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Addendum schoolgids 2022-2023 

De Steiger 

Uitstroom schooljaar 2020-2021 en 2021-2022 

 

Het totaal aantal uitgestroomde leerlingen in schooljaar 2021-2022 is 53. Zie bovenstaand schema. 

 
De landelijke norm voor uitstroom is bepaald op 95%. De behaalde uitstroom door De Steiger ligt 

3% boven de landelijke norm op 98%. Met dit resultaat zijn wij heel tevreden.  

Genoemd moet worden dat de 5 leerlingen die met onbekende bestemming zijn vertrokken positief 

zijn meegenomen in dit percentage.  We weten niet zeker of zij goed terecht  zijn gekomen daar 

zij, in de meeste gevallen, vertrokken zijn naar het buitenland maar hebben daar goede hoop op. 

Door blijvend de leerlingen op maat voor te bereiden en te begeleiden naar werk c.q. een 

vervolgopleiding hopen wij dit mooie resultaat te behouden. 

 

In schooljaar 2021-2022 rondden 18 leerlingen op de Steiger het mbo 1 entree traject met succes  

af. 18 leerlingen ontvingen het schooldiploma praktijkonderwijs en 10 leerlingen verlieten de school 

met een getuigschrift. 

Branchegerichte trainingen 

De Steiger maakt veel gebruik van branchegerichte trainingen. Deze trainingen zijn landelijk erkend 

en worden afgesloten met een certificaat. Voor onze leerlingen voor hun toekomst zeer waardevol! 

De ambitie is om alle leerlingen minstens 1 training te laten behalen waarvan er 19 van  worden 

aangeboden.  De uitgestroomde leerlingen (53) van schooljaar 2021-2022 hebben in hun 

schoolloopbaan totaal 89 branchegerichte trainingen behaald. Hiermee is onze ambitie behaald. 

 Schooljaar  

2019-2020 

Schooljaar  

2020-2021 

Schooljaar  

2021-2022 

 Aantal 

leerlingen 

% Aantal 

leerlingen 

% Aantal  

leerlingen 

 

Werken 13 37% 8 17 9  

Werken met 

ondersteuning 

  4 9 6 

 

 

Beschut werk 2 5% 2 4 0  

VSO     1  

VO     0  

ROC op niv 1 3 8% 15 31 11  

ROC op niv 2 12 34% 15 31 16  

Verhuizing opnieuw 

PRO 

2 5% 1 2  
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Verhuizing ander 

onderwijs 

1 3%   1  

Verhuizing: 

zorginstelling 

1 3% 2 4 0  

Thuis, werkzoekend 2 5%   1  

onbekend 0    5  

anders 0  1 2         1  

Totaal 36 100% 48 100% 53 

 

98 % 
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Het streven is om alle leerlingen 2 branchegerichte certificaten te laten halen. Hiervoor wordt 

binnen de specialisaties gekeken of er meer geschikte trainingen voor onze doelgroep zijn en krijgen 

de leerlingen meer mogelijkheden om een certificaat van een andere specialisatie te volgen. 

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. Hiervoor wordt elk half jaar contact met de 

oud leerlingen gezocht (volgmomenten). 

 

Voor het schooljaar 2019-2020 zijn de volgende bestendige resultaten behaald. 

Volgmoment 1  volgmoment 2  volgmoment 3  volgmoment 4 

85,3%   82,3%   85,3%   88,2% 

 

Voor het schooljaar 2020-2021 geldt: 

Volgmoment 1  volgmoment 2  volgmoment 3  volgmoment 4 

97,7 %   93%  

 

De landelijke norm voor bestendiging is bepaald op 75%. De Steiger ligt ook hierbij met ruim 88% 

boven deze norm. Het streven blijft om voor alle leerlingen een bestendige plek op de arbeidsmarkt 

of vervolgonderwijs te vinden en te behouden. Alle oud leerlingen kunnen, buiten de volgmomenten 

om , contact opnemen met De Steiger als zijn vragen/hulp/begeleiding enz. nodig hebben. Dit geldt 

voor de 2 jaar nazorg maar de school staat hier ten alle tijden voor open.  

 


