
 

 

Resultaten van onze leerlingen 

In schooljaar 2018-2019 stonden per 1 februari 2020 263 leerlingen op onze school ingeschreven. 

Van deze leerlingen zijn 57 leerlingen uitgestroomd: 

 

De leerlingen zijn uitgestroomd naar: 

 

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

vso gl+tl 6 

vso: havo 5 

vso vwo 1 

 

Er zijn in totaal 7 leerlingen uitgestroomd naar het regulier onderwijs 

vmbo gl 3 

havo 2 

vwo 1 

vavo 1 

 

Er zijn in totaal 29 leerlingen uitgestroomd naar het vervolgonderwijs: 

mbo 3 en 4 17 

hbo 12 

 

Overige uitstroom: 

reguliere arbeidsplaats 1 

niet bekostigd onderwijs 1 

thuiszitter, niet meer leerplichtig zijn 6 

 

 

Van de leerlingen die zijn doorgestroomd naar vervolgonderwijs is 86% op de 

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

zijn tevreden met dit resultaat omdat wij hiermee onze eigen norm van 80% behaald hebben. 

 

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 48 leerlingen die in schooljaar 2017-2018 zijn uitgestroomd naar een school voor regulier 

voortgezet onderwijs (inclusief vavo), vervolgonderwijs (mbo, hbo en wo) hebben wij in kaart 

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

- 48 leerlingen zitten nog op een uitstroombestemming van hetzelfde niveau 

- 15 leerlingen zitten op een andere uitstroombestemming 

- van 11 leerlingen hebben we geen gegevens kunnen achterhalen. 
 

De bestendiging is 65%; een lager bestendigingspercentage dan onze norm van 85%. 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. 



Opvallend is dat 20% 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.  

 

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 uitstroomcoördinator 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 

Examenjaar 2018/ 

2019 
VMBO  

Examenjaar 2018/ 

2019 

4/5 

HAVO 
 

Examenjaar  

2018 / 2019 

5/6 

VWO 

Kandidaten volledig 

examen 

17 

 

Kandidaten volledig 

examen 

16 

 

Kandidaten volledig 

examen 

5 

Kandidaten geslaagd 15  Kandidaten geslaagd 13  Kandidaten geslaagd 5 

Slagingspercentage  88,2 

 

Slagingspercentage  81,3 

 

Slagingspercentage  

100  

           

Kandidaten 

deelexamens 

(certificaten) 

2 

 

Kandidaten 

deelexamens 

(certificaten) 

29 

 

Kandidaten 

deelexamens 

(certificaten) 

13 

Aantal behaalde 

deelexamens 

8 

 

Aantal behaalde 

deelexamens 

58 

 

Aantal behaalde 

deelexamens 

18 

 

Wij zijn redelijk tevreden met het slagingspercentage van onze examenleerlingen; deze zijn voor 

het vmbo en het vwo boven onze norm van 85%. Voor de havo is het slagingspercentage onder 

deze norm. Wij streven naar een hoger slagingspercentage voor onze havo leerlingen. 

 

Het afgelopen jaar zijn door 44 leerlingen 103 pogingen gedaan om een certificaat te behalen. 

Deze leerlingen hebben samen 84 certificaten behaald, dat is 82%. Wij zijn hier nog niet helemaal 

tevreden over omdat onze norm ook voor het behalen van certificaten 85% is. We zien dat we op 

de goede weg zijn. 

 

Per schooljaar 2019/2020 werken we daarom bij alle theorievakken met de RTTI methode. RTTI 

brengt scherp en transparant de vier te onderscheiden cognitieve niveaus van leren in kaart. RTTI 

maakt de leerprocessen van leerlingen inzichtelijk en werkt binnen de school als motor voor 

onderwijsontwikkeling. Met RTTI wordt iedere evaluatie formatief. Het evaluatiemoment, een 

opdracht/toets, als tastbaar begin- en eindpunt van het leerproces die direct een concrete 

diagnose oplevert voor zowel school, sectie, team, mentor, docent als leerling.  


