
Meer kansen voor leerlingen vso en praktijkonderwijs in mbo 

Biezonderwijs en Onderwijsgroep Tilburg hebben vrijdag 9 oktober een 
samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Leerlingen van de scholen van Biezonderwijs 
krijgen dankzij deze samenwerking meer mogelijkheden om via verschillende leerroutes 
een mbo-diploma op entree-niveau te behalen. Hierdoor worden de kansen van deze 
leerlingen op vervolgonderwijs dan wel op de arbeidsmarkt vergroot.


Biezonderwijs heeft zeven scholen in gespecialiseerd onderwijs in Tilburg (sbo, so, vso en 
praktijkonderwijs). Het Entreecollege Tilburg is een van de scholen van Onderwijsgroep 
Tilburg.


De samenwerking tussen het Entreecollege en Biezonderwijs betekent in de praktijk dat 
leerlingen de mogelijkheid krijgen om te laten zien of zij de vaardigheden in huis hebben 
om het Entree-diploma te halen. Zij kunnen dan óf instromen in het entreeprogramma van 
het Entreecollege óf ze volgen het entreeprogramma op hun eigen vertrouwde locatie. Zo 
behalen ze dan een Entree-diploma. 


Met dit diploma op zak, hebben leerlingen meer kans op een baan.  “Het behalen van een 
diploma is voor onze leerlingen heel belangrijk. Ze krijgen bovendien op deze manier 
meer kansen om in de toekomst succesvol te zijn,” zegt Gijs de Bont, voorzitter college 
van bestuur van Biezonderwijs.


Leerlingen kunnen daarna instromen op de arbeidsmarkt of ze kunnen doorstromen naar 
een niveau 2 mbo-opleiding. “De docenten van de verschillende scholen leren door deze 
samenwerking ook veel van elkaar, en we staan samen voor hetzelfde doel: een kansrijke 
start op de arbeidsmarkt voor alle jongeren in de regio Midden-Brabant”, aldus Fred van 
der Westerlaken, voorzitter van college van bestuur Onderwijsgroep Tilburg.

Voor meer informatie over deze samenwerking neem contact op met Jose Scheel.


Week 42 
16 okt. 2020 

Met de InfoFlits ontvangt u actuele documenten over onderwerpen die 
relevant zijn voor, door en in het praktijkonderwijs. De documenten 
worden geselecteerd door de Sectorraad Praktijkonderwijs. Bij vragen of 
opmerkingen kunt u contact opnemen via infoflits@praktijkonderwijs.nl
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