
Korte instructie Intern begeleider Passend Onderwijs Dossier: 

 

1. Ga naar de volgende website: http://lelystad.digidoor.nl 

 

2. U komt in het startscherm, klik op het blauwe vak aan linkerkant van het 

scherm 

 

 

Kies voor: Medewerker Inlog voor medewerkers scholen uit gemeente Lelystad 

 

3. Na de keuze wordt u doorverbonden met de beveiligde HTTPS website 

waarna het welkomstscherm verschijnt:  

 

 
Om in te loggen, klik op de keuze “Inloggen” 

 

4. Het onderstaande inlogscherm verschijnt:  

 
Log in met behulp van de aan u verstrekte inloggegevens. 

  



 

5. Als het inloggen gelukt is verschijnt onderstaand scherm:  

 
 

 

6. Om een dossier toe te voegen/bewerken klik in het linker-menu op 

“Leerlingen” en vervolgens op submenukeuze “Leerlingen”.  Indien er al 

dossiers ingevoerd zijn, verschijnen deze op het scherm. 

 
  



 

Toevoegen nieuw dossier 

1. Om een dossier toe te voegen klik op de knop “Toevoegen dossier via 

DOD”. Er verschijnt en onderstaand scherm. 

 
 

2. Kies het juiste schooljaar waar het dossier in aangemaakt moet worden. 

Klik vervolgens op ”Verder” waarna onderstaand scherm verschijnt. 

Selecteer d.m.v. de blader knop het DOD-bestand met daarin de leerling 

gegevens. Door op de knop “verder” te klikken wordt het bestand 

ingelezen.  

 

3. Na het inlezen verschijnt er een lijst met leerling(en) die in het DOD-

bestand zitten. Selecteer de leerlingen waarvoor een dossier aangemaakt 

moet worden door er een vinkje voor te plaatsen.  

 
  



4. Nadat op de knop “Verwerk geselecteerde leerlingen” is geklikt, 

verschijnt een volgende scherm. Deze is afhankelijk of er al een dossier 

aanwezig is met hetzelfde BurgerServicenummer.  Is dat het geval dan 

verschijnt er een scherm waarin aangeven kan worden wat er bijgewerkt 

moet worden. Zie verderop in de handleiding onder “Bijwerken bestaand 

dossier”, stap 3. Is er nog geen dossier aanwezig met het 

BurgerServicenummer, dan verschijnt onderstaand scherm.  

 
 

Bepaal hier alvast in welke groep de leerling(en) zit(en) en klik op de 

knop “Aanmaken dossiers”.  Van de leerlingen wordt nu een dossier 

aangemaakt die verder bewerkt kan worden.  Na het aanmaken 

verschijnt het slot scherm: 

 
 

Door op “Verder” te klikken verschijnt het overzicht met leerlingen en 

daarop de zojuist toegevoegde leerling(en). 

 



Bijwerken bestaand dossier  

1. Om een dossier bij te werken met de laatste toets-gegevens kan op 

de knop “Bijwerken dossiers via DOD” geklikt worden. Er verschijnt en 

onderstaand scherm. 

 
 

Kies het juiste schooljaar waar het dossier in aangemaakt moet 

worden. Klik vervolgens op ”Verder” waarna onderstaand scherm 

verschijnt. 

 
 

Selecteer d.m.v. de blader knop het DOD-bestand met daarin de 

leerling gegevens. Door op de knop “verder” te klikken wordt het 

bestand ingelezen.  

 

2. Na het inlezen verschijnt er een lijst met leerling(en) die in het DOD-

bestand zitten. Selecteer de leerlingen waarvoor een dossier 

aangemaakt moet worden door er een vinkje voor te plaatsen.  

 
 



3. Nadat op de knop “Verwerk geselecteerde leerlingen” is geklikt, 

verschijnt een volgende scherm. Deze is afhankelijk of er al een 

dossier aanwezig is met hetzelfde BurgerServicenummer.  Is dat niet 

het geval dan verschijnt er een scherm waarin aangeven kan worden 

dat het dossier toegevoegd kan worden. Zie  hiervoor eerder in de 

handleiding onder “Toevoegen nieuw dossier”, stap 4. Is er al dossier 

aanwezig met het BurgerServicenummer, dan verschijnt onderstaand 

scherm.  

 
 

Vink de leerling(en) aan en welke gegevens van deze leerling(en) 

bijgewerkt moeten worden en druk op “Bijwerken dossiers” 

De gegevens worden bijgewerkt en het slot scherm verschijnt. 

 
 

Door op “Verder” te klikken verschijnt het overzicht met leerlingen 

en daarop de zojuist toegevoegde leerling(en). 

 

 

  



Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring starten 

  

Om een TLV aanvraag te starten dient bij het aanmeldformulier de juiste 

aanvraagsoort aangegeven worden. Door deze keuze kan later het bij 

behorende aanvraag formulier ingevuld worden.  

 

1. Klik op de naam van de leerling. Het aanmeldformulier opent. Kies bij 

de vraag ”Aanvraag” voor type “TLV”.  

 
 

Vul de rest van de gegevens die nodig zijn ook in. Als het scherm 

compleet is, zal het rode uitroepteken vervangen worden door een 

groen vinkje. 

 

Sla de gegevens eerst 1x op door middel van de knop “Opslaan” 

 

Via de knoppen “Toevoegen verzorger” en “Wijzig verzorgers” kunnen 

eventueel ouders/verzorgers toegevoegd/gewijzigd worden.  

 

 
 

2. Zijn de gegevens op het aanmeldformulier volledig en juist, dan kan 

de leerling “aangemeld” worden. Klik nogmaals op de naam van de 

leerling en vervolgens op de knop “Opslaan en aanmelden”  onder 

aan  op het scherm.  

Het aanmeldformulier wordt nu definitief gemaakt en het kan niet 

meer gewijzigd worden. Hierdoor kan de “Aanvraag TLV” ingevuld 

worden.  

  



Is het aanmeldformulier niet “aangemeld” dan kan het formulier nog 

niet ingevuld worden.  Onderstaande melding verschijnt in dat geval: 

 
Verstuur dan het aanmeldformulier alsnog via tabblad “Leerling 

Gegevens”. 

 

3. Door op tabblad “Aanvraag TLV” te klikken kan het aanvraag formulier 

ingevuld worden.  

 
 

Zijn alle gegevens juist ingevuld, “verstuur” het formulier dan naar de 

acceptant door op de knop “Opslaan en versturen acceptant” te 

klikken.  

 

 
 

Is het versturen gelukt, dan ontvangt de acceptant hiervan 

automatisch een bericht. Het formulier wordt dan “bevroren” en kan 

niet meer gemuteerd worden.  In het overzicht met leerlingen zijn dan 

de naam en het woord TLV blauw geworden.  

 

 

  



Aanvraag Extra ondersteuning starten 

  

Om een aanvraag extra ondersteuning te starten dient bij het 

aanmeldformulier de juiste aanvraagsoort aangegeven worden. Door deze 

keuze kan later het bij behorende aanvraag formulier ingevuld worden.  

 

1. Klik op de naam van de leerling. Het aanmeldformulier opent. Kies bij 

de vraag ”Aanvraag” voor type “Extra ondersteuning”.  

 
 

Vul de rest van de gegevens die nodig zijn ook in. Als het scherm 

compleet is, zal het rode uitroepteken vervangen worden door een 

groen vinkje. 

 

Sla de gegevens eerst 1x op door middel van de knop “Opslaan” 

 

Via de knoppen “Toevoegen verzorger” en “Wijzig verzorgers” kunnen 

eventueel ouders/verzorgers toegevoegd/gewijzigd worden.  

 

 
 

2. Zijn de gegevens op het aanmeldformulier volledig en juist, dan kan 

de leerling “aangemeld” worden. Klik nogmaals op de naam van de 

leerling en vervolgens op de knop “Opslaan en aanmelden”  onder 

aan  op het scherm. Het aanmeldformulier wordt nu definitief 

gemaakt en het kan niet meer gewijzigd worden. Hierdoor kan het 

tabblad “Ondersteuningsvraag” ingevuld worden.  

  



Is het aanmeldformulier niet “aangemeld” dan kan het formulier nog 

niet ingevuld worden.  Onderstaande melding verschijnt in dat geval: 

 
Verstuur dan het aanmeldformulier alsnog via tabblad “Leerling 

Gegevens”. 

 

3. Door op tabblad “Ondersteuningsvraag” te klikken kan het aanvraag 

formulier ingevuld worden.  

 
 

Zijn alle gegevens juist ingevuld, “verstuur” het formulier dan naar het 

onderwijsloket door op de knop “Opslaan en versturen 

onderwijsloket” te klikken.  

 

 
 

Is het versturen gelukt, dan ontvangt het onderwijsloket hiervan 

automatisch een bericht. Het formulier wordt dan “bevroren” en kan 

niet meer gemuteerd worden.  In het overzicht met leerlingen zijn dan 

de naam en het woord EO blauw geworden.  

 

 



Uitloggen uit DigiDoor 

Om DigiDoor weer te verlaten, klik op de knop “Uitloggen” 


