Digitaal Doorstroomdossier - MBO College Hilversum
WAT IS HET DIGITAAL DOORSTROOMDOSSIER?
In het Digitaal Doorstroomdossier (DDD) staat extra informatie die belangrijk is bij je aanmelding
voor een mbo-opleiding. Het gaat vooral over LOB (loopbaanoriëntatie- en begeleiding), jouw
keuzemotivatie en de mening van je mentor over jouw studiekeuze. Deze informatie is handig om te
hebben bij de kennismaking met onze school en je opleiding.
Het document helpt ons om jou alvast wat beter te leren kennen en de overstap naar het MBO
College Hilversum nog beter te laten verlopen. We zouden het daarom heel fijn vinden als je het
doorstroomdossier vóór de kennismaking in wilt vullen. Let op: het doorstroomdossier moet ook
ingevuld worden door jouw mentor, decaan, loopbaanbegeleider of werkgever dus houd daar
rekening mee in je planning.
➤ Heb jij het doorstroomdossier al ingevuld via mijn.intergrip.nl? Hartstikke goed, dan hoef je
verder niets te doen.
➤ Heb jij het doorstroomdossier nog niet ingevuld? Lees dan gauw verder!
DEEL A EN DEEL B
Het doorstroomdossier bestaat uit twee delen: deel A en deel B. Wij vragen jou om deel A in te
vullen. Deel B moet worden ingevuld door je mentor, decaan of loopbaanbegeleider. Zit je niet op
school, maar ben je aan het werk? Dan kun je je werkgever vragen om deel B in te vullen. Zit je niet
op school en ben je ook niet aan het werk? Dan hoeft deel B niet ingevuld te worden.
Let op! Ben je 23 jaar of ouder? Dan hoef je geen doorstroomdossier aan te maken.
ACCOUNT AANMAKEN OP MIJN.INTERGRIP.NL
Om het doorstroomdossier in te kunnen vullen moet je eerst een account aanmaken op de website
van Intergrip.
➤ Heb je al een account aangemaakt op mijn.intergrip.nl? Ga dan naar de site en log in. Lees
hieronder verder bij ‘Het digitaal doorstroomdossier invullen’ voor de vervolgstappen.
➤ Heb je nog geen account aangemaakt op mijn.intergrip.nl? Maak deze dan aan door de
instructies op de site te volgen. Wanneer je account succesvol is aangemaakt, krijg je hiervan een
bevestiging op het opgegeven e-mailadres. Let op: deze link is slechts 24 uur geldig. Na bevestiging
via de link en het aanmaken van je eigen wachtwoord, kun je inloggen en het doorstroomdossier
invullen.
HET DIGITAAL DOORSTROOMDOSSIER INVULLEN
Bij het aanmaken van het doorstroomdossier vul je eerst de school ‘MBO College Hilversum’ in en
selecteer je daarbij jouw opleiding uit de lijst. Hierna kun je het dossier gaan invullen. Het
doorstroomdossier bestaat uit drie delen:
1) Deel A: vul je zelf in;
2) Deel B: wordt ingevuld door je mentor, decaan, loopbaanbegeleider of werkgever;
3) Akkoordverklaring: hierin geef je aan dat je akkoord gaat met het delen van de ingevulde
informatie in deel A en B met het MBO College Hilversum.

Het invullen van het doorstroomdossier is zowel voor jou als voor jouw huidige school (indien van
toepassing) gratis.
Het is niet verplicht om het in te vullen. Maar het is dus fijn als je het wél doet, zeker als je extra hulp
of begeleiding nodig hebt op school of nog twijfelt over je keuze.
HEB JE EEN VRAAG OVER HET DIGITAAL DOORSTROOMDOSSIER?
Ga naar de helpdesk: http://helpdesk.intergrip.nl. Staat jouw antwoord daar niet tussen? Op de
website kun je een vragenformulier invullen of bel naar 0318-860052.

