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Geachte mevrouw, geachte heer,
Al sinds 2011 wordt in de regio Rijnmond gebruikgemaakt van Intergrip om de overstap van vmbo
naar mbo te volgen. Mede dankzij dit instrument is voortijdig schoolverlaten (VSV) in relatie tot de
overstap sterk teruggedrongen en komt ondersteuning bij de juiste leerlingen terecht. Het Bestuurlijk Overleg VSV heeft vrijdag 9 juni jl. besloten om in de regio Rijnmond komend schooljaar
naast de module overstap ook gebruik te gaan maken van de module Digitaal DoorstroomDossier
(DDD).
In deze brief willen wij u hierover nader informeren.
D-formulier, het loopbaandossier en de overstap naar het mbo
De mentoren en de decanen van de vmbo-scholen werken met de leerlingen aan hun loopbaandossier. Hierin documenteren de leerlingen hun groei naar de keuze van een vervolgopleiding. De conclusie van hun ‘zoektocht’ noteren zij op dit moment in het
(papieren) D-formulier. Dit formulier is in de regio ontwikkeld
door de mbo-instellingen en decanen van vmbo-scholen en is
recent aangepast aan de inzichten rondom het verwerven van
loopbaancompetenties. De leerlingen nemen - als het goed is het D-formulier mee naar het intakegesprek op het mbo.
D formulier wordt DDD
Het D-formulier krijgt in het DDD een nieuwe vorm. De visie op
loopbaanleren blijft gelijk, slechts de vorm is aangepast.
Met de informatie die in het DDD overgedragen wordt, kan de
leerling in de juiste mbo-opleiding geplaatst worden en zo nodig adequate ondersteuning geboden worden. Wij zijn ervan
overtuigd dat het document in de nieuwe, digitale vorm de

Wat is het DDD?
Het DDD is een webapplicatie waarin de leerling informatie over zijn (haar) competenties
en ervaringen geeft. Hij (zij) geeft een motivatie voor de keuze van een opleiding. Nadat
de leerling de vragen heeft beantwoord,
stelt hij (zij) het beschikbaar aan de mentor
die enkele vragen beantwoordt. Deze vragen
gaan over de ondersteuningsbehoefte en de
mentor geeft aan of hij (zij) de opleidingskeuze van de leerling ondersteunt.
In overleg met zijn (haar) ouders stelt de
leerling het formulier beschikbaar voor de
vervolgopleiding. Hier kan de intaker het formulier raadplegen en zich op de intake voorbereiden.

kwaliteit van LOB en daarmee de keuze van de vervolgopleiding
van de leerlingen ten goede zal komen.
Het gebruik van het DDD heeft zich in de afgelopen jaren in andere regio’s - zowel stedelijk als
meer landelijk - bewezen.
Het gebruik sluit aan bij de processen die in het vmbo al bekend zijn (het denken in loopbaancompetenties, het toewerken naar een conclusie en het gebruik van Intergrip in relatie tot de overstap).
Met het algemeen gebruik van het DDD zal het denken over de overstap als moment in de loopbaanontwikkeling een krachtige impuls krijgen.

Waarom digitaal?
De informatievoorziening aan het mbo wordt beter en verloopt volgens op een eenduidige manier.
De leerlingen kunnen het formulier niet kwijt raken en zo nodig hergebruiken voor een tweede opleiding. Met het beantwoorden van de vragen, kijkt de leerling terug op het lob-proces van het
vmbo en kan zich voorbereiden op de intake van het mbo. Het lob–proces loopt vervolgens door in
het mbo.
Voor het mbo betekent het dat de informatie direct in de administratieve systeem terecht komt
en beschikbaar is gedurende de intake en verder begeleiding van de (aankomend) student.
Wat betekent het voor de gebruikers?
Na de zomervakantie worden zowel de vmbo- als de mbo-gebruikers nader geïnformeerd over de
praktische gevolgen van het gebruik van het DDD.
Er komen handleidingen om het DDD efficiënt te verwerken in het LOB-proces, er zal voorlichtingsmateriaal beschikbaar komen dat in de scholen gebruikt kan worden voor de instructie van leerlingen en voor de ondersteuning van mentoren in het vmbo en voor de intakers van het mbo; er
worden workshops georganiseerd voor de mensen die er mee gaan werken en er wordt een helpdesk ingericht.
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