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ROLLEN: VO / VO BEHEERDER | MBO / MBO BEHEERDER

Wat is het DDD?
Achtergrond
Het Doorstroomdossier (DDD) is een overdrachtsdossier dat kan worden gebruikt voor een
soepele overstap van een leerling naar het mbo. Middels dit dossier wordt het mbo in staat
gesteld om relevante informatie van de leerling te ontvangen, zodat hij/zij een goede start kan
maken op de vervolgopleiding. Ook kan het mbo hierdoor tijdig voorsorteren op een eventueel
benodigde ondersteuningsbehoefte om de leerling te helpen slagen op het mbo.
Het DDD
Schematisch kan het DDD als volgt worden weergegeven:

Het DDD bestaat uit drie delen:
- deel A (leerlingdeel)
- deel B (mentordeel – keuzereflectie en warme overdracht)
- akkoordverklaring (leerling)

Het DDD
Er zijn enkele belangrijke uitgangspunten bij het DDD:
1. Inhoud
Elk mbo kan zelf bepalen welke informatie nodig is om de leerling goed te kunnen ontvangen.
Per mbo kan de inhoud van het DDD dan ook verschillen. In het algemeen kunt u denken aan
persoonlijke gegevens, keuzebepaling/LOB, ondersteuningsbehoefte, warme overdracht, etc.
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Mbo’s gebruiken deze informatie bij de intake en/of start van het schooljaar om de nieuwe
studenten goed te begeleiden en leren kennen.
2. Monitoring
Gezien het belang van deze informatie, is een juiste samenwerking tussen vo en mbo van grote
meerwaarde. Het vo kan monitoren (en sturen) op de voortgang van leerlingen bij het maken van
een DDD. Mbo’s die gebruikmaken van het DDD, ontvangen deze liefst (zo spoedig mogelijk) bij
elke aanmelding. Binnen Intergrip kunnen mentoren en decanen van het vo zien of leerlingen
een mbo-aanmelding hebben, of zij daar een DDD voor hebben en zo ja, in welke fase (A, B,
Akkoordverklaring) dit dossier zich bevindt. Zo kan ook worden gestuurd op een tijdige
afronding.
3. Een goede start
Voor leerlingen waar een bepaalde ondersteuningsbehoefte of warme overdracht gewenst is, is
het DDD een zeer effectieve manier om dit kenbaar te maken. Het mbo kan zo tijdig voorsorteren
op wat er nodig is om deze student op het mbo te helpen slagen.
4. Privacy
Privacy en gegevensbescherming zijn belangrijke onderwerpen voor het delen van informatie in
het DDD. De privacy grondslag voor het delen van het DDD is een toestemmingsverklaring. De
leerling geeft akkoord op het delen van de opgegeven informatie met het betreffende mbo,
alvorens de informatie gedeeld wordt. Om deze reden wordt elk dossier ook afgesloten met een
akkoordverklaring. Afhankelijk van de leeftijd van de leerling kan ook om een
ouderbetrokkenheid worden gevraagd.
Daarnaast zijn de dossiers binnen Intergrip enkel inzichtelijk binnen een beveiligde, digitale
omgeving. Alleen mensen met een gebruikersaccount en bijbehorende autorisatie gegevens
inzien.
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MEER INFORMATIE
Wat is een Digitaal Doorstroomdossier?
Wat zijn relevante data binnen het Digitaal Doorstroomdossier (DDD)?
Welke reminders worden er voor een Digitaal Doorstroomdossier verstuurd?
Meerdere Digitaal Doorstroomdossiers per leerling
Wie vult de akkoordverklaring in?
Wat gebeurt er met het Digitaal Doorstroomdossier na de akkoordverklaring?

Voor meer informatie en onderwerpen: klik hier.
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