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Inleiding 

Scholen voor praktijkonderwijs volgen oud-leerlingen tot twee jaar na het moment van 

uitstroom. In de ‘volgmodule’ noteren scholen voor praktijkonderwijs de actuele situatie van 

deze jongeren.  

In deze samenvatting worden de resultaten gepresenteerd van de volgmetingen die hebben 

plaatsgevonden bij de uitstroomcohorten 2017-2018 en 2018-2019. Bij het uitstroomcohort 

2017-2018 is in het voorjaar van 2020 de derde volgmeting uitgevoerd. Hier is de actuele 

situatie van jongeren anderhalf jaar na het moment van uitstroom in beeld gebracht. Bij het 

uitstroomcohort 2018-2019 is de eerste volgmeting uitgevoerd. Hier zijn de actuele 

bestemmingen van jongeren een half jaar na het verlaten van de school voor 

praktijkonderwijs in beeld gebracht. Zie tabel 1. 

Vanwege de Corona maatregelen was er sprake van een verlengde invoerperiode voor de 

scholen. Normaliter registreren scholen tussen januari en 1 april de actuele situatie van hun 

oud-leerlingen. In 2020 is de invoerperiode verlengd tot en met 30 juni om scholen extra 

mogelijkheden te geven, rekening houdend met de lockdown.   

Tabel 1 Volgmetingen in het voorjaar van 2020 

Cohort Najaar 2018 Voorjaar 2019 Najaar 2019 Voorjaar 2020 

2017-2018 Uitstroommeting  Volg 1 Volg 2 Volg 3 

2018-2019 - - Uitstroommeting  Volg 1 

     

Het bestuur van de Sectorraad adviseert scholen om de volg 2 (situatie na één jaar) en volg 4 

(situatie na twee jaar) meting structureel in te vullen. De huidige volgmetingen – volg 1 en 

volg 3 – kunnen scholen optioneel afnemen. Concreet betekent dit dat de respons bij de volg 

1 en 3 metingen lager kan zijn, omdat minder scholen de gegevens van oud-leerlingen 

registreren.  

Wat kunnen scholen met deze gegevens? Scholen kunnen zelf schoolrapportages 

downloaden en regionale benchmarks maken. Op basis hiervan kunnen scholen: 

- De eigen resultaten vergelijken met de landelijke gegevens; 

- De eigen resultaten vergelijken met de regionale gegevens; 

- Nagaan in hoeverre de uitstroom bestendig is;   

- En de gegevens - indien van toepassing - vergelijken met de eigen 

resultaatindicatoren rondom vervolgsucces (onderzoekskader inspectie).  

In de volgende paragrafen bespreken we de belangrijkste uitkomsten van cohort 2017-2018 

en cohort 2018-2019.  

  



Cohort 2017-2018 

In totaal 88 scholen hebben deelgenomen aan de derde volgmeting bij het uitstroomcohort 

2017-2018. Dat betekent dat iets meer dan de helft van de scholen (58%) de actuele situatie 

van hun oud-leerlingen in beeld hebben gebracht. Deelname aan volgmeting 3 is niet 

verplicht. Dit verklaart, naast mogelijke gevolgen van de Corona maatregelen, dat niet alle 

scholen hebben deelgenomen aan deze meting.  

Van 3308 jongeren is de actuele situatie in het voorjaar van 2020 in beeld gebracht. Het gaat 

daarbij om 54% van de schoolverlaters in 2017-2018.  

In tabel 2 zijn de actuele bestemmingen van de schoolverlaters in 2017-2018 weergegeven 

naar meetmoment.  

 

Tabel 2 Resultaten uitstroom- en volgmetingen bij cohort 2017-2018 

 Uitstroom  
najaar 2018 

n=6464 

Volg 1  
voorjaar 2019 

n=4260  

Volg 2  
najaar 2019 

n=5976 

Volg 3  
voorjaar 2020 

n=3308 

Arbeid  30.8% 32.7% 33.8% 35.7% 
Beschut werk 3.9% 4.6% 4.0% 4.0% 
Arbeid en leren 10.8% 11.4% 10.5% 9.4% 
Leren  34.2% 33.7% 31.7% 29.6% 
Andere school voor pro 4.9% 0.3% 0.2% 0.0% 
Vmbo  1.5% 1.4% 1.4% 1.3% 
Vso  3.2% 3.2% 2.8% 2.8% 
Verhuizing buitenland 1.9% 2.1% 2.1% 2.6% 
Dagbesteding  3.3% 3.1% 3.4% 2.7% 
Geen werk of school 4.4% 5.4% 5.6% 7.4% 
Onbekend  1.1% 2.1% 4.6% 4.5% 

Totaal  100% 100% 100% 100% 

 

Het merendeel van de oud-leerlingen is in het voorjaar van 2020 aan het werk (39.7%) of 

volgt een mbo bol of bbl opleiding (39%). Daarnaast volgt een kleiner percentage jongeren 

(9.4%) een andere vorm van onderwijs (vmbo of vso), dagbesteding of is sprake van 

verhuizing naar het buitenland. Bij 7.4% van de jongeren is na anderhalf jaar geen sprake van 

werk of het volgen van een opleiding. Ten slotte is van 4.5% de actuele situatie onbekend. 

Op basis van deze cijfers is bij 90.9% van de oud-leerlingen sprake van een bestendige 

uitstroom in het voorjaar van 2020. Er is sprake van een bestendige uitstroom wanneer een 

oud-leerling werkt, een (v)mbo opleiding of dagbesteding volgt. Van een niet-bestendige 

uitstroom is sprake wanneer de actuele situatie onbekend is of wanneer er sprake is van 

geen werk of het volgen van een opleiding vanwege gedrags/motivatieproblemen, ontslag of 

VSV.   

 

  



Cohort 2018-2019 

Aan de eerste volgmeting bij het uitstroomcohort 2018-2019 hebben in totaal 91 scholen 

deelgenomen. Daarmee heeft 62% van de scholen, die deel hebben genomen aan de 

uitstroommeting 2018-2019, de actuele situatie van de oud-leerlingen in beeld gebracht. 

Deelname aan volgmeting 1 is niet verplicht. Dit verklaart, naast mogelijke gevolgen van de 

Corona maatregelen, dat niet alle scholen hebben deelgenomen aan deze meting.  

Van 3444 jongeren is de actuele situatie in het voorjaar van 2020 in beeld gebracht. Dat 

betekent dat van 57% van de schoolverlaters in 2018-2019 de bestemming na een half jaar 

bekend is.  

In tabel 3 zijn de actuele bestemmingen van de schoolverlaters in 2018-2019 weergegeven 

naar meetmoment.  

 

Tabel 3 Resultaten uitstroom- en volgmetingen bij cohort 2018-2019 

 Uitstroom  
najaar 2019 
n=6363 

Volg 1 
voorjaar 2020 
n=3444 

Arbeid  28.4% 30.5% 
Beschut werk 3.4% 3.3% 
Arbeid en leren 11.2% 10.5% 
Leren  36.5% 38.0% 
Andere school voor pro 5.7% 0.1% 
Vmbo  1.8% 1.9% 
Vso  3.2% 3.5% 
Verhuizing buitenland 1.5% 1.8% 
Dagbesteding  2.7% 3.3% 
Geen werk of school 4.2% 6.3% 
Onbekend  1.5% 1.8% 

Totaal  100% 100% 

 

In het voorjaar van 2020 volgen de meeste oud-leerlingen een mbo bol of bbl opleiding 

(48.5%) of zijn aan het werk (33.8%). Daarnaast volgt 10.6% van de jongeren een andere 

vorm van onderwijs (vmbo of vso), dagbesteding of is sprake van verhuizing naar het 

buitenland. Bij 6.3% van de jongeren is na een half jaar geen sprake van werk of het volgen 

van een opleiding. Van 1.8% van de jongeren is de bestemming in het voorjaar van 2020 

onbekend. 

Op basis van deze cijfers is bij 95.6% van de oud-leerlingen sprake van een bestendige 

uitstroom in het voorjaar van 2020.  

 

 

 


