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GRIP Doorstroomdossier
ROLLEN: VO / VO BEHEERDER

DDD Monitoren voortgang leerling
Achtergrond
Via het Doorstroomdossier (DDD) worden gegevens van de leerling overgedragen aan het mbo.
Het DDD bestaat uit:
- deel A (leerlingdeel)
- deel B (mentordeel – keuzereflectie en warme overdracht)
- akkoordverklaring (leerling)
Elk onderdeel moet worden afgerond voordat het dossier naar een volgend onderdeel kan.

1. Overzicht ‘Mijn leerlingen’
De leerling begint met het activeren van het account, alvorens een DDD te kunnen starten. In uw
Intergrip omgeving kunt u zien of leerlingen hun account hebben geactiveerd (vinkje) of niet
(kruisje).
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Het overzicht toont daarnaast de volgende kolommen en informatie:
- Beste keuze: toont de aanmelding met de hoogste aanmeldstatus vanuit de module
GRIP Overstap VO
- Verst gevorderde dossier: toont welk dossier van de leerling het dicht bij afronding zit
(of al is afgerond)
- Vervolgkeuze: toont voor welk mbo het verst gevorderde dossier is gemaakt
Er kan een verschil zitten tussen de beste keuze (aanmelding bij het mbo) en de vervolgkeuze in
het verst gevorderde dossier. Een leerling kan meer dan één dossier maken, dus mogelijk is er al
een dossier in de maak voor het mbo van de beste keuze.
Klik op het loepje om alle dossiers van een leerling te bekijken.
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2. Te behandelen dossiers
Het menu onderdeel ‘Dossiers’ toont alle dossiers die zijn gestart en afgerond. Ook is te zien:
1. in welke fase (deel A, B of akkoordverklaring) elk dossier zicht bevindt
2. hoe lang een dossier al in die fase zit

3. Overstap vs DDD
De mbo’s die met het DDD werken, ontvangen graag zo snel mogelijk een afgerond DDD bij elke
aanmelding. De rapportage Overstap vs DDD toont u precies waar nog actie nodig is.
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De oranje kolommen hieronder laten zien waar ofwel qua aanmelding ofwel qua DDD nog actie
gevraagd is. Voor deelnemende mbo’s eindigen alle leerlingen idealiter in de meest rechter
kolom.

NB: links ziet u de klassen. Als u op een klas klikt, krijgt u dit overzicht op leerling niveau. Het overzicht
is ook te exporteren naar excel of pdf.
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GRIP Doorstroomdossier
MEER INFORMATIE
Wat is een Digitaal Doorstroomdossier?
Digitaal Doorstroomdossiers blijven te lang in de akkoordverklaring staan
Meerdere Digitaal Doorstroomdossiers per leerling

Voor meer informatie en onderwerpen: klik hier.
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