
 
 

Week 25 
24 juni 2022 

 

Met de InfoFlits ontvangt u actuele documenten over onderwerpen die 
relevant zijn voor, door en in het praktijkonderwijs. De documenten 
worden geselecteerd door de Sectorraad Praktijkonderwijs. Bij vragen of 
opmerkingen kunt u contact opnemen via infoflits@praktijkonderwijs.nl 

 
 
 

Opbrengsten klankbordgroep uitstroommonitor en ProZO! 2021-2022  
 

Via deze weg informeren we u over de opbrengsten van de klankbordgroep uitstroommonitor en 
ProZO! in maart 2022. 
 

De klankbordgroep 
 

De Sectorraad organiseert jaarlijks een klankbordgroep bijeenkomst rondom de instrumenten 
uitstroommonitor en ProZO! De klankbordgroep bestaat uit gebruikers van een of beide systemen, 
afkomstig uit het merendeel van de regio’s. Doelstellingen van de bijeenkomst zijn: het gebruik van 
beide systemen evalueren en nagaan welke verbeteringen doorgevoerd kunnen worden met het oog 
op het volgende schooljaar (nu 2022-2023).  
 

De aanpassingen 
 

Tijdens de klankbordgroep bijeenkomst is besloten een aantal wijzigingen door te voeren met ingang 
van schooljaar 2022-2023. Deze presenteren we nu per thema: 
 
 

1) De vragenlijst van de uitstroommonitor 
 

Bij in totaal drie vragen is besloten om de antwoordcategorieën aan te passen, te weten: 
 
Bij vraag 10 uitstroommonitor / vraag 1 volgmodule ‘waar naartoe is de leerling uitgestroomd?’: 

• De optie leren wordt aangepast naar ‘mbo bol (leren)’.  
• De optie werken en leren wordt aangepast naar ‘mbo bbl (werken en leren)’.  

 
Bij vraag 13 uitstroommonitor / vraag 4b volgmodule ‘in welke sector volgt de leerling deze 
opleiding’: 

• Wordt de optie anders, namelijk …. (open invoerveld) toegevoegd. 
 
De aangepaste vragenlijsten vindt u vanaf eind augustus 2022 op de website 
www.praktijkonderwijs.nl onder tabblad ‘uitstroommonitor’.  
 
 

2) Interpretatie vragenlijst uitstroommonitor  
 

Gebruikers van de uitstroommonitor gaven aan dat een aantal antwoordcategorieën op 
verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen worden. Dit heeft vooral betrekking op de vragen:  
 
 



 Nummer vraag 
uitstroommonitor 

Nummer vraag 
volgmodule  

Welke uitstroombestemming zijn leerling, ouders en 
school na binnenkomst op de school in het OPP 
overeengekomen? 

8A N.v.t.  

Welke uitstroombestemming zijn ouders, leerling en 
school in het laatste OPP/IOP overeen gekomen? 

8B N.v.t.  

Welk advies heeft de school in het laatste jaar 
praktijkonderwijs gegeven met betrekking tot best 
passende uitstroombestemming? 

8C N.v.t.  

Waar naartoe is de leerling uitgestroomd? 10 1 
Naar wat voor soort arbeidsplaats is de leerling 
uitgestroomd? 

11A 2A 

In welke sector volgt de leerling deze opleiding ? 13 4A 
 
Om deze reden is het document ‘eenduidig invullen van de uitstroommonitor’ opgesteld. Hierbij 
wordt per antwoordcategorie aangegeven hoe deze geïnterpreteerd dient te worden. Wat verstaan 
we bijvoorbeeld onder een garantiebaan of een toeleidings/trainingstraject? Op deze wijze verhogen 
we de betrouwbaarheid van de meting. 
 
U ontvangt deze bijlage eind augustus via de InfoFlits. Deze kan dan gebruikt worden bij het invullen 
van de nieuwe uitstroommetingen vanaf 1 september 2022.  
 
 

3) De vragenlijst van ProZO!  
 

Hier is besloten één antwoordcategorie toe te voegen bij de leerling vragenlijst. Dit betreft de vraag 
‘ben je een jongen of een meisje’. Hier voegen we de antwoordcategorie ‘genderneutraal’ toe.  
 
De aangepaste vragenlijst vindt u vanaf eind augustus 2022 op de website www.praktijkonderwijs.nl 
onder tabblad ‘ProZO!.  
 
 

4) Deelname van scholen aan de LAKS vragenlijst 
 
Dit voorjaar zijn scholen geïnformeerd over de mogelijkheid om via ProZO! ook deel te nemen aan de 
LAKS vragenlijst. Op deze manier laten we ook de mening van onze leerlingen zien binnen dit 
grootschalige, landelijke onderzoek. Dit schooljaar hebben verschillende scholen hier gehoor aan 
gegeven. In totaal waren er vanuit het praktijkonderwijs 2440 respondenten. Deze worden 
meegenomen in de landelijke rapportage van LAKS.  
 
Uitkomst van de klankbordgroep is dat we de vragenlijst van LAKS gaan evalueren met als doel deze 
nog beter te laten aansluiten op onze doelgroep. De Sectorraad roept ook voor volgend schooljaar 
scholen op om deel te nemen aan deze meting via ProZO! Het is belangrijk om ook het 
praktijkonderwijs een gezicht te geven binnen dit onderzoek.  
 

 
5) Afname van ProZO! bij leerlingen 

 
Een ander bespreekpunt van de klankbordgroep was de interpretatie van de ProZO! vragenlijst door 
leerlingen. In de praktijk blijkt dat scholen verschillende termen gebruiken voor eenzelfde woord 



(bijvoorbeeld IOP – Leerplan – Mijn Ontwikkel Plan etc.) en vragen soms lastig herkenbaar zijn in de 
eigen praktijk (bv: op school leer ik wat ik kan doen in mijn vrije tijd). Om deze reden is het onderdeel 
‘Instructies voor de afname bij leerlingen’ in de handleiding aangescherpt. Hierbij verwijzen we naar 
blz. 5-6 van de handleiding. Deze kunt u vinden op www.praktijkonderwijs.nl onder ProZO!  
 
 
 

6) De presentatie van gegevens binnen Vensters  
 
Laatste uitkomst van de klankbordgroep is dat we de presentatie van gegevens binnen Vensters gaan 
vergelijken met de vraagstelling van de uitstroommonitor en ProZO! In de praktijk blijkt dat niet altijd 
dezelfde terminologie gebruikt wordt en dit kan verwarring oproepen.   
 
 
 

Zelf deelnemen aan de klankbordgroep 
 

De klankbordgroep vergadert jaarlijks eenmaal in het voorjaar. Deze bijeenkomsten vinden digitaal 
plaats en de eerstvolgende bijeenkomst zal plaatsvinden in februari/maart 2023. Als u wil 
meedenken over de doorontwikkeling van ProZO! en/of de uitstroommonitor dan nodigen we u van 
harte uit om hieraan deel te nemen. U kunt uw deelname doorgegeven via dennis@oqadvies.nl. Ook 
kunt u bij dit mailadres terecht als u vragen heeft over deze bijeenkomst.  
 
 

Vragen? 
 

Mocht de inhoud van dit document vragen oproepen dan kunt u contact opnemen via 
helpdesk@praktijkonderwijs.nl of bellen naar 06-12308818.  
 
 
 
 
 


