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Hierbij de zevende nieuwsbrief met daarin belangrijke aandachtspunten voor de komende periode waarin 
we gaan werken aan de doelstellingen van de jaarkalender. 
  
Aandachtspunten komende periode 
Hieronder de aandachtspunten voor de komende periode (maart/mei).  

• Actualiseer en vul de uitstroomperspectieven. (scholen) Extra aandacht voor: Aanmelden voor 1 
mei, zorg dat uitstroomperspectief voor onderwijs is gevuld (scholen) 

• Vul het schooljaar van uitstroom in GRIP JIKP. (scholen) 
• Zorg ervoor dat alle gestarte samenwerkingen voor UPP arbeid/dagbesteding in GRIP JIKP 

staan. (scholen) 
• Gebruik GRIP JIKP tijdens de leerlingbespreking om waar nodig de aanvullingen direct in het 

systeem te plaatsen. (scholen) 
• Profielen van uitgeschreven jongeren bijwerken (LP/RMC) 
• Actie op jongeren met profiel zonder bestemming (LP/RMC)  
• Pak tijdig de samenwerking op (binnen 10 werkdagen) en koppel contactpersoon in GRIP 

JIKP (arbeid & dagbesteding) 
 
Update planning/voortgang GRIP JiKP 

• Er heeft een terugdraai-actie plaatsgevonden, waardoor alle onterechte profielwijzigingen naar 
Arbeid zijn hersteld.  

• Er zijn nieuwe arbeidsbestanden verwerkt, waardoor bij uitgeschreven jongeren weer inzage is in de 
arbeidsgegevens. 

• Schooljaar van uitstroom toevoegen is nu mogelijk.  
• Een traject (bijvoorbeeld inburgeringstraject) toevoegen in JIKP met start- en einddatum is nu 

mogelijk. Mocht je zo’n traject willen toevoegen, stuur mij dan een mail met wat voor type traject je 
wil toevoegen (beheer voor toevoegen trajecten ligt bij Intergrip) 

• RNI toevoegen is nu mogelijk (voor LP/RMC) 
• We gaan de samenwerking functie in zijn totaliteit verbeteren/vernieuwen. Dit zal leiden tot: 

1. Optimaal proces van samenwerken voor schoolgaande jongeren (rollen school à 
arbeid/dagbesteding) 
2. Mogelijkheid om samen te werken voor uitgeschreven jongeren (rollen 
lp_rmc/arbeid/dagbesteding) 
3. Het zal weer mogelijk worden om voor schoolgaande jongeren een overdracht te kunnen doen 
naar LP/RMC in JIKP.  (rol school à LP_RMC) 
Dit is een grote aanpassing en het doel is om dit in juni/juli beschikbaar te krijgen. 

  
Schooljaar van uitstroom 
Voor het (regionaal) monitoren van de juiste groep schoolgaande jongeren is het van belang dat het 
schooljaar van uitstroom wordt geregistreerd door de scholen. Hierbij het verzoek om het schooljaar van 
uitstroom in mei bij te werken. Zie in de bijlage de instructie. Mochten er vragen zijn, laat het me gerust 
weten. 
  
Online vragenuur/instructie 
We gaan periodiek aankomend schooljaar een online moment aanbieden waarop jullie uitleg krijgen over 
de te ondernemen acties (zie acties onderstaand). Verder zal er dan gelegenheid zijn om vragen te stellen 
over het systeem.  
  
Dit moment staat gepland op dinsdag 31 mei van 16:00 tot 17:00 uur en zal online plaatsvinden. Meld je 
aan als je vragen hebt en wilt leren hoe je op een efficiënte wijze de acties uit de jaarkalender kunt 
uitvoeren. Wil je hierbij aanwezig zijn, stuur me dan een reactie per mail. 
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Bij vragen kun je altijd contact opnemen met Bernadette, Anne of met mij. Veel succes de komende 
periode en tot snel! Mede namens Bernadette Bartelings en Anne de Haas dank voor jullie hulp! 
  
Met vriendelijke groet,  
 
Bart van den Berge 
b.vandenberge@intergrip.nl 
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