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Digidoor-Zorg 2017-2018 
 

Op dit moment is Digidoor-zorg volop in ontwikkeling en proberen we zoveel mogelijk adviezen uit 
het veld te verwerken in het programma. Soms is het i.v.m. wettelijke voorschriften niet altijd 
mogelijk iets direct in te voeren in Digidoor en vandaar dat we hieronder even uiteenzetten wat er 
inmiddels is gerealiseerd en met welke ontwikkelingen we op dit moment bezig zijn.  
 
Afgerond: 

Dossier opvragen door SBO/SO in Digidoor:  

Vanuit de scholen kwam het verzoek of het mogelijk was om een leerlingdossier, waarvan een TLV 

was afgegeven, ook niet kon worden doorgestuurd naar de betreffende S(B)O school waar deze 

leerling, na aanmelding door ouders, eventueel geplaatst gaat worden. Dit is inmiddels gerealiseerd. 

De S(B)O school kan het dossier opvragen na aanmelding. Dit scheelt alle partijen veel extra dubbel 

werk, omdat alle document al verzameld in Digidoor beschikbaar is. I.v.m. privacy moeten ouders bij 

aanmelding wel toestemming geven voor het opvragen van het dossier.   

 

Volgen dossiers:  

Binnen Digidoor kan een school aan de hand van groene vinkjes en rode kruisjes volgen waar een 

dossier is en in welke fase het dossier verkeerd. Mochten scholen het gevoel hebben dat het lang 

duurt voor er een reactie op een dossier komt is het goed om te weten met wie zij contact kunnen 

opnemen. Bij een aanvraag voor extra ondersteuning bij het onderwijsloket kan er direct contact 

worden opgenomen met de begeleider. Bij een TLV aanvraag is het goed om te kijken waar een 

dossier zich bevindt. Ligt het dossier nog bij de acceptant (bestuurder) ter goedkeuring dan kan de 

school daar eventuele vragen stellen. Het onderwijs kan totdat het dossier is goedgekeurd het 

dossier niet inzien. Dit is i.v.m. privacy. Is het TLV-dossier geaccepteerd door bestuurder, dan kan er 

bij vragen contact worden opgenomen met het onderwijsloket. Het dossier is maximaal 2 jaar 

opvraagbaar in Digidoor. Daarna worden dossiers automatisch verwijderd uit het systeem. Het is dus 

niet noodzakelijk om een extra schaduwdossier te onderhouden, naast het dossier wat al op school 

en in Digidoor aanwezig is. Elk bestuur is hier natuurlijk vrij in om andere afspraken over te maken.  

 

In ontwikkeling: 
 

Aanvragen groepsarrangement: uiterlijk februari 2018 gerealiseerd 

Op korte termijn kan er op eenvoudige wijze een groepsarrangement worden aangevraagd binnen 

Digidoor. Hiervoor hoeft dan geen DOD-bestand worden ingelezen, maar enkel een verzoek voor het 

aanmaken van een dummy dossier worden ingediend bij de helpdesk van Digidoor. 

j.aalbers@passendonderwijslelystaddronten.nl of tel: 06-51786226. Op het eerste tabblad kan er 

dan bij aanvraag gekozen worden voor groepsarrangement (GRP). De rest van de aanvraag verloopt 

op dezelfde wijze als alle andere aanvragen.  

 

 

 

mailto:j.aalbers@passendonderwijslelystaddronten.nl
mailto:j.aalbers@passendonderwijslelystaddronten.nl


 

J.H. Aalbers helpdesk Digidoor (j.aalbers@passendonderwijslelystaddronten.nl)  2017-2018  

 
 

 

 

Aanvraag Expertise Netwerk SWVVO Lelystad (EN): uiterlijk juni 2018 gerealiseerd 

Op dit moment kunnen aanvragen voor het EN via de vastgestelde route worden gedaan. Deze route 

is hier beschikbaar op de website van het SWV. i.v.m. privacy wetgeving is het verzoek ingediend om 

de aanvragen nog veiliger via Digidoor te gaan versturen naar het EN.  

 

Inlezen OSO bestanden: uiterlijk juli 2018 gerealiseerd 

Inmiddels is het veiligheidscertificaat voor het inlezen van OSO bestanden afgegeven aan Digidoor 

door kennisnet en wordt er binnen Digidoor proefgedraaid met de in en uitvoer van OSO. De 

wetgeving omtrent leerlingen dossiers is echter zo streng dat ook de partij waar de server draait een 

veiligheidscertificaat moet ontvangen in ons geval dus xs4all. Tot dit helemaal rond is kunnen de 

dossiers beveiligd worden doorgestuurd via een DOD bestand. De DOD bestanden zijn in ieder geval 

tot het einde van dit schooljaar beschikbaar binnen de verschillende administratieve programma’s 

zoals bijvoorbeeld Esis en Parnassys. 

Voor vragen: 
Voor vragen betreffende Digidoor kunnen scholen direct contact op nemen met de helpdesk van 
digidoor. Dit kan via j.aalbers@passendonderwijslelystaddronten.nl of tel: 06-51786226. In geval 
van spoed geniet telefonisch contact de voorkeur.  
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