
Bruggen Bouwen  
VSO-Entree en arbeidsmarkt



Maatschappelijke uitdagingen:

• Onderwijs MBO: Entree onderwijs is bedoeld als schakel naar MBO of naar 
arbeidsmarkt. Weinig vraaggerichte benadering voor kwetsbare jongeren (o.a. 
LWOO, VSO, PrO,  Entree);

• Onderwijs Nederland is gericht op behalen startkwalificatie, wat voor veel 
kwetsbare jongeren niet haalbaar is;

• Regionaal onderwijsaanbod aan kwetsbare jongeren is onderling niet verbonden 
en kent geen planmatige afstemming met mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Aanleiding ESF Project Bruggen 
Bouwen



Projectomschrijving Bruggen Bouwen

Centrale projectactiviteiten:

Methodiekontwikkeling: 2 deelprojecten
a.Arbeidstoeleiding via vraaggericht opleiden, valideren en certificeren;
b.Methodische uitwerking concept Bruggen Bouwen in de overgang tussen 
VSO en Entree en MBO;

Onderzoek: ontwikkelen van een datamodel voor in/door/uitstroom naar  
diploma en werk ten behoeve van onderwijsplanning en rendementsmeting 
van arbeidstoeleiding van kwetsbare leerlingen.



Aanleiding Centrale Projectactiviteit Onderzoek

Betrouwbare data essentieel voor 
onderwijsplanning en meting 
opbrengsten (sturen, monitoren, 
evalueren, leren, ontwikkelen).

Voorbeeld:
Ontbreken/moeilijk toegankelijk zijn 
van kengetallen over 
in/door/uitstroom binnen Aloysius en 
ROC.



Opdracht Projectactiviteit 
Onderzoek

- Doelen in kaart brengen, data op orde;

- Ontwerpen van een data- en informatiemodel;

- Onderzoeken welke data wel/niet beschikbaar 
zijn, en wat de kwaliteit is van deze bronnen;

- Onderzoeken wie welke data wanneer, waarom 
en voor wat nodig heeft.



Verschillende perspectieven en levels



Model werken met data vanuit integraal perspectief op leren en 
opleiden. 

Bron: Hermanussen & Smulders, 2015. Kennisateliers mbo (ecbo)



Datamodel VSO/LWOO/PrO 
instroom/doorstroom

VSO/LWOO/PrO Brinnr.

Onderwijs Totaal aantal 
leerlingen

VMBO Niveau Profiel Vakken Verplicht VSO/Aanbod 
VMBO

Aantal leerlingen per niveau in 
3e en 4e jaar

MBO aanbod

Richting Niveau 1 t/m 4 Aantal leerlingen per richting en niveau in het 3e en 4e 
jaar

Zelf examineren ja/nee Richting/niveau

IVIO/Branchecertificaat Niveau/richting Aantal leerlingen in 3e en 4e 
jaar

Arbeid Totaal aantal leerlingen Richting Niveau Aantal leerlingen in 3e en 4e 
jaar

Diploma/certificaten/portfol
io



Datamodel VSO/LWOO/PrO uitstroom

VSO/LWO
O/PrO Brinnr. Portfolio

Onderwijs

VMBO
Staatsexamen of 

samenwerkingsovere
enkomst

Profiel Diploma ja/nee 
niveau MBO Diploma ja/nee niveau

Werk (≥12 
uur+6mndcontract

)/uitkering

Meting1***

Meting 2***

Meting3***

MBO Sector* Studierichting/domein** Crebocode Kwalificatienivea
u 1t/m 4

Leerweg 
BOL/BBL/Extraneus

Diploma ja/nee 
niveau

Werk (≥ 12 
uur+6mndcontract)/u

itkering

Meting 
1***

Meting 
2***

Meting 
3***

Overig Diploma ja/nee niveau
Werk (≥12 

uur+6mndcontract)/uitkerin
g

Meting 1***

Meting 2***

Meting 3***

Arbeid Richting Certificaat ja/nee Soort certificaat Werk (≥12 
uur+6mndcontract)/uitkering

Meting1***

Meting2***

Meting3***

Werkgerelateerde dagbesteding Certificaat ja/nee Soort certificaat Werk (≥12 
uur+6mndcontract)/uitkering

Meting 1***

Meting 2***

Meting 3***



Analyse van beschikbaarheid en kwaliteit van 
bronnen

Voorbeelden van geraadpleegde bronnen:
Duo, Attrack, CBS, VSV-scanner

Conclusie:
De data voor de indicatoren van de uitstroom kunnen geleverd 
worden door een combinatie van de databestanden Attrack, 
het CBS en/of DUO. De data voor de indicatoren van de in- en 
doorstroom zijn nog niet of moeilijk terug te vinden in 
databestanden. 



Vervolg

Verdere operationalisering  in samenspraak met relevante 

betrokkenen o.a. servicebureau.


