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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
Leerlingen leerjaar 4

Datum
Ons kenmerk
Onderwerp

: 13 oktober 2020
: Decanaat
: Aanmelding Summa College

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
In deze brief krijgt u uitleg over de wijze van aanmelden bij een vervolgopleiding op het mbo van
uw zoon/dochter.
Voor het aanmelden bij een mbo-opleiding, zijn twee acties nodig:
1. Uw zoon/dochter meldt zich aan voor de opleiding via de site van het mbo.
2. Daarna vult uw zoon/dochter een Digitaal Doorstroom Dossier (DDD) in via het programma
Intergrip. Het DDD is een digitaal document, waarvoor uw zoon/dochter in de maand oktober
een account gaat aanmaken. Voor minderjarige leerlingen geldt dat de ouder/verzorger via het
account digitaal toestemming moet geven voor doorzending naar het mbo.
Deze twee tezamen; de aanmelding én het DDD maken de inschrijving bij een mbo-opleiding
compleet.
Er is één uitzondering; voor het Summa College en ROC Ter Aa is het DDD ook de aanmelding,
hiervoor hoeft dus niet apart aangemeld te worden op hun site.
De meeste mbo-scholen starten de aanmelding rond 1 november. Vanaf dan kan er aangemeld
worden. Alle aanmelddata vindt u in de bijlage.
Een aantal opleidingen heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen, dit zijn de quotumopleidingen.
Voor deze opleidingen moet zo snel mogelijk aangemeld te worden, zodra de aanmelding open
gaat. Verder zijn er ook selectieopleidingen, waarvoor uw zoon/dochter eerst een toelatingstest
moet maken.
Een overzicht van deze opleidingen vindt u in de bijlage. Deze zijn ook te vinden op de website van
de betreffende mbo. Als uw zoon/dochter zich aanmeldt voor een quotum- of selectie opleiding,
wordt geadviseerd om altijd een tweede opleidingskeuze te maken.
Er kan aangemeld worden tot 1 april 2021.
De mentor van uw kind ondersteunt uw kind bij de aanmelding en het invullen van het DDD.
Met vriendelijke groet,

Mw. S. Slagboom
Decaan

