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1. INLEIDING 

Het groeidocument 
Het samenwerkingsverband PPO regio Leiden maakt bij het arrangeerproces gebruik van “het 
groeidocument”. Het groeidocument is gebaseerd op de principes van handelingsgericht werken. 
Het dient als gegevensdrager, procesbeschrijving, gespreksleidraad en voor de verslaglegging bij 
de besprekingen. De aanmaak en het beheer van het groeidocument valt onder de 
verantwoordelijkheid van de school. 
 
Wanneer groeidocument 
De school start een groeidocument als er voor een kind een ondersteuningsteam (OT) wordt 
bijeen geroepen. 
We spreken van een OT wanneer minimaal ouders, school én de adviseur PPO bij elkaar komen. 
Deelname van overige deelnemers is naar behoefte. 
 
Online schoolomgeving 
Voor iedere school is er een beveiligde online-schoolomgeving beschikbaar via de ontwikkelaar 
van het groeidocument “Parantion”. Iedere school, meestal de IB-er, heeft één unieke inlog 
waarmee de online-schoolomgeving kan worden benaderd. Hierin kunnen groeidocumenten 
worden aangemaakt en beheerd. 
 
Toestemming van ouders 
Toestemming van ouders is nodig voor de bespreking (in het ondersteuningsteam) en voor de 
uitwisseling van informatie via het groeidocument met betrokkenen. Deze betrokkenen houden 
zich aan bepalingen in de wet bescherming persoonsgegevens, geldende privacyreglementen en 
beroepscodes. Ouders ondertekenen hiervoor de toestemmingsverklaring bij het groeidocument. 
 
Invullen van het groeidocument 
Als het groeidocument is aangemaakt wordt de toestemmingsverklaring digitaal toegevoegd aan 
het groeidocument.  
De school vult samen met de ouders de eerste 3 onderdelen van het groeidocument zo volledig 
mogelijk in. Alléén relevante informatie wordt ingevuld. Wat al elders beschikbaar is wordt bij het 
groeidocument digitaal toegevoegd.  
 
Totaal kent het groeidocument 6 onderdelen: 
A. Gegevens van kind, school en ouders 
B. Reden van aanmelding voor een bespreking 
C. Overzicht van de situatie 
D. Inzicht in de situatie 
E. Uitzicht naar ondersteuning  
F. Samenvatting van de ondersteuning 
 
Delen van het groeidocument met betrokkenen 
Als het groeidocument is ingevuld door school en ouders, nodigt de school de betrokkenen uit 
voor een ondersteuningsteam (OT). Ter voorbereiding op de bespreking en voor het verdere 
verloop van het arrangeerproces, krijgen de deelnemers via een link en een pincode het recht om 
het groeidocument in te zien. Iedere betrokkene kan bijlagen toevoegen. Hierdoor wordt 
gegevenstransport voorkomen en wordt alle informatie opgeslagen op één plaats: in het 
groeidocument van de leerling binnen de online-schoolomgeving. De school is verantwoordelijk 
voor het verstrekken van de deel-links aan betrokkenen. De school bepaalt hoe lang deze links 
beschikbaar blijven. 
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Aanvraag TLV 
Als het arrangeertraject leidt tot een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV), wordt 
het groeidocument als gegevensdrager gebruikt. 
De eerste en tweede onderwijsspecialist voegen de door hen ondertekende formulieren 
deskundigheidsoordeel toe aan het groeidocument.  
De directie van de school tekent het aanvraagformulier TLV. Daarop geven de ouders aan dat ze 
het eens zijn met de TLV aanvraag. School en ouders ondertekenen het aanvraagformulier, 
waarmee ze ook toestemming geven om  gegevens uit te wisselen via het groeidocument met de 
toelaatbaarheidscommissie (TLC). De TLC houdt zich aan de bepalingen in de wet bescherming 
persoonsgegevens, geldende privacyreglementen en beroepscodes.  
 
Groeidocument delen met de TLC 
Indien alle onderdelen voor de aanvraag van een TLV aanwezig zijn in het groeidocument 
(inclusief de formulieren met handtekeningen van ouders, school en de deskundigen), wordt door 
de school een deel-link verstuurd aan de secretaresse van de TLC (ellypracht@pporegioleiden.nl). 
Na ontvangst van de link neemt de TLC de aanvraag in behandeling.  
Bij afgifte van een TLV wordt deze door de TLC toegevoegd als bijlage in het groeidocument en 
wordt een exemplaar van de TLV verzonden naar de aanvragende school, de ouders en de 
ontvangende school. 
De school is verantwoordelijk voor het intrekken van de deel-link aan de TLC. 
 
Aandachtspunten: 

 Als je het gevoel hebt dat je dubbel werk doet dan gaat er iets niet goed; 

 Vul alleen in wat nodig is, maar in ieder geval de NAW-gegevens op de eerste 2 pagina’s; 

 Voeg gegevens, die je al elders beschikbaar hebt, zoals verslagen en formulieren, toe middels  
een upload bij het groeidocument; 

 Voeg uitdraai van LVS toe, middels een upload;  

 In de map “Mijn documenten” vind je enkele belangrijke documenten. Deze kun je  
uitprinten, invullen, ondertekenen, scannen en uploaden bij het groeidocument. Het  
getekende origineel bewaar je in het leerlingendossier; 

 Het groeidocument heeft de mogelijkheid om lees- óf schrijfrechten te geven. 
Samen met ouders het groeidocument invullen en bespreken is essentieel. Ouders  
vervolgens leesrechten geven is handig. Indien ze nog eigen opmerkingen willen  
toevoegen, kan dat altijd, door zelf een (Word) document te laten uploaden!  
Datzelfde geldt voor andere betrokkenen: als je leesrechten hebt, kun je ook documenten  
digitaal toevoegen. 
Je kunt ook schrijfrechten aan iemand geven. Je moet je dan vooraf afspreken hoe je  
dat organiseert (wie vult waar wat in). 
In de praktijk is het handig om bijvoorbeeld ouders of de leerkracht bepaalde vragen te laten 
invullen (en die dan vervolgens samen te bespreken). 

 Er is een PowerPoint met instructie beschikbaar. Tevens kun je gebruik maken van twee  
 Instructiefilmpjes; je vindt deze op YouTube.  

Groeidocument PPO Leiden 1 en Groeidocument PPO Leiden 2 

 Alle informatie is ook terug te vinden op www.pporegioleiden.nl  

 Voor vragen kun je terecht bij je adviseur PPO of bij John Huigsloot 
(johnhuigsloot@pporegioleiden.nl) of Peter Pot (peterpot@pporegioleiden.nl)  
071 535 17 10.  

mailto:ellypracht@pporegioleiden.nl
http://www.pporegioleiden.nl/
mailto:johnhuigsloot@pporegioleiden.nl
mailto:peterpot@pporegioleiden.nl
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2. INLOGGEN OP WWW.GROEIDOCUMENT.NL 

Inlogscherm IB-er.  

Invoeren gebruikersnaam en 

wachtwoord. 

(lukt het inloggen niet omdat bijv. de 

gegevens verlopen zijn of niet vindbaar, 

mail dan naar  

johnhuigsloot@pporegioleiden.nl) 
 

 

 

Pagina IB-er 

Na het inloggen kom je op de 

pagina van de IB-er. 

Gegevens van de IB-er invullen 

en aanpassen kan in Extra, 

Gegevens 

 

 

 

 

3. AANMAKEN LEERLING 

Druk op het menu INVOEGEN of op de knop   
Dan verschijnt het volgende scherm: 

 

Invoegen leerling door invullen 

leerlinggegevens 

 

De met * gemarkeerde velden zijn 

verplicht 

 

Vul de gegevens  van de leerling in en 

scrol naar beneden voor de andere 

invulvelden. 
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Het systeem maakt zelf een 

gebruikersnaam* en wachtwoord* 

aan. Dit is eenmalig en voor 

beveiliging en hoef je niet te 

onthouden te worden. 

 

 

 

 

 

 

Status*: Systeem kiest voor Actief, is 

prima. (als leerling school  verlaat 

wordt dit Inactief). 

Gebruikersovereenkomst 

ondertekend: n.v.t. dus niet invullen. 

 

 

 

 

 

 

Toewijzen school: 

Op de onderste regel : Kies school 

(en klik op toevoegen), klik je op het 

pijltje naast het invulvak. 

De naam van je school verschijnt.  

Klik op de naam van je school.  

Klik op “toevoegen. 
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De naam van je school verschijnt in 

het invulvak op de regel erboven 

(Gekozen school). 

Wanneer je alle gegevens hebt 

ingevuld die verplicht zijn, kies je 

bovenaan op het tabblad Functies 

en Rollen  

(Als je hier al Ok kiest krijg je de 

foutmelding: Geen rolgroep 

gekozen). 

 

 

 Je hoeft hier alleen maar het pijltje 

naast het invulvak aan te klikken, 

vervolgens kies je voor “leerling”. 

    Druk op Ok. 

      De leerling zit in het systeem. 

      De volgende stap is het koppelen        

van een GD aan de leerling. 

(Hoofdstuk 4 van de handleiding) 
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4. KOPPELEN DIGITALE GROEIDOCUMENT AAN LEERLING 

In het scherm staat de naam van de leerling, waarvan het dossier is aangemaakt. Nu moet nog het 

juiste invulformulier  aan de leerling gekoppeld worden. Selecteer de leerling door in het vakje voor 

de naam te klikken.  

  

Koppelen formulier GD (1) 

Klik op  het menu BEKIJKEN (en Bekijk 

GD) of op de knop  

Koppelen  formulier GD (2) 

Een nieuw venster verschijnt, met de 

vraag of je het groeidocument van 

de gekozen leerling wilt bekijken. 

Druk op OK. 

Koppelen formulier GD (3) 

Klik op het menu INVOEGEN en 

vervolgens op FORMULIER of  

klik op de knop   

 

 

Een nieuw  venster verschijnt. Kies 

onder het tabblad “Groeidocument” 

met het vinkje voor Groeidocument. 

Klik op OK.  

Wil je direct starten met invullen, 

klik dan op OK EN INVULLEN.  
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5. INVULLEN GROEIDOCUMENT 

 

In dit voorbeeldscherm is een groeidocument aangemaakt. Achter het  GD staan 4 opties (en picto’s):  

 

 

INVULLEN:     start of ga verder met het invullen van het GD 

RAPPORT: maak een PDF 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 Rapport:   Klik op RAPPORTAGE of op  

 

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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Je kiest voor  

Keuze Groeidocument 

 

 

 

 

Keuze GD of OPP 

Je kunt kiezen voor 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.  

Advies: kies de optie Groeidocument 

met OPP. 

 

 

Onderaan de bladzijdes kun je steeds 

kiezen voor Vorige, Tussentijds 

opslaan, Inhoudsopgave of Volgende 

 

 

 

 

Inhoudsopgave 

Op deze pagina kun je rechtstreeks 

naar een bepaald onderdeel van het 

Groeidocument.  

Je kunt ook bladeren door het 

document door onderaan op 

VOLGENDE te klikken. 

Tevens heb je de keuze om 

tussentijds op te slaan 

Als je start met invullen klik je op 

Keuze Groeidocument 

Hieronder worden alle in te vullen pagina’s besproken. 

Op grond van gebruikerservaringen worden bepaalde invulvakken toegelicht.  
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A. Leerlinggegevens: 

Vul hier de NAW-gegevens van 

de leerling in.  

N.B. Het is de bedoeling dat er in de 

toekomst een koppeling komt met 

de administratiesystemen van de 

scholen, zodat deze gegevens 

ingeladen kunnen worden.  

De gegevens van de school en (op 

de volgende pagina) van de 

ouder/verzorger(s) 
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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? 

 

B. Aanmelding voor OT (3): 

Bij deskundigen kunnen de namen 

van de betrokken Onderwijs-

ondersteuners genoteerd worden en 

kan de functie worden gekozen. 

Verder beschrijving van de acties en 

de effecten hiervan.  

Klik relevante informatie aan. 

Bij psycho-diagnostisch onderzoek 

het onderzoeksinstituut vermelden.  

 

Klik de betrokken hulpverleners aan.  



13 
 

  

C. Overzicht (1) 

In onderdeel C beschrijf je de 

stimulerende en belemmerende factoren. 

Indien bekend vóór de bespreking: 

- het doel of de doelen voor dit onderdeel, 

- de onderwijsbehoeften van de leerling  

- de aanpak om de doelen te bereiken.  

 

Tijdens en ná de bespreking kunnen 

onderwijsbehoeften en doelen aangevuld 

worden. 

Belangrijk om behoeften en doelen te 

koppelen. 

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. 

 

Let bij interactie leerkracht-leerling op wat 

je invult. Denk aan de veiligheid voor de 

leerkracht, betrek deze hierbij. 

Het gaat om de interactie met déze leerling. 
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D: Inzicht 

Op deze pagina komen de verslagen 

van de OT’s. Een OT is een 

bespreking met minimaal ouders, 

school en iemand van het SWV PPO 

regio Leiden. 

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 

OPP-deel van het GD wordt gebruikt.    
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F. Samenvatting / arrangement 

Bij dit onderdeel wordt het in het OT 

afgesproken arrangement geselecteerd. 

Waar nodig staat er een korte 

beschrijving.  

Laatste blad: 

Twee keuzes: 

- Tussentijds opslaan betekent dat 

het GD actief blijft en 

bewerkbaar. 

- GD definitief afsluiten betekent 

dat het GD inactief wordt en 

alleen nog voor de IB-er leesbaar, 

maar niet meer bewerkbaar.  

 

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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6. KOPPELEN VAN DOCUMENTEN / BESTANDEN AAN HET GD 

 

 

  

1.  

Klik links onderin het 

scherm op MIJN 

DOCUMENTEN. 

Links verschijnt een 

menustructuur en 

rechts een vak met 

gekoppelde bestanden. 

2. 

Klik op  

Een nieuw venster verschijnt 

met de mogelijkheid om te 

bladeren in de bestanden op 

je computer.  

Kies het benodigde bestand 

en druk op OK. 

Het bestand verschijnt in de 

lijst met ingevoegde 

bestanden.  

Bij andere onderdelen van de 

menustructuur voeg je op 

dezelfde wijze de bijbe-

horende bestanden in, zoals  

- Toestemmingsverklaring 

- OPP-trap 

- Toelaatbaarheidsverklaring 

- Gesprek met leerling. 

 

3. 

Wil je een bestand 

verwijderen, dan selecteer 

je het bedoelde bestand 

en druk op BEWERKEN en 

vervolgens op 

VERWIJDEREN.  

Of op de knop  

 

 

De lijst met toegevoegde 

bestanden is direct vanuit 

het GD benaderbaar. Op 

elke pagina staat 

linksboven een link naar 

de bestanden.  

Op elk gewenst moment kun je stoppen met het invullen en bewerken van het GD. 

Klik op TUSSENTIJDS OPSLAAN. 

Klik op BESTAND en vervolgens op AFSLUITEN. 

Op dat moment ga je uit het GD van de leerling  en keer je terug naar de pagina van de 

IB-er.  Je kunt dan uitloggen, om op een later tijdstip verder te werken aan het GD.  

Voor inloggen en GD openen, zie onderdeel 1 en 2 van deze handleiding.   
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7. DEELLINK NAAR BETROKKENEN STUREN 

 

  

1. 

Je zit op de pagina van de leerling. 

Selecteer het GD. 

Klik op INVOEGEN en dan op 

DEELLINK GD.  

Of klik op de knop  

 

Een nieuw venster verschijnt voor 

het aanmaken van de deellink.  

 

2.  

Bepaal de begin- en einddatum van de deellink.  

Als de einddatum verloopt is het GD alleen nog maar 

bereikbaar voor de IB-er.  

Bij AAN vul je het emailadres van de ontvanger in. Voor 

elke ontvanger moet je een aparte deellink aanmaken in 

verband met de veiligheid. 

Bij ROL AVN DE ONTVANGER kun je deze vermelden  

Bij TOEGANGSCODE staan de twee opties automatisch 

aangevinkt en is een unieke pincode ingevuld. 

Bij TYPE LINK bepaal je of de ontvanger het GD alleen kan 

lezen, of dat de ontvanger ook mag invullen/bewerken.  

 

Wil je op een later tijdstip verzenden, druk je op OK. 

Wil je meteen verzenden, dan druk je op OK EN 

VERZENDEN.  
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8. BEHEER DEELLINK

 

 

  

Voor het beheer van het GD ga je in 

het scherm van de leerling naar het 

menu EXTRA.  

Daaronder vind je een aantal 

mogelijkheden om ingevulde 

gegevens te wijzigen, zoals de 

gegevens van de leerling. De meeste 

opties zul je niet gebruiken, maar 

wel de optie DEELLINKBEHEER. 

  

Klik op de knop DEELLINKBEHEER en een nieuw 

venster verschijnt.  

Selecteer het gewenste mailadres en klik 

vervolgens op “Wijzigen”.  

Een nieuw venster verschijnt, waarin de 

gegevens aangepast kunnen worden, zoals de 

periode van toegang (einddatum) en het type 

link (Invullink of Alleen Lezen Link).  

Druk op OK om op te slaan, of OK EN 

VERZENDEN  om direct de betrokken persoon 

per email op de hoogte te brengen.    
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9. AFDRUKKEN FORMULIEREN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Je kunt standaardformulieren afdrukken (die je 

vervolgens kan laten invullen ondertekenen en 

up-loaden, zie 5. Koppelen van documenten / 

bestanden aan het GD). 

 

Klik in het scherm van de leerling op Mijn 

documenten.  

Een aantal formulieren verschijnt linksboven 

onder Mijn documenten. Kies het formulier dat 

je nodig hebt. Het formulier verschijnt in het 

middengedeelte. 

Dubbelklik hierop, open het document en druk 

het af. 
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10. HET MAKEN VAN EEN PDF VAN HET GROEIDOCUMENT 

 

Wanneer je je in het scherm 

van een leerling bevindt, kun 

je een PDF aanmaken. 

Vink het gewenste GD aan. 

Klik op de knop rapportage, 

of het picto voor rapport  

 

 

 

Het venster Rapportage verschijnt. 

Het PDF heeft naam met datum (de datum waarop 

het GD is gestart!). In het PDF zelf staat op elke 

bladzijde de datum waarop het PDF is gemaakt. 

Automatisch is de uitvoer PDF 

Automatisch wordt het PDF in de map Mijn 

rapportages opgeslagen. 

 Kies voor Ok en het PDF wordt gemaakt. 

 

Rechtsboven in het scherm ontvang je een melding   

wanneer het rapport klaar is. 
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Klik linksonderaan op mijn 

documenten en kies voor Mijn 

rapportages, het GD verschijnt. 

Door op het Groeidocument te 

klikken kun je het GD opslaan 

op je computer of openen. 

Wanneer je deelnemers aan 

het OT een link verstuurt om 

het GD in te kijken, is het voor 

hen wellicht ook handig om het 

PDF te kunnen inzien. 

 

 

Degenen die een link hebben kunnen 

alleen de documenten in de map Docs 

vanuit GD inzien! 

Het is daarom nodig om het hierboven 

gemaakte GD naar deze map te 

verplaatsen. Dit doe je als volgt: 

Selecteer (aanvinken) het gewenste 

GD. Klik op bewerken (en verplaatsen) 

of op de picto verplaatsen  

 

 

Kies voor Docs vanuit GD en druk op 

Ok 

Het PDF van het GD staat nu in de map 

Docs vanuit GD en is voor eenieder 

met een link te vinden. 

 

 

 


