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2 Gebruikershandleiding 

 

GRIP Doorstroomdossier 
ROLLEN: VO / VO BEHEERDER 

DDD Monitoren warme overdracht 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) 

In deel B kan worden aangegeven of er een warme overdracht gewenst is. Vanuit de module 

GRIP Doorstroomdossier kan worden bijgehouden voor wie een warme overdracht is 

aangevraagd en kunnen ze worden afgehandeld. 

 

1. Overzicht warme overdrachten 

Het overzicht ‘warme overdrachten’ toont alle leerlingen voor wie in het DDD een warme 

overdracht is aangevraagd en/of nog moet worden afgehandeld. 

 
 

Alle warme overdrachten 

In het overzicht ‘alle warme overdrachten’ vindt u alle leerlingen voor wie een warme overdracht 

is aangevinkt in het DDD.U ziet hier: 

- de betreffende vervolgkeuze (mbo en opleiding) 

- de status van het dossier 

- de mogelijkheid om de warme overdracht te bekijken 

- de status van de afhandeling 
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Klik op de knop ‘bekijken’ om de details van de aangevraagde warme overdracht te bekijken. 

 

 
 

Te behandelen warme overdrachten 

Dit overzicht toont de warme overdrachten die nog open staan. Als het mbo contact met u heeft 

opgenomen om de warme overdracht op te pakken, kunt u deze daarna in het systeem op 

‘afgehandeld’ zetten.  
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1. Overzicht OPP 

In deel B van het DDD kan indien nodig ook een ontwikkelperspectiefplan (OPP) worden 

toegevoegd. Deze kunnen in de module GRIP Doorstroomdossier worden teruggevonden.  
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GRIP Doorstroomdossier 
MEER INFORMATIE 

Wat is een Digitaal Doorstroomdossier? 

Hoe geef ik aan dat contact is gewenst over een leerling? 

Hoe voeg ik een ontwikkelingsperspectief toe? 

Waar vind ik een overzicht van de leerlingen met een ontwikkelingsperspectief? 

Waar vind ik een overzicht van de leerlingen met een warme overdracht? 

Kan ik nog een ontwikkelingsperspectief document toevoegen als het Digitaal 

Doorstroomdossier al akkoord verklaard is? 

Wat is het verschil tussen 'Contact gewenst' en Ontwikkelingsperspectief? 

 

Voor meer informatie en onderwerpen: klik hier.  

 

https://capturum.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/8/topic/5d4d4370-2a43-4682-9c15-94293e88aed9/article/5266079953
https://capturum.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/8/topic/5d4d4370-2a43-4682-9c15-94293e88aed9/article/5266080292
https://capturum.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/8/topic/5d4d4370-2a43-4682-9c15-94293e88aed9/article/5266080447
https://capturum.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/8/topic/5d4d4370-2a43-4682-9c15-94293e88aed9/article/5266080280
https://capturum.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/8/topic/5d4d4370-2a43-4682-9c15-94293e88aed9/article/5266080275
https://capturum.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/8/topic/5d4d4370-2a43-4682-9c15-94293e88aed9/article/5266080297
https://capturum.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/8/topic/5d4d4370-2a43-4682-9c15-94293e88aed9/article/5266080297
https://capturum.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/8/topic/5d4d4370-2a43-4682-9c15-94293e88aed9/article/5266080318
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