
Het Digitaal 
Doorstroom Dossier 
(DDD of GRIP doorstroomdossier)

Leuk dat je je hebt aangemeld of gaat aanmelden voor een 
opleiding bij Rijn IJssel.
        We gaan je zo snel mogelijk plaatsen, maar we hebben nog wel wat extra informatie van je 
nodig. Daarom ontvangen wij graag zo snel mogelijk jouw ingevulde Digitaal Doorstroom Dossier.

Ook wanneer je niet op een vmbo in de regio zit of een tijdje 
niet naar school bent geweest omdat je bijvoorbeeld hebt 
gewerkt of niet in de gelegenheid was om scholing te volgen, 
ontvangen wij graag jouw DDD.

Voordat je begint aan jouw opleiding willen we graag weten 
welke ondersteuning je nodig hebt. Een zorgvuldig ingevuld 
DDD geeft ons de gewenste informatie over hoe wij jou  
het beste kunnen helpen tijdens je opleiding. De informatie  
uit het DDD en het aansluitende welkomstgesprek of  
groepswelkom kunnen we gebruiken om je ondersteunings-
plan op te stellen, als loopbaanbegeleidingsmiddel en/of als 
coachingsmiddel.

      Jouw mentor van je huidige school en jij vullen dit DDD 
in en Rijn IJssel ontvangt dan jouw gegevens. Laat ook je 
ouders of verzorgers meekijken voordat je het DDD aanlevert. 

Scholen worden met ingang van 01-08-2023 verplicht tot het 
maken van schriftelijke afspraken met studenten die een 
ondersteuningsbehoefte nodig hebben, zoals bijvoorbeeld 
een handicap of chronische (langdurige) ziekte. Om aan deze 
wet te voldoen en om ervoor te zorgen dat je overstap naar 
Rijn IJssel zorgvuldig verloopt, vragen wij alle leerlingen een 
Digitaal Doorstroomdossier (DDD) in te vullen.

Zit je op een vmbo in de regio, dan kan je mentor of decaan 
jou daar meer over vertellen. 

Wat vul je precies in?

In het DDD vul je gegevens in over jouw vooropleiding, 
motivatie en of je extra ondersteuning nodig hebt.  
Jij vult zelf deel A in en je mentor deel B. Het DDD 
bespreken we met jou tijdens je welkomstgesprek 
of groepswelkom. Het is dus belangrijk om na je 
aanmelding zo snel mogelijk je DDD in te vullen. 

Ben je decaan of mentor in 
het voortgezet onderwijs en 
wil je meer weten over wet 
verbetering rechtsbescherming 
mbo-studenten scan dan de  
QR-Code.


