
VAN RIJN IJSSEL?      NAAR WERK!

Vooralsnog geen actie of het moet 
zich gaandeweg de opleiding nog 
wijzigen.

Stap 1 (In beeld brengen)
Is er geen sprake van een 
ondersteuningsprofiel, maar is 
het wel wenselijk (noodzakelijk) 
dat de kandidaat (in het laatste 
leerjaar) opgenomen wordt in de 
transitieroute, dan kan dat op advies 
van de trajectbegeleider.

Stap 1 (in beeld brengen)
Ondersteuningsprofiel? (voordracht 
coach passend onderwijs naar 
trajectbegleider). O.P. wordt 
opgenomen in SBIS.

Stap 1 (in beeld brengen)
Geen ondersteuningsprofiel en geen 
urgentie.

Doelgroep:
Eindejaarsstudent Rijn IJssel
Niveau 1, 2, 3 of 4.

Stap 2 (selectie)
Voordracht voor transitieroute door 
de trajectbegeleider. Casus van 
de Student wordt getoetst door 
projectgroep. (motivatie in SBIS)

B
Toekennen van Dossiereigenaar
(trajectbegeleider) van het 
betreffende team/cluster.
NB: Trajectbegeleider is 
dossiereigenaar gedurende het 
afronden van de opleiding (in nauwe 
afstemming met de LBCer).

A
Dossier van de student wordt (na 
akkoord) opgenomen in SBIS (actie 
trajectbegeleider), in de project-
administratie van de projectgroep 
APJW (actie jobcoach) en project-
verantwoording van aanpak 
jeugdwerkloosheid (actie Ad)

C
Toekenning Jobcoach
Opstellen van een school naar 
werkgesprek (stap 3), school naar 
werkplan (stap 4) en het vinden van 
een stageplek (stap 5). Afstemming 
met BPV-begeleider.
Afname van LDC-competentietest

Gerichte ondersteuning in het 
onderwijsproces met name stap 6 
(afronding van opleiding)
Archivering van afspraken in SBIS. 
Mogelijke inzet van het Schakelpunt 
of overige zorgschil. Trajectbegeleider 
blijft dossiereigenaar

Rol projectleider:
1) Controle op en bewaken Inschrijving/format casusbeschrijving
2) Urenverantwoording conform begroting
3) bewaken projectdoelen
4) bewaken processtappen

Indien de student de opleiding verlaat 
zonder diploma, wordt gericht gestuurd op 
transitie naar de arbeidsmarkt.
Dossier wordt na akkoord teamleider 
overgedragen aan de jobcoach. Inzet 
school naar werkplan stap 4, stap 7 en 
stap 8 (transitie naar werk). Mogelijk 
aanbieden van branchecertificaten en/of 
certificeerbare keuzedelen.

Matchingstafel (in concept) 
Afstemming projectgroep Rijn IJssel 
met WSP, Schakelpunt, gemeente of 
SBB.
Doel transitie naar duurzaam werk.

Gerichte ondersteuning van student 
en praktijkopleider in begeleiding en 
transitie naar stage en/of werk (stap 
7) Archivering van afspraken in SBIS. 
Monitoren via de peilstok in SBIS.

Nazorg:
Blijvend monitoren van de student 
tijdens het eerste jaar op de 
arbeidsmarkt en of vervolgopleiding. 
(stap 8)
Archivering van afspraken in SBIS en 
aanbod LLO delen.

OPLEIDING WERK

De gewenste verbinding tussen het project aanpak jeugdwerkloosheid, de pedagogische staf, de doelstellingen van 
het Student Support Center en de ambitie van Rijn IJssel zoals beschreven in de kwaliteitsagenda zijn verwerkt en 
komen tot uiting in de Transitieroute. De 8 processtappen van de Transitieroute zijn opgenomen in onderstaande 
stroomschema. Doel van het stroomschema is om taakverantwoordelijkheid transparant te maken en om een 
uniforme werkwijze Rijn IJssel breed te borgen. Het begeleiden van studenten in de transitieroute start met het in 
beeld brengen van studenten (stap 1) en de selectie (stap 2). Het inhoudelijke proces begint met het voeren van 
een School naar Werk gesprek (3) en het maken van een School naar werk plan (4). Daarna volgt het vinden en 
begeleiden op de (eind)stage (5). De afronding van de opleiding (6) en het ondersteunen bij het vinden (7) en 
behouden van werk (8) completeren de stappen in de Transitieroute. De begeleiding stopt wanneer de student 
duurzaam werk heeft gevonden.

TRANSITIEROUTE


