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Addendum schoolgids 2022-2023 

Aurum College 

Resultaten 

In totaal verlieten in schooljaar 2020-2021 42 leerlingen onze school en in schooljaar 2021-2022  

62 leerlingen. Onderstaand een overzicht van hun eindresultaten en een overzicht van hoe zij hun 

(school)loopbaan vervolgden.  

Van deze 62 leerlingen betreffen 47 een einduitstroom. De tussenuitstroom (denk aan VAVO, 

regulier VO) betreft 15 leerlingen.  

Resultaten 

   

 2020-2021 

 

2021-2022 

 Aantal behaalde     Slagings- 

Diploma’s               percentage 

Aantal behaalde 

diploma’s 

Slagings- 

percentage  

 

havodiploma 23 70% 20 69% 

vwo-diploma 6 86% 3 60% 

 

De afgelopen jaren bewoog het slagingspercentage van het Aurum College zich rond onze gestelde 

norm van 75%. Dit jaar zitten wij daar iets onder. Een van de oorzaken hiervan is dat een aantal 

leerlingen door (psychische) omstandigheden niet of niet goed in staat waren examen te doen.  

Waar gaan onze leerlingen naartoe (eind uitstroom)?  

    

 2020-2021  2021-2022 

 

 Aantal 

leerlingen 

Percentage  

leerlingen 

Aantal    

leerlingen 

Percentage 

leerlingen 

VAVO 1 2% - - 

Mbo  16 38% 20 43 

Hbo 9 21% 10 21 

Wo 6 14% 3 7 

Arbeid 2 5% 2 4 

Dagbesteding                                      3 7% - - 

Overig 5 12% 12 25 

Onbekend                                           - - 

Totaal 42 100% 47 100% 
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Doel versus resultaat 

Als we het  behaalde uitstroomniveau vergelijken met het beoogde uitstroomniveau dat is 

opgenomen in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), zien we dat 72% van onze leerlingen in 

schooljaar 2021-2022 het beoogde uitstroomniveau, zoals die in zijn of haar OPP is opgenomen, 

behaald. 

Met dit resultaat zijn we tevreden. Het ingezette beleid rondom formuleren van realistisch 

ambitieuze perspectieven maakt dat wij beter kunnen sturen op de beoogde uitstroombestemming 

van de leerling.  

Bestendiging 

Nadat leerlingen de school verlaten blijven wij hen 2 jaar volgen om te zien hoe het gaat en of zij 

nog staan ingeschreven op de uitstroombestemming. Als school streven wij ernaar dat 70% van 

de leerlingen de ingezette route voortzet. Dit betekent bijvoorbeeld dat een leerling die uitstroomt 

naar een hbo opleiding, na 2 jaar nog steeds (een soortgelijke) opleiding volgt, of dat een leerling 

die uitstroomt naar arbeid, nog steeds (een vergelijkbare) baan heeft. 

 

Van de leerlingen die in 2020-2021 uitstroomden zet 76% zijn of haar ontwikkeling voort zoals 

verwacht. Als school zijn wij tevreden met dit behaalde resultaat. De afgelopen jaren hebben wij 

school breed ingezet op loopbaanoriëntatie begeleiding en de sociaal maatschappelijke 

competenties. Dit ingezette beleid lijkt zijn vruchten af te werpen en zullen wij dus gaan borgen 

binnen ons curriculum.  


