DDD Handleiding Leerling - Deel II “Invullen Deel A”
Deze handleiding gaat ervan uit dat je al een account hebt aangemaakt, zie hiervoor deel 1 van de
handleiding “aanmaken account”. We gaan verder met stap 8.
Stap 8 Je hebt een account aangemaakt op de website en vanaf nu kun je daarmee inloggen (zie
stap 1 t/m 7 van de handleiding deel 1 “aanmaken account”). Log weer in op de website
www.digitaaldoorstroomdossier.nl.
Stap 9 Klik op “nieuw dossier” als je nog geen dossier gestart bent. Anders ga je verder met deel A.

Stap 11 Het Doorstroomdossier dat je gekozen hebt opent zich. Je begint op de eerste bladzijde,
“Persoonlijke gegevens” (zie het plaatje hieronder).

Rode pijl: aan de linkerkant, onder de rode pijl, staan alle bladzijden die je in totaal in moet
vullen met elk een onderwerp. Als het groen geblokt is, ben je op die bladzijde bezig.
Blauwe pijl: aan de rechterkant, onder de blauwe pijl, zie je de bladzijde die je moet invullen.
De eerste bladzijde is “Persoonlijke gegevens”. Vul deze vragen allemaal in. Je BSN nummer,
e-mailadres en je naam zijn al automatisch voor je ingevuld. Controleer altijd je gegevens.
Oranje pijl: Als je geen tijd meer hebt om verder in te vullen, druk je op “opslaan en sluiten”,
rechts bovenaan, zie de oranje pijl. Alles wat je wel hebt ingevuld wordt opgeslagen en je
kunt een andere keer weer opnieuw inloggen en verder gaan. Dit geldt voor alle bladzijden.
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Als je alles bij “Persoonlijke gegevens” hebt ingevuld, zie je dat aan de linkerkant ”100%” is
komen te staan achter “persoonlijke gegevens”. Dit betekent dat je alles hebt ingevuld van
dit onderwerp en je nu kunt verder gaan naar het volgende. Als er een ander getal staat,
betekent dit dat je nog niet alles hebt ingevuld, maar een gedeelte. Zolang het niet op 100%
staat, kun je je dossier niet verder doorsturen!
Let op:
- Bij telefoonnummer: je kunt ook een mobiel nummer invullen bij “Telefoon”
- De licht grijze letters en getallen: deze zijn als voorbeeld ingevuld, zodat je weet hoe je
het moet invullen. Je kunt er zelf andere letters en getallen overheen typen.
Als je alles hebt ingevuld, ga je door naar het volgende scherm, door op “volgende” te drukken.
Stap 12 School van herkomst
De volgende bladzijde is “School van herkomst”. Hier vul je ook alle vragen in.

Ook hier komt er 100% in de linker kolom te staan als je alles hebt ingevuld en kun je doorgaan naar
de volgende bladzijde door op de knop “volgende” te drukken.
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Stap 14 Competenties

Op deze bladzijden wordt gevraagd naar jouw competenties: waar ben je goed in, waarin moet je
nog oefenen of leren. Je kunt kiezen uit vijf scores door een van deze opties aan te klikken. Het
vraagteken klik je aan als je het echt niet weet. Op de pagina staat uitgelegd hoe je dit moet invullen.
Stap 15 Stages/werk
Op deze bladzijde kun je gegevens invullen over stages die je gelopen hebt. Je kunt maximaal 3
stages invullen, vul je laatste 3 stages in. Ook kun je je werkervaring invullen: waar heb je gewerkt en
wat heb je daar gedaan (bijvoorbeeld bij de supermarkt vakkenvullen).
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Stap 16 Passend Onderwijs
De laatste bladzijde van de pagina’s “persoonsgegevens” is de bladzijde “passend onderwijs”.
Hier kun je invullen of je ooit hulp of ondersteuning hebt gehad buiten de klas om voor bijvoorbeeld
taal of rekenen. Ook worden er andere vragen gesteld waar je met ja of nee op kunt antwoorden.

Als je alles hebt ingevuld, zijn de eerste vijf onderdelen van het leerlingdeel A van het digitale
doorstroomdossier ingevuld. Je kunt altijd nog iets wijzigen als je wilt, maar het programma
onthoudt al je antwoorden. Als je een nieuw doorstroomdossier opent voor bijvoorbeeld een andere
opleiding op een ander ROC, dan kopieert het programma al deze antwoorden vanzelf en hoef je niet
alles opnieuw in te vullen.
Op naar het laatste onderdeel, de vervolgkeuze!
Stap 17 Je bent nu aangekomen op de bladzijde van de Vervolgkeuze.

Geef aan op welk moment je gaat starten met de opleiding. En kies daarna voor vervolgkeuze. Eerst
wordt gevraagd naar welke school je wilt gaan. Type de beginletters van je school in, dan zoekt het
systeem de naam erbij, dubbelklik dan op de naam die de juiste is.
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Hierna wordt gevraagd welke opleiding je wilt gaan volgen. Type de beginletters van je opleiding in
het invulveld in (zie weer de rode pijl), automatisch zoekt het programma dan alle opleidingen die
daarmee beginnen. Selecteer de opleiding van je keuze. Klik op de knop “volgende”. In het voorbeeld
is gekozen voor de opleiding topkok.

Als je alles hebt ingevuld krijg je een overzicht voor welke opleiding, op welke school en in welke
plaats, je gekozen hebt. Druk op de zwarte knop “volgende”, rechts onderaan.
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Stap 18 Motivatie
Geef antwoord op de vragen en druk weer op “volgende”, rechts onderaan.

Stap 19 Voorbereiding keuze
Je bent nu op de laatste bladzijde van het leerlingdeel. Hier vul je in waarom je vindt dat de opleiding
goed bij je past.

Als het goed is heb je alles ingevuld en staat in de linkerkolom alles o p “100%”, net als in het
voorbeeld hierboven. Nu kun je op de knop drukken “opsturen”.
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Stap 20 Het volgende scherm verschijnt.

-

Kies jouw mentor uit het lijstje onder het pijltje waar de rode pijl naar wijst.

Stap 21 De mentor krijgt jouw leerlingdeel A via de e-mail toegestuurd. De mentor gaat deel A lezen
en vragen over jou invullen. Ook zegt de mentor of hij het eens is met wat jij hebt ingevuld
of niet. Als de mentor klaar is met het mentordeel B in te vullen, stuurt de mentor het terug
naar jou.
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