
Resultaten 2019-2020
In schooljaar 2019-2020 stonden 141 leerlingen op onze school ingeschreven. Van deze leerlingen
zijn 65 leerlingen uitgestroomd. Door tussentijdse instroom blijft het aantal leerlingen over een
jaar vrijwel gelijk.

Tussentijdse uitstroom
Er zijn in totaal 16 naar een andere vorm van voortgezet onderwijs uitgestroomd; de meeste naar
een andere vorm van vso en 1 leerling naar het regulier voortgezet onderwijs.

Einduitstroom
De meeste leerlingen (40) zijn uitgestroomd naar het mbo: vooral naar entree (20 leerlingen) en
mbo 2 (11 leerlingen). Er zijn 6 leerlingen uitgestroomd naar mbo 3 en 2 leerlingen naar mbo 4.
Er zijn 4 leerlingen uitgestroomd naar arbeid en 1 naar dagbesteding.



Uitstroom volgens OPP
Bij leerlingen die naar vervolgonderwijs of arbeid gaan uitstromen onderzoeken wij of zij
uitstromen zoals wij dat eerder in het OPP (Ontwikkelingsperspectiefplan) hebben afgesproken. Dit
geldt voor 41% van de leerlingen. Er is 48% lager uitgestroomd dan wij in het OPP hadden
vastgesteld; het gaat hierbij vooral om leerlingen die naar de entree-opleiding zijn gegaan bij een
ROC in plaats van mbo 2. Ook is 22% hoger uitgestroomd dan wij in het OPP hadden vastgelegd.

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 49 leerlingen die in schooljaar 2018-2019 zijn uitgestroomd zijn er 23 op dezelfde
uitstroombestemming (47%), 14 onbekend. Dit is een lager bestendigingspercentage dan onze norm van
85%.

De reden dat wij niet van iedereen de uitstroombestemming kunnen vaststellen heeft onder
andere te maken met het feit dat vervolgscholen, uitstroombestemmingen, ouders of leerlingen in
het kader van de AVG niet altijd deze informatie met ons delen.

De transfer naar het vervolgonderwijs blijven wij begeleiden: open dagen bezoeken,
vervolgopleidingen bezoeken en proeflessen volgen. Daarnaast blijven we intensief onderzoeken
om welke 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 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

In schooljaar 2019-2020 hebben 28 leerlingen een poging gedaan om een certificaat te behalen.
Van de 28 pogingen zijn er 21 geslaagd.

Er zijn 19 leerlingen die opgegaan zijn voor het examen; Zij zijn allemaal geslaagd: 6 leerlingen
Entree, 3 leerlingen vmbo basis en 10 leerlingen vmbo kader.


