
 

  

è Vanuit de scholen 
VOROC is ontwikkeld op verzoek van vo-
scholen, mbo-scholen en gemeenten. Hierdoor 
sluit het systeem aan op de specifieke be-
hoeftes van deze organisaties. 
 
 
è Monitoring & rapportage 
VOROC biedt gebruikers uitgebreide monitor- 
en rapportagemogelijkheden over het traject 
van aanmelding tot plaatsing, aangevuld met 
specifieke leerlinggegevens vanuit het door-
stroomformulier.  
 
 
è Geen winstoogmerk 
VOROC is ontstaan vanuit de behoefte van vo- 
en mbo-scholen en gemeenten. De beheerders 
van VOROC, Digitaal-Leren en Spirit4you, 
werken in opdracht van scholen en gemeenten. 
Er is daarom geen winstoogmerk. 
 

Hoe werkt VOROC? Waarom VOROC? 

 Uitwisseling van gegevens
VOROC heeft beveiligde koppelingen met 
administratiesystemen van vo- en mbo-scholen. 
Via deze koppelingen vindt de uitwisseling van 
gegevens tussen vo- en mbo plaats. 
 
 
è

è

 Informeren 
De vo-school start in november met het 
invoeren van leerlinggegevens in het 
doorstroomformulier. De mbo-school ontvangt 
automatisch vanuit VOROC het doorstroom-
formulier van de aangemelde leerlingen. De 
mbo-school koppelt dagelijks, beveiligd en 
automatisch over de aanmelding terug aan vo-
scholen via VOROC. 
 
è Monitoren 
Vanuit VOROC wordt het proces van terug-
koppeling tussen vo- en mbo-school in de gaten 
gehouden. Scholen en gemeenten monitoren 
de aanmeldingen van leerlingen. 
 

Wat is een doorstroomformulier? 
Elke leerling in VOROC heeft een eigen doorstroom-
formulier. In dit formulier worden alle belangrijke 
gegevens over de leerling opgeslagen: persoons-
gegevens, opleidingsgegevens, maar ook informatie over 
welke extra zorg de leerling op de middelbare school 
heeft gekregen. Het formulier wordt via VOROC over-
gedragen aan de mbo-school. 

Wie gebruiken VOROC? 
§ ROC Mondriaan, ID College, ROC Leiden, MBO 

Wellant, Albeda College, Hoornbeeck College. 
§ Gemeenten in de regio Haaglanden en Zuid-

Holland Oost, zoals Den Haag, Gouda, 
Ouderkerk, Delft, Zoetermeer en Alphen aan 
den Rijn. 

§ De vo-scholen in de regio Haaglanden en Zuid-
Holland Oost. 

VOROC is een digitaal systeem 
voor scholen dat de overstap 
van leerlingen van vo naar mbo 
ondersteunt.  
 

Met behulp van VOROC wordt relevante informatie over de leerling overgedragen aan 
de mbo-school en wordt informatie over het proces en de intake teruggekoppeld aan 
de vo-school. Door middel van VOROC krijgen vo-scholen, mbo-scholen en 
gemeenten inzicht in het aanmeldproces van elke leerling. 



 
 
 

 
Wat zijn de voordelen van VOROC? 

Als vo-school, 
 
è heeft u altijd toegang tot actuele gegevens. 
è kunt u digitaal gegevens over leerlingen overdragen aan de mbo-school. 
è kunt u aan de mbo-school doorgeven of de leerling op het mbo extra aandacht 

nodig heeft. 
è kunt u de leerling via VOROC aanmelden bij leerplicht/VSV. 
 

Als mbo-school, 
 
è krijgt u dagelijks actuele informatie over aangemelde leerlingen. 
è koppelt u via VOROC automatisch en op een veilige manier informatie terug 

over de aanmeldingen aan vo-scholen. 
è heeft u de mogelijkheid om rapportages over groepen leerlingen uit te draaien. 

Als gemeente, 
 
è heeft u toegang tot actuele gegevens van leerlingen woonachtig in uw 

gemeente. 
è heeft u via VOROC een nauwe samenwerking met vo- en mbo-scholen en 

deelgemeenten. 
è heeft u de mogelijkheid om rapportages over groepen leerlingen uit te draaien. 

Meer informatie? 
Op www.voroc.nl kunt u meer informatie vinden over 
VOROC. Heeft u een vraag of opmerking? Dan kunt u 
contact opnemen met de VOROC-helpdesk, bereikbaar 
op werkdagen van 09:00 tot 16:30 uur.  
 
helpdesk@voroc.nl  070-3156351 

Beheer VOROC 
VOROC wordt beheerd door Digitaal-Leren en 
Spirit4you. Beide organisaties staan zelf dichtbij het 
onderwijs en beschikken over essentiële inhoudelijke 
kennis.   
 
www.digitaal-leren.nl  www.spirit4you.nl 
 


