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“Iedereen 
kan leren!”



Voorwoord ‘s Heeren Loo Onderwijs

Beste leerling, 
ouders en 
overige lezers,
We staan weer voor een nieuw schooljaar vol verwachtingen, 
ambities, successen en waarschijnlijk ook een enkele 
teleurstelling, want die maken ook onderdeel uit van het 
gewone leven. Dat alles symbolisch vastgelegd in deze 
schoolgids voor het komende schooljaar, 2018 – 2019. 

Voor ’s Heeren Loo Onderwijs met als missie “jongeren hun 
kwaliteiten te laten ontdekken, deze te ontwikkelen om zo een 
goed en passend toekomstperspectief te bieden”, betekent het 
nieuwe schooljaar ook het werken aan de ambitie die wij als 
directeuren naar elkaar hebben uitgesproken en vastgelegd in 
een nieuw vier-jaren-plan. Daarbij hanteren wij als uitgangspunt 
de in samenspraak met onze medewerkers vastgestelde waar-
den: Respect, voor elkaars eigenheid; Duidelijkheid, zodat we 
voorspelbaar zijn; Betrokken, zijn wij bij de leerlingen hun sociale 
omgeving; Gezamenlijkheid in verbinding met elkaar en met de 
maatschappij; Ontwikkeling, omdat iedereen mag en kan leren 
en dat wij er voor zijn om onze leerlingen die (soms) nieuwe 
ervaring op te laten doen. In het nieuwe vierjaren plan staan ook 
onze ambities verwoord, over nog beter onderwijs geven met 
gebruik van nieuw methodieken en waar nodig innovatieve tech-
nische hulpmiddelen. Niet om een mooie school te zijn, maar om 
in gezamenlijkheid met onze leerlingen de doelen en ambities 
die zij, voor hen zelf, hebben geformuleerd te helpen verwezenlij-
ken. Het betekent ook dat wij daarmee aan de nieuwe eisen van 
de onderwijs inspectie willen voldoen. Daarnaast hanteren wij de 
algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer 
informatie verwijs ik u naar onze website: www.shlonderwijs.nl. 

Het schooljaar brengt voor de leerlingen en onze collega’s van 
de Van Voorthuysenschool ook nog een verhuizing mee, omdat 
het nieuwe schoolgebouw in Amersfoort in maart 2019 gereed is 
en zij er dan hun intrek kunnen nemen. Voor het Emaus College 

zal de vernieuwing van het leeraanbod binnen Arbeid Training 
Centrum en de samenwerking daarbij met Groot Emaus en ’s 
Heeren Loo regio Ermelo een belangrijke ontwikkeling zijn. Voor 
alle scholen en dus leerlingen willen wij de kwaliteit verder verdie-
pen en onderwijskundige innovaties gaan toepassen, zodat het 
niet alleen een wens blijft om onderwijs te vernieuwen maar dat 
de leerlingen direct zelf gaan merken dat wij onderwijs innovatie 
belangrijk vinden.

Kortom: het belooft een mooi en bijzonder jaar te worden, 
waarin de samenwerking onderling en met collegae scholen 
aangevuld wordt met kennis en kunde vanuit de samenwerking 
met werkgevers en gemeenten om zo onze leerlingen te kunnen 
ondersteunen naar goede dagbesteding, stage plaatsen, ar-
beidsparticipatie en/of vervolgonderwijs.

Ik wens u een leerzaam jaar en hoop u op een van onze scholen 
te mogen ontmoeten.

Gerard. J van Egmond

Algemeen directeur / bestuursmanager



Beste lezer,

Voor u ligt de schoolgids 2018-2019 van het Emaus College, een 
school voor voortgezet speciaal onderwijs voor jongeren met een 
bijzondere hulpvraag.

Het Emaus College biedt onderwijs aan 200 unieke leerlingen. 
We zijn een team met enthousiaste deskundige medewerkers, 
een aansprekend schoolgebouw en een uitgebreid arbeidstrai-
ningscentrum. Kortom, een school waar wij trots op zijn.

Als team gaan we ervan uit dat ieder kind kan leren. We zullen 
dus als team onze uiterste best doen om samen met uw zoon of 
dochter een goede stap te zetten richting een betekenisvolle plek 
in de maatschappij. 

Wij hebben een schoolklimaat, waar iedere leerling de kans 
krijgt om te leren. Het hele team werkt vanuit deze overtuiging 
en leerlingen die denken dat ze dat niet kunnen, worden extra 
aangemoedigd.

In deze schoolgids willen we laten zien waar het Emaus College 
voor staat, wat onze school voor jongeren wil betekenen en wat 
u als ouders/verzorgers van ons mag verwachten.

De medewerkers van het Emaus College staan altijd voor u klaar 
en u kunt bij hen terecht met al uw vragen. Wilt u meer informa-
tie, kijk dan op onze website www.shlonderwijs.nl

Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat u, na het lezen van 
onze schoolgids, een goed beeld heeft van het Emaus College.

Het team van het Emaus College



School met veel expertise
Het Emaus College is een school voor Voortgezet Speciaal 
Onderwijs, onderdeel van het Samenwerkingsverband Noord-
West Veluwe. Onze school onderscheidt zich van andere scho-
len doordat wij, naast het geven van onderwijs, veel expertise in 
huis hebben en intensieve samenwerking hebben met zorgin-
stellingen. Hierdoor kunnen de behandeldoelen vanuit de zorg 
verweven worden in ons onderwijs. 

Samenwerkingspartners van het Emaus College zijn het ortho-
pedagogisch behandelcentrum Groot Emaus en de dagbehan-
deling Arkemyde Ermelo.
Groot Emaus is een bovenregionale instelling waar intensieve 
behandeling, observatie en crisisopvang plaats vindt. De dagbe-
handeling van Arkemyde Ermelo biedt onderschoolse en na-
schoolse behandeling voor leerlingen die nog thuis wonen.

Wij geven les in twee schoolgebouwen. Er zijn klassen met 1 
mentor leerkracht en er zijn klassen waar leerlingen extra be-
geleiding krijgen. In deze klassen staat een mentorleerkracht 
samen met een leraarondersteuner voor de klas. Voor leerlingen 
die intensieve zorg nodig hebben tijdens de onderwijsuren ge-
ven wij les in groepjes van 1 tot 3 leerlingen. Onze school heeft 
voor stageleerlingen ook een uitgebreid Arbeids Trainings Cen-
trum (ATC) op het terrein van Groot Emaus met de volgende 
afdelingen: plantsoenendienst, plantenkas, inpak, schoonmaak, 
facilitair, hout- en metaalwerkplaats en dagbesteding. Op ver-
schillende locaties in Ermelo bevinden zich de afdelingen res-
taurant (Proson), fietstechniek en inpak/industrie.

Leerlingen
Het Emaus College biedt onderwijs aan leerlingen die vanwege 
hun gedrag, psychiatrische problemen of meervoudige problema-
tiek niet goed tot leren en talentontwikkeling komen in het regulie-
re onderwijs. Op onze school kunnen leerlingen zich ontwikkelen 
in zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. 

De leerlingen die op de leefgroepen wonen, worden door de 
groepsleiding gebracht en gehaald. Daardoor is er elke dag con-
tact en overleg tussen groepsleider en leerkracht. Ditzelfde geldt 
voor de leerlingen die begeleiding krijgen van de naschoolse 
of onderschoolse dagbehandeling. Er wordt besproken hoe de 
leerling de dag heeft doorgebracht en waar de groepsleider en 
leerkracht extra op moeten letten. Bij leerlingen die thuis wonen 
neemt de leerkracht regelmatig contact op met de ouders.

Gespecialiseerde zorg voor leerlingen
Naast de zorg vanuit de behandeling hebben wij specialisten in 
huis om leerkrachten, leerlingen en ouders te ondersteunen om 
goede zorg te leveren. Op onze school werken een orthopeda-
goog, IB-ers, een logopedist, psycholoog, RT-er, vertrouwens-
personen en een maatschappelijk werker.
De Commissie van begeleiding (CvB) komt twee keer per week 
bij elkaar om zorgvragen te bespreken. Daarnaast is er regelma-
tig overleg met de jeugdarts, leerplichtambtenaar en de wijkagent. 
De school werkt met een intensief professionaliseringsplan om de 
expertise van de medewerkers up to date te houden.

Structuur en veiligheid
Een veilig leerklimaat is belangrijk voor onze leerlingen om zich 
goed te kunnen ontwikkelen. En een veilig werkklimaat is voor 
werknemers nodig om hun werk goed te doen. Op onze school 
gelden daarom ook duidelijke regels en afspraken. Daar houden 
we ons allemaal aan. 
Leerkrachten houden ook met hun klassenmanagement reke-
ning met veiligheid. Daarom staan er altijd vaste leerkrachten 
voor de klas, wordt er veel structuur geboden, is er een vast 
rooster en zijn de klassen klein. Zo zorgen we voor een goede 
sfeer en een respectvolle omgang met elkaar.

Ons schoolveiligheidsplan staat op de website: 
www.shlonderwijs.nl

Wat is het Emaus College?



Onderwijs 
op maat
Het onderwijs op het Emaus College wordt op maat 
 vormgegeven. Dat betekent dat het onderwijs niet verdeeld 
is over verschillende schooljaren, maar in leertrajecten 
gerichtophetteverwachtenuitstroomprofiel.Wijkiezen
voor individuele leertrajecten op maat.

De leerlingen werken aan hun eigen leertraject, in een eigen 
tempo en op basis van het te verwachten uitstroomprofiel. De 
leerlingen met het uitstroomprofiel: beschutte arbeid, arbeid en 
arbeid met certificering volgen de Arbeidsmarkt Gerichte Leerweg 
(AMG). De leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs 
kunnen de Entree 1, VMBO Basis- en Kaderberoepsgerichte 
Leerweg (BB en KB) of Theoretische Leerweg (TL) volgen. 

Ons onderwijsprogramma voldoet aan de kerndoelen die horen 
bij de uitstroomprofielen. Naast de vakinhoudelijke kerndoelen 
wordt er ook veel aandacht besteed aan de leergebiedoverstij-
gende kerndoelen zoals leren leren, leren taken uitvoeren, leren 
functioneren in sociale situaties en het ontwikkelen van een 
persoonlijk toekomstperspectief.

Op het Emaus College vinden we het belangrijk dat leerlingen 
ontdekken waar ze goed in zijn. Ze krijgen daarbij hulp van de 
leerkracht en waar nodig extra ondersteuning van specialisten. 
Er wordt sterk gekeken naar de talenten van de leerling en  
hoe we de leerling eigenaar kunnen maken van zijn eigen leer-
traject. Om een leerling optimaal te kunnen laten ontwikkelen, 
wordt er bij de plaatsing goed gekeken naar welke pedagogi-
sche context het beste aansluit bij de leerling. Organisatorisch 
hebben we 5 daagse onderbouw klassen en bovenbouw klas-
sen waar leerlingen, naast school, een aantal dagdelen stage 
lopen. Ook zijn er klassen met intensieve begeleiding.



Arbeidsmarkt Gerichte
Leerweg (AMG)
Arbeidsmarktgericht onderwijs heeft tot doel de leerlingen 
voor te bereiden op zo zelfstandig mogelijk functioneren in 
de maatschappij. Daarbij kunnen ze landelijk erkende diplo
ma’sencertificatenbehalen.

AVO vakken
Alle leerlingen krijgen op hun eigen niveau les in de Algemeen 
Vormend Onderwijs (AVO))vakken. Op het Emaus College zijn 
dit: Nederlands, rekenen, Engels en digitale vaardigheden (ict). 
Deze vakken worden volgens een vast weekrooster gegeven. In 
deze vakken hebben leerlingen 2 keer per jaar de mogelijkheid 
om examen te doen. Slaagt een leerling voor het examen, dan 
heeft hij/zij een erkend diploma op zak!

Leren Loopbaan & burgerschap
Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw wordt veel aan-
dacht besteed aan het vak leren, loopbaan & burgerschap. 
Daarbij worden de leerlingen voorbereid op hun rol als burger 
in de maatschappij. Zo discussiëren zij bijvoorbeeld over poli-
tiek, krijgen zij les in solliciteren en budgetteren, of gaan ze op 
excursie. Daarnaast is er aandacht voor zelfredzaamheid en 
vrijetijdsbesteding. 

Onderbouw
Het lesprogramma in de onderbouw is afwisselend. Iedere 
leerling krijgt op zijn of haar eigen niveau les in de AVO vakken. 
Daarnaast is er veel aandacht voor sociaal-emotionele vaardig-
heden, en het vak leren, loopbaan & burgerschap. 
Elke week krijgen de leerlingen les in de praktijkvakken koken, 
algemene techniek, ict, weerbaarheidstraining, bewegings-
onderwijs, ontwerp talent en beeldend vormen. Deze lessen 
worden gegeven door speciale vakleerkrachten. Op onze school 
vinden wij het belangrijk dat leerlingen zelf ontdekken waar ze 
goed in zijn. Wij werken al vanaf de onderbouw met portfolio’s.

In dit document houdt de leerling zelf z’n voortgang en compe-
tenties bij. Hiermee kunnen ze hun competenties aantonen op 
vervolgplekken.

Als de leerling toe is aan de volgende stap, wordt hij/zij voorbe-
reid op de overgang van de onderbouw naar de bovenbouw. Het 
onderzoek naar de stagewensen van de leerling start met een 
oriëntatieperiode.

De keuzemogelijkheden voor de oriënterende stages zijn de 
plantenkas, de inpak-, hout- en metaalafdeling en facilitair.
Na deze oriëntatieperiode kiest de leerling, in overleg met de 
arbeidsconsulent en de groepsleerkracht, een trainingsplek.

Bovenbouw
In de bovenbouw gaan leerlingen een aantal dagen naar school 
en de overige dagen naar stage. De verdeling van school- en 
stagedagen verschilt per leerling. Dit heeft te maken met leeftijd 
en interesse. Zo besteedt de ene leerling meer tijd aan leervak-
ken, terwijl de andere leerling liever praktische vaardigheden 
leert. Het is de taak van de leerkracht de leerling te coachen bij 
het zoeken naar zijn of haar mogelijkheden en zijn onderwijspro-
gramma zoveel mogelijk op maat af te stemmen.

Naast het schoolse leren wordt er ook gewerkt aan het aanleren 
van beroepsvaardigheden. Dit gebeurt op het Arbeids Trainings 
Centrum (ATC) of op stage binnen een bedrijf. De keuze van 
stage hangt af van de interesse en talenten van de leerling. 
Naast het trainen van beroepsvaardigheden kan een leerling 
ook certificaten behalen. Zo bieden wij lessen aan voor het be-
halen van het VCA-certificaat (Veiligheid Checklist Aannemers), 
Keuken assistent (KAS), sociale hygiëne, assistent groenvoor-
ziening, NIL-opleiding lassen, schoonmaak, assistent mobiliteit 
fietstechniek en vorkheftruck.

Ook de opleiding Leiding Sportieve Recreatie (LSR) wordt in 
de bovenbouw gegeven. Leerlingen die deze opleiding hebben 
afgerond, kunnen aan het werk als assistent recreatiesportlei-
der of doorstromen naar ROC niveau 2. Een enkele leerling wil 
doorstromen naar een vervolgopleiding op MBO 2 niveau en 
kan daarvoor het Entree-diploma (MBO 1) halen. Deze opleiding 
wordt aangeboden op het Emaus College, in samenwerking met 
ROC Landstede in Harderwijk.

Vervolg
onderwijs 
Het vervolgonderwijs is er op gericht om leerlingen een 
diploma te laten behalen ter voorbereiding op een beroeps
opleiding. Het Emaus College biedt de Entreeopleiding 
aan, in samenwerking met ROC Landstede in Harderwijk. 
Daarnaast is er gestart met de VMBO Basis en Kaderbe
roepsgerichte opleiding en is er een instroomklas VMBO 
Theoretische Leerweg. 

Entree opleiding
De Entree opleiding wordt gegeven in 4 fases. In elke fase ko-
men de volgende onderdelen aan bod: portfolio/vaststelgesprek-
ken, stage, de vakken: leren/loopbaan & burgerschap, Neder-
lands, Engels en rekenen. Aan het eind van de 4e fase wordt de 
opleiding afgesloten met een examen binnen Landstede, waar-
mee ze een erkend Entree diploma kunnen behalen.

VMBO BB/ KB/ TL Onderbouw
Op het Emaus College wordt vanaf het schooljaar 2017-2018 
de eerste twee leerjaren aangeboden. Het programma volgens 
de landelijk erkende leerlijnen is gericht op algemeen onderwijs 
waarbij de theorievakken Nederland, Engels, geschiedenis, 
maatschappijleer, aardrijkskunde/wereldoriëntatie, verzorging, 
biologie, wiskunde, rekenen, leefstijl en ict worden gegeven. 
Daarnaast krijgen ze ook les in meer praktische vakken als: 
beeldend vormen, techniek, consumptief, groen en bewegings-
onderwijs. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het leren 
leren, leren taken uitvoeren, leren omgaan in sociale situaties 
en het ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief.

Bovenbouw VMBO
In samenwerking met het Rietschans College wordt het onder-
wijsprogramma van de bovenbouw vormgegeven. Voor meer 
informatie verwijzen we naar de website van het Rietschans 
College: rietschanscollege@shlonderwijs.nl



Als de leerling nog in het schoolse traject zit en het uit
stroomprofielvervolgonderwijsheeft,danwordtertoege
werkt naar het behalen van diploma’s. Heeft een leerling 
uitstroomprofielarbeidinbeschermdeomgevingofarbeid,
dan zal hij/zij naar een baan toe geleid worden. De leerling 
zal zich samen met de arbeidsconsulent aanmelden bij het 
UWV voor registratie in het doelgroepenregister. 

Als de aanmelding heeft plaatsgevonden gaan onze jobcoaches 
met de leerlingen aan de slag om een passende baan of een 
beschutte werkplek te vinden. Voor de leerling is het noodza-
kelijk dat hij bij deze belangrijke stap van school naar werk de 
begeleiding op maat krijgt van onze jobcoaches, die bekend en 
vertrouwd zijn.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de website van 
onze school.

18+ en dan? Ouders

De leerlingen op onze school verdienen een optimale be
geleiding en toekomst. Daarom is de samenwerking en het 
contact met ouders belangrijk en waardevol. Zo trekken we 
samen op als partners in opvoeding en onderwijs. 

Wij streven ernaar om het contact met ouders zoveel mogelijk te 
verstevigen en de werkwijze op elkaar af te stemmen.
U wordt uitgenodigd om een kijkje te nemen op school, 
aanwezig te zijn bij de diploma-uitreiking of om het OPP te 
bespreken. Ook krijgen ouders de digitale nieuwsbrief van 
school.

Wij nodigen u uit om contact op te nemen als er iets besproken 
moet worden, dit kan telefonisch (tel:088-0407100) of via 
de mail (emauscollege@shlonderwijs.nl). Voor een goede 
samenwerking tussen ouders en school vinden wij regelmatig 
contact belangrijk. De leerkracht stemt dit met u af.

Het Emaus College heeft een medezeggenschapsraad die 
meebeslist over de organisatie van de school en de inrichting 
van het onderwijs. In de medezeggenschapsraad zitten 
vertegenwoordigers van personeel en ouders. 



Belangrijke informatie voor ouders

Aanmelden 
Wanneer een leerling aangemeld wordt bij het Emaus College 
vindt er eerst een oriënterend gesprek plaats met ouders en 
leerling om te kijken of de school bij de leerling past.
Voor plaatsing op het Emaus College moet een leerling in het 
bezit zijn van een Toelaatbaarheids Verklaring (TLV). Deze is 
verkrijgbaar bij het Samenwerkingsverband uit de eigen regio.
Leerlingen kunnen aangemeld worden bij de intakecoördinator 
(Remke Huisman). Informatie kunt u krijgen via de website www.
shlonderwijs.nl of telefoonnummer 088-0407100.
Leerlingen die aangemeld worden op Groot Emaus hebben vanzelf-
sprekend een plek op het Emaus College in het kader van de 3-mili-
eus voorziening. Ouders hoeven hier geen actie op te ondernemen.

Commissie van Begeleiding
De Commissie van Begeleiding draagt zorg voor de inplaat-
sing en doorplaatsing van leerlingen en geeft advies m.b.t. de 
vervolgopleiding. In het CvB worden leerlingen besproken, die 
extra hulp nodig hebben.

Taxivervoer
De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het taxivervoer 
van de leerlingen. Een aanvraag kan gedaan worden bij de 
gemeente. School geeft hiervoor een vervoersverklaring af.

Vrij vragen
Vrijstelling kan alleen worden verleend:
• indien de jongere wegens ziekte is verhinderd.
• wegens vervulling van plichten voortvloeiende uit godsdienst 

of levensovertuiging.
• indien dat incidenteel vanuit behandelingsindicatie 

noodzakelijk wordt geacht. Dit gebeurt altijd in overleg met de 
orthopedagoog en de locatiedirecteur van de school.

• wegens familieomstandigheden.

Een beroep op vrijstelling wegens vakantie kan slechts één 
maal worden verleend voor ten hoogste 10 dagen per school-
jaar, wanneer één van de ouders vanwege de specifieke aard 
van het beroep alleen buiten de schoolvakanties met hun kind 
op vakantie kan gaan. Alle andere redenen worden niet toege-
staan. Het verzoek moet schriftelijk ingediend worden bij school. 
Wilt u vrij vragen voor meer dan 10 dagen per schooljaar, dan 
beslist in dit geval de leerplichtambtenaar van de gemeente 
waar uw kind staat ingeschreven.

Verzuimregeling
De leraren registreren elke dag of de leerlingen aanwezig 
zijn. Er is direct contact met de groepsleiding of de ouders/
verzorgers als de leerling niet op de bestemde plaats is. Bij 
ongeoorloofd verzuim zal de school contact opnemen met de 
leerplichtambtenaar. 

Klachtenregeling
Heeft u een klacht, dan kunt u deze melden aan het klachtense-
cretariaat, t.a.v. Remke Huisman, Groene Allee 120, 3853 JW 
Ermelo, telefoonnummer 088-0407100.

Om u als ouders/verzorgers te informeren over het schoolveilig-
heidsplan en het protocol medicijngebruik, verwijzen wij u naar 
de website www.shlonderwijs.nl  

Leerlingenraad
Het Emaus College heeft een actieve leerlingenraad.

Schoolmaatschappelijk werk
Schoolmaatschappelijk werk is een laagdrempelige voorziening 
voor ouders om te ondersteunen bij opvoeding of hulpverlening.

Kledingvoorschrift
Bij ons is de afspraak, dat het personeel en de leerlingen in het 
gedrag en kleding de “normale” fatsoensnormen gebruiken. Wij 
geven geen specifiek verbod m.b.t. kleding, maar wel richtlijnen. 
Voor leerlingen gebeurt dit altijd in overleg met de ouders, de 
groepsleiding, de leerling en de groepsleraar. 
Sportkleding is verplicht tijdens de sportlessen en niet toege-
staan tijdens overige lesuren.

Rookbeleid
Het Emaus College is vanaf schooljaar 2017-2018 een rookvrije 
school. Dit betekent dat roken op het Emaus College en stage 
verboden is voor leerlingen en medewerkers. 

Telefoongebruik
Het is verboden de telefoon tijdens lesuren te gebruiken.

Lestijden school
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag: 
08.30 – 14.45 uur
vrijdag:
08.30 – 12.30 uur

Ochtendpauze:   15 minuten
Middagpauze:   15 minuten 

Lestijden arbeidsafdeling
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag:
08.15 – 15.30 uur
vrijdag: 
08.15 – 12.30 uur 

Ochtendpauze:   15 minuten
Lunchpauze:   30 minuten
Middagpauze:   15 minuten

Vakantierooster
Herfst   20/10 - 28/10
Kerst   22/12 - 06/01
Voorjaar  23/02 - 03/03
Mei/Pasen  19/04 - 05/05
Hemelvaart  30/05 - 31/05
Pinksteren  10/06 - 14/6
Zomer   20/07 - 01/09

Studiedagen
Donderdag 20 en vrijdag 21 september
Maandag 8 oktober
Woensdag 14 november
Maandag 3 december
Woensdag 6 februari
Donderdag 18 april
Dinsdag 11 juni

Ouderdag
De ouderdag wordt gehouden op vrijdag 19 oktober 2018 
gehouden. U bent van harte welkom.  
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De gemiddelde cijfers geslaagden schoolbrede vakken
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 Ondanks dat de leerlingen een onderwijstraject volgen 
van gemiddeld tussen de 6 en 12 maanden, slagen veel 
leerlingen voor hun examen met mooie cijfers.
De opzet van het landelijk VCA examen is veel taliger 
geworden waardoor het voor onze leerlingen moeilijker is 
om het examen te behalen.

 Bij de instroom is bekend waar de leerling vandaan komt. 
Bij de uitstroom is het moeilijk om een passende plek in de 
regio te vinden en schakelen we regelmatig het SWV in en 
melden we bij het RMC bij de regio van herkomst.
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