
Proces: JIKP uitstroom naar arbeid
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Processtap

Beslissing

Subproces

Begin/einde

Beslissing en/of

Beslissing of/of

Beslissing en/en

LEGENDA

2. Bepaalt 
uitstroomprofiel op 
arbeid én bepaalt  

uitstroom
perspectief

3. Maakt tijdens 
laatste 

leerlingbespreking 
(uitstroomgesprek)  
sluitende afspraken

3. Sluit aan en 
adviseert

1. Stroomt uit bij 
huidige school 5. Start met arbeid

Leidt jongere toe 
naar arbeidsplaats

3. Sluit aan en 
adviseert

8. Monitort 
maandelijks de 

inkomenspositie Inkomen 
< € 300,-

Onderneemt geen 
verdere actie

Nee

Pro/VSO én 
binnen 2 jaar na 

uitschrijving?

8.A JVS start 
automatische 
werkproces

Ja

14. Controleert 
oorspronkelijk 

uitstroomprofiel en 
perspectief

Inkomenspositie 
verbeterd óf 

vervolgonderwijs? 

10. Registreert evt. 
in 

I-grip en/of JVS en 
sluit werkproces

13. Neemt contact 
op met school van 
initiële uitstroom

4.A Vindt op eigen 
kracht arbeidsplaats

Optionele processtap

11. Zet werkproces 
over

9. Controleert 
actuele 

inkomenspositie

Ja

Nee

12.Controleert 
vooropleiding 

jongere

Ja

Nee

18. Neemt contact 
op met laatst 

verantwoordelijke 
in Intergrip

Profiel nog 
passend?

16.Tracht jongere te 
activeren en stemt 

hiervoor evt. af met 
ketenpartners

19. Neemt contact 
op met school bij 

pro vso of met LP?
Nee

4.C. Schrijft jongere 
uit en start 

samenwerking in 
Intergrip

4.B Schrijft jongere 
uit en vult Intergrip 

aan

Uitstroomprofiel 
nog passend?

15. Controleert 
laatst 

verantwoordelijke 
in Intergrip en 

neemt contact op

Ja

17. Past 
uitstroomprofiel 

aan, draagt warm 
over en start 

samenwerking? 

Nee

Ja

Registreert begin- 
en einddatum 
arbeidsovk. In 

Intergrip

Begin- einddatum 
overeenkomst 

bekend?

7. Zet (bij 
einddatum 

overeenkomst)  
benodigde acties uit

Jongere neemt contact 
op voor ondersteuning? Onderneemt geen 

verdere actie

Ja

Ja

Nee Nee
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