
 

 

 

 

 

 

 

Overgangssituatie van Onderwijs Transparant naar TOP Dossier 
 
Zodra een school de knoppencursus heeft gevolgd, kan de school gebruik gaan maken van TOP 
Dossier. Per 1 januari 2023 stappen alle scholen volledig over op TOP Dossier en kunnen zij geen 
gebruik meer maken van Onderwijs Transparant. 
De module OT-POVO blijft bestaan en blijft in beheer van Sterk VO. 
 
Van alle informatie uit Onderwijs Transparant, rekening houdend met de wettelijke 
bewaartermijnen, maakt het samenwerkingsverband een back-up, waardoor alle informatie 
beschikbaar blijft bij het samenwerkingsverband. 
 
De school is zelf verantwoordelijk om relevante informatie uit Onderwijs Transparant in Parnassys te 
plaatsen, vóór 1 januari 2023.  
 
We hebben vanaf het eerste dossier in TOP Dossier tot het laatste dossier in Onderwijs Transparant 
te maken met een overgangsfase. We hebben hieronder voor drie scenario’s beschreven hoe beiden 
systemen ingezet worden.  
 
Afronding vanuit dossier in Onderwijs Transparant (OT) 

Er loopt een dossier in OT, denk aan een startgesprek, een A&O of een arrangement, en je werkt met 

elkaar naar een afronding toe. Er komt dus geen vervolg aan het lopende dossier.  

Er is geen actie vereist in TOP Dossier. 

Hierbij voegt de school de evaluatie toe aan het OPP en slaat het OPP op in het leerlingdossier in 

Parnassys. 

Nieuwe actie vanuit dossier in OT  
Er loopt een dossier in OT en je werkt met elkaar naar een nieuwe actie toe. Denk aan een 
arrangement dat voortkomt uit een startgesprek, of een A&O traject dat voorkomt uit een 
startgesprek. Er komt dus wel een vervolg op het lopend dossier. 
 
Er is actie vereist | een nieuw TOP Dossier wordt opgestart. 
Hierbij mag de cyclus lichte ondersteuning overgeslagen worden en direct gewerkt worden in de 
cyclus extra ondersteuning. De verslagen van het startgesprek e/o het A&O traject kunnen als 
bijlagen aan het logboek worden toegevoegd. 
 
Verlenging van een arrangement vanuit dossier in OT 
Er loopt een arrangement in OT en je werkt met elkaar naar een verlenging toe. Er komt dus wel een 
vervolg op het lopende dossier. 
 
Het lopende traject wordt afgesloten met een evaluatiegesprek. De benodigde documenten 
(minimaal het verslag startgesprek, verslag A&O of het geëvalueerde OPP) worden voorafgaand aan 
het gesprek via een beveiligde mail verzonden aan de betrokken consulent.  
 



Er is actie vereist | een nieuw TOP Dossier wordt opgestart. 
 
Hierbij mag de cyclus lichte ondersteuning overgeslagen worden en direct gewerkt worden in de 
cyclus extra ondersteuning. Het geëvalueerde OPP mag gebruikt worden als basis voor het nieuwe 
TOP Dossier, maar er wordt een nieuwe momentopname van de belemmerende en stimulerende 
factoren verwacht.  
 
Let op! In sommige gevallen is het wenselijk om gedurende het lopende traject (A&O en/of 
arrangement) tussentijds een dossier aan te maken in TOP Dossier. Als je tijdens een traject wil 
overstappen van OT naar TOP Dossier dan moet de toolbox worden overgeslagen. Er zijn immers al 
middelen toegekend aan de school.  De in OT toegezegde middelen worden volgens afspraak 
uitbetaald. 
Het dossier is gedeeld met het SWV en documenten kunnen veilig gedeeld worden. Op het moment 
dat er geëvalueerd wordt, kan dit gedaan worden in stap 10. Er wordt aansluitend een nieuwe 
cyclus gestart. DIt gebeurt in stap 11. 
 
Ondersteuning 
TOP Dossier heeft een helpdesk en een online kennisbank voor technische ondersteuning. 
Inhoudelijke vragen kunnen gesteld worden aan het samenwerkingsverband. 
 
 
Schematisch weergave overgangsfase 
 

https://dotcomschool.zendesk.com/hc/nl
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