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1. INLOGGEN OP WWW.GROEIDOCUMENT.NL
Om met het Groeidocument te starten, ga
via Google Chrome naar
https://groeidocument.nl/inloggen/ en log
in op Groeidocument 2.0

Inlogscherm
beheerder schoolomgeving
Invoeren gebruikersnaam en wachtwoord.
Lukt het inloggen niet omdat:
• inloggegevens verlopen zijn,
• beheerdersaccount ontbreekt
mail dan naar info@swv-db.nl

Pagina beheerder schoolomgeving
Na het inloggen kom je op de pagina van
de beheerder.
De omgeving heeft 3 groepen:
Leerlingen waarin leerlingaccounts met
“lopende” arrangeertrajecten
Oud leerlingen met leerlingaccounts die
naar een andere school zijn uitgestroomd
maar waarvan het account nog niet is
overgezet naar de nieuwe school voor PO,
SBO of SO
Te verwijderen leerlingen waarin
leerlingaccounts die door het SWV gewist
moeten worden. (verkeerd aangemaakt of
uitgestroomde leerlingen naar V(S)O)
Zie: §2.5.10

2. MENUSTRUCTUUR schoolomgeving (groene omgeving)
Achter: Groeidocumenten
staan alle leerlingen (accounts) van de
school, ingedeeld in 3 groepen (§2.2)
Achter: Documenten
staan documenten voor de beheerder.
Deze documenten horen niet bij een
specifieke leerling! (§2.1)
Achter: Info
staan links naar instructiefilmpjes over de
schoolomgeving van het groeidocument
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2.1 Documenten voor de beheerder

2.2 Werken in de groepen in de schoolomgeving
Pagina beheerder schoolomgeving
Na het inloggen kom je op de pagina van
de beheerder.
De omgeving heeft 3 groepen:
Leerlingen waarin leerlingaccounts met
“lopende” arrangeertrajecten
Oud leerlingen met leerlingaccounts die
naar een andere school zijn uitgestroomd
maar waarvan het account nog niet is
overgezet naar de nieuwe school voor PO,
SBO of SO
Te verwijderen leerlingen waarin
leerlingaccounts die door het SWV gewist
moeten worden. (verkeerd aangemaakt of
uitgestroomde leerlingen naar V(S)O)
Zie: §2.5.10
2.2.1 Sorteren van leerlingen in een van de groepen

Door met de muis de “kolomnaam” te
selecteren wordt de lijst op basis van de
data in die kolom in oplopende volgorde
gesorteerd weergegeven.

2.2.2 Verplaatsen van leerling naar andere groep

Rechts op regel van de te verplaatsen leerling
staan twee keuzevakjes:

Keuze
:
vier keuzevakjes worden zichtbaar:
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verplaats leerling
naar andere groep

gegevens leerling
wijzigen

sluit
keuzevakjes

open leerlingaccount met
groeidocument
formulier(en)

Keuze
:
Scherm Groepen beheren opent.

> markeert de groep waarin de leerling is
ingedeeld.
LET OP: zorg dat een leerling altijd in één groep
is ingedeeld.

Selecteer het hokje vóór de groep waar de
leerling moet worden ingedeeld.
wordt
Selecteer het hokje vóór de groep waar de
leerling niet meer toe behoort.

wordt

Nieuwe indeling opslaan door

op OK te klikken
2.2.3 Gegevens leerling wijzigen
Keuze
:
Het scherm met leerlinggegevens opent.
Getoonde velden kunnen hier gewijzigd worden.

Een groeidocument kan hier ook van actief op
inactief worden gezet.
Bevestig invoer door op WIJZIGEN te klikken

2.2.4 Niet bewerkbare - of te verplaatsen leerlingen
Indien leerlingen zijn “opgehaald uit Parnassys”
ontbreekt het zwarte keuzevakje:
beheerders kunnen hierdoor leerlingen niet
bewerken of verplaatsen naar een andere groep.
Zwart vakje toevoegen:
Stuur een beveiligde mail naar info@swv-db.nl
met de namen van de leerlingen die verplaatst
moeten worden. Het SWV voegt het “zwarte
vakje” toe aan het leerling-account waarmee de
beheerder de leerlingen kan verplaatsen.
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2.3 Handmatig invoegen leerling in schoolomgeving
Klik: LEERLING AANMAKEN in rechterbovenhoek
van groene balk en kies: Nieuwe leerling

Vul de gegevens van de leerling in:
voornaam, tussenvoegsel, achternaam,
geboortedatum, naam ib-er en email ib-er.
De status is automatisch ACTIEF.

Andere jaar (dag, maand) kiezen bij
geboortedatum:
klik op jaartal en scrol naar juiste geboortejaar.
(geldt ook voor de dagen en maanden.)
Na invoer gegevens klik: AANMAKEN en
vervolgens: BEVESTIGEN
De leerling is handmatig toegevoegd in de
schoollijst met leerlingen.
Rechts op regels met handmatig toegevoegde
leerlingen staan twee keuzevakjes:

Keuze
:
vier keuzevakjes worden zichtbaar.

verplaats leerling
naar andere groep

gegevens leerling
wijzigen

sluit
keuzevakjes

open leerlingaccount met
groeidocument
formulier(en)

Keuze
:
Naar pagina beheerder leerling-account
Naam leerling boven in groene balk.
In deze leerling-specifieke omgeving worden
groeidocumenten en de bijlagemap van de
leerling beheerd. (Hoofdstuk 2.5)
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2.4 Leerlingen overhalen vanuit het Leerling Administratie Systeem (LAS) Parnassys of Esis
2.4.1 Vanuit Parnassys leerling invoeren

Via het samenwerkingsverband heeft Parantion een “synchronisatie-koppeling” gerealiseerd met
Parnassys.
Het is van groot belang dat het BRINNUMMER en het VESTIGINGSNUMMER van de schoollocatie juist in
Parnassys zijn opgenomen.
➢ Parantion heeft de koppeling aangezet.
➢ In Parnassys komt een verzoek tot het accepteren van de koppeling.
➢ Beheerders van Parnassys op de basisscholen accepteren de koppeling in Parnassys: hiermee wordt
akkoord gegeven voor het uitwisselen van een deel van de gegevens uit Parnassys naar het
Groeidocument. Velden die gesynchroniseerd worden staan beschreven in de bijlage.
➢ Na het accepteren van de koppeling worden de gegevens uit Parnassys (velden) twee keer per
week (’s nachts) gesynchroniseerd naar het Groeidocument.
Het betreft een eenzijdige koppeling. Er worden alleen gegevens (velden zie bijlage) vanuit Parnassys naar
het Groeidocument gezonden en niet terug (dus niet van het Groeidocument naar Parnassys).
•
•

Beheerder logt in op schoolomgeving.
(zie hoofdstuk 1)
Klik: LEERLING AANMAKEN in
rechterbovenhoek van groene balk en kies:
Parnassys leerling

Rechterkolom toont leerlingen in Parnassys.
•
•

Selecteer de leerling
Klik: pijltje naar links: leerling toegevoegd
aan linker kolom

Linkerkolom bevat in te voeren leerlingen.
•

Klik: “importeren”

Geïmporteerde leerling(en) is (zijn) toegevoegd in
schoollijst met leerlingen.
•
zijn
ingevuld in Groeidocument.
• Wijziging gegevens in Parnassys of Esis
worden automatisch gesynchroniseerd in
Groeidocument.
• Deze gegevens kunnen niet gewijzigd
worden in het Groeidocument. Wijzig deze
gegevens in Parnassys of Esis!
Rechts op de regel met geimporteerde leerlingen
staat daarom slechts één keuzevakje. (§2.2.4)
open leerlingaccount met
groeidocument
formulier(en)
Naar pagina beheerder leerling-account
Naam leerling boven in groene balk.
In deze leerling-specifieke omgeving worden
groeidocumenten en de bijlagemap van de
leerling beheerd. (Hoofdstuk 2.5)
SWV PO DB, Bonikkeplein 24-26, 2201 XA Noordwijk.

(0252) 431575

Versie oktober 2020

8

Handleiding GROEIdocument voor beheerders

2.4.2 Vanuit Esis leerling invoeren

Via het samenwerkingsverband heeft Parantion een “synchronisatie-koppeling” gerealiseerd met Esis. Deze
komt binnenkort beschikbaar.
Het Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek maakt gebruik van het Groeidocument 2.0. Een aantal
jaren geleden is de koppeling tussen Parnassys en het Groeidocument gerealiseerd.
Na een intensieve samenwerking tussen Parantion en Rovict (leverancier ESIS) is er onlangs een koppeling
gerealiseerd tussen ESIS en het Groeidocument. Met deze koppeling is het nu ook mogelijk om leerlingen
over te halen uit ESIS. De werking van de koppeling voor ESIS is nagenoeg gelijk aan de werking vaan de
koppeling voor Parnassys.
Het voordeel van deze koppeling is dat de NAW-gegevens rechtstreeks uit het bronbestand (ESIS) komen en
daardoor niet handmatig overgenomen hoeft te worden in het Groeidocument. Hierdoor is er een kleinere
kans op fouten bij het invoeren/aanmaken van nieuwe leerlingen.

NA AKKOORD SWV:
De basisscholen en besturen die binnen het Samenwerkingsverband ESIS gebruiken, kunnen deze koppeling
laten activeren. Het activeren van een koppeling van ESIS brengt de volgende werkzaamheden met zich
mee:
-

Scholen toevoegen aan het koppelportaal aan de hand van het BRIN-nummer (Parantion)
Koppeling aanzetten en accepteren in ESIS (per school/bestuur)
Verificatiecode/toegangscode overleggen aan Parantion (per school/bestuur)
Koppeling activeren, de leerlingen kunnen de dag na activatie over gehaald worden. (Parantion)

Rovict brengt ook licentiekosten in rekening voor het beschikbaar stellen van de ESIS-koppeling. Wij
adviseren scholen/besturen om de exacte kosten hiervoor op te vragen bij ROVICT.
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2.5 groeidocument-formulieren en bijlagemap (leerling-account)
Pagina beheerder leerlingaccount
Boven in de groene balk staat de naam van de
leerling. In deze leerling-specifieke omgeving
worden groeidocumenten en de bijlagemap van
de leerling beheerd.

Bij een nieuw ingevoegde leerling (handmatig of via koppeling
LAS) is groeidocument 2.0 automatisch zichtbaar.

Voor leerlingen die al langer op school zitten of
van een andere school kunnen meerdere
groeidocumentformulieren zijn aangemaakt.
• Groeidocument 1.0;
heeft voorheen bij aanmaak de naam
“Groeidocument” gekregen, blijft functioneel
maar kan niet meer nieuw aangemaakt
worden.
• Groeidocument 2.0;
krijgt de naam “Groeidocument 2.0”
Er kunnen meerdere regels per pagina getoond
worden.
Rechts op de regel met geimporteerde leerlingen
staat één keuzevakje. §2.2.4
In regel van handmatig ingevoerde leerlingen
rechts ziet u twee keuzevakjes:
Keuze

: vijf keuzevakjes zichtbaar.
Keuze

groeidocument
sluiten of openen
§2.5.1

PDF rapportage
maken van GD
§2.5.2

versturen en beheer
deellinks
§2.5.3

sluit keuzevakjes

Open
groeidocumentformulier(en)
Hoofdstuk 3

2.5.1 Groeidocument-formulier sluiten of openen
Als het arrangeertraject is beeindigd moet het
groeidocument gesloten worden.
Groeidocument sluiten betekent dat het
formulier niet meer bewerkbaar is.
Ieder met een actieve leeslink kan het formulier
nog steeds inzien!
2.5.2 PDF rapportage maken
De beheerder maakt een PDF rapportage van het groeidocument
voorafgaand aan een ondersteuningsteam
voordat een groeidocument wordt verwijderd zodat de
rapportage toegevoegd wordt aan het leerlingdossier op de
school. (bewaarplicht)
In de rapportage zijn alleen ingevulde velden in het
groeidocumentformlier opgenomen.
Bijlagen worden hierin niet getoond.

Deze rapportage wordt standaard opgeslagen in
de map “mijn rapportages”.
Als de rapportage zichtbaar moet zijn voor ieder
met een deellink verplaats deze PDF dan naar de
map: Documenten in Groeidocument
Als de leerling uit gaat stromen naar het V(S)O
download de rapportage en voeg deze toe aan
het onderwijskundig rapport (OKR).
Sla de rapportage ook op in het leerlingdossier.
(bewaarplicht)
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2.5.3 Deellinks versturen en beheren
Stap 1:
Vul in dit scherm de mailadressen in van
personen die een deellink moeten ontvangen.
Standaard is dit een leeslink.

Bepaal startdatum en einddatum.

Geef indien nodig personen schrijfrecht.

Stap 2:
Pas in uitzonderingsgevallen de e-mailtekst aan in
de mail met de LINK en de mail met de PINCODE
Wijzig NOOIT de groengearceerde tekst.
Op deze plaatsen worden door het systeem
automatisch de juiste gegevens ingevuld.
Wijzig je deze velden dan worden mailtjes met
deellink en pincode foutief of niet verzonden!
Stap 3:
Controleer de deel-gegevens.
Indien gewenst kan een PDF rapport gemaakt
worden van het groeidocument.
Kies de map waarin dit rapport moet worden
opgeslagen. (Zie § 2.5.2)
Ten slotte:

Na delen van het document zijn in dit scherm
rechten aan te passen en zijn data te wijzigen.

Kies hiervoor het potlood-icoon
Hierboven getoonde schermen zijn te bewerken.

Om een deellink te verwijderen kies het
prullenbak-icoon
Iedere ontvanger van een deellink dient gewezen te worden en zich bewust te zijn van de privacygevoeligheid van
gedeelde informatie en zich te houden aan bepalingen van de nieuwe privacywet; Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en geldende beroepscodes.
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2.5.4 Bijlagemap beheren door beheerder in leerlingomgeving
Boven in de groene balk staat een map-icoontje.
Door dit te selecteren komt u in de bestandsmap
bij het leerlingaccount.
Bijna alle mappen zijn alleen zichtbaar voor de
beheerder.
Documenten in Groeidocument is inhoudelijk
zichtbaar voor iedereen met een actieve deellink.
Ieder met een deellink kan, via het formulier,
bestanden toevoegen aan de map Documenten
in Groeidocument
Alleen in deze beheerdersomgeving kunnen
bestanden worden verplaatst of verwijderd.
(§ 2.5.7)
Deel alleen de meest relevante documenten in de
map Documenten in Groeidocument (scheelt
zoeken voor gebruikers)

2.5.5 Bijlagemap vanuit het groeidocumentformulier (blauwe omgeving)
Klik boven in een geopend
groeidocumentformulier de link naar de map met
bestanden. (bijlagemap)
Onder Mijn documenten staat: Bijlagemap
Groeidocument deze is inhoudelijk zichtbaar
voor iedereen met een actieve deellink.
Documenten ge-upload via het formulier, worden
opgeslagen in deze map: Bijlagemap
Groeidocument
In deze omgeving kunnen géén bestanden
worden verplaatst of verwijderd.
(Zie hiervoor § 2.5.7)
Uploaden

Openen

Downloaden

2.5.6 Bestanden toevoegen aan groeidocument voor beheerder in leerlingomgeving

Voorbeeld:
Deze map Documenten in Groeidocument bevat
6 documentjes.
klik op UPLOADEN om een nieuw document /
bestand toe te voegen.

Sleep een bestand vanaf uw device het kader in
of klik op
Overzicht van de documenten op uw device
worden getoond. Kies het toe te voegen bestand.
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Klik nogmaals op UPLOADEN.
Het bestand wordt toegevoegd aan de huidige
map.
Zorg ervoor dat de bestandsnaam verwijst naar
de inhoud van het bestand.

2.5.7 Bestanden hernoemen, verplaatsen of verwijderen in de leerlingomgeving
Selecteer de drie opsommingspuntjes en het
bestand kan worden
• hernoemd
• verplaatst naar een andere map
• verwijderd
Verwijder niet relevante documenten of
verplaats deze naar een andere map, niet
zichtbaar voor personen met een deellink (zie
2.5.4) of maak een “Archiefmap” aan (zie 2.5.8)

2.5.8 Bestanden downloaden uit het groeidocument

Met de DOWNLOAD-button achter het bestand
wordt het bestand gekopieerd naar uw device.
Zie ook § 2.5.5

2.5.9 Map maken of verwijderen bij groeidocument
In de map “Documenten in groeidocument” kan
via NIEUWE MAP een map worden toegevoegd
aan het groeidocument. Dit is handig om
documenten te archiveren.
Bestanden kun je naar deze map
uploaden of verplaatsen (zie 2.5.7)
Geef de map een gewenste naam en klik op OK.
De map is toegevoegd en kan via
geopend.

worden

Map verwijderen gaat op dezelfde manier als een
bestand verwijderen. (zie hiervoor)
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2.5.10 Organisatie van „drie groepen“ in de online schoolomgeving
1: Leerlingen
1: Leerlingen waarin accounts van leerlingen waarvoor een
arrangeertraject is opgestart of loopt.
Dit is de “werkmap” van de school.
Aandachtspunt: als een arrangeertraject is beëindigd moet het
groeidocument worden afgesloten.
• Als de leerling binnen de eigen school verder wordt
begeleid kiest de school om het groeidocument-account te
bewaren in deze map of het groeidocument definitief te
laten verwijderen door verplaatsing naar map 3. Vóór
verwijdering maakt de beheerder een PDF rapportage van
het groeidocument. Deze rapportage wordt gedownload uit
de online-omgeving naar het leerlingadministratiesysteem.
• Als het arrangeertraject heeft geleid tot uitstroom van de
leerling naar een andere school voor PO, SBO of SO wordt
het groeidocument-account verplaatst naar
map 2: Oud leerlingen.
Als de nieuwe school niet behoort tot het SWV PO Duin- en
Bollenstreek maakt de beheerder een PDF rapportage van
het groeidocument. Deze rapportage wordt gedownload
naar het leerlingdossier in het leerlingadministratiesysteem
en door de school verzonden aan de nieuwe school. Het
groeidocument-account wordt daarna verplaatst naar
map 3: Te verwijderen leerlingen
• Als een leerling uitstroomt naar een V(S)O school maakt de
beheerder een PDF rapportage van het groeidocument.
Deze rapportage wordt gedownload naar het
leerlingdossier in het leerlingadministratiesysteem en
bijgevoegd in het onderwijskundig rapport van
OnderwijsTransparant. Het groeidocument-account wordt
daarna verplaatst naar map 3: Te verwijderen leerlingen
2: Oud leerlingen
2: Oud leerlingen met accounts van leerlingen die naar een andere
school zijn uitgestroomd maar waarvan het account nog niet is
overgezet naar de nieuwe school voor PO, SBO of SO. Na versleuteld
verzoek aan info@swv-db.nl, met vermelding van naam leerling en
naam nieuwe school, zet het SWV het groeidocument-account over
naar de nieuwe school.
3: Te verwijderen leerlingen
3: Te verwijderen leerlingen welke accounts bevat van leerlingen die
door het SWV definitief gewist worden. Het gaat om:
• voorbeeld- of testaccounts,
• accounts die verkeerd of teveel zijn aangemaakt,
• accounts van leerlingen waarvan ouders wensen dat deze
gewist worden,
• accounts van leerlingen die naar het V(S)O zijn
uitgestroomd en
• accounts van leerlingen uitgestroomd naar PO, SBO of SO
scholen buiten het SWV PO DB
Deze map wordt regelmatig door het SWV geleegd waarmee de
groeidocument-accounts definitief zijn verwijderd.
De beheerder is verantwoordelijk (AVG) voor een actuele indeling van leerlingen in de juiste groep!
Om leerlingen te verplaatsen naar de juiste groep zie §2.2.4
SWV PO DB, Bonikkeplein 24-26, 2201 XA Noordwijk.
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3. Werken in het groeidocument-formulier (blauwe omgeving)
Pagina beheerder leerlingomgeving
Boven in de groene balk staat de naam van de
leerling. In deze leerling-specifieke omgeving
worden groeidocumenten en de bijlagemap van
de leerling beheerd.

Bij een nieuw ingevoegde leerling (handmatig of via koppeling
Parnassys) is groeidocument 2.0 automatisch toegevoegd.
In iedere regel rechts ziet u twee keuzevakjes:
Keuze

: naar groeidocument (leerlingformulier)

3.1 Aanwijzingen groeidocumentformulier
3.1.1 Navigeren in het groeidocumentformulier
Met de knoppen onder in de pagina kunt u
navigeren door het groeidocumentformulier.
Tussentijds opslaan:
Alle ingevoerde gegevens worden opgeslagen,
zijn later aan te vullen of te wijzigen.

3.1.2 Invulvakken vergroten voor overzicht (Google Chrome)
Onder Google Chrome zijn invulvelden te
vergroten voor uw overzicht. Deze worden bij
navigeren door het formulier automatisch in
grootte hersteld.

3.1.3 Bijlagen toevoegen vanuit het groeidocumentformulier
Direct bijlage uploaden via knop
Bestanden worden in de map:
Groeidocument 2.0 geplaatst en zijn voor ieder
met een deellink zichtbaar.
Geef het document een naam die verwijst naar
de inhoud. Klik op
om direct het document
in te zien.

3.1.4 Bijlagemap vanuit het groeidocumentformulier
Klik boven in een geopend
groeidocumentformulier de link naar de
bijlagemap. Zie verder § 2.5.5
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3.2 Algemeen deel groeidocumentformulier 2.0
3.2.1 Inleidende pagina formulier

Algemene informatie over:
• Arrangeren met hulp van het groeidocument
• Beveiligde schoolomgeving
• Toestemmingsverklaring ouders

3.2.2 Inhoudsopgave groeidocument

•

alleen ingevulde onderdelen worden
getoond

•

klik op regel om naar de juiste pagina te gaan

•

groeidocument met alle OPP-onderdelen
A-B-C-D-E
voor de OPP-onderdelen
A-C-D-E
voor de bespreekcyclus. (OPP bijvoegen)
A-B-E

3.2.3 Keuze voor gebruik groeidocument

•
•

3.3 (A) Gegevens van kind-school-ouders
Vul deze gegevens zo volledig mogelijk in.
Bij ingevoegde leerlingen vanuit een LAS zijn deze
velden vanuit Parnassys of Esis gevuld.
Het betreft een eenzijdige koppeling. Er worden alleen
gegevens (velden) vanuit Parnassys of Esis naar het
Groeidocument gezonden.

Wijziging van gegevens in Parnassys of Esis
worden automatisch opgenomen in
Groeidocument.
LET OP:
Wijziging van deze gegevens in het
groeidocument worden na synchronisatie
overschreven met gegevens uit Parnassys!!
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3.4 (B) Reden van aanmelding bespreking
3.4.1 Vragen school, ouders, kind

Waarom wordt de leerling in een
ondersteuningsteam besproken?
Wie heeft vragen en verwachtingen?
• de school
• de ouders
• de leerling

Indien gekozen kunnen de verwachtingen en
vragen worden geformuleerd.

3.4.2 Welke deskundigen zijn nodig?

Noem hier de namen van de (te betrekken)
deskundigen uit het ondersteuningsnetwerk die
kunnen helpen om geformuleerde vragen te
beantwoorden.
Deze namen worden ook getoond in de lijst met
genodigden bij de bespreking(en)

3.4.3 Welke acties zijn genomen en wat was effect?

Voeg toe of verwoord de effecten van eerder
ondernomen acties.

SWV PO DB, Bonikkeplein 24-26, 2201 XA Noordwijk.
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3.4.4 Relevante informatie toevoegen
Voeg toe of verwoord verdere relevante
informatie.
Bij psycho-diagnostisch onderzoek het instituut
vermelden (bijv. OA, Curium, Virenze, Centrum
Autisme.)

3.4.5 Zienswijze of advies toevoegen

Voeg toe of verwoord de zienswijze of het advies
van betrokkenen.

3.4.6 Bespreking + verslag
Voeg toe of verwoord de bespreekagenda, het
verslag, afspraken, e.v.t. een reflectie op de
bespreking en datum voor volgend overleg.
Er kunnen maximaal 5 verslagen in het
groeidocumentformulier worden verwerkt.
Voor een TLV zijn in ieder geval de verslagen van
de OT’s met de onderwijsspecialist nodig.
Andere relevante gespreksverslagen kunnen als
bijlage worden toegevoegd. Zie § 3.1.3

De eerder ingevulde namen van betrokkenen zijn
hier zichtbaar. Indien een naam ontbreekt kan
deze hier worden toegevoegd.
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3.5 (C) Overzicht, inzicht en handelingsdeel (OPP)

Voeg een OPP toe of verwoord het OPP in het
groeidocumentformulier.

3.5.1 Keuze ontwikkelingsgebieden
OPP onderdelen in het groeidocumentformulier:
Naast ontwikkelingsgebieden voor de leerling kan
ook gekozen worden voor gebieden binnen het
onderwijs
• Interactie leerkracht- leerling
• Interactie groep-leerling
en binnen de opvoeding (gezin):
• Ouders, gezin, vrije tijd.
Kies alleen onderdelen die van belang zijn voor
de leerling.
Alleen gekozen onderdelen worden ingevuld.
3.5.2 Stimulerende, belemmerende factoren en onderwijsbehoefte
Per onderdeel worden verwoord:
• stimulerende, belemmerende factoren en
onderwijsbehoeften
• doelen en aanpak (handelingsdeel)
ruimte voor 3 doelen lange termijn ieder
opgesplitst in maximaal 6 doelen korte
termijn

Verwoord:
• stimulerende en belemmerende factoren
• de onderwijsbehoeften van de leerling
De onderwijsbehoeften kunnen, indien nodig,
worden aangevuld (3x)
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3.5.2 Doelen lange -, korte termijn en evaluatie
Verwoord:
• lange termijndoel (denk aan een jaar of
eindmeting volgend schooljaar)
• daarbij horend korte termijndoel
(eerstvolgende toetsmoment)
• bij het korte termijndoel horende aanpak
• datum van evaluatie korte termijndoel
• verslag van de evaluatie
Voor kleuters zijn de perioden van doelen stellen
kort, omdat hun ontwikkeling nog zo kan
fluctueren.
Vermeld bij doelen, indien mogelijk, ook
vaardigheidscores en functioneringsniveaus.
Het lange termijndoel kan indien nodig worden
aangepast (3x)
Binnen ieder ontwikkelingsgebied is ruimte voor
3 lange termijndoelen.

3.5.3 Vervolgacties

Vervolgactie na evaluatie

3.5.4 Doelenoverzicht

Dit scherm geeft per ontwikkelingsgebied een
overzicht lange- en korte termijndoelen. Gevulde
items in het formulier kleuren hier groen.
Dit wordt automatisch gegenereerd en is niet
bewerkbaar.
Het dient voor een totaaloverzicht.
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3.6 (D) Uitzicht
Kies een uitstroombestemming en onderbouw
waarop deze is gebaseerd.
Vanaf groep 6 is een reële uitstroombestemming
goed vast te stellen.
Hoe jonger een leerling, hoe lastiger het is om
over uitstroomniveaus te spreken.
Voor jonge kinderen wordt de onderbouwing
standaard gegeven:
“De leerling is te jong om vast te kunnen stellen naar welke uitstroombestemming
hij/zij zal ontwikkelen. Het uitgangspunt is om het kind zo lang mogelijk bij het
groepsaanbod te houden, rekening houdend met de specifieke onderwijsbehoeften.
Uitgaande van hoge verwachtingen streven we ernaar om de leerling zo hoog
mogelijk uit te laten stromen binnen de bandbreedte van passende
onderwijsniveaus. Dit kan later, wanneer de leerontwikkeling meer richting geeft,
specifieker geduid worden.”

3.7 (E) Overleg en instemming over het handelingsdeel OPP

Het OPP wordt met ouders besproken en hen
wordt gevraagd om instemming op het
handelingsdeel.
Gespreksverslagen kunnen hier worden
bijgevoegd of verwoord in het groeidocument.

3.7.1 Arrangement
De voorgestelde aanpak in het OPP wordt gezien
als arrangement.
Geef hier aan op welk niveau het arrangement
wordt of is uitgevoerd. (meerdere keuzes
mogelijk)
3.7.2. Instemming ouders op handelingsdeel OPP
Ouders moeten instemmen met het
handelingsdeel.
Geef hier aan of dit het geval is.
Gespreksverslagen kunnen hier worden
bijgevoegd.

3.8 Afsluiting groeidocumentformulier
•
•

Tussentijds opslaan: groeidocument blijft
actief en bewerkbaar.
GD definitief afsluiten: groeidocument
wordt inactief en is alleen nog voor de
beheerder leesbaar, maar niet meer
bewerkbaar. Als het arrangeertraject is
beeindigd moet het groeidocument
gesloten worden.

§ 2.1.4 beschrijft hoe de beheerder het definitief
gesloten groeidocument e.v.t. weer kan openen
waarmee het weer bewerkbaar wordt.
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4. Bijlagen
4.1 Het GROEIdocument als gegevensdrager
Het groeidocument
De scholen in het samenwerkingsverband primair onderwijs Duin- en Bollenstreek gebruiken bij het
arrangeerproces1 “Het groeidocument”, gebaseerd op de principes van handelingsgericht werken. Dit
document wordt gebruikt als gegevensdrager, gespreksleidraad, procesbeschrijving, voor verslaglegging en
evaluatie van besprekingen en arrangeerprocessen.
De school, waar de leerling is aangemeld of ingeschreven, is verantwoordelijk voor beheer, aanmaak en
verwijderen van groeidocumenten.
Beheer online schoolomgeving
Het samenwerkingsverband faciliteert iedere school met een beveiligde online-omgeving via de
ontwikkelaar van het groeidocument “Parantion”.
Beheerderaccount(s) vraagt de school aan bij het samenwerkingsverband via info@swv-db.nl 2. Voor
intrekken van beheerderaccounts doet de school ook een verzoek via info@swv-db.nl.
De beheerder namens de school (meestal Iber) kan via een persoonlijke inlog de online schoolomgeving
benaderen, groeidocumenten aanmaken, beheren, deellinks toekennen en groeidocumenten laten
verwijderen. Eenmaal verwijderde groeidocumenten zijn nooit meer terug te halen.
Toestemming van ouders
Vóór aanmaak van een groeidocument geven ouders toestemming door de “toestemmingsverklaring” te
ondertekenen. De school voegt deze bij het groeidocument.
Invullen van het groeidocument
De school vult samen met ouders onderdelen van het groeidocument zo volledig mogelijk in. Alléén
relevante informatie wordt ingevuld. Totaal kent het groeidocument vijf onderdelen:
• Gegevens Kind / School / Ouders / Verzorgers
• Reden aanmelding en bespreking leerling in ondersteuningsteam
• Overzicht, inzicht, handelingsdeel
• Uitzicht
• Het overlegverslag en instemming op handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectiefplan
Het groeidocument met betrokkenen “delen”
Als het groeidocument is ingevuld door school en ouders, organiseert de school een ondersteuningsteam.
Ter voorbereiding op de bespreking en voor het verdere verloop van het arrangeerproces, krijgen
deelnemers het recht om een groeidocument in te zien of te wijzigen via een link en apart verstrekte
pincode. Iedereen met een actieve link kan bijlagen lezen en toevoegen. Hierdoor wordt gegevenstransport
voorkomen en wordt alle informatie opgeslagen op één plaats: in het groeidocument van de leerling binnen
de beveiligde, online-schoolomgeving.
Iedere ontvanger van een deellink dient zich bewust te zijn van de privacygevoeligheid van gedeelde
informatie en zich te houden aan bepalingen van de nieuwe privacywet; Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).

1

Arrangeerproces: tot overeenstemming tussen onderwijsbehoeften van de leerling en het meest passende ondersteuningsaanbod komen.

2

Functionele beheerderaccounts vallen onder de verantwoordelijkheid van de school (schoolbestuur) en niet van het SWV PO DB of Parantion.
SWV PO DB, Bonikkeplein 24-26, 2201 XA Noordwijk.
(0252) 431575
Versie oktober 2020

22

Handleiding GROEIdocument voor beheerders

Aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring
Als het arrangeertraject leidt tot een aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring(TLV) wordt het
groeidocument ook als gegevensdrager gebruikt.
De aanvraag wordt ingediend door de school door invulling en ondertekening van het “aanvraagformulier
TLV”. Hierop geven ouders aan of zij het eens zijn met de TLV aanvraag en gegevensuitwisseling via het
groeidocument met de toelaatbaarheidscommissie (TLC).
De TLC houdt zich aan bepalingen van de nieuwe privacywet; Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en voor hen geldende beroepscodes.
Als ouders géén toestemming geven voor gegevensuitwisseling stuurt de school alléén het
aanvraagformulier per mail aan de TLC. (tlc@swv-db.nl)
Als alle onderdelen voor de aanvraag in het groeidocument3 zijn opgenomen, inclusief het ondertekende
aanvraagformulier met zienswijze van ouders, stuurt de school een deel-link aan de TLC. (tlc@swv-db.nl)
Na ontvangst van deze link neemt de TLC de aanvraag in behandeling. Na afgifte van een TLV wordt deze
door de TLC toegevoegd aan het groeidocument en wordt een (digitaal) exemplaar aan de aanvragende
school en de ouders verstuurd.
De school blijft verantwoordelijk voor het intrekken van de deellink aan de TLC en overige betrokkenen in
het arrangeerproces.
Groeidocument en plaatsing op een andere school
De school, waar de leerling is aangemeld of ingeschreven, is verantwoordelijk voor beheer en aanmaak van
groeidocumenten.
Bij inschrijving op een andere school moet het groeidocument overgezet worden naar online
schoolomgeving van de betreffende nieuwe school.
De nieuwe school vraagt ouders om toestemming en stuurt een verzoek met daarin de naam van de
leerling en de school van herkomst naar: info@swv-db.nl
Het SWV zet het groeidocument over en stuurt de nieuwe school hierover bericht.
Instructiemateriaal
Voor scholen is een beheerdershandleiding gemaakt over de online schoolomgeving, aanmaken en beheer
van groeidocumenten, uploaden van bijlagen en het verstrekken van deellinks.
Daarnaast is er een zéér beknopte instructiefilm waarin het beheer en het verstrekken van deellinks wordt
uitgelegd.
Voor overige gebruikers (ouders, externe ondersteuners en TLC) is een gebruikershandleiding en een
instructiefilmpje (door SWV Rijstreek) gemaakt over het gebruik van het groeidocument.

3

Zie handreiking toelaatbaarheidsverklaring
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4.2 Formulieren
4.2.1 Toestemmingsverklaring ouders
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4.2.2 Aanvraagformulier TOELAATBAARHEIDSVERKLARING (TLV)
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4.3 Synchronisatievelden met LAS (Parnassys)
Label

Naam

Type

Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Email
Gebruikersnaam
Synchronisatie status

firstname
middlename
lastname
email
username
syncstatus

Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)
Keuze

Aanmaakdatum
aanhef verzorger 1
aanhef verzorger 2
aanhef verzorger 3
achternaam verzorger 1
achternaam verzorger 2

created
parent1_salutation
parent2_salutation
parent3_salutation
parent1_lastname
parent2_lastname

Datum
Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)

achternaam verzorger 3
Advies voorgezet onderwijs
Ambulante belgeleiding einddate
Ambulante belgeleiding startdate
Bij wie woont het kind
Brinnummer

parent3_lastname
advice_se
ambulant_counseling_end
ambulant_counseling_start
child_main_parent
brinnumber

Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)
Datum
Datum
Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)

burgelijke staat afkorting verzorger 1
burgelijke staat afkorting verzorger 2
burgelijke staat afkorting verzorger 3
burgelijke staat verzorger 1
burgelijke staat verzorger 2
burgelijke staat verzorger 3

parent1_maritalstatus_short
parent2_maritalstatus_short
parent3_maritalstatus_short
parent1_maritalstatus
parent2_maritalstatus
parent3_maritalstatus

Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)

e-mail verzorger 1
e-mail verzorger 2
e-mail verzorger 3
geboortedate
geslacht
groep

parent1_email
parent2_email
parent3_email
birthdate
gender
groupname

Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)
Datum
Keuze
Tekst (tot 256 karakters)

land
land verzorger 1
land verzorger 2
land verzorger 3
leerjaar
Leerlingnummer

child_country
parent1_country
parent2_country
parent3_country
year
studentnumber

Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)

mobielnummer verzorger 1
mobielnummer verzorger 2
mobielnummer verzorger 3
Ouder 1 heeft wettelijk gezag
Ouder 2 heeft wettelijk gezag
Ouder 3 heeft wettelijk gezag

parent1_mobile
parent2_mobile
parent3_mobile
parent1_legal_authority
parent2_legal_authority
parent3_legal_authority

Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)
Keuze
Keuze
Keuze

Parnassys id kind
Parnassys id ouder/verzorger 1
Parnassys id ouder/verzorger 2
Parnassys id ouder/verzorger 3

child_id
parent1_id
parent2_id
parent3_id

Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)
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Label
Parnassys id samenlevingsverband
postcode
postcode verzorger 1
postcode verzorger 2
postcode verzorger 3

Naam
cohabitation_id
child_postcode
parent1_postcode
parent2_postcode
parent3_postcode

Type
Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)

Relatie tot kind verzorger 1
Relatie tot kind verzorger 2
Relatie tot kind verzorger 3
Schoolnaam
Straat + huisnummer
straat en huisnummer verzorger 1

parent1_relationship
parent2_relationship
parent3_relationship
schoolname
child_address
parent1_address

Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)

straat en huisnummer verzorger 2
straat en huisnummer verzorger 3
tel.nr verzorger 1
tel.nr verzorger 2
tel.nr verzorger 3
tussenvoegsel verzorger 1

parent2_address
parent3_address
parent1_phone
parent2_phone
parent3_phone
parent1_middlename

Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)

tussenvoegsel verzorger 2
tussenvoegsel verzorger 3
Verzorger 2 aanwezig
Verzorger 3 aanwezig
voorletters verzorger 1
voorletters verzorger 2

parent2_middlename
parent3_middlename
parent2_filled
parent3_filled
parent1_initials
parent2_initials

Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)
Keuze
Keuze
Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)

voorletters verzorger 3
voornaam verzorger 1
voornaam verzorger 2
voornaam verzorger 3
Voornamen
woonplaats

parent3_initials
parent1_firstname
parent2_firstname
parent3_firstname
child_birthnames
child_city

Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)

woonplaats verzorger 1
woonplaats verzorger 2
woonplaats verzorger 3

parent1_city
parent2_city
parent3_city

Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)
Tekst (tot 256 karakters)
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4.4 Onderdelen groeidocument 2.0 vergeleken met versie 1.0

Keuze groeidocument volledig
A. Gegevens van kind-school-ouders (OPP)
B. Reden van aanmelding voor bespreking
C. Overzicht van de situatie (OPP)
D. Inzicht in de situatie (Bespreking in OT)
E. Uitzicht naar ondersteuning (OPP)

Keuze groeidocument volledig
A. Gegevens van kind-school-ouders (OPP)
B. Reden van aanmelding voor bespreking
Inzicht in de situatie (Bespreking in OT)
C. Overzicht van de situatie (OPP)
Inzicht in de situatie
Handelingsdeel
D. Uitzicht (OPP)
E. Instemming op handelingsdeel OPP
Arrangement

F. Samenvatting ondersteuning

Keuze groeidocument OPP
A. Gegevens van kind-school-ouders (OPP)

Keuze groeidocument OPP
A. Gegevens van kind-school-ouders (OPP)

C. Overzicht van de situatie (OPP)

C. Overzicht van de situatie (OPP)
Inzicht in de situatie
Handelingsdeel
D. Uitzicht (OPP)
E. Instemming op handelingsdeel OPP
Arrangement

E. Uitzicht naar ondersteuning (OPP)

Keuze groeidocument alleen GD
A. Gegevens van kind-school-ouders (OPP)
B. Reden van aanmelding voor bespreking
Inzicht in de situatie (Bespreking in OT)
E. Instemming op handelingsdeel OPP
Arrangement
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4.5 Handleiding groeidocumentformulier 1.0
Omdat het groeidocumentformulier 1.0 voor leerlingen nog wordt gebruikt hieronder een gedeelte uit de handleiding
bij groeidocument 1.0

In dit voorbeeldscherm zijn verschillende groeidocumenten aangemaakt. Achter elk GD staan 3 opties:
INVULLEN:
start of ga verder met het invullen van het GD
INGEVULDE ANTWOORDEN:
bekijk een overzicht van de ingevulde antwoorden in een eenvoudig schema
wat uitgeprint kan worden
INGEVULD FORMULIER:
bekijk de ingevulde formulieren in de originele opmaak wat uitgeprint kan
worden.
Klik op de gewenste optie.

Dezelfde opties zijn ook benaderbaar door gebruik van het menu bovenaan of de knoppen met de picto’s
(selecteer eerst gewenste groeidocument door aan te vinken):
Voor Invullen:

Klik op menu BEWERKEN en dan op INVULLEN, of op knop

Voor Ingevulde antwoorden: Klik op BEKIJKEN en dan op INGEVULDE ANTWOORDEN of op
Voor ingevuld formulier: Klik op BEKIJKEN en dan op INGEVULD FORMULIER of op knop
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Keuze GD of OPP
De standaard optie is “Groeidocument
met OPP”.
Wil je het GD alleen voor een OPP
gebruiken, klik dan deze optie aan. Alleen
de onderdelen A, C en E worden dan
zichtbaar.

Inhoudsopgave
Het eerste scherm van het GD is de
inhoudsopgave. Elk onderdeel van
het GD is hier met een link direct
benaderbaar.
Je kunt ook bladeren door het
document door onderaan op
VOLGENDE te klikken.
Tevens heb je de keuze om
tussentijds op te slaan.

Hieronder worden alle in te vullen pagina’s besproken.
Op grond van gebruikerservaringen worden bepaalde invulvakken toegelicht.

A. Leerlinggegevens:
Vul hier de NAW-gegevens van de
leerling in.
N.B. Het is de bedoeling dat er een
koppeling komt met de
administratiesystemen van de
scholen, zodat deze gegevens
ingeladen kunnen worden.
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B. Aanmelding voor OT (1):
Wat zijn de vragen en verwachtingen van
de school?
Wat is volgens de school het doel van de
bespreking?

B. Aanmelding voor OT (2):
Wat zijn de vragen en verwachtingen van
de ouders?
Wat is volgens de ouders het doel van de
bespreking?
Naar keuze kan dit ook door de leerling
ingevuld worden.

B. Aanmelding voor OT (3):
Bij deskundigen kunnen de namen van de
betrokken Onderwijs-ondersteuners
genoteerd worden.
Verder beschrijving van de acties en de
effecten hiervan.

B. Aanmelding voor OT (4):
Klik relevante informatie aan.
Bij psycho-diagnostisch onderzoek het
instituut vermelden (bijv. OA, Curium,
Virenze, Centrum Autisme.
Klik de betrokken hulpverleners aan.
De onderwijsspecialist wordt aangevraagd
via de routebegeleiders.
De 2e Deskundige komt uit het SBO of SO
en wordt betrokken via de
onderwijsspecialist op moment dat een TLV
wordt aangevraagd. Bij de gegevens is
naam, emailadres en betrokkenheid
(maand) voldoende.
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C. Overzicht (1)
In onderdeel C beschrijf je de
- stimulerende en belemmerende factoren,
- het doel of de doelen voor dit onderdeel,
- de onderwijsbehoeften van de leerling
- de aanpak om de doelen te bereiken.

C. Overzicht (2):
Klik alleen de onderdelen aan die van belang
zijn voor de leerling. Die onderdelen worden
dan zichtbaar om in te vullen.

C. Overzicht (3):
Naast de leerlingkenmerken wordt ook
gevraagd om dit in te vullen voor het onderwijs:
Interactie leerkracht- leerling
Interactie groep-leerling
de opvoeding:
Ouders, gezin, vrije tijd.

D: Inzicht
Op deze pagina komen de verslagen van de
OT’s. Een OT is een bespreking met externe
deskundigen (onderwijsondersteuners,
JGT, OA, onderwijsspecialist,
routebegeleider, enz.
Er kunnen maximaal 5 verslagen in het GD
verwerkt worden.
Voor een TLV zijn in ieder geval de
verslagen van de OT’s met de
onderwijsspecialist nodig. Andere
relevante gespreksverslagen kunnen ook
als bijlage worden toegevoegd (zie
“Koppelen van documenten en
bestanden”).
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E: Uitzicht (1)
In dit onderdeel van het OPP vul je de doelen in,
in vaardigheidscores en functioneringsniveaus.
Korte Termijn is eerstvolgende toetsmoment.
Bij Lange Termijn denk je aan een jaar of
eindmeting volgend schooljaar.
Bij onderdelen als sociaal-emotionele
ontwikkeling en werkhouding zijn kort
omschreven doelen voldoende en kun je voor
een uitgebreidere beschrijving verwijzen naar
de doelen genoemd bij onderdeel C.
Voor kleuters zijn de perioden van doelen
stellen kort, omdat hun ontwikkeling nog zo kan
fluctueren.

E: Uitzicht (2)
Op dezelfde bladzijde kies je een
uitstroombestemming en beschrijf je in de
onderbouwing op basis van welke informatie die
is vastgesteld.
Vanaf groep 6 is een reële
uitstroombestemming goed vast te stellen. Hoe
jonger een leerling, hoe lastiger het is om over
uitstroomniveaus te spreken. Voor kleuters is
het nog geen optie. Wel kan in de
onderbouwing een bepaalde ontwikkelingslijn
aangegeven worden, zoals (beneden) gemiddeld
en toegewezen op de intensieve
instructiegroep.

E: Uitzicht (3):
Op deze bladzijde is er ruimte om het OPP te
evalueren met de ouders middels
gespreksverslagen en besluiten voor
eventuele bijstelling van het OPP. Dit
onderdeel wordt alleen ingevuld als het OPPdeel van het GD wordt gebruikt.

SWV PO DB, Bonikkeplein 24-26, 2201 XA Noordwijk.

(0252) 431575

Versie oktober 2020

33

Handleiding GROEIdocument voor beheerders

F. Samenvatting / arrangement
Bij dit onderdeel wordt het in het OT
afgesproken arrangement geselecteerd.
Waar nodig staat er een korte beschrijving.
Het gaat om:
een TLV S(B)O
inzet kindondersteuning
inzet schoolondersteuning
inzet thuisondersteuning
Tevens staat erbij wie het afgesproken
arrangement gaat uitvoeren.

Laatste blad:
Twee keuzes:
Tussentijds opslaan betekent dat het
GD actief blijft en bewerkbaar.
GD definitief afsluiten:
groeidocument wordt inactief en is
alleen nog voor de beheerder
leesbaar, maar niet meer
bewerkbaar. Als het
arrangeertraject is beeindigd moet
het groeidocument gesloten
worden.
N.B. In het menu BEHEER op de IB-pagina kan
de IB-er het definitief gesloten GD nog open
stellen, zodat die weer bewerkbaar wordt.
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