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Addendum schoolgids 2022-2023 

De Anger 

Resultaten 

In totaal verlieten in schooljaar 2020-2021 59 leerlingen onze school en in schooljaar 2021-2022 

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

(school)loopbaan vervolgden.  

Resultaten  

 

Doublures en verlengd examentraject 

In schooljaar 2021-2022 stroomde 100% van de niet-examenleerlingen door naar een hoger 

leerjaar. 0% van de examenleerlingen volgde een verlengd examentraject.  

Einduitstroom 

 

Doel versus resultaat 

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

opgenomen in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), zien we dat 73% van onze leerlingen in 

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

hebben behaald. 

 

Eindresultaten schoolverlaters 

 2020-2021 2021-2022 

 Aantal  

schoolverlaters  

Percentage 

schoolverlaters 

Aantal  

schoolverlaters 

Percentage 

schoolverlaters 

Volledig vmbo-tl diploma 17 29% 13 31% 

Vmbo-TL certificaten 0 0% 1 2% 

Mbo-1 diploma 28 48% 13 31% 

Getuigschrift 

Arbeidsmarktgericht 

12 20% 0 0% 

KSE certificaten vmbo-b/k 2 3% 7 17% 

VSO-diploma AMG 0 0% 6 14% 

Getuigschrift Dagbesteding 0 0% 0 0% 

Overig 0 0% 2 5% 

Totaal 59 100% 42 100% 

Einduitstroom 

 2020-2021 2021-2022 

 Aantal  

leerlingen 

Percentage 

leerlingen 

Aantal  

leerlingen 

Percentage 

Leerlingen 

Mbo 1 5 8% 7 16% 

Mbo 2 28 48% 14 33% 

Mbo 3 en 4 16 27% 12 28% 

Arbeid 9 15% 9 21% 

Dagbesteding 0 0% 1 2% 

Overig 1 2% 0 0% 

Onbekend 0 0% 0 0% 

Totaal 59 100%  100% 
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Dit betekent dat we nog niet voldoen aan de landelijke norm van 75%. Met dit resultaat zijn we 

wel tevreden. Daarom continueren we de lijn waarin de Commissie van Begeleiding meer sturend 

is in het uitstroomniveau en de uitstroombestemming van de leerling.   

We willen dit bereiken door: 

 

• Start versus definitief OPP: wij volgen de leerlingen op VSO de Anger vanaf de start en bekijken 

in hoeverre het aanbod en perspectief reëel is. Daar waar nodig passen wij het definitief OPP 

aan in samenspraak met ouders en de leerling. De school vergelijkt 2 maal per jaar de 

ontwikkeling van de leerling met het voor die leerling geformuleerde OPP. Het uitgangspunt is 

een realistische uitstroombestemming passend bij de leerling. Het streven hierbij is dat na 2 

jaar op de Anger een definitief opp tot einde schoolloopbaan wordt vastgesteld.   

• Het aanbod af te stemmen op het nog meer aanleren van de benodigde competenties in de 

overgang van onderbouw naar bovenbouw en de overgang naar het vervolgonderwijs. 

Afgelopen schooljaar heeft de ontwikkeling van de leerlijnen algemene 

werknemerscompetenties hier aan bijgedragen. In het huidige schooljaar worden deze 

competenties bij alle praktijkvakken geoefend en beoordeeld en verder geïmplementeerd. 

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 65% van de 

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

naar een mbo 2 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, zette 67% hun ontwikkeling voort zoals 

verwacht. Als school zijn wij wel tevreden met dit behaalde resultaat. De inzet op 

loopbaanoriëntatie en begeleiding, continuering van het MBO 1 traject en verbreden van onze 

arbeidsleerlijn lijkt zijn vruchten af te werpen. Voor de laatste groep leerlingen hebben we de 

mogelijkheid om sinds afgelopen schooljaar een vso diploma arbeidsmarktgericht mee te geven. 

 

De warme overdracht naar het MBO wordt door betreffende mentor van de leerling met een 

medewerker van het MBO gedaan. Doel is om de overgang van onze school naar het MBO zo nog 

soepeler te laten verlopen. 

 

 


