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Inleiding 

Scholen voor praktijkonderwijs brengen, door middel van de uitstroommonitor, de 

uitstroombestemmingen van hun leerlingen in beeld. Zo is per leerling bekend of er sprake is 

van uitstroom naar werk, een mbo-opleiding of een andere uitstroombestemming.  

Daarnaast volgen scholen voor praktijkonderwijs oud-leerlingen, door middel van de 

volgmodule, tot twee jaar na het moment van uitstroom. Op basis hiervan is bij iedere 

leerling bekend of er tot twee jaar na het moment van uitstroom nog steeds sprake is van 

werk/het volgen van een opleiding of dat hier op enig moment geen sprake van is geweest.  

In deze samenvatting worden de resultaten gepresenteerd van de uitstroom- en 

volgmetingen die hebben plaatsgevonden in het najaar van 2022. In tabel 1 is aangegeven 

welke metingen hebben plaatsgevonden. 

 

Tabel 1 Uitstroom- en volgmetingen in het najaar van 2022 

Cohort  Najaar 2020 Voorjaar 
2021 

Najaar 2021 Voorjaar 
2022 

Najaar 2022 

2019-2020 Uitstroommeting  Volg 1 Volg 2 Volg 3 Volg 4 

2020-2021 - - Uitstroommeting Volg 1 Volg 2 

2021-2022 - - - - Uitstroommeting 

 

Voor wat betreft de volgmetingen adviseert de Sectorraad de volg 2 (situatie na één jaar) en 

volg 4 (situatie na twee jaar) metingen structureel in te vullen. De volg 1 en 3 metingen 

kunnen indien gewenst door scholen afgenomen worden.  

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 eigen leerlingen succesvol geplaatst zijn;  

- Nagaan in hoeverre de uitstroom bestendig is na 1 én 2 jaar;   

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

wat betreft de resultaten van de school (onderzoekskader inspectie).  

In de volgende paragrafen worden de belangrijkste uitkomsten van de verschillende 

cohorten gepresenteerd. 
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Cohort 2021-2022 

In totaal 142 scholen hebben deelgenomen aan de uitstroommeting 2021-2022. Deze 

scholen hebben gezamenlijk de uitstroombestemmingen van 6062 jongeren geregistreerd.   

In tabel 2 zijn de uitstroombestemmingen van de schoolverlaters in 2021-2022 

weergegeven.  

Tabel 2 Resultaten uitstroommeting bij cohort 2021-2022 

 Uitstroom  
najaar 2022 

n=6062 

Arbeid  28.7% 
Mbo bbl (arbeid en leren) 11.3% 
Mbo bol (leren)  38.8% 
Toeleidings-/trainingstraject  2.9% 
Andere pro school  4.3% 
Vmbo  3.2% 
Vso  2.9% 
Verhuizing buitenland 1.2% 
Dagbesteding  2.7% 
Geen werk of school 2.8% 
Onbekend  1.3% 

Totaal  100% 

 

Het grootste deel (40%) van de jongeren is uitgestroomd naar een arbeidsplaats, deels 

(11.3%) in combinatie met een mbo bbl opleiding. Naar een mbo bol opleiding ging 38.8% 

van de jongeren. Daarnaast is een deel van de jongeren uitgestroomd naar een andere 

school voor praktijkonderwijs (4.3%), een andere vorm van onderwijs (vmbo 3.2%; vso 

2.9%), een toeleidings-/trainingstraject (2.9%), dagbesteding (2.7%) of is sprake van 

verhuizing naar het buitenland (1.2%). Bij 2.8% van de jongeren is op het moment van 

uitstroom geen sprake van werk of het volgen van een opleiding. Ten slotte is van 1.3% van 

de jongeren de uitstroombestemming onbekend. 

Op basis van deze cijfers is 97.2% van de jongeren succesvol geplaatst. Het percentage 

succesvolle plaatsing is tot stand gekomen conform de richtlijnen van de Inspectie. Hoe dit 

percentage tot stand komt is beschreven in de bijlage.  
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Cohort 2020-2021 

Aan de tweede volgmeting bij het uitstroomcohort 2020-2021 hebben in totaal 145 scholen 

deelgenomen. Daarmee heeft 96% van de scholen, die deel hebben genomen aan de 

uitstroommeting 2020-2021, de actuele situatie van hun oud-leerlingen in beeld gebracht.  

Van 5543 jongeren is de actuele situatie in het najaar van 2022 bekend. Dat betekent dat 

van 93% van de schoolverlaters in 2020-2021 (uitstroom naar een andere school voor 

praktijkonderwijs wordt hierbij niet meegerekend) de bestemming na een jaar in beeld 

gebracht is.   

In tabel 3 zijn de actuele bestemmingen van de schoolverlaters in 2020-2021 weergegeven 

naar meetmoment.  

 

Tabel 3 Resultaten uitstroom- en volgmetingen bij cohort 2020-2021 

 Uitstroom  
najaar 2021 

n=6282 

Volg 1 
voorjaar 2022 

n=3488 

Volg 2 
najaar 2022 

n=5543 

Arbeid  26.8% 31.3% 32.2% 
Mbo bbl (arbeid en leren) 11.0% 9.8% 10.6% 
Mbo bol (leren)  41.4% 41.8% 35.7% 
Toeleidings-/trainingstraject  2.4% 2.0% 1.4% 
Andere school voor pro 5.0% 0.0% 0.0% 
Vmbo  2.5% 2.3% 2.7% 
Vso  2.6% 3.0% 2.4% 
Verhuizing buitenland 1.2% 1.4% 1.4% 
Dagbesteding  3.0% 3.0% 2.9% 
Geen werk of school 2.9% 3.4% 4.2% 
Onbekend  1.2% 2.0% 6.4% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

In het najaar van 2022 zijn de meeste oud-leerlingen aan het werk (42.8%), deels in 

combinatie met een mbo bbl opleiding (10.6%). Verder volgt 35.7% van de oud-leerlingen 

een mbo bol opleiding. Daarnaast volgt 10.8% van de jongeren een andere vorm van 

onderwijs (vmbo of vso), dagbesteding, een toeleidings-/trainingstraject of is sprake van 

verhuizing naar het buitenland. Bij 4.2% van de jongeren is na een jaar geen sprake van werk 

of het volgen van een opleiding. Bij 6.4% van de jongeren is de situatie in het najaar van 

2022 onbekend. 

Op basis van deze cijfers is bij 91.0% van de oud-leerlingen sprake van een bestendige 

uitstroom in het najaar van 2022. Het percentage bestendigheid is tot stand gekomen 

conform de richtlijnen van de Inspectie. Hoe dit percentage tot stand komt is beschreven in 

de bijlage. 
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Cohort 2019-2020 

In totaal 142 scholen hebben deelgenomen aan de vierde volgmeting bij het 

uitstroomcohort 2019-2020. Dat betekent dat 94% van de scholen, die deel hebben 

genomen aan de uitstroommeting 2019-2020, de actuele situatie van hun oud-leerlingen in 

beeld hebben gebracht.  

Van 5086 jongeren is de actuele situatie in het najaar van 2022 bekend. Het gaat hier over 

92% van de schoolverlaters (uitstroom naar een andere school voor praktijkonderwijs wordt 

hierbij niet meegerekend) in 2019-2020. 

In tabel 4 zijn de actuele bestemmingen van de schoolverlaters in 2019-2020 weergegeven 

naar meetmoment. Hier geldt dat de optie toeleidings-/trainingstraject vanaf het najaar van 

2021 als nieuwe optie is opgenomen.  

Tabel 4 Resultaten uitstroom- en volgmetingen bij cohort 2019-2020 

 Uitstroom  
najaar 

2020 
n=5829 

Volg 1  
voorjaar 

2021 
n=3416  

Volg 2  
najaar 

2021 
n=5370 

Volg 3  
voorjaar 

2022 
n=3111 

Volg 4  
najaar  

2022 
n=5086 

Arbeid  28.3% 31.2% 31.4% 34.7% 38.9% 
Mbo bbl (arbeid en leren) 10.3% 10.8% 10.2% 9.9% 8.9% 
Mbo bol (leren)  41.6% 40.9% 38.8% 35.1% 29.4% 
Toeleidings-/trainingstraject - - 1.0% 1.0% 0.9% 
Andere pro school  5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Vmbo  1.9% 1.8% 1.9% 1.7% 1.6% 
Vso  2.9% 3.0% 2.6% 2.8% 2.1% 
Verhuizing buitenland 1.3% 1.4% 1.7% 1.9% 1.9% 
Dagbesteding  2.9% 3.0% 2.8% 2.6% 3.0% 
Geen werk of school 4.3% 5.7% 4.6% 5.0% 4.8% 
Onbekend  1.3% 2.2% 4.9% 5.3% 8.3% 

Totaal  100% 100% 100% 100% 100% 

 

Het merendeel van de oud-leerlingen is in het najaar van 2022 aan het werk (47.8%), deels in 

combinatie met een mbo bbl opleiding (8.9%). Verder volgt 29.4% van de oud-leerlingen een 

mbo bol opleiding. Daarnaast volgt 9.5% van de jongeren een andere vorm van onderwijs 

(vmbo of vso), dagbesteding, een toeleidings-/trainingstraject of is sprake van verhuizing 

naar het buitenland. Bij 4.8% van de jongeren is na twee jaar geen sprake van werk of het 

volgen van een opleiding. Ten slotte is van 8.3% de actuele situatie onbekend. 

Op basis van deze cijfers is bij 89.0% van de oud-leerlingen sprake van een bestendige 

uitstroom in het najaar van 2022. Het percentage bestendigheid is tot stand gekomen 

conform de richtlijnen van de Inspectie. Hoe dit percentage tot stand komt is beschreven in 

de bijlage. 
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Bijlage: berekening percentage plaatsing / bestendigheid  

Bij de verschillende uitstroommetingen is een percentage plaatsing of bestendigheid 

opgenomen. Dit percentage is tot stand gekomen conform de richtlijnen van de Inspectie. 

Dat betekent concreet: 

- Uitstroom naar de volgende bestemmingen geldt als positieve uitstroom (er is sprake 

van plaatsing of een bestendige uitstroom): 

o Arbeid 

o Mbo bbl (arbeid en leren) 

o Mbo bol (leren) 

o Toeleidings-/trainingstraject 

o Vmbo  

o Dagbesteding. 

 

- Uitstroom naar de volgende bestemmingen geldt als negatieve uitstroom (er is geen 

sprake van plaatsing of een bestendige uitstroom): 

o Onbekende uitstroombestemming 

o Geen werk of school met als beargumentering: 

▪ Reden is anders dan hiervoor genoemd (optie in vragenlijst). 

 

- Uitstroom naar de volgende bestemmingen wordt buiten beschouwing gelaten bij de 

berekening van het percentage plaatsing/bestendige uitstroom: 

o Uitstroom naar een andere pro school 

o Vso 

o Verhuizing naar het buitenland 

o Geen werk of school met als beargumentering: 

▪ In afwachting van traject bij gemeente / jongerenloket.  

▪ Verblijft in justitiële jeugdinrichting. 

▪ Verblijft in psychiatrische inrichting. 

▪ Zwangerschap/geboorte kind. 

▪ Ziekte. 

▪ Arbeidsongeschiktheid. 

▪ Mag niet werken vanwege verblijfstatus. 

 


