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Het Groeidocument laat samenwerkingsverband, 
school, leerkracht, mentor, begeleider en ouders online 
samenwerken aan ondersteuning op maat. 
Het Groeidocument helpt alle partijen om te bepalen 
wat een kind nodig heeft, welke doelen gesteld moeten 
worden, wat er nodig is om die doelen te bereiken en 
wat daarin de volgende stap moet zijn. Kortom, het 
bieden van Passend Onderwijs.

Wat is het Groeidocument?
Het digitale Groeidocument is een online platform 
waarmee alle betrokkenen samen, voor leerlingen in 
het PO en VO, een formulier zoals een groeidocument, 
OPP of handelingsplan, kunnen aanmaken, inzien en 
bijwerken. 

Eenvoudig beheren, vanaf elk apparaat
In de tool voeg je eenvoudig een nieuwe leerling toe. 
Vanaf je pc, tablet of smartphone. Je deelt het 
vervolgens eenvoudig met andere betrokkenen, voegt 
er bestanden of documenten aan toe en maakt 
rapportages van de resultaten van een traject. 

Privacy voorop
Een effectief groeidocument of OPP helpt je om op een 
veilige manier gegevens en vertrouwelijke informatie 
te verzamelen, te bewaren en te delen. Met ouders, 
interne begeleiders, coördinatoren, externe deskun-
digen of de leerling zelf. E-mail is daarvoor niet geschikt; 
het voldoet niet aan de steeds strengere privacyregels. 
Het digitale Groeidocument van Parantion maakt 
gegevens delen gemakkelijk én veilig.

Overzicht en inzicht in alle gegevens
Met het digitale Groeidocument heb je alle relevante 
informatie altijd actueel en op één plek beschikbaar. 
Zodra de gegevens voor een aanvraag zijn verzameld of 
een OPP is opgesteld, kun je deze eenvoudig bekijken 
of verwerken in rapportages. Je kunt rapportages 
maken op verschillende niveaus:  per school, per 
bestuur of voor het volledige samenwerkingsverband. 

HET DIGITALE GROEIDOCUMENT
Simpel samenwerken aan de juiste ondersteuning, in het PO én VO

Ieder kind is anders. Voor veel kinderen zijn onze scholen een prima 
basis om zich te ontwikkelen. Maar soms heeft een leerling een extra 
steuntje in de rug nodig om goede resultaten te halen en het leren 
leuk te houden. Het digitale Groeidocument helpt scholen om die 
ondersteuning op een overzichtelijke en veilige manier te regelen. 

Zo zie je duidelijk naar welke soorten ondersteuning er 
veel vraag is. En of er verschillen zijn tussen scholen of 
besturen.

De stappen in een Groeidocument 
en OPP
Meestal verloopt het invullen en gebruiken van 
een groeidocument of OPP volgens de stappen in de 
afbeelding hieronder. 

Voor wie is het Groeidocument?
Het online platform Groeidocument biedt zowel 
in het PO als in het VO de juiste ondersteuning 
voor passend onderwijs. Bijvoorbeeld voor het 
aanvragen van een arrangement, het opstellen 
van een groeidocument, OPP of Handelingsplan, 
het aanvragen van een TLV en het ondersteunen 
van het Rebound, LWOO en PrO proces. Het 
Groeidocument ondersteunt al deze verschillende 
processen.



“Het Groeidocument is 
helemaal ingericht naar 

onze wensen.” - SWV Unita

      Mijn meester en ouders 
hebben samen met mij een 
goed plan gemaakt. Dit helpt 
mij en maakt school veel 
leuker!

“
”Wie maakt het Groeidocument?

Het Groeidocument is ontwikkeld door Parantion, In 
samenwerking met SWV Unita, school-, GZ- en 
kinderpsycholoog Noëlle Pameijer en de PO-raad. 
Het systeem volgt de principes van ‘handelingsgericht 
werken’, een belangrijke werkwijze binnen het passend 
onderwijs. 

Parantion is ook de bedenker en ontwikkelaar van 
het talentontwikkelingsplatform Scorion en de 
onderzoeks tool Easion. Deze tools zijn populair bij 
overheden, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen, 
waaronder veel basisscholen.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op www.groeidocument.nl. 
Wil je een werkbijeenkomst of een demonstratie van 
het Groeidocument organiseren? Neem dan contact 
op met Mathilde Sanders: bel 0570 - 234567 of mail 
naar mathilde.sanders@parantion.nl.

Interesse in het Groeidocument?
We komen graag langs om te laten zien wat het 
Groeidocument voor het samenwerkingsverband, 
schoolbestuur of school kan betekenen. Wil je aan de 
slag met het Groeidocument? Dat kunnen we snel 
regelen. We inventariseren het proces en laten met een 
aantal praktijkvoorbeelden zien welke mogelijk heden 
er zijn. Vervolgens zetten we een op maat gemaakt 
digitaal Groeidocument klaar.

De onderwijsinstelling kan ervoor kiezen om het 
Groeidocument zelf te beheren, en op welk niveau dan 
ook klaar te zetten, bijvoorbeeld op bestuurs- of 
schoolniveau.  Afhankelijk van het proces kan het loket, 
de IB’ers, zorgcoördinatoren, ondersteunings-
coördinatoren en mentoren zelf formulieren aanmaken: 
zij hebben dan uiteraard alleen toegang tot de 
gegevens van de school waar zij werken. 

Samen kijken we binnen de onderwijsinstelling of het 
digitale Groeidocument goed werkt en passen het 
systeem aan waar nodig. 

Resultaten van het Groeidocument 
  In één oogopslag inzicht in de onderwijs- en   
  opvoedingssituatie van de leerling, en    
  belemmerende en stimulerende factoren. 
  Eén werkwijze, structuur en procedure voor alle   
  scholen.
  Geen rondzwervende, privacygevoelige    
  documenten.
  Altijd toegankelijk voor leerkracht, deskundige,   
  intern begeleider en ouder met toestemming.
  Altijd de meest recente informatie bij de hand.
  Probleemloos koppelen met diverse systemen.
  ISO:27001-certifi cering garandeert veilige data.

  Eén werkwijze, structuur en procedure voor alle   

  Geen rondzwervende, privacygevoelige    

  In één oogopslag inzicht in de onderwijs- en   

  Altijd toegankelijk voor leerkracht, deskundige,   
  intern begeleider en ouder met toestemming.
  Altijd de meest recente informatie bij de hand.  Altijd de meest recente informatie bij de hand.
  Probleemloos koppelen met diverse systemen.  Probleemloos koppelen met diverse systemen.
  ISO:27001-certifi cering garandeert veilige data.
  Probleemloos koppelen met diverse systemen.
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