
 

 

 

Digitaal volgsysteem ‘Naar de juiste plek’(Pro, VSO, Entree) 
Nauwe samenwerking tussen scholen, gemeenten en werkbedrijven 
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Wat is het digitale volgsysteem ‘Naar de juiste plek’? 
De scholen, gemeenten en werkbedrijven in de regio werken nauw samen om minder zelfredzame jongeren te 
volgen wanneer zij overstappen naar vervolgonderwijs, werk of dagbesteding. De gegevens van deze leerlingen 
leggen we vast in het digitale volgsysteem ‘Naar de juiste plek’. Zo houden wij jongeren tijdens een cruciale fase 
in hun leven (16-23 jaar) in beeld. En bieden we extra ondersteuning als dat nodig is. Daarmee willen wij bereiken 
dat ze een goede start maken in de maatschappij. Samen zorgen we er voor dat de leerlingen/studenten op de 
goede plek komen en/of blijven. Ook als het gaat om een bijzondere of een wat langere route.  
 
Welke leerlingen worden opgenomen in het digitale volgsysteem?  
Het gaat om leerlingen vanaf 16 jaar: 

• Leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs;  

• Entreeleerlingen;  

• Leerlingen die een school voor voortgezet onderwijs aan anderstaligen bezoeken.  
 

Vanaf 16 jaar1 neemt de school gegevens van de leerling automatisch op in het digitale volgsysteem. Binnen de 
regio volgen we jongeren tot maximaal 23 jaar of tot het behalen van een startkwalificatie. 
Later gaan we ook de leerlingen van het VMBO-basis op deze wijze volgen volgens de opdracht van de overheid.  
 
Wat is het doel van het digitale volgsysteem? 
Het volgsysteem vormt de basis voor een sluitende aanpak in de regio. Zo houden de ketenpartners samen de 
minder zelfredzame jongeren in beeld. En zorgen zij ervoor dat de jongeren op de goede plek terecht 
komen/blijven. Wanneer dat nodig is wordt snel passende ondersteuning geboden. 
 
In de regio vallen daardoor minder jongeren tussen wal en schip, komen meer jongeren op de juiste plek terecht 
en gaan bij voorkeur (deels) aan het werk. De regionale samenwerking zorgt voor: 

• maximale participatie; 

• werken naar vermogen; 

• minder voortijdig schoolverlaten. 
Van iedere jongere is na het verlaten van de school de vervolgstap bekend: vervolgonderwijs, werk of 
dagbesteding.  
 
Welke partijen hebben inzage in het digitale volgsysteem? 
Gegevens van een jongere zijn alleen in te zien voor partijen die direct betrokken zijn bij zijn/haar loopbaan. Dus: 
school, woongemeente of het werkbedrijf voor die gemeente. De gegevens zijn goed afgeschermd en worden 
alleen gedeeld na toestemming  
 
Jongeren worden gevolgd: 

• via school (pro, vso) tot 2 jaar na het verlaten van de school; 

• door de werkbedrijven bij een keuze voor werk; 

• door de sociale wijkteams bij de uitstroom naar dagbesteding; 

• door leerplichtplus gemeente Eindhoven (RMC).  
Bij twijfel of de jongere in de juiste route zit, kan er contact worden opgenomen met leerplichtplus. Leerplichtplus 
werkt voor alle 15 gemeenten in Eindhoven-de Kempen. 

 
1 Voor bepaalde VSO-leerlingen handmatig vanaf 15 jaar. Alleen met toestemming van leerling en ouders. 



 

 

Hoe ziet het digitale volgsysteem ‘Naar de juiste plek’ er uit? 
Het volgsysteem bestaat uit twee delen: 

• In het eerste deel staat alleen of een jongere gaat uitstromen naar onderwijs, arbeid of dagbesteding en 
houden we de vervolgstappen bij (wel of geen traject, tot wanneer, welke professional biedt 
ondersteuning).  
Alle jongeren worden automatisch in dit eerste deel opgenomen. 
 

• Het tweede deel gebruiken we alleen bij een uitstroom- of overstapmoment. In dit tweede deel zet de 
school extra informatie over de begeleidingsbehoefte. Bijvoorbeeld waar de jongere goed in is, waar hulp 
bij nodig is en andere bijzonderheden. 
Dit tweede deel noemen we het overdrachtsdossier. De jongere die uitstroomt of overstapt, krijgt het 
overdrachtsdossier te zien voordat het gedeeld wordt met één van de ketenpartners.  
Voor het delen van het overdrachtsdossier moet de jongere toestemming geven.  

 
Wanneer worden de gegevens van de leerling opgenomen in het digitale volgsysteem? 
Als leerlingen 16 jaar worden en naar school gaan op één van de genoemde schooltypen, worden hun gegevens 
automatisch opgenomen in het eerste deel van het digitale volgsysteem. Heel soms kunnen gegeven van een 
leerling van voortgezet speciaal onderwijs al met 15 jaar opgenomen worden. Dit gebeurt alleen als school, 
leerling en ouders van mening zijn dat de leerling over moet stappen naar werk. 
Binnen de regio volgen we jongeren tot maximaal 23 jaar of het behalen van een startkwalificatie. 
 
Wat zijn de voordelen van het digitale volgsysteem voor de leerling en zijn/haar ouders? 
Het overdrachtsdossier is bedoeld om het voor leerlingen en ouders makkelijker te maken en hen te ontzorgen. 
Het is vaak lastig om goed in te schatten wat de mogelijkheden zijn als je een beperking hebt. Ook is het niet altijd 
leuk of gemakkelijk om te vertellen welke ondersteuning nodig is.  
De school kan daarbij helpen omdat zij de leerling goed hebben leren kennen. 
 
Als ik een leerling wil registeren in het digitale volgsysteem, hoe doe ik dat? 
Deze informatie volgt  
 
Als ik vragen heb over het digitale volgsysteem ‘Naar de juiste plek’ waar moet ik zijn? 
 (NB  pas de onderstaande gegevens aan, aan de schoolsituatie) 
- Vragen van jongere/ouders: in het schooljaar dat een leerling uitstroomt, geeft de school tijdig meer informatie 
over dit volgsysteem. 
- Vragen van de jongere: naar mentor/arbeidstoeleider 
- Vragen over een account voor het digitaal volgsysteem ’Naar de juiste plek’ en problemen met inloggen of 
invoeren: Oscar Brug, Intergrip: o.brug@intergrip.nl; 06 - 20 36 94 71  
- Handleiding digitaal volgsysteem ‘Naar de juiste plek’? Deze informatie volgt  
- Vragen en opmerkingen over samenwerking:  

Contactpersoon Pro: Hans van den Broek, h.vandenbroek@sghetplein.nl 
Contactpersoon VSO: Bernadette Bartelings, b.bartelings@naardejuisteplek.nl 
Contactpersoon Entree/VOAT: Jetje Jung, hg.jung@summacollege.nl 
Contactpersoon voor werkbedrijven: Monique Louwerse, m.louwerse@ergon.nu 
Contactpersoon voor leerplicht(plus)ambtenaren: Hans Janssen, h.janssen@eindhoven.nl 
Contactpersoon voor beleidsmedewerkers onderwijs: Brigitte van Hout, gemeente Eindhoven,  
b.van.hout@eindhoven.nl 
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