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Hierbij de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar met daarin belangrijke aandachtspunten voor de 
komende periode waarin we gaan werken aan de doelstellingen van de jaarkalender. 
  
Aandachtspunten afronden schooljaar 21/22 (voor 1 oktober) 

• Vul het schooljaar van uitstroom in GRIP JIKP. (scholen) 
• Werkgever /instelling dagbesteding/ MBO status invullen. (scholen) 
• Schrijf alle jongeren uit die de school zijn verlaten in GRIP JIKP. (scholen) 
• Leerlingen warm overdragen aan leerplicht / RMC indien van toepassing. (scholen) 
• Opschonen gebruikersbeheer (nieuwe gebruikers toevoegen en oude gebruikers verwijderen. (alle 

rollen) 
  
Aandachtspunten komende periode 
Hieronder de aandachtspunten voor de komende periode (september/november).  

• Voeg alle nieuwe jongeren toe voor 1 november in GRIP JIKP. (scholen) 
• Profielen van uitgeschreven jongeren bijwerken (LP/RMC) 
• Actie op jongeren met profiel zonder bestemming (LP/RMC)  

  
Update planning/voortgang GRIP JiKP 

• 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. 
  
Dit zal in september/oktober live gaan. Update volgt. 
  
Online training scholen 
Voor  alle medewerkers die betrokken zijn vanuit de scholen organiseren wij dit schooljaar een 
opfristraining. De training is gepland op dinsdag 11 oktober van 13.00 tot 15.00 uur. Ook voor andere rollen 
zullen we een opfristraining organiseren. Die data volgt later. 
  
Doel 
Opfristraining in het systeem van Intergrip JIKP (Jongeren in de kwetsbare positie) aan de hand van een 
presentatie en een simulatie in het systeem. 
  
Programma 
13.00 uur Training GRIP JIKP, rol onderwijs 
14.30 uur Vragenronde 
15.00 uur Einde 
  
Wil je hierbij aanwezig zijn, stuur me dan een reactie per mail. 
 
Bart van den Berge 
b.vandenberge@intergrip.nl 
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