
Edusprong
Samen voor het beste traject



Ali

Leeftijd

24 jaar

situatie

Heeft in het zevende jaar een C-attest behaald in 
Kantooradministratie en gegevensbeheer en is onmiddellijk
beginnen werken. Hij kon het niet opbrengen om een jaar
langer op school te blijven. Hij werkt al enkele jaren als
magazijnier maar is toe aan een carrièreswitch. 

droom

Zou graag bij de NMBS beginnen werken maar moet een
diploma kunnen voorleggen. 



Helena

Leeftijd

18 jaar

situatie

Zit in het zesde jaar aso, is haar drive plots kwijt
en spijbelt de laatste tijd heel veel. Ze dreigt
daardoor geen diploma te behalen op het einde
van het schooljaar.

droom

Ze loopt verloren en heeft op dit moment geen
dromen



Ini

Leeftijd

17 jaar

situatie

Doet aan atletiek op topsportniveau en is ook topmodel. 
Daardoor is hij vaak in het buitenland en kan hij niet gewoon
naar school gaan. 

droom

Doorbreken als atleet maar toch ook een diploma behalen in 
Humane wetenschappen en alle opties openhouden voor de 
toekomst. 



Nina

leeftijd

18 jaar

situatie

Wil niet meer voltijds naar school en zoekt een traject op 
maat. Een opleiding op eigen tempo lijkt haar wel een
goed idee. 

droom

Wil een eigen kinderdagverblijf en droomt ook van een
groot gezin



Doelpubliek 

Al wie op zoek is naar een alternatief op maat voor dubbele finaliteit of arbeidsmarkt

Doel

Een flexibel en transparant aanbod in samenwerking met opleidingsverstrekkers 

▪ zelfstudie waar het kan

▪ opleiding waar het nodig is

Edusprong is er voor hen



▪ we willen er zijn voor elke finaliteit

▪ een beroepskwalificatie vraagt opleiding en begeleiding

▪ zelfstudie heeft een aantrekkingskracht voor vakken waar je goed in bent

▪ we zijn geen school 

▪ onze kerntaak is summatief toetsen op onderwijsdoelen

Onze drijfveer



Proeftraject Examencommissie & 4 centra

Maatschappij & welzijn en STEM

▪ samenstelling gemengd traject CVO-Examencommissie

▪ trajectbegeleiding deelnemers

▪ gezamenlijke communicatie & werving deelnemers

▪ gezamenlijke opvolging, kwaliteitsbewaking & evaluatie

▪ samenwerkingsovereenkomst voor verdere uitrol

Onze aanpak



Uit de praktijk 
Apotheekassistent & 
farmaceutisch technisch assistent

samenwerking met 5 centra

Verplicht in opleiding

▪ toegepaste analytische chemie + labo

▪ stage galenica

▪ stage apotheek



Duurtijd pilootproject

2 jaar

Werving Examencommissie

▪ projectleider

▪ trajectbegeleider

4 partners

▪ 1 halftijdse medewerker per CVO 

Onze aanpak



Knelpunten

▪ afstemming onderwijsdoelen

▪ regelgeving

▪ onbekend terrein 

Beoogde resultaat

▪ deelnemers die een diploma behalen in een flexibel traject

▪ een kader voor samenwerking & partnerschap

Het beoogde resultaat


