
Resultaten Pleysier College Oosterbeek (voorheen Transvaal) 

In schooljaar 2018-2019 stonden 143 leerlingen op onze school ingeschreven. Van deze leerlingen 

zijn 63 leerlingen uitgestroomd. Door tussentijdse instroom blijft het aantal leerlingen over een 

jaar vrijwel gelijk. 

 

De leerlingen zijn uitgestroomd naar: 

 

Er zijn in totaal 30 leerlingen uitgestroomd naar het voortgezet speciaal onderwijs: 

vso arbeid/ praktijkgericht 12 

vso bb kb 16 

vso gl tl 2 

 

Er zijn in totaal 22 leerlingen uitgestroomd naar het vervolgonderwijs: 

Mbo 1 12 

Mbo 2 8 

Mbo 3 en 4 2 

 

Overige uitstroom: 

Reguliere arbeidsplaats 3 

Dagbesteding arbeidsgericht 1 

Thuiszitter, niet meer leerplichtig 4 

Thuiszitter, zonder leerplichtontheffing 2 

Buitenland 1 

 

 

Van de leerlingen die zijn doorgestroomd naar vervolgonderwijs is 83% op de 

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

zijn tevreden over dit resultaat omdat wij als doel gesteld hebben dat tenminste 80% van onze 

leerlingen uitstromen op het niveau van het OPP. 

 

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 51 leerlingen die in schooljaar 2017-2018 zijn uitgestroomd hebben wij in kaart gebracht 

of zij op 1 oktober 2019 nog steeds op hun uitstroombestemming zitten:  

- 30 leerlingen zitten nog op een uitstroombestemming van hetzelfde niveau 

- 12  leerlingen zitten op een andere uitstroombestemming 

- van 9 leerlingen hebben we geen gegevens kunnen achterhalen. 
 

De bestendiging is 59%; een lager bestendigingspercentage dan onze norm van 85%  



Opvallend is dat 24% van de leerlingen niet meer op de uitstroombestemming zit. Het komend 

jaar brengen we in beeld waar deze leerlingen terecht zijn gekomen. Hierdoor kunnen wij een 

analyse maken van de bestendiging. Daarnaast is het opvallend dat er voor 18% van de leerlingen 

het niet is gelukt om de bestendiging vast te stellen. Dit kan te maken hebben met het feit dat 

veel vervolgscholen, uitstroombestemmingen, ouders of leerlingen in het kader van de AVG niet 

altijd meer deze informatie met ons willen delen. 

 

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

vervolgopleidingen bezoeken en proeflessen volgen. Daarnaast blijven we intensief onderzoeken 

om welke precieze redenen leerlingen uitvallen en/of afstromen. Door het persoonlijk contact met 

de leerlingen vanuit de school door de uitstroomcoördinatoren 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. 

  

 

 

Diploma’s en certificaten 

 

 

Certificaten diploma’s  Certificaten 

Geslaagde kandidaten 
9 21 

Totaal aantal kandidaten 
9 21 

Slagingspercentage 
100% 100% 

 

Alle leerlingen die op zijn gegaan voor het diploma of certificaat hebben deze behaald. Wij zijn heel 

trots op ons resultaat. 


