
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arnhem,  5-2-2021 
 
Beste critical friend van Start & Go MBO, 
 
Met een nieuw regionaal vsv programma dat gestart is in januari 2021, vonden we het tijd voor een 
nieuwe update vanuit onze kant. Niet alleen over het nieuwe programma, maar ook over onze huidige 
werkzaamheden.  
 
Nieuw regionaal vsv programma, nieuw team! 
In het nieuwe regionale vsv programma, dat opgesteld is door gemeenten en scholen samen, zijn er 
drie teams opgenomen die samen als doel hebben om voortijdig schoolverlaten zoveel mogelijk te 
voorkomen. Het gaat om de volgende teams: 

• Team Verzuim 
• Team Overbelasten op het mbo 
• Team Overstap 

 
 
 
 
Start & Go MBO is opgenomen in Team Overstap, samen met de Sluitende Keten en het Schakelpunt 
onderwijs-werk. Al deze programma's werken aan de overstap van jongeren van school naar school, 
school naar werk. Daarnaast komt er nu ook ruimte om te kijken naar de overstap van thuis naar 
school of werk. 
 
Binnen Team Overstap gaan we op zoek naar de verbinding tussen deze drie programma's en hoe we 
elkaar kunnen versterken.  
 
Wat betekent dit voor de werkzaamheden van Start & Go MBO? 
Afgelopen december hebben we jullie geïnformeerd over onze activiteiten in schooljaar 2019-2020. 
Toen hebben we ook kort verteld over het vervolg binnen Team Overstap. Niet alle pilots gaan 
namelijk mee in Team Overstap.  
 
 
 
 
 



Wat loopt wel door? 
• De doorstroomcoaches blijven jongeren in kwetsbare positie begeleiden in de overstap van 

onderwijs naar onderwijs. In de bijlage van deze nieuwsbrief vinden jullie een stroomschema 
waar precies in staat wat je van de doorstroomcoaches kan verwachten. Ook hebben we de 
folder van de doorstroomcoaches toegevoegd, waarin ook onze nieuwe coach staat. Hannah 
van den Berg heeft ons in januari verlaten en Margriet Demmink is haar opvolger. Margriet 
werkt ook op Rijn IJssel als trajectbegeleider bij de Vakschool Wageningen.  

• De zachte landing blijft jongeren in een kwetsbare positie ondersteunen in de oriëntatie op het 
mbo. Ook loopt er op dit moment nog een traject voor peer2peer, die in de lente wordt 
geëvalueerd. Oriënteren gaat natuurlijk moeilijk op het moment dat de scholen gesloten zijn 
en er vrijwel geen mogelijkheden zijn om hier maatwerk in te bieden. Daarom zullen de 
betrokken professionals bij de zachte landing zich de komende tijd vooral focussen op 
bekendheid van de activiteiten op meer scholen in de regio, zodat volgend schooljaar meer 
leerlingen deel kunnen nemen. 

Wil je zien hoe het in de praktijk werkt? Op onze website vinden jullie een filmpje!  
 
Wat loopt wel door, maar niet meer binnen Start & Go MBO? 

• Eén van de pilots binnen Start & Go MBO was "geen brug te ver". Hier lag de focus op extra 
begeleiding van jongeren die vanuit de ISK de overstap maakten naar het mbo. Deze 
ondersteuning loopt, evenals de extra taalondersteuning, wel door; maar zal onder Team 
Overbelasten verder gaan.  

 
Wat loopt niet door? 
Ten slotte waren er nog 2 pilots die beleidsmatig waren van aard en die we niet terug zien binnen 
Start & Go MBO en dus Team Overstap. Het gaat om de volgende pilots: 

• Warme overdracht: binnen Start & Go MBO is er, samen met betrokken professionals van alle 
onderwijssoorten, een proces voor de warme overdracht voor jongeren in een kwetsbare 
positie opgezet. Hierbij is rekening gehouden met de verschillende onderwijssoorten, de 
manier waarop zij zich voorbereiden op het mbo en de manier waarop de verschillende mbo-
scholen omgaan met aanmeldingen. Dit proces is nog steeds bruikbaar en actueel. De 
professionals betrokken bij Team Overstap kunnen deze nog steeds meenemen naar de 
scholen waar zij komen, maar voel je zelf ook vrij om met dit proces aan de slag te gaan! je 
vindt hem in de bijlage. 

• Samen verantwoordelijk: het doel van deze pilot was dat we samen onderzochten in hoeverre 
betrokken professionals zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de overstap van 
jongeren in kwetsbare positie. We zijn blij te merken dat het gevoel van samen 
verantwoordelijk zijn en werken vanuit de bedoeling en de verbinding met elkaar een 
duidelijke plek heeft gekregen binnen dit nieuwe regionale vsv programma. 

 
Wil je meer weten? 
Wil je meer weten? Neem dan vooral contact met ons op! 
 
Met vriendelijke groet, 
Lisette van Straaten - programmaleider Start & Go MBO 
Marith Berntsen - coördinator Team Overstap 
 
www.start-and-go-mbo.nl  
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