
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Valkenswaard, 20 september 2022 

Ons kenmerk: 220920_VMBO_lj.4_aanmelding_mbo 

Betreft: Aanmelding mbo 

 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Hopelijk gaat uw kind dit jaar slagen voor zijn of haar VMBO-diploma. Niet 
alleen het eindexamen komt dichterbij, maar ook de keuze voor een 
vervolgopleiding en de aanmelding hiervoor.  
In deze brief krijgt u uitleg over de wijze van aanmelden bij een vervolgopleiding 
op het mbo van uw kind. 
 
Voor het aanmelden bij een mbo-opleiding, zijn twee acties nodig: 
1. Uw kind meldt zich aan voor de opleiding via de site van het mbo. Bij de 

meeste opleidingen is hiervoor een DigiD nodig. Uw kind ontvangt een 
bevestigingsmail van de aanmelding of nog een aanvullende vragenlijst via 
mail. Uw kind moet deze vragenlijst ingevuld terugsturen.  
Mocht uw kind nog geen DigiD hebben, dan verzoeken wij u deze zo snel 
mogelijk aan te vragen.  
https://www.digid.nl/digid-aanvragen-activeren/ 

2. Daarna vult uw kind een Digitaal Doorstroom Dossier (DDD) in via het 
programma Intergrip. Het DDD is een digitaal overdrachtsdocument, 
waarvoor uw kind een account gaat aanmaken. Voor minderjarige leerlingen 
geldt dat de ouder/verzorger digitaal toestemming moet geven voor 
doorzending van dit overdrachtsdocument naar het mbo. 

3. Het DDD bestaat uit drie delen: 
Deel A: Dat is het Leerlingdeel dat de leerling invult. 
Deel B: Dat is het Schooldeel dat de mentor invult. 
Deel C: Dat is de akkoordverklaring die de leerling invult zodra deel A en B klaar 
zijn. 
 

Deze twee tezamen; de aanmelding én het DDD maken de inschrijving bij een 
mbo-opleiding compleet. 
 

In de mentorles gaat uw kind een account aanmaken voor Intergrip.  
 

De meeste mbo-scholen starten de aanmelding rond 1 november.  
Bij de Rooi Pannen en Gilde Opleidingen kan je doorlopend inschrijven. 
 
Een aantal opleidingen ( Sint Lucas, Summa en Yuverta, voorheen Helicon) heeft 
een beperkt aantal opleidingsplaatsen, dit zijn de quotumopleidingen. Voor deze 
opleidingen moet zo snel mogelijk aangemeld te worden, zodra de aanmelding 
open gaat. 
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Verder zijn er ook selectieopleidingen, waarvoor uw kind eerst een toelatingstest 
moet maken.  
Deze zijn te vinden op de website van de betreffende mbo. Als uw kind zich 
aanmeldt voor een quotum- of selectie opleiding, wordt geadviseerd om altijd een 
tweede opleidingskeuze te maken. 
De Rooi Pannen heeft bijvoorbeeld veel opleidingen die het St Lucas ook heeft. 
 
Aanmelden voor het mbo kan tot 1 april 2023. Later aanmelden is mogelijk, maar 
dan mag een leerling geweigerd worden omdat bijvoorbeeld een mbo vol zit. 
 
De mentor van uw kind ondersteunt uw kind bij het invullen van het DDD. 
 
 

Wij hopen u middels deze brief duidelijkheid te hebben gegeven in het aanmeldproces voor 
een mbo-opleiding. Mocht u echter nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met  
mevrouw van Cleef cle@sgweredi.nl  of telefonisch: 040-2074718  
  
  
Met vriendelijke groet,  
  
Arlette van Cleef   
Decaan VMBO  
SG Were Di  
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