
 
 
 
 
Addendum Schoolgids VSO Alkmaar 2019 – 2020. 
 
Betreft: 
hoofdstuk 1.5 Lestijden en  
hoofdstuk 9.0 Resultaten / Opbrengsten 
 
Hoofdstuk 1.5 Lestijden: 
De schooldag begint om 8.30 uur.  
De schooldag eindigt om 14.30 uur. 
Van de leerlingen wordt verwacht dat zij tot 15.00 uur beschikbaar zijn voor school. Bijvoorbeeld voor 
een coaching gesprek, om tijd in te halen of omdat er iets moet worden besproken. 
N.B.: Op de woensdagen zijn de leerlingen om 12.30 uur vrij, tenzij ze op deze dag intern of extern 
stage lopen. In het uitstroomprofiel arbeidstoeleiding en dagbesteding hebben leerlingen meer uren 
onderwijsplicht. 

 
Van het rooster wordt, waar nodig, op individueel of klassikaal niveau afgeweken. Dit gebeurt altijd in 
overleg met de Leerplicht. Het gaat dan om leerlingen die tijdelijk en/of langdurig niet in staat zijn om 
een volledig lesprogramma te volgen zoals omschreven is in de Variawet Passend onderwijs en 
kwaliteit (v)so. 
 
 
Hoofdstuk 9.0 Resultaten / Opbrengsten: 
In deze paragraaf vindt u aanvullende grafieken van uitgestroomde leerlingen in het schooljaar 2017-
2018 per uitstroomprofiel (vervolgonderwijs, dagbesteding, arbeidsmarkt, overige bestemmingen)  
Alkmaar VSO regulier en Alkmaar VSO residentieel. Daarnaast wordt er een aanvullende uitleg 
gegeven met betrekking tot de resultaten/ opbrengsten en de mate van tevredenheid over de 
resultaten beschreven. 
 
Opbrengsten van de school: 
De school brengt jaarlijks haar opbrengsten in beeld en analyseert of de opbrengsten voldoen aan de 
gestelde doelen op leerling- en schoolniveau. Dit doen we per vakgebied en op de verwachte en 
gerealiseerde uitstroomprofielen. In deze gids beperken we ons tot de gerealiseerde 
uitstroomprofielen. Uitgebreide opbrengstgegevens zijn beschikbaar op school. 
 
De opbrengstgegevens laten de volgende uitstroom zien: 

 vervolgonderwijs van VSO regulier 86% en van VSO residentieel 88%  
 arbeidsmarkt van VSO regulier 2%  
 dagbesteding van VSO regulier 8% en van VSO residentieel 2%  
 overige bestemmingen van VSO regulier 5% en van VSO residentieel 10%  
 

De relatief hoge uitstroom naar vervolgonderwijs heeft twee verklaringen, namelijk dat het aanbod op 
de vestiging VSO Alkmaar vooral gericht is op het uitstroomprofiel vervolgonderwijs waaronder de 
mogelijkheid tot diplomering TL en symbiosetrajecten met het regulier onderwijs op de niveaus BB, KB 
en Havo om diplomering op deze niveaus mogelijk te maken. 
De reden voor het lage percentage dat uitstroomt naar de arbeidsmarkt heeft te maken met het 
gegeven dat de leerlingen in het uitstroomprofiel arbeidstoeleiding in de bovenbouw de transfer 
maken naar de vestiging van De Spinaker in Heerhugowaard. 
De uitstroom naar dagbesteding is een relatief nieuwe uitstroom. In de onderbouw richten wij ons op 
het uitstroomprofiel vervolgonderwijs en na het tweede leerjaar worden de leerlingen als dat het meest 
passende traject is in het uitstroomprofiel dagbesteding geplaatst. We zien dat deze groep leerlingen 
groeit en we zijn nu een ontwikkeling ingegaan om met externe partners te zoeken naar passende 
uitstroomplekken. Hoe dit zich verder zal ontwikkelen kunnen we jaarlijks monitoren met behulp van 
de uitstroomgegevens. 
 



 
 
Ambitie 
Een  vroegtijdige en juiste inschatting van de verwachte uitstroom is belangrijk om een goed 
ontwikkelingsperspectief te kunnen vaststellen en te sturen op een reële onderwijsroute met hoge 
verwachtingen. De landelijke eis is dat 75% van de leerlingen uitstroomt op het door de school 
vastgestelde uitstroomniveau. De Spinaker VSO Alkmaar haalt deze norm niet. 16% stroomt hoger uit 
en 36% lager, 42% stroomt uit op het vastgestelde uitstroomprofiel, van 6% is de 
uitstroombestemming onbekend.  
Het is ook een landelijk criterium dat 75% van de leerlingen uitstroomt op het niveau dat op basis van 
de cognitie (het intelligentieniveau) mag worden verwacht. Dit criterium is niet controleerbaar, omdat 
van het overgrote deel van de leerlingen geen IQ gegevens zijn geregistreerd. De reden hiervoor is 
dat het geen voorwaarde meer is voor de afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring voor het VSO. 
Onze ambities aangaande de opbrengsten zijn de volgende: 

 85% van onze leerlingen stroomt uit naar vervolgonderwijs, al dan niet in bezit van een TL 
diploma 

 10% van onze leerlingen stroomt uit naar dagbesteding of overige bestemmingen 
 In 2018-2019 stroomt 60% uit op het verwachte uitstroomniveau. In 2019-2020 is dat 65% en 

in 2021-2022 voldoet de school aan de landelijke norm 
 


