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Hierbij de tweede nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar met daarin belangrijke aandachtspunten voor de komende 
periode waarin we gaan werken aan de doelstellingen van de jaarkalender. 
  
Zie onderstaand de aandachtspunten voor het afronden van het schooljaar 21/22. Op basis van onze analyses is er 
geconstateerd dat nog niet alle acties uit de eerste nieuwsbrief zijn afgerond. Om die reden hebben we de deadline 
verlengd naar 1 december. Belangrijk om na te gaan of deze actiepunten zijn gerealiseerd door jouw organisatie en 
anders de oproep om hierop tijdig actie te ondernemen. 
  
Aandachtspunten afronden schooljaar 21/22 (voor 1 december) 

• Vul het schooljaar van uitstroom in GRIP JIKP.(scholen) 

• Schrijf alle jongeren uit die de school zijn verlaten in GRIP JIKP. (scholen) 

• Opschonen gebruikersbeheer (nieuwe gebruikers toevoegen en oude gebruikers verwijderen. (alle rollen) 
  
Let op: Op 1 december zullen we het schooljaar van uitstroom ( indien dit nog niet aangepast is) centraal gaan vullen. 
We zullen dan het schooljaar van uitstroom van alle schoolgaande jongeren zonder uitstroomjaar op 2022-2023 
zetten. Scholen die GRIP JIKP nog niet hebben bijgewerkt op dat moment, zullen dan de wijzigingen naar een ander 
schooljaar van uitstroom zelf moeten aanpassen. 
  
Aandachtspunten komende periode 
Hieronder de aandachtspunten voor de komende periode (november/februari).  

• Voeg alle nieuwe jongeren toe voor 1 december in GRIP JIKP. (scholen) 

• Uitstroomperspectieven toevoegen en details van uitstroomperspectieven vullen 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 
Goed nieuws! Wij hebben de functionaliteit voor samenwerkingen vernieuwd! Dit leidt tot: 

1. Optimaal proces van samenwerken voor schoolgaande jongeren. (rollen school àarbeid/dagbesteding) 
2. Mogelijkheid om samen te werken voor uitgeschreven jongeren. (rollen lp_rmc/arbeid/dagbesteding) 
3. Het is weer mogelijk om voor schoolgaande jongeren een overdracht te kunnen doen naar LP/RMC in 

JIKP. (rol school à LP_RMC) 
  
Bijgevoegd vind je een korte instructie per rol van de werking van deze nieuwe functie. 

• Instructie Samenwerkingen Rol PrO/VSO & Entree 

• Instructie Samenwerkingen Rol Arbeid/Dagbesteding 

• Instructie Samenwerkingen Rol Leerplicht/RMC 
  
Let op: Dit is een grote aanpassing geweest en in november/december volgt nog een extra update om de dashboards 
aan te sluiten op de werking van deze nieuwe functionaliteit. Mocht je vragen hebben over deze functionaliteit, mail 
me gerust. 
  
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! 
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https://naardejuisteplek.nl/wp-content/uploads/2022/11/221027-Instructie-Samenwerkingen-Rol-PrO_VSO_Entree.pdf
https://naardejuisteplek.nl/wp-content/uploads/2022/11/221027-Instructie-Samenwerkingen-Rol-Arbeid_Dagbesteding.pdf
https://naardejuisteplek.nl/wp-content/uploads/2022/11/221027-Instructie-Samenwerkingen-Rol-LP_RMC.pdf

