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Extra Nieuwsbrief voor VO-gebruikers Grip DDD en Overstap VO 
 
In deze Nieuwsbrief staan acties beschreven in het monitoren van de vo-overstappers naar het mbo via Intergrip. 
 

Er verschijnen steeds meer berichten over het Centraal Aanmelden (CA) en de Voorziening Vroegtijdig 
aanmelden (VVA). In de regio zijn daarom bij verschillende decanen vragen gerezen zoals: hoe zit het bij 
ons in de regio? Wat moet ik er mee? Hoef ik dan Intergrip niet meer bij te houden?  
Ook al is nog veel onbekend, toch hopen we je in deze Nieuwsbrief wat nader te kunnen informeren en we 
moedigen je aan om vooral met je vragen te komen! 
In de komende tijd hopen we je zo goed mogelijk in het hele proces mee te nemen. 
 
Het Centraal Aanmelden (CA) en de wet Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA) worden beiden dit jaar 
landelijk geïmplementeerd. In deze Nieuwsbrief informeren we je wat dit betekent voor onze rmc regio 37.  
 
Even een korte uitleg over de betekenis van het CA en het VVA. 
Het Centraal Aanmelden houdt in dat de leerling met een DigiD op eenvoudige wijze kan aan- en 
afmelden voor een mbo-opleiding. Het CA wordt per 1 december actief en alle MBO’s hebben toegezegd 

hiermee te gaan werken (nu of in de toekomst). Een mooi filmpje over de werkwijze is te vinden op Centraal 
Aanmelden in het MBO - YouTube 
Status in onze regio: 
Veel mbo’s hebben aangegeven dit jaar nog op de oude wijze te werken, een enkele mbo (ROC Tilburg) 
werkt al wel het met CA. Het Summa College gaat een opleiding kiezen waarmee ze gaan experimenteren 
met het CA. Het Summa College en ROC Ter Aa hebben werkgroepen opgericht over de betekenis en 
toekomstige inhoud van het DDD. 

 
De Voorziening Vroegtijdig Aanmelden houdt in dat er een koppeling komt tussen vo, mbo en lp/rmc 
waarbij gegevens worden uitgewisseld over de status van de aanmelding van de leerling. Het koppelpunt 
bestaat dus uit drie punten die ingericht worden: het vo, het mbo en de gemeente. Het koppelpunt is 
landelijk per 1 september operationeel geworden. Een plaatje over de werkwijze zie je hieronder en meer 
informatie is te vinden op FAQ voorziening vroegtijdig aanmelden mbo 19072020 (ingrado.nl) 
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https://www.youtube.com/watch?v=WA5WwVTFta0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WA5WwVTFta0&feature=youtu.be
https://www.ingrado.nl/assets/uploads/FAQ_voorziening_vroegtijdig_aanmelden_mbo_19072020.pdf
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Status in onze regio: 
In onze regio wordt het koppelpunt gemeenten pas medio voorjaar 2021 actief. Dat wil zeggen dat 
er nog even geen volledige informatie uitwisseling gaat plaatsvinden. De vo-scholen hebben 
inmiddels allemaal een verwerkersovereenkomst (door DUO) ondertekend voor de uitwisseling. 
De uitwisseling wordt ondergebracht in een leerlingadministratiesysteem zoals Magister, Eduarte of 
Somtoday.   
Het kan zijn dat je als decaan vanuit jouw school de instructie krijgt om de koppeling met het 
leerlingadministratiesysteem in te richten. Zodra de koppeling tot stand is gebracht binnen je 
leerlingadministratiesysteem, vraagt dit (voorlopig) nog even geen actie. 
 
Hoe zit het met de monitoring van de vo-overstappers en het voorkomen van vsv? 
Ter voorkoming van vsv hebben we regionale doelstellingen geformuleerd. De doelstellingen 
worden periodiek besproken in de regiegroep vo-mbo. Daarin zitten vertegenwoordigers van het 
v(s)o (de kringvoorzitters), het mbo, leerplicht, rmc en het samenwerkingsverband. 
De regiegroep zet acties uit ter voorkoming van vsv en vergadert twee maandelijks onder 
voorzitterschap van de doorstroomcoördinatoren vo en mbo. 
Alle v(s)o-overstappers monitoren we via Intergrip waaraan ook de vsv-doelstellingen zijn 
gekoppeld. 
 
Wat zijn nu de verschillen tussen de monitoring via Intergrip en het CA en VVA? 
We hebben de grootste verschillen even op een rijtje gezet voor je:  

 In Intergrip wordt de totale groep overstappers vanuit vo, vso, pro en de havo gemonitord. In de 
koppelpunten komen alleen de vmbo-overstappers.  

 Qua lob kan er aan de voorkant gestuurd worden als de leerling bezig is met een DDD en ook in 
de overstap kan er bijgestuurd worden. Door de statussen regionaal te monitoren en terug te 
koppelen aan vo en mbo, is er zicht op vsv. De statussen vanuit de koppelpunten zijn beperkter 
dan we nu in Intergrip hebben en er is geen regionaal overzicht.  

 Met het DDD kan er een warme overdracht aangevraagd worden hetgeen bijdraagt aan een 
goede start van de student op het mbo. Bij het CA is er niets zichtbaar voor het vo, waarmee er 
geen zicht is waar de leerling zich aanmeldt en dit is ook geen DDD. 

 In Grip Overstap vo kan er gemonitord worden op de soort opleiding waar de leerling zich 
aanmeldt. Het koppelpunt vermeldt alleen de naam van de mbo waar de leerling is aangemeld, 
niet de soort (quotum)opleiding, niveau, bol of bbl.  

Kortom het monitoren van vsv dat we nu hebben ondergebracht in Intergrip, dient een ander doel 
dan de koppelpunten en heeft daarmee een regionale functie in het voorkomen van vsv. 
 
Hoe gaat het dan in de toekomst? 
Dit schooljaar blijft alles bij het oude. Daarmee blijft Intergrip het instrument waarmee onze 
leerlingen de aanmelding (het DDD) doen en volgen we het verdere verloop van de aanmelding. 
Ten aanzien van partners in het vo en mbo zullen we onze regionale vsv-agenda onder de 
aandacht blijven brengen en ook de effecten van het CA en de VVA kritisch volgen. 
We zien op allerlei mbo-scholen dat ze aan de slag gaan met het CA en het wel of niet opvragen 
van een DDD of loopbaandossier. Ook daar zullen we onze vsv-agenda onder de aandacht blijven 
brengen, de meerwaarde van een DDD en de warme overdracht onderstrepen in een zo breed 
mogelijk gedragen regionale aanpak.  
Daarnaast loopt nog een extra ontwikkeling, namelijk de (nieuwe) tool Jongeren in Kwetsbare 
Positie (JIKP) van Intergrip welke ook opengesteld gaat worden voor de leerlingen uit de 
basisberoepsgerichte leerweg. De werkgroep die hier mee bezig is, hoopt in het voorjaar daar meer 
over te kunnen berichten. 
  
Kortom: 
Veel ontwikkelingen zijn gaande in de regio, maar vooropgesteld blijft dat we de aanmelding van de 
leerling blijven monitoren in Intergrip, waarmee we al onze leerlingen zo goed mogelijk in beeld 
blijven houden én waarmee we hen kunnen begeleiden naar de juiste plek met de juiste 
begeleiding! 


