
        

 
 
 

 
Een ‘vroege warme overdracht’ van VO naar ROC MN of MBO Amersfoort   
(Intensieve Toeleiding*)  

Aanmelden voor 1 maart!  
 

Voor een warme overdracht van vo naar mbo geeft de mentor van een vo leerling in het digitaal 
doorstroomdossier (DDD) aan dat er een warme overdracht nodig is. Het gaat om leerlingen waarbij  
er aansluitend op de informatie uit het DDD extra afstemming tussen VO en MBO nodig is.  
 
Voor een aantal leerlingen is het van belang om de warme overdracht al vroeg (voor 1 april) te 
laten plaatsvinden.  Hierbij kunt u denken aan de volgende situaties: 

 leerlingen die in het vmbo extra begeleiding hebben ontvangen. Vaak met inschakeling van 
externen en een begeleidend ontwikkelingsperspectiefplan (OPP);  

 leerlingen die zijn besproken in het intern zorgoverleg en/of het zorgplatform; 

 leerlingen van wie begeleiders op het VMBO verwachten dat zij in het MBO een 
maatwerkarrangement nodig zullen hebben.  

 

Werkwijze aanmelden voor een ‘vroege warme overdracht’  
1. Leerling meldt zich aan bij gewenste MBO instelling voor 1 maart.  

Als de opleidingskeuze nog onzeker is, wordt er toch een voorlopige keuze gemaakt. Een 
studiekeuze advies van het MBO kan onderdeel zijn van het vervolgtraject.  

 

2. Mentor geeft aan op DDD:  warme overdracht 
 De zorgcoördinator, de decaan en de mentor in het vo werken nauw samen bij de 

voorbereiding op de keuze voor een opleiding in het mbo. Zij bespreken wat wordt ingevuld in 
het digitaal doorstroomdossier en welke informatie aan het mbo wordt overgedragen, zoals:  

o Opleiding en motivatie van keuze 

o Functioneren in de klassensetting  

o Externe partijen (instanties) 

o Succesfactoren (wat werkt bij de leerling) 

o Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) beschikbaar? 
 

 Alle activiteiten en informatie worden besproken met de leerling zelf en de ouders/verzorgers.  
 

3. Leerling (en ouders) geven akkoordverklaring in DDD.  
Na akkoord gaat DDD automatisch naar de gewenste MBO instelling.  

 

4. VO decaan draagt er zorg voor dat tegelijkertijd met de aanmelding bij het MBO ook het 
DDD van de leerling klaarstaat.  

 

5. Aangemelde leerlingen ‘vroege warme overdracht’ VO-MBO worden door de VO school 
ook gemeld bij:  
Herma Dijk - projectleider DDD en warme overdracht -  h.dijk@aanpakvsveemland.nl  
o.v.v. uw naam, functie en school, de naam van de leerling en gekozen MBO instelling.  
Dit i.v.m. de monitoring van het proces. 

 
 

Ontwerpgroep ‘vroege warme overdracht’: 
Hans Roorda  hroorda@guido.nl    Voorzitter VMBO decanenkring Eemland  
Jan Nijhof  j.nijhof@triviumcollege.nl   Voorzitter VSV taakgroep Aansluiting VO-MBO  
Jenny Drost j.drost@rocmn.nl   Voorzitter VSV taakgroep Zorg in/om de School 
Ronald Zegers    zsr@mboamersfoort.nl  Studentendienstverlening MBO Amersfoort 
Karina Leenders   k.leenders@rocmn.nl     Studie- en loopbaancentrum ROC MN 
 

* De werkwijze ‘vroege warme overdracht’ werd vorig jaar ‘Intensieve Toeleiding’ genoemd.  
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