Brielle, 10-12-18
Betreft: digitaal doorstroomdossier en Overstap naar het MBO
Beste ouders/verzorgers van 4 VMBO,
Beste ouders/verzorgers,
Het is gebruikelijk dat leerlingen die naar het mbo gaan:
1. zich aanmelden voor een MBO opleiding via de website van het MBO
2. een informatieblad invullen op verzoek van het MBO. Elke leerling geeft informatie over de studiekeuze,
waarin hij (zij) goed of minder goed is en motivatie voor de opleiding. Ook de mentor beantwoordt enkele
vragen. De mbo-instellingen in de regio Rijnmond hebben afgesproken om een digitaal informatieblad te
gebruiken, het digitaal doorstroomdossier (DDD).
Na ontvangst van zowel de aanmelding als het DDD wordt de leerling pas uitgenodigd voor een intakegesprek.
Van de docent Maatschappijleer, dhr. V.d. Ruit, krijgt uw zoon of dochter inloggegevens en een code om via de site
www.digitaaldoorstroomdossier.nl het doorstroomdossier in te kunnen vullen. In het eerste gedeelte vult uw zoon of
dochter verschillende vragen, daarna beantwoordt de mentor enkele vragen. Tot slot stelt uw zoon of dochter - in
overleg met u - het formulier aan de gekozen opleiding beschikbaar stelt.
Het voordeel hiervan is dat uw zoon/dochter en de mentor het dossier maar één keer hoeven in te vullen, hierna kan
het - met enkele kleine aanpassingen - voor meerdere scholen/opleidingen gebruikt worden. Voor ons is het voordeel
dat wij beter zicht hebben op de voltooiing van de aanmelding(en).
Voor dit systeem leveren wij gegevens van alle leerlingen via een beveiligde verbinding bij de systeemleverancier
(Intergrip) aan. Wij hebben in de regio Rijnmond al enkele jaren ervaring met dit bedrijf en weten dat zij de regels
rondom privacy en informatiebeveiliging correct uitvoeren. Wij hebben met dit bedrijf daarover een z.g.
verwerkersovereenkomst gesloten. De mbo-scholen kunnen deze gegevens pas gebruiken wanneer uw zoon/dochter
zich heeft aangemeld voor een opleiding van de betreffende school.
Een deel van de leerlingen heeft bij ons op school extra ondersteuning gekregen. Wij gaan graag met u in gesprek
over de vraag wat u de ontvangende school daarover het beste kunt laat weten om uw zoon of dochter een goede
start bij de vervolgopleiding te geven. U kunt bij de mentor aangeven of u wilt dat wíj bepaalde informatie
overdragen.
Weet u overigens dat als uw zoon (dochter) zich uiterlijk 1 april 2019 aanmeldt voor een vervolgopleiding hij (zij) in
de meeste gevallen toelatingsrecht heeft tot deze opleiding? Meer informatie hierover vindt u op de site van de
vervolgopleiding.
Zoals aangegeven krijgt uw zoon/dochter van de dhr. V.d. Ruit de inloggegevens voor zijn (haar) persoonlijke
account. Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd, maar aarzelt u niet om ons (mij of de mentor) te
benaderen als u toch nog vragen heeft over het DDD, het toelatingsrecht of de opleidingskeuze of om een afspraak te
maken om te spreken over informatieoverdracht aan de vervolgopleiding.
Met vriendelijke groet,
Marjon Amersfoort
Loopbaanbegeleider VMBO LW/BB/KB

