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Beste Intergrip gebruiker,  

 

 

Voor u ligt de handleiding voor JIKP, de PrO en VSO rol. De werkwijze in het systeem wijst zoveel 

mogelijk voor zich. Toch willen wij deze functie ondersteunen met een handleiding om het proces nog 

inzichtelijker te maken. 

 

Overstap Pro/VSO/Entree heeft vanaf de zomer 2020 een nieuwe benaming. Het systeem zal dan 

onder de naam: JIKP verder gaan.  

 

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij onze online helpdesk. Hier vindt u antwoorden op veel 

gestelde vragen. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk 

medewerkers. 

 

Wij wensen u veel succes met het gebruik Intergrip!  

 

 

Het Intergrip Team 

 

helpdesk@intergrip.nl 

Tel: 0318-860052  

  

http://helpdesk.intergrip.nl/
mailto:helpdesk@intergrip.nl
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Inloggen 
 

Om in te loggen op de omgeving van JIKP heeft u een e-mailadres en wachtwoord nodig. Deze heeft u 

ontvangen via de e-mail. In deze e-mail staat ook de link waar u naartoe kunt gaan om in te loggen. 

Indien u nog geen account heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met de projectleiding binnen uw 

Regio. 

 

Nadat u succesvol bent ingelogd, wordt u doorverwezen naar de Portal van JIKP. 

 

 
 

 

Bent u uw wachtwoord vergeten?  

Dan kan er door middel van de ‘wachtwoord vergeten?’ button een wachtwoord reset aangevraagd 

worden. U kunt het e-mailadres opgeven wat bij Intergrip bekend is en vervolgens klikken op de 

button ‘versturen’. U ontvangt vervolgens een e-mail met hierin de mogelijkheid om uw wachtwoord 

aan te passen. 
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Schoolgaand 
 

Onder het kopje ‘schoolgaand’ vindt u de te behandelen jongeren en alle jongeren terug. Wanneer u 

naar het kopje ‘schoolgaand’ gaat, komt u eerst uit bij het kopje ‘te behandelen jongeren’.  

 

 
 

Te behandelen jongeren 

Bij de ‘te behandelen jongeren’ ziet u direct de jongeren die nog aandacht behoeven. Afhankelijk van 

het moment in het traject wordt de pagina aangepast. Dit zijn alle jongeren die géén 

uitstroomperspectief hebben met een definitieve status.  

Door aan de rechterzijde op het vraagteken te klikken, wordt nog meer toelichting gegeven over 

wanneer een jongere een te behandelen jongere is. 

 

 
 

Het VO kan hier het perspectief invoeren waar zij verwachten dat de jongere naar toe gaat. Ook 

kunnen perspectieven worden aangeleverd via jongerenlijst.nl. 

 

Binnen JIKP kennen wij de volgende uitstroomperspectieven: 

• Arbeid 

• Dagbesteding 

• Onderwijs 

 

Let op: er kan maar één uitstroomperspectief actief zijn. 

Uitstroomperspectief toevoegen 

U heeft zelf, aan de rechterzijde van de pagina, de mogelijkheid om een uitstroomperspectief toe te 

voegen. Door te klikken op het ‘plusje’ wordt er een uitstroomperspectief toegevoegd 

 

 
 

Zoals eerder aangegeven, heeft u de keuze uit drie verschillende uitstroomperspectieven: 

https://provso.intergrip.nl/list
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• Arbeid (met hierbij een aantal types, afhankelijk van regio-instellingen) 

o Beschut 

o Regulier 

o Afspraakbaan 

• Dagbesteding 

• Onderwijs 

 

 
 

Wanneer u één van bovenstaande uitstroomperspectieven aanklikt, wordt dit per direct toegevoegd. U 

vindt dan het ‘aangepaste’ uitstroomperspectief terug onder het kopje uitstroomperspectief. 

 

 
 

Wanneer het uitstroomperspectief is toegevoegd, heeft u de mogelijkheid om onder het kopje ‘acties’ 

de nodige acties toe te voegen. Zo heeft u de mogelijkheid om: 

 

• Een samenwerking aan te vragen (alleen van toepassing bij Arbeid en Dagbesteding) 

• Details toe te voegen voor het betreffende uitstroomperspectief 

• De status te wijzigen van het uitstroomperspectief 

• Datum Registratie in doelgroepenregister vast te leggen 

• Details te bekijken 

 

Ook heeft u aan de rechterzijde de mogelijkheid om de gegevens van de jongere te bewerken, een 

nieuw uitstroomperspectief toe te voegen of om details in te zien van deze jongere. 

 

 
 

Wanneer u op het loepje klikt, heeft u de mogelijkheid om de details van de jongere te bekijken. Als 

eerste komt u bij de persoonsgegevens van de jongere. U heeft hierin géén mogelijkheid de 

persoonsgegevens aan te passen, maar wel om te bekijken. 
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Wanneer de jongere een aanmelding heeft bij het MBO, komt dit terug onder het kopje ‘MBO 

aanmeldingen’. Door middel van “MBO-checks”, aanmeldingen bij het MBO die bij Intergrip worden 

aangeleverd, komt hier de eventuele aanmelding terug van de jongere. Deze MBO-checks worden 

iedere nacht verwerkt. 

 

Vanuit het kopje ‘huidig uitstroomperspectief’ wordt het huidige uitstroomperspectief van de jongere 

getoond. Eventueel kunt u vanuit hier ook informatie invullen over dit uitstroomperspectief. 

 

Binnen het historieoverzicht, wordt alle historie getoond betreffende deze jongeren. Zo ziet u in dit 

overzicht welke eventuele uitstroomperspectieven de jongeren eerder heeft gehad. Ook worden hier 

de data en tijden getoond, zodat u precies weet welk uitstroomperspectief wanneer van toepassing is 

geweest. 

 

 
 

Jongeren bijwerken via Excel 

Vanuit deze button heeft u de mogelijkheid de uitstroomperspectieven van de jongeren bij te werken. 

Dit kan handmatig, maar ook via een Excel bestand.  

 

Door te klikken op de button ‘jongeren bijwerken’ voor wat betreft het uitstroomperspectief (UPP), 

heeft u de mogelijkheid een format te downloaden en vervolgens via dezelfde pagina te verwerken. 

Wanneer de lijst succesvol is verwerkt, worden de uitstroomperspectieven zichtbaar bij de jongeren in 

Intergrip. 
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Ook heeft u de mogelijkheid om uitschrijfdata bij de jongeren in één keer te verwerken, via dezelfde 

weg als bovenstaande. Ook hier wordt een vast Excelformat voor gehanteerd.  

 

Let op: wanneer de uitschrijfdata succesvol zijn verwerkt, komt dit niet per direct terug in het overzicht. 

Het bijwerken van de uitschrijfdatums gebeurt in de nacht en de jongeren zullen dus ook pas de volgende 

dag terugkomen bij het kopje ‘uitgeschreven’. 
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Jongeren 
 

 

Onder het kopje ‘Jongeren’ vindt u 3 submenu’s terug: 

• Te behandelen jongeren 

• Alle jongeren 

• + Jongere toevoegen 

 

 

Alle jongeren 

Onder het kopje ‘alle jongeren’ komen alle jongeren terug, zowel de ‘te behandelen jongeren’ als de 

jongeren waar een uitstroomperspectief aan gekoppeld is. De pagina ‘alle jongeren’ is grotendeels een 

soortgelijke pagina als de pagina ‘te behandelen jongeren’. 

 

 
 

Zoals bovenstaande schermafbeelding weergeeft, heeft u bij een jongere met een 

uitstroomperspectief de mogelijkheid meerdere acties toe te passen. Dit kunt u herkennen aan de 

buttons onder het kopje ‘acties’. 

 

Ook heeft u via deze pagina de mogelijkheid om voor uw jongeren een uitstroomperspectief toe te 

voegen. Ook dit doet u aan de rechterzijde van de pagina door middel van de button ‘+uitstroom’. 

 

 

+ Jongere handmatig toevoegen 

Als u na de Excel-upload van alle jongeren een enkele jongere of een paar jongeren wilt toevoegen, 

dan kan het sneller zijn dit direct in het systeem te doen. Onder het submenu ‘+ Jongere toevoegen’ 

heeft u de mogelijkheid handmatig een nieuwe jongere toe te voegen. Wanneer u hierop klikt, wordt u 

doorverwezen naar het scherm waarin u de mogelijkheid krijgt de gegevens van de jongeren in te 

voeren.  

 

Let op: alle velden met een * zijn verplicht om in te vullen en kunnen niet leeg gelaten worden. 
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Wanneer uw jongere geen BSN heeft, heeft u ook de mogelijkheid aan te geven dat voor deze jongere 

een onderwijsnummer van toepassing is. Door dit aan te klikken wordt het scherm gewijzigd en heeft 

u de mogelijkheid een onderwijsnummer in te vullen. 

 

 
 

Wanneer de adresgegevens van de jongere geheim zijn, dan heeft u door middel van het vinkje 

‘Geheim adres?’ de mogelijkheid dit aan te vinken. Zo worden de verplichte velden van de 

adresgegevens niet meer getoond en kunnen deze dus worden overgeslagen.  

 

 
 

De adresgegevens van deze jongeren worden dan als geheim weergegeven. Zet u het vinkje weer uit 

dan is het wel weer van toepassing deze verplichte adresgegevens in te voeren. Het uitklapmenu met 

de adresgegevens wordt dan weer getoond. 
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Alle Overdrachten 
 

 

Arbeid/dagbesteding 

Onder het kopje ‘alle overdrachten’ worden alle overdrachten/samenwerkingen getoond die bij 

arbeid/dagbesteding gestart zijn met de gemeente en waarbij er vanuit de gemeente nog geen 

contactpersoon aan de jongere is gekoppeld. 

 

  
 

In dit overzicht ziet u de volgende gegevens van de jongeren: 

• De naam van de jongeren, waarvoor de samenwerking is gestart 

• Welke gemeente de jongeren aan gekoppeld is / woonachtig is 

• Wat het uitstroomperspectief van deze jongeren is 

• Wanneer en hoe laat de samenwerking is gestart 

 

 

LP/RMC 

Hieronder vindt u de jongeren terug waarin u de mogelijkheid heeft om over te dragen aan LP/RMC. 

Wanneer een jongere onder de 18 is, wordt deze overgedragen aan Leerplicht. Wanneer een jongere 

18 jaar of ouder is, wordt de jongere overgedragen naar het RMC. 

 

Door middel van de button ‘Details’ heeft u de mogelijkheid om de jongere over te dragen aan 

LP/RMC.   

 

 
 

Wanneer u op de button ‘Overdragen naar LP/RMC klikt, heeft u in het vervolgscherm de mogelijkheid 

om een toelichting in te voeren.  

 

Let op: dit is een verplicht veld. Een toelichting is dan ook noodzakelijk om in te voeren, om zo de 

jongere te kunnen overdragen. 
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Wanneer dit is ingevoerd, kunt u onderaan klikken op ‘overdragen’. Wanneer de jongere is 

overgedragen krijgt de LP/RMC een melding, dat een nieuwe jongere is overgedragen.  
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Entree 
 

Wanneer jongeren - na te zijn uitgeschreven op de VO-school - worden toegevoegd als leerling bij 

MBO-Entree, dan komen de jongeren ten behoeve van de monitoring terug in het bakje ‘Entree’.  Alle 

overige uitgeschreven jongeren worden getoond in de lijst ‘Uitgeschreven’. 

 

 
 

Binnen de Entree pagina heeft u één pagina waarin u alle jongeren terug kan vinden. U heeft via deze 

pagina ook de mogelijkheid meerdere filters toe te passen en eventueel een export te maken van alle 

jongeren die op deze pagina staan. 

 

Door middel van het loepje aan de rechterzijde van de pagina vindt u de persoonsgegevens terug, het 

huidige uitstroomstroomperspectief en de historie van deze jongere. 
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Uitgeschreven 
 

 

Onder het kopje ‘uitgeschreven’ vindt u alle overige jongeren terug die zijn uitgeschreven. Wanneer 

een jongere een definitief uitstroomperspectief heeft, heeft u de mogelijkheid de jongere uit te 

schrijven. U kunt een jongere handmatig uitschrijven of door middel van de Excel mogelijkheid voor 

meerdere jongeren tegelijkertijd. 

 

Let op: Wanneer u een jongere uitschrijft, gaat er een nacht verwerkingstijd overheen. De jongere zal pas 

de volgende dag terugkomen onder het kopje ‘uitgeschreven’. 

 

 
 

Zodra de jongere succesvol is uitgeschreven, komt de jongere niet meer terug binnen uw overzicht 

‘schoolgaand’ maar dient u de jongere op te zoeken onder het kopje ‘uitgeschreven’. Of Entree, als de 

jongere daar is ingeladen als nieuwe leerling. 

 

De uitgeschreven jongeren blijven in beeld zolang de nazorgperiode duurt: twee jaar. Tijdens deze 

twee jaar treft u informatie over uitgeschreven jongeren aan die de gemeente bijhoudt voor alle 

leerlingen in de uitstroomprofielen Arbeid en Dagbesteding. 

 

 

Monitoring jongeren 

Hieronder treft u de voortgangsrapportage aan. Ook vanuit deze pagina heeft u de mogelijkheid een 

filter toe te passen op bijvoorbeeld: Profiel en Gemeente. 
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Algemeen 
 

 

Als laatste kopje heeft u het kopje ‘algemeen’. Hieronder vindt u drie submenu’s terug: 

• Gebruikers 

• Contactgegevens 

• Handleidingen 

 

 

Gebruikers 

Onder het kopje ‘gebruikers’ worden alle gebruikers getoond die, binnen de JIKP omgeving, aan 

dezelfde school/rol gekoppeld zijn, waaronder uzelf. Hier vindt u de namen, e-mailadressen en 

functies terug van deze betreffende gebruikers. Ook wordt getoond of een gebruiker een beheerder is. 

 

 
 

Wanneer u zelf een beheerdersrol heeft, heeft u aan de rechterzijde de mogelijkheid een gebruiker te 

bewerken. Door op het potloodje te klikken wordt deze mogelijkheid geopend. Ook heeft u via deze 

wijzigingsmogelijkheid de optie om rollen toe te kennen of te bewerken bij deze gebruiker. 

 

 
 

Eventueel heeft u ook de mogelijkheid om een gebruiker toe te voegen binnen uw organisatie. Door 

op de button ‘+toevoegen’ te klikken onderaan de pagina, wordt deze optie geopend. Ook hier geldt: 

alle velden met een sterretje zijn verplicht in te vullen. 

 

Wanneer u een beheerdersrechten heeft, heeft u binnen dit overzicht 

de mogelijkheid door middel van het loepje, gegevens van deze 

betreffende gebruiker te bekijken. Hierin worden alle benodigde 

details van deze gebruiker weergegeven. 

 

Wanneer een gebruiker verwijderd is, komt deze terug onder het 

kopje ‘verwijderd’. Wanneer een gebruiker is verwijderd, heeft deze 

betreffende gebruiker geen mogelijkheid meer tot inloggen. 
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Contactgegevens 

Hieronder vindt u alle contactgegevens terug binnen uw gemeente. Zo ziet u onder het kopje 

‘Gemeenten’ per uitstroomperspectief terug wie binnen uw Regio de contactpersoon van is.  

 

Door onder het uitstroomperspectief te klikken op het aantal contactpersonen (dit wordt in het oranje 

weergegeven), wordt het overzicht met alle contactpersonen geopend. 

 

 
 

Onder ‘scholen’ worden de scholen binnen uw Regio getoond en hieronder ook de contactpersonen 

weergegeven. Ook hier vindt u de naam van de contactpersoon, het e-mailadres, telefoonnummer en 

het mobiele telefoonnummer van deze contactpersoon terug. 

 

Handleidingen 

Hierin vindt u een overzicht van alle handleidingen die binnen het JIKP zijn klaargezet. Door aan de 

rechterzijde van de pagina te klikken op ‘download’ wordt er een download gestart, waar u vervolgens 

de handleiding in PDF-variant te zien krijgt. 
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Instellingen 
 

 

Vanuit hier heeft u de mogelijkheid om uw account nog iets meer vormgeving te geven door 

persoonlijke instellingen in te stellen. Zo heeft u de mogelijkheid om in te stellen of u direct wilt 

starten met het monitoren van uw jongeren die zijn uitgestroomd naar arbeid, dagbesteding of 

onderwijs. 

 

 
 

Door het zetten van het betreffende vinkje wordt deze instelling opgeslagen en wordt deze instelling 

wanneer u opnieuw inlogt toegepast. 

 

 

Tweestapsverficatie 

Ook heeft u onder het kopje ‘instellingen’ de mogelijkheid om binnen uw account een 

tweestapsverificatie in te stellen.  

 

Let op: deze mogelijkheid is alleen beschikbaar wanneer dit binnen uw Regio ook is afgenomen. 

 

 
 

Tweestapsverificatie is een extra een beveiligingscontrole voor het inloggen binnen uw account. 

Wanneer u dit instelt, dient u wanneer u gaat inloggen eerst in te loggen met uw e-mailadres en 

wachtwoord en vervolgens een unieke code in te voeren, die naar een vertrouwd apparaat is 

toegestuurd.  

 

Mocht u meer informatie willen over de tweestapsverificatie, dan verwijzen wij u graag door naar de 

handleiding: tweestapsverificatie 

 

Let op: deze kan slechts één keer gebruikt 

worden. Door op de button ‘instellen’ te klikken, 

gaat u aan de slag met het instellen van deze 

extra beveiligingscontrole. 

 

 


