Jouw route
naar het mbo
en verder.
Met deze trap krijg je een goed beeld van hoe jouw
schoolloopbaan kan gaan lopen als je vanuit het voortgezet
onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs gaat.
Bij alle stappen op je route kun je ondersteuning krijgen.

Uitstroom vervolgonderwijs
Eventueel met ondersteuning van doorleercoach.

Uitstroom arbeidsmarkt
Eventueel met ondersteuning van doorwerkcoach.
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Uitstroomprofiel bepalen
Ga je doorleren of werken?
Vul het Paspoort voor Succes in.
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4
Plaatsing en start
op het MBO

3

Studieloopbaan MBO
Je hebt gesprekken over
de studieloopbaan en
eventuele ondersteuning.
Kom je er samen niet uit
of lukt het je niet om
aanwezig te zijn?
Dan kan Leerplicht/RMC
je verder helpen.

Intake MBO
Op basis van Paspoort
voor Succes (PvS) worden
er eventueel anderen bij
de intake betrokken.
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Aanmelding MBO
Je stuurt het Paspoort
voor Succes (PvS) mee.
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Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding
(LOB)-traject voor VO, PRO of VSO.
Bij afronding LOB bespreek je het Paspoort
voor Succes (PvS) met je mentor en ouders.

1

Begeleiding
en monitoring.
Op de weg naar het MBO en verder krijg je als jongere te
maken met een mentor, coach, loopbaanbegeleider,
intaker of iemand van leerplicht/RMC. Dit zijn professionals
die met jou in gesprek gaan en jou verder kunnen helpen.
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VO • Lob-docent en mentor begeleidt de jongere bij het maken van een keuze
voor vervolgopleiding. Lob-docent/mentor bespreekt met jongere de samen
vatting van het lob-traject en de ondersteuning Passend Onderwijs aan de
hand van het Paspoort voor Succes. Begeleidt bij invullen.
PRO, VSO, Entree • Lob-docent en mentor begeleidt de jongere bij keuze voor
uitstroomprofiel (onderwijs, arbeidsmarkt, dagbesteding) en de benodigde
ondersteuningsbehoefte (DGR). School organiseert uitstroomoverleg met RMC.
Doel: uitstroomprofiel bespreken en ondersteuning en regie bepalen. Bij uitstroom vervolgonderwijs: Lob-docent/mentor bespreekt in een netwerkgesprek
met jongere de samenvatting van het lob-traject en de ondersteuning Passend
Onderwijs aan de hand van het Paspoort voor Succes. Begeleidt bij invullen.
MBO • Op verzoek van vo of Entree: eventueel verstrekken van extra
informatie aan jongere, ouders of mentor over de gewenste opleiding.

MBO • Jongere start met de opleiding en ontvangt de benodigde
ondersteuning conform Paspoort voor Succes c.q. ondersteuningsplan. Intaker draagt het PvS c.q. de informatie van de benodigde
ondersteuning na toestemming over aan de begeleider die het
ondersteuningsplan maakt en hiervoor tentijde van de opleiding
zorgdraagt. Mbo koppelt via Intergrip de plaatsing terug aan de
school van herkomst.
RMC • Monitoring of jongere geplaatst is op mbo (via Intergrip).
Als jongere niet gestart is: gesprek en toeleiden naar onderwijs of
ander passend traject.

5
MBO • Bij de gesprekken tussen student en SLB’er/coach tijdens
de studieloopbaan wordt teruggegrepen op het PvS en het onder
steuningsplan. Dit is input voor het BSA. Mbo koppelt in het 1e jaar
de evt. uitstroom en switch terug aan de school van herkomst. Als
student en coach er samen niet uitkomen of lukt het student niet
om aanwezig te zijn, dan contact opnemen met leerplicht/RMC.
RMC • Als jongere het mbo gaat verlaten zonder vervolgopleiding:
toekomstgesprek voeren met jongere en daarbij het PvS bespreken.
Als jongere en coach er samen niet uitkomen of als het jongere
niet lukt om aanwezig te zijn op school: RMC gaat in gesprek met
jongere.
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VO • Mentor bespreekt vóór de aanmelding de opleidingskeuze, de onder
steuningsbehoefte en het proces van aanmelden met leerling en ouders.
Mentor bespreekt met jongere dat hij/zij het PvS meestuurt bij de aanmelding
mbo en monitort of de jongere dit gedaan heeft. De mentor stemt af met de
lob-docent en de leerling /ouders of zijn/haar aanwezigheid bij gezamenlijke
intake gewenst is en houdt bij voor welke leerlingen dit is. Decaan registreert
de aanmelding van de leerling in Intergrip.
PRO, VSO, Entree • Mentor bespreekt vóór de aanmelding de opleidingskeuze,
de ondersteuningsbehoefte en het proces van aanmelden met leerling en
ouders. Mentor bespreekt met jongere dat hij/zij het PvS meestuurt bij de
aanmelding mbo en monitort of de jongere dit gedaan heeft. De mentor
stemt af met de lob-docent en de leerling/ouders of zijn/haar aanwezigheid
bij gezamenlijke intake gewenst is en houdt bij voor welke leerlingen dit is.
Decaan registreert de aanmelding van de leerling in Intergrip.
MBO • Mbo vraagt bij de aanmelding actief naar het Paspoort voor Succes.
Mbo ontvangt de aanmelding en het PvS, beoordeelt de soort intake (reguliere
of gezamenlijke intake) en plant deze in. Mbo bevestigt aanmelding, vraagt zo
nodig PvS op en informeert school van herkomst over aanmelding student.

Hiernaast zie je wat zij doen (of kunnen doen als dat nodig
is) bij iedere stap op jouw weg naar het MBO en verder.
De cijfers 1 t/m 6 zie je ook terug op de trap op de andere
kant van dit blad.
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VO • Als aanwezigheid mentor gewenst is: mentor begeleidt de leerling ten tijde
van het gezamenlijk intakegesprek en geeft desgewenst meer inzicht in
de onderwijsgerelateerde ondersteuningsbehoeften.
PRO, VSO, Entree • Als aanwezigheid mentor gewenst is: mentor begeleidt de
leerling tentijde van het gezamenlijk intakegesprek en geeft desgewenst meer
inzicht in de onderwijsgerelateerde ondersteuningsbehoeften.
MBO • Getrainde intakers nemen altijd het Paspoort voor Succes mee in het
intakegesprek. Intaker betrekt andere deskundigheid bij het intakegesprek,
vraagt of jongere anderen (bijv mentor) bij het gesprek wil uitnodigen.
Informatie uit het PvS wordt meegenomen als basis voor het ondersteunings
plan. Als jongere niet rechtstreeks uit het onderwijs komt, informeert intaker
bij RMC naar voorgeschiedenis.
RMC • RMC kan door jongere of mbo betrokken worden bij gezamenlijke intake.
RMC bespreekt dit met de jongere en neemt hierbij de voorgeschiedenis van
de jongere mee.
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MBO • Als de jongere wisselt van opleiding of het Mbo gaat verlaten
zonder diploma of vervolgopleiding: een PvS maken met de jongere. Als er geen vervolgopleiding is: vóór uitschrijving contact leggen
met RMC voor het plannen van een toekomstgesprek.
RMC • Als jongere het Mbo gaat verlaten zonder vervolgopleiding:
toekomstgesprek voeren met jongere en daarbij het PvS bespreken.
NB: Dit onderdeel van de werkwijze is nog niet op alle Mbo-opleidingen
ingevoerd.

Uitstroom vervolgonderwijs
Eventueel met ondersteuning van doorleercoach.

Uitstroom arbeidsmarkt
Eventueel met ondersteuning van doorwerkcoach.

VO
PRO, VSO, Entree
MBO
RMC

