.
2. Waarom gebruiken we vanaf 2017-2018 het DDD?
Alle vo-scholen hebben de afgelopen jaren de opleidingskeuze en beroepenvoorlichting omgebouwd
naar een LOB-programma. LOB leidt tot een bewustwording die voor sommige jongeren al op de
bassischool begint, voor anderen in de bovenbouw van het vo. Dit wordt op het MBO voortgezet. De
jongere moet op sommige momenten enkele conclusies trekken. In de 4e klas is dat ‘dit zou een
goede volgende stap in mijn loopbaan(-ontwikkeling) zijn’. Die conclusies werden in de regio
Rijnmond verwoord in het D-formulier, vanaf het schooljaar 2017-2018 in het DDD. De vorm
verandert, de visie blijft gelijk.
Door één werkwijze af te spreken in de regio en een digitaal instrument te gebruiken, verwachten de
vo-scholen en de MBO-instellingen dat het (advies)gesprek bij de intake op het mbo effectiever
wordt. De leerlingen zullen het (meer) zien als een deel van hun LOB-proces. Dit is belangrijk in het
licht van de nieuwe wettelijke eisen aan de toelating tot het MBO.
Veel leerlingen werken aan een loopbaandossier, dit is doorgaans te omvangrijk om bij de intake
gebruikt te worden. In het DDD kan de leerling belangrijke informatie en conclusies samenvatten.
Het DDD wordt bij de intake gebruikt, de intaker kan snel de kern uit de informatie halen en in het
gesprek ingaan op de stappen die de leerling gezet heeft.
3. Wat kun je verwachten?
Uiteraard volgen er nog instructies en trainingen over het gebruik van het DDD.
Maar belangrijk om te weten; voor het invullen van het DDD speelt de mentor een belangrijke rol.
Daarom heeft ook de mentor vanaf 1 oktober een DDD-rol in Intergrip nodig om een reflectie op het
ingevulde deel van de leerling in te vullen (Deel B, klopt wat de leerling heeft opgeschreven?). Tijdens
het versturen van de leerlinglijst (dit wordt doorgaans door de administratie gedaan) wordt komend
jaar daarom ook naar de gegevens (naam en e-mail adres) van de mentor van de leerling gevraagd.
Hierdoor ontvangt de mentor ook een account.

De rol van de decaan is het monitoren van de voortgang en de mentoren ondersteunen waar nodig.
De leerling ontvangt een activatiecode van zijn mentor/decaan om een dossier aan te kunnen maken
via www.digitaaldoorstroomdossier.nl. Hiermee kan de leerling starten met het aanmaken van een
dossier (er zijn handleidingen voor de leerling beschikbaar). Op het moment dat deel A door de
leerling is ingevuld, vult de mentor deel B in. Daarna moet de leerling akkoord geven op het complete
DDD en wordt het DDD doorgestuurd naar de opleiding waar de leerling zich heeft aangemeld.
Aanmelden gaat nog steeds via de gebruikelijke weg bij het MBO, via de website.
In oktober is er een informatiepakket beschikbaar met daarin een link naar een filmpje, een aantal
voorbeelden van lessenseries, de overstapkalender, handleidingen voor mentoren, decanen en
leerlingen, etc.
4. Wat stuur je aan ouders?
Het is belangrijk om ouders te informeren dat hun zoon/dochter een DDD gaat invullen en dat de
privacy gewaarborgd is. Hiervoor is een voorbeeldbrief opgesteld die je kunt gebruiken om de ouders
te informeren. Uiteraard dient deze aan de situatie van de eigen vo-school aangepast te worden.
TIP: bespreek het LOB-programma én het DDD op een ouderavond in september of oktober en nog
eens in de maanden januari - maart.
5. Tijdpad

Planning implementatie DDD
Wanneer?
vanaf 1 september t/m
1 oktober

12 oktober

Nader te bepalen
september - november
Vanaf 13 oktober
Vanaf 1 november

Wat?
Inladen leerlinggegevens in Intergrip van
overstappende leerlingen, inclusief
gegevens mentor.
Voorlichting aan ouders (verzorgers).
Planning DDD in LOB-programma
MBO-dag - Algemene kennissessie voor
decanen over DDD
Informatiepakket beschikbaar met
handleiding, lessuggesties,
voorlichtingsfilmpje, overstapkalender etc.
Trainingssessies voor de
samenwerkingsverbanden
Decanen instrueren mentoren over gebruik
DDD
Informeren leerlingen, verstrekken
activatiecodes, Bespreken DDD en
monitoren op de voortgang.

Wie?
vo-scholen,
administratie/decaan

Decanen Rijnmond

AuditConnect
Decaan
Mentor/Decaan

We hopen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor meer informatie neem contact op met
Julia Stobbelaar via juliastobbelaar@auditconnect.nl.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Overstap VO-MBO Regio Rijnmond
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