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Instructies ten behoeve van VO-gebruikers Grip Overstap en Grip DDD 
 

 
 
In deze Nieuwsbrief staan acties beschreven in het monitoren van de vo-overstappers naar het mbo via Intergrip. 
 

Om onze regionale doelen te behalen, vragen we jullie medewerking.  
 
Voor de komende periode ligt de nadruk op de volgende regionale doelstellingen:  
 
 
Doelstelling 6  - Op 1 juni zijn alle op 1 april aangemelde leerlingen bij een deelnemende vervolgopleiding minimaal 

voorlopig geplaatst.  
 
 
 
 
Regionale doelstellingen 
 
In de afgelopen periode lag de nadruk op de volgende regionale doelstelling: 
 
Doelstelling 4  - Op 1 april is 90% van de leerlingen aangemeld bij een mbo  

 
Doelstelling 5 - Op 1 april hebben 90% van de bij de mbo’s in Zuidoost-Brabant aangemelde leerlingen een 

afgerond DDD 
 
Beide doelstellingen lopen op dit moment achter ten aanzien van de regionale doelstellingen. Op 1 april heeft 83% 
van de vmbo leerlingen een aanmelding lopen op een mbo (doelstelling 4). Doelstelling 5 is op dit moment niet goed  
te filteren uit Intergrip, maar deze lijkt ook achter te lopen. 
 
 
 
 
 
In deze Nieuwsbief: 
 
Om een goed beeld te hebben op de doorstroom naar het mbo vragen we je aandacht voor:  

1. Aanmelding richting 1 mei. 
2. De monitoring van de aanmelding versus het DDD. 
3. Het handmatig toevoegen van “overige vervolgkeuzes”. 
4. Digitale overstaptafel op 7 juli.  
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1. Aanmelding richting 1 mei.  
Nu we richting 1 mei gaan (tot 1 mei geldt het toelatingsrecht mbo), blijft het belangrijk oog te houden over de 
voortgang van de aanmeldingen. In de bijlage vind je een voortgangsrapportage, met een totaalbeeld en een 
overzicht per school. Op 1 april had 85% van de (vmbo) overstappers een lopende of definitieve aanmelding.   
Voor bijna alle leerlingen die niet (meer) in behandeling zijn, geldt dat zij nog géén vervolgkeuze hebben. 
Zorg ervoor dat deze laatste leerlingen zonder aanmelding tijdig een keuze gaan maken, zodat zij recht houden 
op hun plaatsingsrecht.  

  
2.       De monitoring van de aanmelding versus het DDD. 
Bij elke aanmelding hoort een DDD en alle mbo’s uit onze regio hebben aangegeven de jongeren hierop te 
bevragen, ook de leerlingen die aanmelden vanuit de havo. Het DDD gebruikt het mbo voor de kennismaking, 
het ophalen van de ondersteuningsbehoefte en/of voor de start van de opleiding. 
Blijf leerlingen dus activeren om een DDD te maken, ook wanneer zij al op een kennismakingsbijeenkomst zijn 
geweest. 
Hoe hou je het beste overzicht of beiden (correct) afgerond zijn? Kijk daarvoor de handleiding in de bijlage. 
Daarbij vragen we extra aandacht voor: 

• Leerlingen die wél een DDD hebben gemaakt, maar geen aanmelding hebben gedaan. 

• Leerlingen die wél een aanmelding hebben gedaan, maar geen DDD hebben afgerond. 

• Leerlingen die hebben aangemeld voor opleiding A, maar een DDD hebben gemaakt voor opleiding B. 
 
Heb je ondersteuning nodig in het goed monitoren van jouw leerlingen?  
Op donderdag 21 april van 9.00 tot 10.00 uur houdt Intergrip hiervoor spreekuur. Aanmelden kan via de mail 
naar simone.slagboom@naardejuisteplek.nl. 

 
3. Het handmatig toevoegen van “Overige vervolgkeuzes”. 
In Intergrip kunnen weer handmatig “overige vervolgkeuzes” toegevoegd worden. Dat zijn keuzes zoals: 

havo/vmbo/defensie/particulier onderwijs, etc. Aan jullie het verzoek om de overige vervolgkeuzes toe te 

voegen zodat we een goed regionaal overzicht hebben welke jongeren er een risico status hebben. Zie de 

handleiding in de bijlage. 

 

4. Digitale overstaptafel.  

Vorig schooljaar hebben we voor het eerst de digitale overstaptafel gehouden. In deze tafel worden alle 

jongeren besproken die richting het einde van het schooljaar nog geen vervolgopleiding hebben gevonden. In de 

overstaptafel zitten op afroep de decanen, mbo coördinatoren/doorstroomcoaches en lp/rmc. Binnenkort 

ontvang je hiervan de planning, maar noteer alvast donderdag 7 juli in je agenda.  

 

 

 

 

 

 

Voor vragen neem dan contact op met ondergetekende. Technische vragen kunnen uiteraard aan de helpdesk 

van Intergrip gesteld worden. Op naar 1 mei! 

Met vriendelijke groet, 
Simone Slagboom 
simone.slagboom@naardejuisteplek.nl 
06-46  522 689 

 
Deze Nieuwsbrief is bestemd voor gebruikers met de rol decaan/coördinator/doorstroomcoach in regio 37 
Zuid-Oost Brabant. 
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