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Aloysius Stichting, (V)SO scholen in diverse regio’s
Regulier VSO en in gesloten setting Jeugdzorg en Justitie
Expertise in ondersteuning jongeren met gedragsproblematiek (cluster 4)

Sector Zuid:

• Bruggen Bouwen in de regio: preventieve aanpak in de keten 
• Triade Brug naar Arbeid: individuele hulp bij vastlopen in het V(MB)O

Even voorstellen 



Preventieve aanpak in de keten. Thema’s:

• Grip op cijfers over VSO leerlingen in MBO en VSV
• Vroegmeting, vroegmelding vanuit VSO naar MBO, symbiose regelen
• Servicepunt voor LOB en stage 
• Certificeren in VSO op deelkwalificaties (Keuzedelen Entree en ECVET)
• Werken vanuit vraag arbeidsmarkt en met bedrijven
• Digitaal portfolio voor validering en doorlopende begeleiding

Vormgeven door in projecten samen te werken en te ontwikkelen

Bruggen Bouwen 



ESF en VSV pilots met ROC Gilde en Citaverde (VSO en PrO)

• deelcertificaten met Pastorie (horeca en facilitair) en VDL (techniek)

• vroegmeting, vroegmelding en symbiosetrajecten VSO/PrO en MBO-Entree

• 0-meting stroomcijfers en arbeidsmarkt in beeld (kennisateliers) 

Provincie Limburg, Widdonck – Talentendonck

• Integrale samenwerking zorg, arbeid en onderwijs

• Ontwikkeling aanpak voor praktijkleren in Heibloem B(l)oeit

Voorbeeldprojecten in de regio



Triades ‘Brug naar arbeid’ is een individueel arrangement voor:

(leerplichtige) jongeren vanaf zestien jaar

Denk aan:

• jongeren die thuiszitten en voor wie school nu geen optie is.
• jongeren voor wie voortijdig schoolverlaten dreigt
• iedere jongere die méér nodig heeft om een baan te vinden en te houden

Brug naar Arbeid. Voor wie?



In de kern: geen schoolse omgeving, maar groeien in de praktijk.

Jongeren:

• leren door te doen 

• ontdekken welke branche bij ze past

• krijgen hun motivatie weer terug

Brug naar arbeid. Wat is het?



School blijkt geen succes. Docenten, Zorgcoördinator en AB zijn het eens

Via BTO verwijzing naar Aloysius Triade ‘Brug naar werk’

Samen met een jongere, zijn/haar ouders en eventuele begeleiders uit 
regulier onderwijs of jeugdzorg, ontdekken we wat wél werkt. 

We ‘ontscholen’ een jongere; hij/zij start in een andere omgeving en maakt zo 
een nieuwe start.

Intensieve persoonlijke aandacht en support, afgestemd met bestaande 
begeleidingsstructuur ouders, school, leerplicht, (jeugd)zorg en 
ketenpartners

Hoe gaat het in zijn werk? 



Opbouw
Traject 
Brug 
naar arbeid



In de eerste zes weken gaat de jongere al meteen aan de slag. Hij of zij 
ontdekt: 

• in praktijkruimten waar zijn/haar talent ligt, wat al goed gaat en wat zij nog 
moeten leren

• wat komt er allemaal kijken bij “werken” en welke richting spreekt hem/haar 
het meeste aan

Motivatie keert terug.
Plaatsing in passend leerwerktraject, stage of baan

Meerwaarde



6 weken periode:

Praktijklokalen, Arbeidstrainingscentra en simulatie werkomgevingen bij
KEC Roermond, Aloysius Weert, Heibloem, Deurne, Westrom

Vervolgtraject werk of leren en werken:

Leerwerktrajecten samen met Gilde Entree, Bruggen Bouwen pilots bij VDL

Arbeids- en stageplekken bij werkgevers in het netwerk van Aloysius, 
Regionaal Werkbedrijf en Gemeente

Waar gebeurt het?



Is als volgt samengesteld:

€ 750,- komt van de school (leerling blijft ingeschreven)
€ 250,- komt van het SWV uit VSV-middelen

Bijdragen per leerling per maand. Vergelijkbaar met OPDC.

Werken met doelgroepen wordt werken met arrangementen

Wat kost het?



Kent de doelgroep en de weg in de regio

Is goed gepositioneerd in de regio, (VSV, ESF, SWV, actietafels thuiszitters)

Geen winstoogmerk, geen BTW plicht, leerling blijft ‘binnen het onderwijs’ 

Certificering samen met MBO’s (deelcertificaten en keuzedelen Entree)

Ambulant begeleider: verbindingsofficier naar Triade, VSV-coach, warme overdracht

Bestendiging in beeld via Attrack (2 jaar volgen)

Waarom werken met Aloysius als partner?


