
 

 

Resultaten Pleysier College Zefier 

Wij brengen jaarlijks onze onderwijsresultaten, uitstroom en de bestendiging (zitten de leerlingen            

nog op dezelfde plek als waarnaar ze zijn uitgestroomd?) in kaart. Vervolgens analyseren we deze               

gegevens om in kaart te brengen of en welke verbeteringen in het onderwijs noodzakelijk zijn.               

Zoals hierboven vermeld, verblijven de meeste leerlingen slechts een korte periode op onze             

school (we zijn een schakelschool). We verantwoorden dus uitsluitend de einduitstroom van de             

leerlingen die op grond van een toelaatbaarheidsverklaring, dus langere tijd bij ons gezeten             

hebben. Voor alle andere leerlingen geldt dat zij slechts korte tijd bij ons gezeten hebben of het                 

onderwijstraject niet bij ons afmaken maar elders vervolgen. Van deze leerlingen brengen we             

uiteraard voor onze eigen analyses ook de resultaten in kaart. We hebben van al onze leerlingen                

de examenresultaten in beeld gebracht. 

 

De leerlingen zijn uitgestroomd naar: 

 

Er is 1 leerling uitgestroomd naar het voortgezet speciaal onderwijs, nl naar vso gl+tl . 

Er is 1 leerling uitgestroomd naar het regulier onderwijs, nl naar vmbo gl tl. 

Er zijn in totaal 3 leerlingen uitgestroomd naar het vervolgonderwijs, nl. 1 leerling naar Mbo 1, en 

2 leerlingen naar Mbo 3 of 4. 

 

Overige uitstroom: 

Zorg/ behandeling 1 

thuiszitter, niet meer leerplichtig 1 

 

Van de leerlingen die zijn doorgestroomd naar een andere vorm van onderwijs zijn alle leerlingen 

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 8 TLV leerlingen die in schooljaar 2017-2018 zijn uitgestroomd hebben wij in kaart 

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

- 7 leerlingen zitten nog op een uitstroombestemming van hetzelfde niveau 

- 1 leerling zit op een andere uitstroombestemming 

 

 

De bestendiging is 88%; hiermee zitten we boven onze eigen gestelde norm van 85%.  

 

  

Certificaten en diploma’s 

Zefier vmbo tl 

Totaal aantal kandidaten 8 

Geslaagde kandidaten 6 

Slagingspercentage 75% 



 

 

 

 

 

 

 

 

Zefier IVIO 1, 2, 3 en 

4  

Vmbo kbl vmbo tl havo Totaal 

Aantal leerlingen 20 4 29 3 66 

Aantal (deel)examens 54 20 90 4 168 

Aantal behaalde certificaten 43 12 80 4 139 

slagingspercentage 84% 60% 89% 100% 83% 

 

 

 

Wij zijn tevreden met het slagingspercentage van onze leerlingen op de deelcertificaten en de              

diploma’ s. Het slagingspercentage bij kader van 60% valt onder de door ons gestelde norm van                

80% en betreft het zakken van 1 leerling. Dit cijfer hebben wij daarom niet meegenomen in een                 

verdere analyse of planvorming ter verbetering. 

 

Wel hebben wij gesignaleerd dat onze leerlingen relatief hoger scoren op de mondelinge examens              

dan op de schriftelijke examens. Leerlingen gaven aan dat vooral de tijdsdruk bij de examens hier                

debet aan was. In ons Plan van Aanpak hebben wij opgenomen dat het oefenen in schriftelijke                

toetsen onder tijdsdruk meer plaats gaat vinden tijdens de begeleiding van onze leerlingen             

richting het examen. Wij hopen dit , volgend schooljaar in de cijfers terug te kunnen zien.  

  

We evalueren jaarlijks of ons onderwijs en ondersteuning aansluit bij wat onze leerlingen nodig              

hebben. Ook evalueren wij jaarlijks de samenwerking met Youz zodat onderwijs en behandeling             

optimaal op elkaar afgestemd zijn. 

 

Wij blijven investeren in de kwaliteit van ons onderwijs. Omdat de leerkracht de belangrijkste 

factor is in het onderwijsleerproces en bepalend is voor de kwaliteit van het onderwijs, investeren 

wij dan ook voortdurend in de professionalisering van onze leerkrachten. Dat hebben we het 

afgelopen schooljaar gedaan en ook schooljaar 2020- 2021 gaan wij verder met de implementatie 

van de methodiek de Vier sleutels voor een effectieve les, een methodiek die gebaseerd is op de 

vier instructie thema's die aantoonbaar bijdragen aan de opbrengst van het onderwijs. Deze 

thema’s zijn: een helder leerdoel in de les, ‘de kortste weg naar Rome’, stimuleren van actieve 

betrokkenheid van de leerlingen en afstemmen op verschillen tussen leerlingen. 

 

 


