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Bruggen Bouwen

Effectieve doorlopende leerlijnen voor leerlingen uit het voortgezet 
speciaal onderwijs. Dat is het doel van het Programma Bruggen Bouwen, 
dat Aloysius de komende jaren uitvoert met een aantal netwerkpartners.  
 
Het programma richt zich via diverse projecten op verbetering van de 
doorstroom naar vervolgonderwijs (Entree-opleiding of mbo) of werk en 
op examinering en certificering van leerlingen. Bruggen Bouwen is vooral 
dóen via regionale pilots, ook in Brabant en Limburg.

Minder voortijdig schoolverlaten (VSV) door de samenwer-
king tussen voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonder-
wijs en het mbo in de regio Roermond verder te verbeteren. 
Dat gebeurt door Onderwijsgroep Buitengewoon,  
het Citaverde College, Gilde Opleidingen en de Aloysius 
Stichting, met een bijdrage uit de VSV-middelen.  
 
Doelen voor dit schooljaar: 
• de uitval van leerlingen die vanuit praktijkonderwijs of 

voortgezet speciaal onderwijs (vso) overstappen naar 
het mbo in kaart brengen 

• een model ontwikkelen om doorstroom en VSV van 
deze leerlingen goed te monitoren bij Gilde en Citaverde

• minder uitval door meer symbiosetrajecten met 
mbo-opleidingen Citaverde en praktijkonderwijs/vso 
(leerlingen zijn ingeschreven in het praktijkonderwijs 
of vso maar volgen al lessen in het mbo)

• eerder meten wat leerlingen in praktijkonderwijs of vso 
nodig hebben aan voorbereiding op de overstap naar 
Gilde Opleidingen, plus betere communicatie en warme 
overdracht

• goede afstemming over monitoring VSV in de regio.

Bruggen Bouwen

Op dit moment wordt onder leiding van pro-
grammamanager Trudy Sijbers gewerkt aan 
de blauwdruk voor het nieuwe Servicepunt 
Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB), 
stage, door- en uitstroom. Dit servicepunt 
coördineert al die activiteiten voor alle leer-
lingen in het voortgezet speciaal onderwijs 

van Aloysiusscholen in Zuid centraal. Wel zo 
handig, omdat partners als werkgevers, 
gemeente en Werkbedrijf dan te maken heb-
ben met één aanspreekpunt en we beter in-
spelen op de wensen van de regionale  
arbeidsmarkt. Plan is dat het servicepunt 
vanaf september 2017 draait.

Met Europese subsidie verbeteren Gilde 
Opleidingen en Aloysius de doorstroom 
vanuit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) 
naar het mbo. Het vso kijkt samen met het 
mbo eerder wat een jongere nodig heeft voor 
een succesvolle vervolgstap en bereidt hem/
haar daarop voor.

Datzelfde gebeurt als een jongere uitstroomt 
naar de arbeidsmarkt. Ook dan moet hij/zij 
goed voorbereid starten. Ook kunnen zij al 
‘stapelend’ deelcertificaten halen, of hun 
competenties en vaardigheden laten valideren 
in een certificaat of zelfs diploma. Het EVC-
Centrum van Gilde Opleidingen kan dit doen.

Succesvol 
overstappen voor 
een duurzame plek 
op de arbeidsmarkt

Bruggen Bouwen ontwikkelt een model om het 
opleidingsaanbod voor kwetsbare groepen in 
een regio te beoordelen in relatie tot de vraag 
van de arbeidsmarkt. Ook moet dit model 
inzicht geven in de instroom, doorstroom en 
uitstroom van leerlingen en het rendement 
(diploma/werk).

Om tot het model te komen, moeten eerst alle 
benodigde data op orde zijn. Onderzoeker 
Marjo Brinkman van Aloysius (sector Zuid) 
doet hier nu onderzoek naar, met project-
ondersteuners uit de Aloysiusscholen, Gilde 
Opleidingen, externe adviseurs van CINOP  
en onderzoekers van het Expertisecentrum 
beroepsonderwijs.

Samen bekijken zij in een kennisatelier wát alle 
partners nu precies willen en moeten weten om 
de in-, door- en uitstroom van leerlingen goed 
te kunnen volgen. Achterliggend idee: jongeren 
langere tijd volgen, om zo meer zicht te krijgen 
op wat nu exact nodig is voor een duurzame 
plek op de arbeidsmarkt.

Servicepunt september 
2017 van start

Bruggen Bouwen
data op orde: de instroom, doorstroom en 
uitstroom van leerlingen naar vervolgonderwijs  
of werk goed in beeld krijgen 
 
professionaliseren en regionaliseren van 
Loopbaanoriëntatie – en begeleiding (LOB) en 
stages: centrale coördinatie via een Servicepunt 
 
symbiose: voortgezet speciaal onderwijs en 
mbo maken afspraken over intake, overdracht, 
begeleiding, opleidingsinhoud en -uitvoering, 
validering, certificering en portfolio 
 
valideren wat leerlingen wel kunnen met erkende 
(deel)certificaten met civiel effect (ECVET) en/of 
een goed e-portfolio 
 
arbeidstoeleiding en ketensamenwerking met 
samenwerkingsverbanden, gemeenten en 
Werkbedrijf 
 
nieuwe doelgroepen in het voortgezet speciaal 
onderwijs vanuit mbo en voortijdig  
schoolverlaten: elkaars expertise benutten 
 
regionale planning onderwijs aan kwetsbare 
doelgroepen, gericht op reële kansen op de 
regionale arbeidsmarkt met het voortgezet 
onderwijs, praktijkonderwijs, Entree-opleidingen 
en werkgevers
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Versterken verbinding vso-praktijkonderwijs-mbo

LOB, stage, door- en uitstroom centraal gecoördineerd

Cozima: De Korenaer  
en De Hilt pilotprojecten
De Korenaerscholen in Eindhoven, Deurne, 
Helmond en Stevensbeek en De Hilt in 
Helmond zijn partners in het Europese 
project Cozima. Doel is een digitaal portfolio 
ontwikkelen waarin jongeren hun ervarings- 
certificaten en ervaringsprofiel kunnen 
vastleggen. Tien partners uit drie Europese 
lidstaten doen mee, waaronder dus ook 
scholen uit sector Zuid van Aloysius.
www.cozima.eu.

Kennisatelier 
‘data op orde’


