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Aanleiding

• Heroriëntering op leerlingenstromen door verandering MBO, invoering Entree en 
doorlopende leerlijnen VMBO-MBO

• Examinering in VSO steeds problematischer

• Invoering centrale examinering taal en rekenen  

• Toenemende regionalisering in omgeving 

• Krimp door demografie, passend onderwijs, verevening

• Behoefte aan meer standaardisering, afstemming en samenwerking binnen 
Aloysius en met ketenpartners regio



Uitgangspunten

• belang leerling centraal, niet de scholen of gemeente
• gebruik van standaarden waar mogelijk, één taal
• diplomering, certificering indien mogelijk, ook deelcertificaten (ECVET)
• gebruiken van bestaande en bewezen aanpakken, good practices
• werken op basis van een gemeenschappelijk dossier / portfolio
• ‘uniforme’ werkwijze, overdraagbaar binnen MBO en Aloysius
• delen en uitwisselen met andere VSO/Pro-scholen en ROC’s en gemeenten/ 

werkgevers



Routes

VSO doorstroom MBO 2/3 en 4 (‘vakdiploma’)
VSO doorstroom Entree

VSO eindonderwijs diploma Entree doorstroom (2F niveau)
VSO eindonderwijs diploma Entree basis arbeidsmarkt 2F streefniveau
VSO eindonderwijs portfolio, optie deelcertificaten via ECVET

VO-VSO-VO/MBO/Arbeid



Visie op doorstroom en samenwerking

• ‘vroegmeting’ op meerdere momenten in VSO 
• bepalen door- of uitstroomdoel en delen met ouders en leerling
• ‘vroegmelding’ en afstemming ‘ontvangers’, vraag is leidend
• bepalen acties leerjaar 3 en 4 VSO om doel te bereiken
• samenwerking waar haalbaar (stage, LOB, leerbedrijven, expertise 

begeleiding)
• verdere samenwerking op expertise na warme overdracht
• van binnen naar buiten en buiten binnenhalen in de school



Prioritaire thema’s voor Aloysius

• Data en informatie op orde (instroom, doorstroom, uitstroom)

• Examinering, portfolio, stagebegeleiding, LOB (nu opstarten, loopt door tot 2017)

• Uitwerken symbiosemodel (met ROC’s)

• Afstemming arbeidstoeleiding met gemeenten en werkgevers

• Regio visie (spreiding aanbod, wie doet wat en waar)

• Doorlopende begeleiding

• Nieuwe doelgroepen



Pilot met Gilde (o.a via ESF A2)

1. Methodische samenwerking VSO-MBO diplomagerichte route 2, 3 of 4 (criteria 
leerbaarheid, schoolbaarheid, contactpersonen, doorlopende begeleiding 
afgestemd, valideringsinstrumenten)

2. Effectieve uitstroom naar arbeidsmarkt, vraaggericht met werkgevers op basis 
analyse taken en werkprocessen (vertaald naar leeropbrengsten en 
(deel)certificaten)) ( o.a. met ECVET)

Symbiose (gebruik wederzijdse faciliteiten, expertise, netwerken en financiering)



Pilot via gemeente Roermond met Gilde ( ESF A2)
• Doel: optimaal vraaggericht opleiden, valideren en certificeren via ECVET 

• Doelgroepen: 
• leerlingen met doel/perspectief arbeid, (nog) geen kans op behalen diploma MBO
• werkgevers in logistiek en facilitair

• In kaart brengen gewenste leeropbrengsten voor stage en werk ( samen met regionale werkgevers)

• Keuze te gebruiken kwalificatie(s)

• Beschrijven opleiding (VSO en ROC samen)

• Inrichten traject (wie doet wat en waar)

• Inrichten validatie (EVC-centrum Gilde Opleidingen)

• Vastleggen in portfolio of certificaat (o.a. Erasmus+ project cozima.eu (Erasmus 2 Key action 2 
project: lifelong digitaal portfolio ))



Vragen?

• Hoe kunnen wij kennis en ervaring delen?

• Wat kan Bruggen Bouwen betekenen voor het netwerk?

• ………………?

• ………………?

Programma manager ruud.vanderakt@aloysiusstichting.nl

Proces regisseur jose.houben@aloysiusstichting.nl


