
 

 

Resultaten Pleysier College Zoetermeer 

In schooljaar 2018-2019 stonden 74 leerlingen op onze school ingeschreven. Van deze leerlingen 

zijn 37 leerlingen uitgestroomd: 

 

De leerlingen zijn uitgestroomd naar: 

 

vervolgonderwijs Mbo 1 10 

totaal 20 Mbo 2 4 

 Mbo 3/4 6 

voortgezet onderwijs vo, vmbo basis 1 

totaal 2 vo, parktijkonderwijs 1 

voortgezet speciaal onderwijs vso (basis/kader) 4 

totaal 10 vso residentieel (basis/kader) 6 

arbeid arbeid (beschermd) 1 

totaal 2 arbeidstrainingscentrum 1 

overig thuiszitter, niet meer leerplichtig 1 

totaal 3 thuiszitter, met ontheffing 1 

 buitenland 1 

 

 

Van de leerlingen die zijn doorgestroomd naar vervolgonderwijs is 48% op de 

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

vinden dat er teveel leerlingen op een lagere uitstroombestemming terecht zijn gekomen. De 

reden hiervoor is dat deze leerlingen een voor hen niet aansluitend aanbod kregen. Wij hebben de 

leerroute aangepast en verwachten dat dit een beter resultaat op zal leveren. 

Ook was er sprake van een sterke instroom vanuit andere scholen in leerjaar 3. Gebleken is dat de 

hoge verwachtingen uit het OPP niet pasten bij de mogelijkheden die de leerlingen daadwerkelijk 

hadden. Bij toekomstige plaatsing van zij-instromers moet er extra aandacht zijn voor een meer 

realistisch perspectief.  

 

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 28 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:  

- 20 leerlingen zitten nog op een uitstroombestemming van hetzelfde niveau 

- 6 leerlingen zitten op een andere uitstroombestemming 

- van 2 leerlingen hebben we geen gegevens kunnen achterhalen. 
 

Onze bestendiging is lager dan onze norm van 85%.  

Opvallend is dat 6 leerlingen niet meer op de uitstroombestemming zitten. 

 

Voor de bestendiging hebben wij een hogere norm gesteld dan de landelijke norm. Wij vinden het 

belangrijk om gedurende de gehele schooltijd te zoeken naar de best passende plek voor de 

leerling. Dit geldt ook voor de uitstroombestemming. Hierbij gaat het over de leermogelijkheden in 

combinatie met de andere vaardigheden van de leerling.  

Hoewel wij de vorige jaren een hogere score behaalden dan onze eigen norm ( schooljaar 

2015-2016: 88%, schooljaar 2016-2017: 91%) hebben wij dit jaar een lagere score. De reden 

hiervoor is dat in dit schooljaar een grotere groep leerlingen zeer complexe problematiek liet zien. 

 

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 decaan 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 

 vmbo 

basis 

vmbo 

kader 

totaal 

aantal leerlingen 3 8 11 

aantal volledige diploma’s 3 6 9 

aantal behaalde losse certificaten 0 10 10 

slagingspercentage 100% 75% 82% 

 

Dit schooljaar was het eerste schooljaar waarin leerlingen op onze school een volledig diploma 

konden halen. Onze norm is dat 85% van de certificaten wordt behaald. In dit schooljaar hebben 

de leerlingen 94% van de te behalen certificaten behaald.  

Twee leerlingen hebben hun diploma niet behaald, maar ieder 5 certificaten behaald. 

Wij zijn erg tevreden met dit resultaat. 

 


