Onderwijsresultaten
1.1.
Slagingspercentage
Diploma’s
Het slagingspercentage in schooljaar 2018-2019 was 84%, het slagingspercentage in schooljaar 2019
-2020 is 98%.
Wij zijn tevreden met dit slagingspercentage.

Certificaten
81% van de leerlingen die een poging hebben gedaan om een certificaat te behalen hebben dit
certificaat ook behaald. Dit is net zoveel als vorig jaar. We behalen hiermee net niet onze ambitie.

1.2.
Resultaten Uitstroom
Totale uitstroom is 254; dit zijn al onze leerlingen; kort verblijf en TLV.
Er zijn 197 TLV leerlingen uitgestroomd, waarvan er 194 langer dan 6 weken op school hebben
gezeten.
Uitstroombestemming:
● 53% stroomt uit naar vervolgonderwijs
● De verdeling van de uitstroombestemming is min of meer gelijk gebleven in vergelijking met
vorig schooljaar.
● De verdeling van de uitstroombestemming is op de scholen vergelijkbaar.
Dit beeld komt overeen met het beeld van vorig schooljaar en past bij de verwachting op basis van
deze populatie.

Tussentijdse uitstroom (vso, vo, vavo); 79 leerlingen; dat is bijna 30% van de totale uitstroom.
○ VSO 63 leerlingen
○ VO 16 leerlingen

Einduitstroom (vervolgonderwijs, arbeid en dagbesteding): 150 lln, dat is 53% van de alle

uitstromers
● vervolgonderwijs (mbo/hbo/wo):135 leerlingen zijn uitgestroomd naar vervolgonderwijs,
dat is 90% van de einduitstromers; de meeste leerlingen naar het mbo en 18 lln naar
hbo/wo.
● arbeid: Uitstroom naar arbeid is 9% ofwel 13 lln van de einduitstromers. De meeste stromen
uit naar reguliere arbeid (6).
● dagbesteding: Uitstroom naar dagbesteding zijn slechts 2 lln (2%).

Uitstroom volgens OPP (alleen einduitstroom)
Wij willen graag weten of leerlingen uitstromen zoals wij dat hebben vastgelegd in het OPP, twee jaar
voor uitstroom. Deze vraag wordt ook door de inspectie gesteld in de jaarlijkse vragenlijst maar
wordt niet meegenomen in de prestatieanalyse. Omdat de inspectie deze vraag alleen stelt voor de
leerlingen met een TLV maken wij een onderscheid tussen uitstroom volgens OPP voor alle leerlingen
en uitstroom volgens OPP voor de TLV leerlingen.
Van de 144 leerlingen zijn er 84 leerlingen uitgestroomd volgens OPP; dat is 58% (TLV 64 van de 118;
dat is; 54%); vorig jaar was dat 73% (74% TLV). Per school zien we onderstaande percentages van
leerlingen die zijn uitgestroomd volgens OPP.

De Pleysier Norm uitstroom volgens OPP van 80% is niet gehaald en lager dan vorig jaar. Het kan zijn
dat de corona crisis hier invloed op heeft gehad. Naar aanleiding van de evaluatie van de resultaten

van het afgelopen schooljaar is tijdens het DO is besloten vanaf volgend schooljaar dezelfde norm te
hanteren als de norm van de inspectie, nl 75%. Daarnaast is er een werkgroep OPP gestart die zich
verdiept in het nauwkeurig opstellen van en werken met een OPP.
1.3.
Bestendiging
Wij vragen aan leerlingen, ouders of vervolgschool of arbeidsplek of de leerling twee jaar na
uitstroom nog op dezelfde plek of op hetzelfde niveau zit. Als dat zo is is de leerling bestendigd. De
resultaten gaan dus over leerlingen die in een schooljaar eerder van school zijn gegaan.
Voor de TLV leerlingen geldt dat we de normen van ons zelf (van 85%) en die van vorig jaar van de
inspectie (64,8 %) niet behaald hebben. (De inspectie hanteert jaarlijks nieuwe normen, afhankelijk
van de landelijke uitstroom. Deze is pas bekend in juni, daarom hanteren wij de norm van het vorig
schooljaar). Wij zijn niet tevreden over deze resultaten. De directeuren analyseren de uitstroom en
komen met een plan van aanpak.
Wat opvalt is dat wij niet van alle leerlingen de huidige les- of arbeidsplaats kunnen achterhalen
omdat niet iedereen dit wil aanleveren in het kader van de AVG. Bij de opvraag van schooljaar 17-18
ontbreekt voor 15% van de leerlingen de gegevens en voor het schooljaar 18-19 18%. Dit heeft
invloed op de resultaten van de bestendiging.

1.4.
Conclusie resultaten
Wij halen onze eigen normen voor diploma’s en de certificaten en behalen de inspectienormen voor
eind- en tussentijdse uitstroom. Daar waar we de normen niet halen worden op basis van de
analyses verbeterplannen gemaakt.
De resultaten per school, zoals hoeveel leerlingen zijn waarnaartoe uitgestroomd en de analyse en
verbeteraanpak hiervan zijn te vinden op de websites van de scholen (Pleysier College Delft, Pleysier
College Oosterbeek, Pleysier College Westerbeek, Pleysier College Zefier, Pleysier College
Zoetermeer) en in de schoolgidsen.

