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Ambities 2020-2021
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1. Rapportage SO
1.1 Algemene uitstroom 2019-2020
In schooljaar 2019-2020 zijn er in totaal 15 leerlingen
vanuit het SO uitgestroomd. Daarvan zijn
• 9 leerlingen uitgestroomd naar het VSO
• 1 leerling uitgestroomd naar het SBO
• 5 leerlingen zijn verhuisd of om andere redenen
uitgestroomd

Uistroom SO
Andere
reden
33%

1.2 Uitstroomverwachting 2020-2021
•
•
•

We verwachten dat er 11 leerlingen uitstromen
naar het VSO op Basis van leeftijd
Voor het bepalen van de ambities rekenen we
met deze 11 leerlingen
Daarnaast is het nog mogelijk dat er twee
leerlingen uitstromen naar het SBO

VSO
60%
SBO
7%

VSO

SBO

Andere reden

1.3 Tevredenheid t.a.v. OPP 10 & 12 jarige
leeftijd
De ambitie was om 65% van de leerlingen op 12 jarige
leeftijd volgens het OPP uit te laten stromen.
Van de 9 uitgestroomde leerlingen op 12 jarige leeftijd,
waren er 6 OPP’s vastgesteld door ons op 10 jarige
leeftijd. Van deze 6 leerlingen is 67% volgens het
vastgestelde OPP uitgestroomd.
De reden hiervoor is dat er voor twee leerlingen op 10
jarige leeftijd niet een duidelijke uitspraak geweest, bij
hen was zowel Profiel A1 als D3 aangegeven. We
hebben de percentages afgezet t.o. het laagste
vastgestelde profiel (D3) – dus kritisch!
Dit geeft aan dat we op kindniveau de leerling zéér goed in beeld hebben, maar dat we op
schoolniveau duidelijker moeten zijn in keuzes maken. Er moet worden gekozen voor één
uitstroomprofiel, met eventueel een afwijkende leerroute voor een specifiek vak.
Zijn we tevreden? Ja.
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1.4 Tevredenheid t.a.v. arbeid
De ambitie was gesteld op 45% uitstroom volgens
arbeid (A1).
Gezien de wisseling met het nieuwe
doelgroepenmodel, is dit nu geen betekenisvolle
uitslag. Immers, uitstroom naar arbeid kan nu ook
met profiel 3.
• De 9 uitgestroomde leerlingen zijn allemaal
uitgestroomd met profiel 3.
• Dit is een percentage van 100% uitstroom
naar het VSO met profiel 3 of profiel 4.
Zijn we tevreden? Ja en nee.
• We hebben de individuele leerlingen zeer
goed in kaart.
• Gezien het cohort leerlingen, is uitstroom met Profiel 4 niet realistisch.
• De verwachting is dat al deze leerlingen de VSO leerroute richting Beschut Werk gaan
volgen.
• We zijn niet tevreden over de vooraf gestelde ambitie, dit was gebaseerd op alleen
uitstroom naar A1. Het geeft ons geen relevante informatie.

1.5 Tevredenheid t.a.v. IQ
De ambitie was gesteld op 20% uitstroom met het
passende profiel volgens het IQ. Intussen is het
doelgroepenmodel geïntroduceerd, welke andere
richtlijnen geeft.
• Van de 9 leerlingen zijn er 2 leerlingen
uitgestroomd conform het OPP/IQ, dit is 22%
Zijn we tevreden?
Ja, de ambitie is behaald. Maar wel hechten we
weinig waarde aan de IQ gegevens in deze setting.

1.6 Toelichting overige uitgestroomde leerlingen
6 leerlingen zijn afgelopen jaar eerder uitgestroomd dan 12 jaar.
• Hiervan zijn er 4 leerlingen uitgestroomd, zonder dat wij er reële invloed op hadden.
• Voor twee leerlingen hebben wij een passendere onderwijssetting gevonden:
Een leerling is uitgestroomd naar het SBO.
Een leerling is uitgestroomd naar het cluster 4 onderwijs
Zijn we tevreden?
Nee. We kunnen eerder signaleren of een leerling afwijkt van de leerroute of dat de
begeleidingsbehoefte afwijkt van onze expertise.
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1.7 Ambities 2020 - 2021
De volgende ambitie zijn uitgesproken binnen het SO:
• OPP
• Uitstroom naar Profiel 3 en 4
• IQ
• Vroeg signaleren
• Bestendiging
1.7.1 Ambities t.a.v. OPP
Onze ambitie is dat 90% uitstroomt volgens het OPP dat vastgesteld is op 10 jarige leeftijd.
1.7.2 Ambitie t.a.v. uitstroom naar Profiel 3 en 4
Onze ambitie is dat
• 5 van de 11 leerlingen uitstromen met Profiel 3, dit is 45%
• 2 van de 11 leerlingen uitstromen met Profiel 4, dit is 18%
Samen verwachten zij dat er 63% van het cohort leerlingen uitstroomt met
profiel 3 of 4, in de leerroute (beschutte) arbeid.
1.7.3 Ambitie t.a.v. uitstroom OPP volgens IQ
• Van de 11 leerlingen zijn van 2 leerlingen nu geen IQ gegevens bekend.
• Van de overige 9 leerlingen verwachten we dat 4 leerlingen volgens het passende
OPP bij het IQ zullen uitstromen, dit is een ambitie van 44%.
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1.7.4 Ambitie t.a.v. vroeg signaleren
Onze ambitie is dat we eerder signaleren dat een leerling afwijkt van de koers op gebied van
leren of de begeleidingsbehoefte. Dit kan zijn: omhoog of omlaag.
Dit betekent dat we dit één of twee schooljaren voordat er een daadwerkelijke actie plaats
vindt, dit al gesignaleerd en genoteerd is. Ook zijn deze signalen besproken met het
zorgteam, de leerkracht en ouders.
Een actie kan zijn:
• Profielwijziging omhoog of omlaag (binnen de school)
• Uitstroom naar een andere onderwijssetting (andere school)
• Uitstroom naar een zorgsetting (buiten de school)
• Instroom in de basisgroep (andere onderwijssetting binnen de school)
Notering van de signalen vinden plaats in:
• Het OPP en notities van oudergesprekken (leerlingniveau)
• Groepsoverzicht (groepsniveau)
• Document uitstroomoverzicht (schoolniveau)
• Een schaduwdocument van het zorgteam (schoolniveau)
1.7.5 Ambitie t.a.v. bestendiging
We willen een heldere aanpak als het gaat om bestendiging.
• Wie volgt de leerling 2 jaar na uitstroom op 12 jarige leeftijd?
• Hoe wordt dit gedaan? (school en/of ouders bellen)
• Waar wordt dit genoteerd?
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2. Rapportage VSO
2.1. Algemene uitstroom VSO 2019-2020
In het schooljaar 2019-2020 zijn er in totaal 12
leerlingen vanuit het VSO uitgestroomd. Daarvan
is/zijn:
•
•
•
•

7 leerlingen uitgestroomd naar Profiel 2
2 leerlingen uitgestroomd naar Profiel 3
1 leerling uitgestroomd naar Profiel 4/Pro
2 leerlingen (vervroegd) uitgestroomd door
verhuizing of andere redenen

2.2 Uitstroomverwachting 2020-2021
•
•
•
•

We verwachten dat er 18 leerlingen uitstromen
Voor het bepalen van de ambities rekenen we
met deze 16 leerlingen
1 leerling stroomt uit door verhuizing.
1 leerling stroomt mogelijk vervoegd uit naar
Praktijkonderwijs als opstap naar MBO 2

Andere
redenen
17%

Uistroom VSO

Profiel
4/Pro
8%

Profiel 3
17%

Profiel 2
Profiel 4/Pro

Profiel 2
58%

Profiel 3
Andere redenen

2.3 Tevredenheid t.a.v. OPP 16 & 18 jarige
leeftijd
De ambitie was om 90% van de leerlingen op 16 jarige
leeftijd volgens het OPP uit te laten stromen.
Van de 10 uitgestroomde leerlingen op 18 jarige leeftijd,
is 60% volgens het vastgestelde OPP uitgestroomd.
4 leerlingen zijn lager uitgestroomd dan hun perspectief
op 16 jarige leeftijd. Op individueel niveau is alles
geprobeerd om deze leerlingen op een bepaald niveau
te laten acteren echter de sociaal-emotionele
ontwikkeling van onze leerlingen in de laatste twee jaar
is doorslaggevend. Daarnaast zijn de beschutte
arbeidsplekken momenteel afdoende ingericht voor een
deel van onze P3´ers
1 leerling is naar Pro uitgestroomd er werkt daarnaast momenteel bij een bedrijf die vloeren aanlegt.
1 leerling is uitgestroomd op zowel een dagbesteding,- als beschutte werkplek.
Een combinatie die ons inziens echt voor maatwerk staat. Is dit de toekomst?
1 leerling is ondanks een verlengt schooljaar beneden verwachting uitgestroomd.
Zijn we tevreden? Ja.
Echter ligt er voor de gehele sector nog een behoorlijke uitdaging om samen met het bedrijfsleven en
de gemeente de werkplekken zo in te richten dat ze (beter) aansluiten bij wat er vanuit het
doelgroepenmodel van onze leerlingen verwacht wordt en waar de begeleidingsbehoefte ligt.
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2.4 Tevredenheid t.a.v. arbeid
De ambitie was gesteld op 40% uitstroom naar
arbeid/Pro of beschut werk.
• Van de 7 leerlingen met uitstroom profiel
3 /4 zijn 4 leerlingen naar arbeid uitgestroomd.
• Dit komt neer op 57% en dus is de gestelde
ambitie behaald
Zijn we tevreden? Ja
• We hebben de individuele leerlingen zeer goed
in kaart.
• Ondanks het Covid-19 virus zijn alle leerlingen
uitgestroomd die we in de planning hadden.
• Er is maatwerk geleverd door een leerling op
een dagbestedingsplek,- en een beschutte
werkplek uit te laten stromen.

2.5 Tevredenheid t.a.v. IQ
De ambitie was gesteld op 8% uitstroom met het
passende profiel volgens het IQ. Intussen is het
doelgroepenmodel geïntroduceerd, welke andere
richtlijnen geeft.
• Van de 10 leerlingen is er 1 leerling
uitgestroomd conform het OPP/IQ, dit is 10%
Zijn we tevreden?
Ja, de ambitie is behaald. Echter moeten we mijns
inziens als school gaan bepalen of we deze ambitie
willen blijven stellen. Het sociaal-emotionele aspect is
heel bepalend binnen ons onderwijs.

2.6 Toelichting overige uitgestroomde leerlingen
2 leerlingen zijn afgelopen jaar eerder uitgestroomd dan 16 jaar.
• 1 leerling is uitgestroomd naar Aafkezorg, een dagbestedingsplek. Hem binnen de
schoolse setting tot leren doen komen was niet langer haalbaar.
• 1 leerling is gezien zijn visuele beperking naar een school gegaan gespecialiseerd in
blinden en slechtzienden onderwijs.
Zijn we tevreden?
Ja
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2.7 Ambities 2020-21
De volgende ambitie zijn uitgesproken binnen het VSO:
• OPP
• Arbeid
• IQ
2.7.1 Ambities t.a.v. OPP
Onze ambitie is dat 85% uitstroomt volgens het OPP dat vastgesteld is op 16 jarige leeftijd.
2.7.2 Ambitie t.a.v. uitstroom naar Arbeid
Onze ambitie is dat 6 van de 7 leerlingen uitstromen met Profiel 3/4 dit is 85%
2.7.3 Ambitie t.a.v. uitstroom OPP volgens IQ
Onze ambitie is dat 2 van de 16 leerlingen uitstromen volgens IQ zullen passend bij het OPP,
dit is een ambitie van 10%.
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