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DOORSTROOMCOACHING  

Doel: 

 Nauwe samenwerking tussen DSC en decaan VO – zoco’s - mentoren, om te komen tot 
verbetering van de doorstroom VO-MBO. 

 Kortdurende ondersteuning bieden aan bij de overstap van het VO naar het MBO om te 
voorkomen dat zij voortijdig en ongediplomeerd het onderwijs verlaten. 

 Het verbeteren van de doorstroom / overstap vanuit het VO naar het MBO. 

 Het tijdig signaleren van jongeren die extra ondersteuning behoeven op het MBO en deze 
doorverwijzen naar collega’s MBO.  

 Brug slaan VO naar MBO.  

 
De Doorstroomcoach: 

Draagt zorg voor het begeleiden van de overstap van studenten van VMBO / HAVO naar MBO, door 
o.a.: 

 Bij aanmelding voor een doorstroomtraject het in kaart brengen van de vraag van de student 
en bespreken van het te volgen traject; 

 het voeren van advies en voortgangsgesprekken met (toekomstige) studenten op het VMBO 
/ HAVO (en later op het MBO); 

 het afstemmen met de doorstroomcoach vanuit het VMBO / HAVO; 
 het afstemmen  met en adviseren van decanen, mentoren, zoco’s en docenten op het VMBO 

/ HAVO en trajectcoaches, SLB’ers en docenten op het MBO; 

 het actief deelnemen aan interne  en externe overleggen 
 het zorg dragen voor de juiste administratieve afhandeling (registratie van proces), ook in het 

studentvolgsysteem. 

 
Kenmerken:            

 één op één relatie, tussen doorstroomcoach en jongere     

  soms in groepsverband activiteit                           

 gericht op een goede overgang voor de jongere van het VMBO / HAVO naar het MBO 

 vroegtijdig de jongeren met begeleidingsvraag in beeld krijgen 

 begeleiding gedurende het laatste half jaar van het VMBO / HAVO en het eerste half jaar van 

het MBO  

 samenwerking tussen leerling (en ouders), VMBO / HAVO en MBO 

 doorverwijzen naar collega’s MBO (SLB, trajectcoach, IBZ) 
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Tijdslijn:  

Oktober-december-januari: doel presenteren DSC op VO, contacten leggen, elkaar informeren.      

Nadruk komt te liggen op de samenwerking tussen het VO en MBO! 

 

December –januari : inventariseren leerlingen,  vooronderzoek risico leerlingen, samen met 

mentoren – decanen – zorg coördinatoren.  

Mentoren screenen hun leerlingen en informeren leerlingen en ouders over DSC en melden 

vervolgens de leerlingen aan voor DSC.  

DSC verzorgen een informatiebijeenkomst voor leerlingen en ouders om doel DSC te vertellen en 

bieden DSC aan. Ouders en leerlingen tekenen dan voor toestemming DSC en ook voor toestemming 

overdracht vertrouwelijke informatie van VO naar MBO.  

Leerling (en ouders) wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.  

De begeleidingsbehoefte bepaalt de frequentie van de vervolggesprekken.  

Januari – juli: gesprekken met leerlingen, verder onderzoek, aanmelden vervolgopleiding en 

verdeling leerlingen onder DSC-VO en DSC-MBO, leerlingen volgen meeloopdagen, contact leggen en 

onderhouden met trajectcoach wanneer duidelijk is wat de vervolgopleiding is. Leerling heeft 

diploma en is geplaatst, dan volgt een persoonlijke informatie overdracht aan de trajectcoach (voor 

de intake) en SLB. 

Augustus-december: De begeleiding loopt, bij keuze voor het ROC Ter AA, door tot december in 

het nieuwe studiejaar na de start bij ROC Ter Aa. Bij een andere schoolkeuze loopt de begeleiding 

door totdat de keuze definitief is bepaald. Overdracht aan betreffende school wordt gedaan. Op deze 

manier wordt er een continuïteit gewaarborgd in de begeleiding, waardoor betere 

doorstroommogelijkheden ontstaan en vroegtijdige uitval tegengegaan kan worden.  Gesprekken met 

leerlingen, contact onderhouden met trajectcoach en SLB. 
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DOORSTROOMCOACHING OP HET VMBO: 

 Vooronderzoek naar risico leerlingen begint al op het VMBO / HAVO 

 De begeleiding van jongeren tijdens het laatste half jaar van het VMBO / HAVO, vindt plaats 

binnen het VMBO.  

 De begeleiding van de doorstroomcoach is gericht op de overstap van VMBO / HAVO naar 

het MBO. 

 De doorstroomcoaching  kan een aanvulling zijn, op de ondersteuning die al geboden wordt 

aan de jongere op het VMBO / HAVO. 

 

Preventief werken staat voorop! 

1. Uitleg door DSC over project in teamoverleg voor mentoren. 
2. Mentor signaleert behoefte leerlingen en verwijst door naar DSC. 
3. DSC van VMBO / HAVO en MBO hebben een kennismakingsgesprek met de jongere en geven 

uitleg over het project. Er blijft contact met de mentor. 
4. Voor leerlingen met een grotere problematiek zorgt de DSC-MBO voor overdracht aan traject 

coach en SLB. Deze leerlingen vallen onder de verlengde intake en krijgen mogelijk een 
ondersteuningsplan. Duidelijke schifting van leerlingen is noodzaak!  
 

 
DOORSTROOMCOACHING OP HET ROC TER AA. 

 De begeleiding van jongeren op het ROC Ter AA, vindt plaats binnen het MBO college waar 
de opleiding gevolgd wordt.    

 Doorstroom coaching sluit aan bij de kracht van jongeren en bij hun ondersteuningsvraag.   
 De doorstroomcoach gidst de jongere, is een positief rolmodel, geeft gevraagd en 

ongevraagd adviezen, en spiegelt het gedrag van de jongeren.  

De begeleiding is gericht op een goede voorbereiding, start en voortgang op het MBO.   

Opmerking: Vakinhoudelijk blijft de docent verantwoordelijk voor begeleiding van de jongeren.  

 

 


