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Helaas lukt het niet iedereen in 
het beroepsonderwijs om een 
volledig diploma te halen. Soms  
is de theorie te lastig, zit gedrag in 
de weg of voelt een jongere zich 
niet thuis op school. Leren in de 
beroepspraktijk is dan vaak beter 
en dan blijkt op de werkvloer dat 
deze jongeren wél veel kunnen.

Dat bewees het ECVET-project. De 
competenties die Carsten en zijn 
collega’s nodig hebben om te 
werken bij De Pastorie werden 
beschreven en gemeten met 
nieuwe meetinstrumenten. Na 
goedkeuring door de examencom-
missie van Gilde, kwam het 
EVC-centrum certificeren. De 
ECVET-delen krijgen nu een  
plek in het ePortfolio Cozima.

Op 11 juli 2017 kregen Carsten en 
zijn collega’s een deelcertificaat 
uitgereikt, tijdens een feestelijke 
uitreiking bij leerbedrijf De 
Pastorie. Daarmee hebben zij  
een ‘deeldiploma’ in handen dat 
van waarde is op de arbeidsmarkt. 
Alle zeven jongeren werden ook 
begeleid naar een betaalde baan. �

*ECVET is een Europees systeem  
voor erkenning van elders behaalde 
competenties. Het ECVET-project is 
onderdeel van Bruggen Bouwen en is 
een samenwerking tussen gemeente 
Roermond, Gilde Opleidingen, Cinop, 
de Aloysius Stichting en De Pastorie. 

Het project kreeg subsidie van het 
Europees Sociaal Fonds.

Meer over ECVET

Deeldiploma en  
een betaalde baan

Bruggen Bouwen tot 2020
Het koersprogramma Bruggen Bouwen verbetert de aansluiting 
tussen voortgezet speciaal onderwijs en het mbo en de arbeids-
markt. Aloysius werkt samen met verschillende partners aan 
diverse (regionale) projecten.

Met bijna twee jaar achter de rug zijn de prioriteiten voor de 
komende twee jaar in kaart gebracht. Focus ligt onder meer op:

• invoering en verdieping van Loopbaanoriëntatie  
en -begeleiding (LOB)

• afronding van ePortfolio Cozima (lees meer op p 16 – 17)

• praktijkleren met certificering in bedrijfsleven  
of mbo (deelkwalificatie)

• kennisdeling en uitwisseling binnen en buiten Aloysius

• met scholen en partners regionale plannen en projecten 
initiëren die bijdragen aan betere kansen voor  
onze leerlingen in het mbo en op de arbeidsmarkt

• ontwikkelen subsidiebeleid voor innovatieprojecten

• verder ontwikkelen van Servicepunt LOB, stage en  
doorstroom in sector Zuid (één aanspreekpunt  
voor werkgevers, gemeente en Werkbedrijf)

>       Blijf bij op bruggenbouwen.eu en lees daar ook wat in 2017  
nog meer is gerealiseerd voor onze leerlingen.

>       Lees meer over LOB op p 32.

Bruggen Bouwen en onze koers

Door vaardigheden die jongeren op de werkvloer laten zien te  

waarderen en te valideren, geven we leerlingen méér mee voor  

hun toekomst. Zij kunnen laten zien wat zij kennen en kunnen  

en vergroten hun kansen op de arbeidsmarkt.

Dat is Samen betekenisvol leren.

Gilde certificeert
Gregory Verstappen is coördinator onderwijs en arbeidsmarkt  
en EVCPunt bij Gilde Opleidingen, dat de certificering deed. “Het 
laten uitvallen van jongens en meiden is geen optie. Niet alleen 
hebben jongeren met hun deelcertificaat meer kansen op de 
arbeidsmarkt”, merkt hij. “Ze voelen zich een stuk waardevoller.”

Hans Brouwers, Carsten Cootjans en Trudy Sijbers (v.l.n.r.)


