Beste VOROC-gebruiker,
Naar aanleiding van de VOROC bijeenkomst op 22 november 2018, hebben wij voor u de
belangrijkste punten hieronder op een rij gezet.
Doorstroomformulier
- In het kader van de AVG is het noodzakelijk dat, voor de verwerking van de gegevens van
het doorstroomformulier van kinderen onder de 16 jaar, de ouders/verzorgers verklaren
dat zij akkoord gaan met het verwerken van de gegevens. Hier kan uitvoering aan
gegeven worden door het printen en meegeven van het ingevulde doorstroomformulier
aan de leerling voor de ouders/verzorgers, waarbij uitgegaan wordt van goedkeuring
door de ouders/verzorgers. Wanneer ouders/verzorgers niet instemmen met het delen
van informatie over hun kind, wordt het doorstroomformulier eerst in overleg aangepast
voordat de vo-school het formulier accordeert voor verzending naar het betreffende
ROC.
Spirit4you wilde dit proces voor de vo-school vergemakkelijken door middel van een link
dat in een e-mail naar de ouders gestuurd zou kunnen worden. Helaas voldoet dit op een
aantal cruciale punten niet aan de privacywetgeving en kan de ontwikkeling van de link
geen doorgang vinden.
-

Indien een leerling achteraf inzage in de registratie wenst of een aanpassing van de
registratie wenst, dan moet dit verzoek door de school worden behandeld. Mocht het
doorstroomformulier al verzonden zijn naar het mbo waardoor aanpassing van de
registratie niet meer mogelijk is, dan stuurt de decaan een e-mail met het verzoek naar
de VOROC helpdesk. Het doorstroomformulier wordt op deze mogelijkheid aangepast.

Aanmeldingen bij Elders verwerken
- Leerlingen die naar een mbo-school buiten de regio gaan, worden door de vo-school bij
Elders verwerkt. Dit geldt ook voor leerlingen die doorstromen naar de havo.
- Let op: als de diploma-uitslagen bekend zijn, dient de vo-school de statussen bij Elders
om te zetten naar de juiste status.
Belangrijke data
- Zorg dat de doorstroomformulieren voor 1 februari ingevuld zijn.
- Uiterlijk 1 april zijn alle leerlingen aangemeld bij een mbo-opleiding.
- 17 t/m 21 juni is de week van de Warme Overdracht.
Meer informatie over de Warme Overdracht volgt.
- Op de website van VOROC wordt elke 2 weken de geanonimiseerde rapportages
geplaatst.

VOROC helpdesk
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de VOROC helpdesk:
070 315 63 51 / helpdesk@voroc.nl
Presentaties VOROC informatiemiddag
Hieronder vindt u de VOROC-procedure 2019 en de PowerPoint presentaties van De
Overstap en ROC Mondriaan.
- Klik hier om de VOROC-procedure 2019 te bekijken.
- Klik hier om naar de presentatie van Robbert Voskuil van De Overstap te gaan.
- Klik hier om naar de presentatie van Ellen Heikamp van ROC Mondriaan te gaan.

