VERVOLGOPLEIDING:
ZOEKEN, KIEZEN & AANMELDEN
Digitaal Doorstroom Dossier via Intergrip
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Fasen van studiekeuze
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Op naar het MBO!
•

Alle vierdejaars

•

Aanmelden bij de vervolgopleiding die bij jou past!

•

Tussen 1 november 2017 en 1 april 2018

UITZONDERING: Sint Lucas. Tussen 1 oktober 2017 en 1 april 2018.
•

Let op: sommige opleidingen zitten al binnen een paar dagen vol!

•

Zorg altijd voor een plan B
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Aanmelden!
Wat is hier voor nodig?
1. Aanmelden via de website van de school
•

•

Kopie Identiteitsbewijs nodig (gescand)
Dit altijd eerst doen! Dan ben je bekend bij de school

2. Invullen & opsturen Digitaal Doorstroom Dossier (DDD)
•

Identiteitsbewijs nodig voor BSN

UITZONDERING: Summa College.
Het Doorstroom Dossier = de aanmelding.
Geen aparte aanmelding via de website van de school nodig.
•

Aanmelden

1. Aanmelden via de website van de school
1.

Ga naar de website van de school

2.

Zoek de opleiding die je wilt volgen

3.

Klik op de knop “ aanmelden”

4.

Doorloop de stappen en beantwoord de vragen

Vergeet niet om een kopie ID toe te voegen aan het aanmeldformulier.
Je mag je voor meerdere opleidingen aanmelden (plan B)
Bij het Summa College is een aanmelding via de website niet nodig. Het opsturen van
het DDD is voldoende.
Aanmelden

2. Invullen & opsturen Digitaal Doorstroom Dossier
(DDD)
•

Een verzameling van informatie over jou die je opstuurt naar de vervolgopleiding die je
wilt gaan volgen.
1. Deel A: informatie ingevuld door jou
•

Persoonsgegevens, schoolloopbaan, stage/werkervaringen, motivatie voor studiekeuze

2. Deel B: informatie ingevuld door jouw mentor
•

Advies over de studiekeuze

3. Akkoordverklaring: ingevuld door jou. Vervolgens stuur je jouw DDD op.

•

Je mag voor meerdere opleidingen een DDD maken.

Aanmelden

Waarom een Digitaal Doorstroom Dossier?
•

Het bevat informatie die de vervolgopleiding nodig heeft om:
•
•

•

Te weten wie jij bent
Te weten welke ondersteuning jij nodig hebt tijdens de studie

Informatie die de vervolgopleiding gebruikt tijdens de intake/kennismaking
•

•

Kun jij onderbouwen waarom je voor deze opleiding kiest?
Ben jij geschikt voor de opleiding?

Aanmelden

Hoe maak je een Digitaal Doorstroom Dossier?
•

Je krijgt van je mentor dit formulier met een uitleg en een
activatiecode.

•

Ga naar de website: www.digitaaldoorstroomdossier.nl

•

Volg de 7 stappen op het formulier nauwkeurig.

Let op:
•

Houd je ID/paspoort bij de hand

•

Gebruik een e-mailadres en wachtwoord die jij kunt
onthouden

Aanmelden

Hoe maak je een Digitaal Doorstroom Dossier?
•

Je hebt alle stappen doorlopen van het formulier.

•

Nu klik je op de knop “ + Nieuw dossier” en ga je het DDD invullen

Aanmelden

Hoe maak je een Digitaal Doorstroom Dossier?
•

Vul alles in tot in de linkse balk alle percentages 100% zijn.

•

Klik vervolgens op

“opsturen naar mentor”

Aanmelden

Invullen van je Digitaal Doorstroom Dossier
•

Deel A af nog niet af.

•

Deel A af en opgestuurd naar de mentor
Deel B nog niet ingevuld.

•

Deel A en B af, maar akkoordverklaring
nog niet af.

•

Het Doorstroom Dossier is ingevuld en
opgestuurd.

Aanmelden

In welke fase zit jij?
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