
 

 

Ervaring en studies laten zien dat jongeren, ondanks alle interventies die er al zijn, uitvallen op momenten dat er 
een overgang is tussen onderwijssoorten, een andere opleiding en/of naar werk of BBL-plek en vanuit 
schoolverlaten weer naar school. Juist op deze (kwetsbare) overgangen wil regio 37 (Zuidoost Brabant) extra 
coaching aanbieden. 
 

Monitoring en coaching op kwetsbare overgangen 
Per 1 januari 2019 is het project “Monitoring overgang vo-mbo en coaching op kwetsbare overgangen” gestart.  
Uitgangspunt van dit project is het terugdringen van (ongekwalificeerde) uitval op het mbo en de uitval tijdens het 
eerste jaar op het mbo. Het is belangrijk deze jongeren vroegtijdig in beeld te hebben en ze goed te coachen in het 
vinden van een passende vervolgopleiding zodat de jongere op de juiste opleiding komt met de juiste 
ondersteuning.  
 
Deze coaching vindt plaats in de vorm van: 
1. Doorstroomcoaching 
3. Transitie/job-coaching 
4. Terugkom coaching 
 
De transitie/job-coaching en terugkomcoaching worden verder niet in dit document uitgewerkt, aangezien deze 
projecten onder toezicht staan van de directie van Summa Plus. 
 
Doorstroomcoaching 
Binnen regio 37 zijn doorstroomcoaches vo en mbo aangesteld om aan leerlingen die coaching wensen, te 
ondersteunen en te begeleiden in de overstap. De doorstroomcoach is een duobaan, waarin de vo-coach samen 
met de mbo-coach de leerlingen coachen en in beeld brengen. Daarnaast bewaken zij de overstap van leerlingen 
met een risicoprofiel.  
De doorstroomcoaches hebben de taak om:  

• Het project bekend te maken binnen de eigen organisatie. 

• Het in kaart brengen van leerlingen met een risicoprofiel (bijv. laat-aanmelders, leerlingen zonder 

vervolgopleiding, afstromende havisten, niet-starters mbo). Omtrent leerlingen met een risicoprofiel, maar die 

niet open staan voor coaching, houden vo-coach en mbo-coach contact met elkaar omtrent aanmelding, 

doorstroom, plaatsing en start binnen het mbo. 

• Het ondersteunen van de leerling door: 

− Voorbereiden op intake/kennismaking. 

− Ondersteunen en volgen van aanmeldingen. 

− Ondersteunen bij onjuist beroepsbeeld. 

− Ondersteunen waar nodig van leerlingen die kiezen voor een bbl-werkplek. 

• Vraagbaak tijden de eerste (wen)periode. 

• Schakel tussen zorgteams vo-mbo. 

• Contact over de voortgang en ondersteunen/schakelen bij mogelijke problemen tijdens de opstart.  

• Afstemming met leerling/ouder(s)/verzorger(s) t.a.v. de AVG. 

 
Monitoring via Intergrip 
In regio 37 worden alle jongeren gemonitord die overstappen vanuit vo/vso/PrO naar mbo middels het programma 
Intergrip. Om dit proces sluitend te laten verlopen en de samenwerking in het netwerk in de regio te versterken, 
vindt er vijf maal per jaar overleg plaats in een regiegroep vo en mbo. 
Hierin zitten partners van het vo (Samenwerkingsverband, kringvoorzitters decanen vo, contactpersonen vso), mbo 
(contactpersonen mbo) en leerplicht en RMC. 



 

 

Contactpersonen: 
In het project zijn er coördinatoren doorstroom vo-mbo aangesteld die de intermediair vormen tussen de driehoek 
vo-mbo-externe partners.  De coördinatoren leiden de regiegroep. Tevens ondersteunen zij de doorstroomcoaches 
vo en mbo en onderhouden zij contacten met aangrenzende regio’s. 
 
Voor de regio’s zijn de volgende doorstroom coördinatoren aangesteld: 
Helmond en de Peel: 
Vo: Janneke Swinkels (Vakcollege Helmond/kringvoorzitter decanenkring Helmond) 
(ivm verlof, tijdelijk door Rodger Zitter: R.Zitter@omosghelmond.nl, tel. 0492-792020) 
Bereikbaarheid: j.swinkels@vakcolllege.nl, tel. 0492-792020 
Mbo: Ingrid van Erp (ROC ter Aa) 
Bereikbaarheid: i.v.erp@roc-teraa.nl, tel. 06-46870742 
 
Eindhoven en de Kempen: 
Vo: Simone Slagboom (Olympia vmbo Eindhoven/kringvoorzitter decanenkring Eindhoven e.o.) 
Bereikbaarheid: simone.slagboom@naardejuisteplek.nl, tel. 040-2519652 of 06-46522689 
Mbo: Maartje van den Broek (Summa College) 
Bereikbaarheid: brmj@summacollege.nl, tel. 06-31963623 
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