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Addendum schoolgids 2022-2023 

Dokter Herman Bekiusschool 

Resultaten 

Een deel van onze leerlingen stroomt door naar het regulier voortgezet onderwijs, of een school 

voor voortgezet speciaal onderwijs. Ook zijn er leerlingen die terugstromen in het regulier 

basisonderwijs of speciaal basis onderwijs.  

 

In groep 7 wordt er een voorlopig schooladvies besproken tijdens het OPP gesprek in juni. 

Elke basisschoolleerling krijgt in zijn of haar laatste schooljaar een (definitief) schooladvies. Hierin 

staat welke soort school voor voortgezet onderwijs het beste bij hem of haar past. We kijken 

daarvoor onder andere naar hoe een leerling leert, wat hij of zij heeft geleerd en welke groei en 

ontwikkeling hij of zij op de Dokter Herman Bekiusschool heeft doorgemaakt. Daarnaast maken de 

schoolverlaters een Eindtoets. Het schooladvies is leidend bij de plaatsing van leerlingen in het 

voortgezet (speciaal) onderwijs. 

 

Onderstaand een overzicht van de resultaten van de Eindtoets en het schooladvies én een overzicht 

van hoe de schoolverlaters hun schoolloopbaan vervolgen. 

Resultaten 

Resultaten Eindtoets 

  2019-2020* 2020-2021  2021-2022 ** 

Score aantal  % Aantal % Aantal % 

BBL/PRO     10 34,5% 7 20% 

BBL/KBL     8 27,6% 13 37% 

KBL             

KBL/TL     7 24,1% 6 17% 

TL             

TL/HAVO     3 10,3% 6 17% 

HAVO/VWO     1 3,4% 2 6% 

Totaal     29 100% 35 100% 

 

* In het schooljaar 2019-2020 is er geen Eindtoets afgenomen i.v.m. Corona maatregelen.  

** 1 leerling heeft niet meegedaan aan de Eindtoets 

 

Resultaten Schooladvies    

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

 Aantal % Aantal % Aantal % 

Dagbesteding       

PRO 5 16% 4 14% 10 28% 

Vmbo-bbl/kbl 15 47% 16 55% 12 33% 

Vmbo-tl 11 34% 6 21% 11 31% 

Havo 1 3% 1 3% 3 8% 

Vwo   2 7%   

Totaal 32 100% 29 100% 36 100% 
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Doublures  

In schooljaar 2021-2022 stroomde 100% van de leerlingen door naar een hoger leerjaar.  

Waar gaan onze leerlingen naartoe? 

Uitstroom   

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

 aantal % aantal % aantal % 

Pro 5 16% 4 13,8% 8 22% 

VSO vmbo b/k 12 38% 9 31,1% 11 31% 

VSO vmbo tl 4 12% 5 17,2% 10 28% 

VSO havo/vwo 1 3%   3 8% 

VMBO b/k 3 9% 7 24,2%   

VMBO tl 7 22% 1 3,4% 3 8% 

Havo/vwo    10,3% 1 3% 

overig       

Totaal 32 100% 29 100% 36 100% 

Doel versus resultaat 

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

opgenomen in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), zien we dat 89% van onze leerlingen in 

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

hebben behaald. 

  

Dit betekent dat we voldoen aan de landelijke norm van 75%. Met dit resultaat zijn we heel 

tevreden. We blijven ons verder ontwikkelen op het gebied van de onderwijskwaliteit door ons te 

richten op het didactisch handelen van de leerkrachten door middel van training op EDI en coaching 

hierop. Daarnaast zal de school de nieuwe rekenmethode verder implementeren. Hiermee streven 

we ernaar om te blijven voldoen aan de landelijke norm. 

Bestendiging 

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

en of hun ontwikkeling zich voortzet zoals verwacht. Als school streven wij ernaar dat 75% van de 

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

naar de havo, na 2 jaar nog steeds een havo opleiding volgt. 

 

Van de leerlingen die in 2020-2021 uitstroomden, zette 82% hun ontwikkeling voort zoals 

verwacht. Als school zijn wij tevreden met dit behaalde resultaat. Daarom zullen wij ons streefdoel 

behouden.  

 

We blijven ons ontwikkelen op het gebied van de zorgstructuur om leerlingen zo goed mogelijk te 

begeleiden in hun ontwikkeling, d.m.v. het ontwikkelen en in gebruik nemen van het 

doelgroepenmodel en brede vaardigheden. Hiermee streven we ernaar om te blijven voldoen aan 

de landelijke norm en krijgen onze leerlingen een zo breed mogelijk aanbod om goed voorbereid 

naar het vervolgonderwijs te gaan.  

 


