
 

 

Resultaten Pleysier College Delft 

 

In schooljaar 2018-2019  stonden 85 leerlingen op onze school ingeschreven. Van deze leerlingen 

zijn in totaal 36 leerlingen uitgestroomd. 

 

De leerlingen zijn uitgestroomd naar: 

 

Er zijn in totaal 12 leerlingen uitgestroomd naar het voortgezet speciaal onderwijs: 

vso bb+ kb 5 leerlingen 

vso gl+tl 7 leerlingen 

 

Er is 1 leerling uitgestroomd naar het regulier voortgezet onderwijs: 

Praktijkonderwijs 1 leerling 

 

Er zijn in totaal 22 leerlingen uitgestroomd naar het vervolgonderwijs: 

Mbo 1 5 leerlingen 

Mbo 2 10 leerlingen 

Mbo 3 en 4 7 leerlingen 

 

Overige uitstroom: 

thuiszitter met leerplichtontheffing 1 leerling 

 

Van de leerlingen die zijn doorgestroomd naar vervolgonderwijs is 65% op de 

uitstroombestemming terecht gekomen zoals we dat vooraf in het OPP hadden vastgesteld. Dit is 

lager dan onze norm van 80% omdat enkele leerlingen tussentijds zijn uitgestroomd naar een 

ander MBO-niveau dan wij vooraf hadden ingeschat. Om onze ambitie waar te maken gaan wij in 

voorkomende gevallen de OPP’s tijdig evalueren en eventueel aanpassen aan de 

uitstroombestemming. 

 

Monitoren uitstroom- bestendiging 

 

Nadat de leerlingen hun schoolloopbaan bij ons hebben afgesloten, volgen wij de leerlingen nog 

twee jaar. Gedurende deze periode nemen we vanuit school regelmatig contact op. Uiteraard 

kunnen ouders en leerlingen ook met ons contact opnemen als dit nodig is. 

 

Van de 29 leerlingen die in schooljaar 2017-2018 zijn hebben wij in kaart gebracht of zij op 1 

oktober 2019 nog steeds op hun uitstroombestemming zitten:  

- 20 leerlingen zitten nog op een uitstroombestemming van hetzelfde niveau 

- 1 leerlingen zitten op een andere uitstroombestemming 

- van 8 leerlingen hebben we geen gegevens kunnen achterhalen. 
 

Bij onze controle op de bestendiging, hebben wij van 8 leerlingen vanwege de wet op de privacy 

geen informatie vanuit de MBO’s ontvangen.  

Hierdoor weten wij van 21 van de leerlingen de bestendiging. Een van onze leerlingen heeft een 

andere uitstroombestemming gevolgd dan wij van te voren hadden ingeschat. Daarmee komt ons 

percentage op 95%, wat boven onze norm van 80% ligt.  

Helaas lukt het steeds minder makkelijk om van leerlingen te achterhalen of zij nog op de 

uitstroombestemming zitten of niet, omdat scholen in verband met de privacywetgeving (AVG) 



hierover geen informatie meer willen geven. Ook leerlingen of ouders geven niet altijd deze 

informatie. 

 

 

De transfer naar het vervolgonderwijs blijven wij begeleiden: open dagen bezoeken, 

vervolgopleidingen bezoeken en proeflessen volgen. Door het persoonlijk contact met de leerlingen 

vanuit de school door de uitstroom coördinator kunnen we de leerlingen het best monitoren en 

zullen leerlingen of ouders zeker aangeven of de leerling nog op dezelfde uitstroombestemming zit. 

Tegelijkertijd zien we dat dit een moeilijk haalbare ambitie is omdat het voor onze leerlingen vaak 

moeilijk is om contacten te onderhouden. 

 

 

 

Certificaten en diploma’s 

Diploma’s  

 vmbo bl vmbo kb vmbo gl/tl Totaal 

Geslaagde kandidaten 6 5 5 16 

Niet geslaagde kandidaten 0 0 2 2 

Totaal aantal kandidaten 6 5 7 18 

Slagingspercentage 100% 100% 71% 89% 

 

Wij zijn tevreden met het slagingspercentage van onze examenleerlingen van 89% van onze 

examenleerlingen; dit zit boven onze norm van 85%. 

Met name de vmbo bl en kb examens zijn zeer goed verlopen, alle elf leerlingen hebben hun 

diploma behaald. Voor vmbo tl/gl is het slagingspercentage onder onze norm. Wij streven naar 

een hoger slagingspercentage voor deze leerlingen door medewerkers een opleiding te laten 

volgen voor een tweedegraads bevoegdheid. 

 

Certificaten 

Het afgelopen jaar heeft één leerling in het vmbo tl  vier pogingen gedaan om een certificaat te 

behalen. Dit was voor deze leerling, met wie afgesproken was om in twee jaar het VMBO-tl 

diploma te halen, een voorbereiding op het volgen van een eindexamentraject. 

 


