
Mogelijkheid om leerlingen langer dan 2 jaar te volgen 

Binnen de volgmodule registeren scholen voor praktijkonderwijs de actuele 
bestemmingen van oud-leerlingen. Hebben oud-leerlingen een baan, volgen ze een 
mbo-opleiding of is op enig moment sprake van een situatie waarbij oud-leerlingen 
niet meer werken dan wel een opleiding volgen?  

De volgmodule heeft een reikwijdte van 2 jaar. Deze periode bestaat uit in totaal 4 
meetmomenten: na een half jaar, na één jaar, na anderhalf jaar en na twee jaar. De 
meetmomenten na één en twee jaar zijn verplicht. Deze vinden altijd plaats in de periode 
september-oktober.


Langer dan 2 jaar volgen 
Vanuit een aantal scholen voor praktijkonderwijs kwam het verzoek om leerlingen langer 
dan 2 jaar te kunnen volgen. Deze scholen wilden oud-leerlingen in totaal 4 jaar kunnen 
volgen. De Sectorraad Praktijkonderwijs heeft besloten dit verzoek om te zetten in actie. 
Vanaf september 2023 is het mogelijk om oud-leerlingen langer te volgen. 


In de onlangs via de InfoFlits gedeelde beschouwing ‘Hoe vergaat het pro-leerlingen die 
naar het mbo gaan?’ werd ingegaan op de verschillende routes die oud-leerlingen 
praktijkonderwijs volgen: via praktijkonderwijs meteen naar de arbeidsmarkt of eerst via 
het praktijkonderwijs een mbo-opleiding volgen en dan naar de arbeidsmarkt. Tussen 
beide routes bestaan verschillen in de mate van bestendigheid van de uitstroom. Door 
oud-leerlingen langer te volgen ontstaat hier op schoolniveau – en ook op landelijk niveau 
– meer inzicht in.  Dit biedt belangrijke beleidsinformatie voor de school en ook voor de 
Sectorraad. 


Tot 3 jaar 
Vanaf september 2023 is het mogelijk om oud-leerlingen tot drie jaar na het moment van 
uitstroom te volgen. Schematisch ziet dit er als volgt uit:


 


Week 10 
10 maart 2023

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

Uitstroomcohort Actuele situatie na: Status deelname:
2021/2022 1 jaar Verplicht
2020/2021 2 jaar Verplicht
2019/2020 3 jaar Optioneel

mailto:infoflits@praktijkonderwijs.nl
https://www.praktijkonderwijs.nl/storage/archive-files/February2023/Hoe%20vergaat%20het%20de%20pro-leerlingen%20die%20naar%20het%20mbo%20gaan-5.pdf
https://www.praktijkonderwijs.nl/storage/archive-files/February2023/Hoe%20vergaat%20het%20de%20pro-leerlingen%20die%20naar%20het%20mbo%20gaan-5.pdf


Vervolgens is het vanaf september 2024 het mogelijk om leerlingen 4 jaar te volgen. Te 
weten:


 

Als u gebruik wil maken van deze optie dan kunt u vanaf 1 september 2023 inloggen op 
de bekende wijze, via attrack.nl/pro/login. De Sectorraad publiceert de resultaten in de 
jaarlijkse samenvatting van de  verschillende uitstroommetingen.


Bij vragen kunt u contact opnemen met het Kenniscentrum Praktijkonderwijs via 
06-18909980 of helpdesk@praktijkonderwijs.nl. 


Uitstroomcohort Actuele situatie na: Status deelname:
2022/2023 1 jaar Verplicht
2021/2022 2 jaar Verplicht
2020/2021 3 jaar Optioneel
2019/2020 4 jaar Optioneel

Sectorraad Praktijkonderwijs 
Postbus 85246 

3508 AE Utrecht
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