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Almere

Voorwoord

Goed onderwijs is de basis van een samenleving waarin iedereen de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen.
Het draagt bij aan kennis en kansen en zorgt voor zelfbewuste en zelfredzame inwoners. Het rapport de
Lokale Staat van het Onderwijs geeft ieder jaar een prachtig overzicht van hoe het ervoor staat met de
kwaliteit van het Almeerse onderwijs. Daarmee zijn de gegevens duidelijk, toegankelijk en vindbaar voor
iedereen. Weinig andere gemeenten geven op deze manier en over een langere periode een dergelijk compleet
overzicht.

Investeren in ontwikkeling
De gemeente gaat niet direct over de inhoud van het onderwijs. Dat is in de eerste plaats een taak van de
scholen zelf. We bieden wel randvoorwaarden, zoals goede onderwijshuisvesting waar leerlingen en leraren
zich thuis kunnen voelen. En vervoer voor wie het niet lukt om zelfstandig naar school te gaan. Bovendien
gaat de gemeente over het jeugdbeleid. De gemeente en de schoolbesturen ontmoeten en versterken elkaar
in inspanningen gericht op de bredere ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ook ouders hebben hierin
uiteraard een essentiële rol.

Geen kind onnodig thuis
Speciale aandacht is er in Almere voor het voorkomen van verzuim, schooluitval en thuiszitters. Ieder kind
dat geen passende onderwijsplek kan vinden, is er één te veel. Daarom trekken onze leerplichtambtenaren
nauw op met de scholen om (het oplopen van) problemen vroegtijdig te helpen voorkomen. Vooral de mbo’s
hebben sinds dit jaar meer inzicht in hun verzuimcijfers en de achtergronden van thuiszitters.

Goede voorwaarden creëren
De samenwerking met het onderwijs is verankerd in de Lokaal Educatieve Agenda (LEA). Hierbinnen
versterken we de doorgaande ontwikkel- en leerlijnen binnen het gehele onderwijs. We versterken ook de
samenwerking tussen onderwijs en andere maatschappelijke organisaties. En we blijven streven naar een
kwalitatief goed (onderwijs) aanbod op alle niveaus.
Bij alles wat we doen voor het onderwijs (en voor het jeugdbeleid in bredere zin) geldt het motto: goede
voorwaarden creëren, zodat kinderen zich naar vermogen kunnen ontwikkelen. Daar gaan we nu voor en
daar blijven we voor gaan. Want mensen wonen en leven graag in een stad met goed onderwijs.

Onderwijs als bouwsteen voor een toekomstbestendig
Almere
Deze Staat van het Onderwijs laat een goed beeld zien van het onderwijs in Almere.
In de periode 2015 -2016. In deze periode is ook een strategisch
perspectief ontwikkeld voor het onderwijs in Almere in de toekomst.
Onderwijs als bouwsteen voor een toekomstbestendig Almere. De rol
van de overheid is gericht op het zorgen dat de instrumenten met elkaar
in dezelfde richting wijzen. Voor Almere is dit niet anders: willen de
grote mogelijkheden benut worden, dan is het zaak om samenhang aan
te brengen in de instrumenten die ter beschikking staan. We houden de
focus op de basisvoorwaarden die nodig zijn om het Almeerse onderwijs
zich in de volle breedte te laten ontwikkelen.

René Peeters
Wethouder Jeugd, Maatschappelijke Ontwikkeling, Onderwijs en Sport
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Managementsamenvatting

Almere

Deze Lokale Staat van het onderwijs in Almere 2015/2016 is de eerste Lokale Staat die in de nieuwe opzet
verschijnt. In 2015 is de nieuwe Lokaal Educatieve Agenda 2015-2019 (LEA 2015-2019) opgesteld. En
met de vernieuwing van de Lokaal Educatieve Agenda is ook de Lokale Staat vernieuwd.
Binnen de nieuwe LEA zijn drie programmalijnen geformuleerd:
• het versterken van de samenwerking tussen het onderwijs en andere maatschappelijke partners;
• het versterken van doorgaande ontwikkelings- en leerlijnen, en;
• een kwalitatief goed onderwijsaanbod.
De nieuwe Lokale Staat richt zich meer dan eerdere edities, op de kerndoelstellingen die binnen deze drie
programmalijnen zijn geformuleerd. Daarnaast geeft deze rapportage een overzicht van de basisgegevens
over het onderwijs in Almere.

Programmalijn 1: Samenwerking onderwijs – maatschappelijke partners
De samenwerking tussen onderwijs en andere maatschappelijke partners is zich (nog) (verder) aan het
ontwikkelen. Hoewel ook eerder de lijntjes tussen onderwijs en maatschappelijke partijen in de praktijk niet
ontbraken, zijn er in 2015/2016 meerdere initiatieven gericht op samenwerking verder versterkt of in gang
gezet.
Zo is er in 2015/2016 -gericht op de leeftijdsgroep 0-6 jaar1 een start gemaakt met het periodiek overleg
Het Jonge Kind. In dit overleg werken kinderopvangorganisaties en basisscholen aan thema’s zoals ouderbetrokkenheid, doorgaande leerlijnen en preventie en vroegsignalering. De wat oudere kinderen -de leeftijdsgroep 4-19 jaar- krijgen op school, als dat nodig is, ondersteuning binnen een structuur waarin onder
andere de jeugdgezondheidszorg vertegenwoordigd is. Dat er een ondersteuningsstructuur is, is al langer het
geval. Nieuw in 2015/2016 is dat een aantal stedelijke voorzieningen onderwijsjeugdhulparrangementen met
aanbieders ontwikkeld hebben. Hierdoor wordt jeugdhulp ook specifiek op school en afgestemd met het
onderwijsaanbod, aangeboden. Overkoepelende afspraken over de samenwerking tussen de Almeerse
ondersteunings- en hulpstructuur met instellingen voor middelbaar of hoger beroepsonderwijs in Almere
zijn er nog niet. Deze afspraken gaan wel deel uitmaken van het Op Overeenstemming Gericht Overleg
(OOGO) dat in 2016/2017 voorbereid wordt.

Programmalijn 2: Doorgaande ontwikkelings- en leerlijnen
Op 1 oktober 2015 is 30% van de Almeerse bevolking jonger dan 23 jaar. Deze kinderen en jongeren
doorlopen het onderwijs, en hebben daarbij te maken met verschillende overgangen: de overgang van
kinderopvang naar basisschool, naar het voortgezet onderwijs, en voor veel leerlingen de overgang naar het
middelbaar of hoger beroepsonderwijs. Soepele overgangen en doorgaande leer- en ontwikkellijnen zijn
daarom van belang.
In deze Lokale Staat komen de overgangen en doorgaande leerlijnen op verschillende manieren naar voren.
Zo stromen kinderen door van kinderdagverblijf naar basisschool en wordt er om deze overgang te faciliteren
gewerkt via het Protocol overgang voorschool–vroegschool. Als onderdeel hiervan wordt onder andere het
instrument Peuterestafette ingezet. Wat verderop in de schoolloopbaan stromen basisschoolleerlingen door
naar het voortgezet onderwijs. Almeerse leerlingen krijgen aan het eind van de basisschool wat minder vaak
dan landelijk een advies voor havo of vwo (voor 2015/2016: Almere: 42%, landelijk: 45%). In 2015/2016
volgt in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs bijna één op de vijf leerlingen een opleiding op een
hoger (opstroom), en ongeveer één op de tien leerlingen een opleiding op een lager niveau (afstroom) dan op
1 In dit rapport en deze samenvatting wordt gebruik gemaakt van een aangepaste leeftijdsindeling uit de LEA , de (overlappende) leeftijdsgroepen 0 tot 6 jaar,
4 tot 19 jaar, 16 tot 23+-jaar.
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de basisschool geadviseerd was. Als er voor het vwo ook gekeken wordt naar het vierde leerjaar, blijkt dat
bijna een derde van de leerlingen met een vwo-advies een lagere opleiding volgt dan het vwo. De op- en
afstroom in het derde leerjaar is in 2015/2016 wel wat afgenomen ten opzichte van 2014/2015.
Aan het eind van het voortgezet onderwijs nemen leerlingen deel aan het eindexamen. De slaagpercentages
aan het eind van het voortgezet onderwijs zijn de afgelopen jaren gestegen en lopen steeds meer gelijk aan
het landelijk beeld. In 2014/2015 komen de slaagpercentages op havo en vmbo overeen met de landelijke
percentages (havo:87%, vmbo: 95%), het slaagpercentage op vwo in Almere is sinds 2010/2011 toegenomen
en ligt in 2014/2015 met 91% nipt onder het landelijke percentage van 92%.
Leerlingen kunnen na het voortgezet onderwijs doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs. Vanuit
het middelbaar beroepsonderwijs vallen Almeerse leerlingen in 2015/2016 wat vaker dan landelijk uit zonder
een startkwalificatie te hebben behaald. Dit is gebaseerd op de landelijke definitie waarin gekeken wordt naar
de uitval van leerlingen in het voorafgaande schooljaar. Bij gebruik van de Almeerse definitie, waarin
gekeken wordt naar de uitval van jongeren tot en met 22 jaar, ongeacht in welk schooljaar de uitval heeft
plaatsgevonden, is de uitval van Almeerse jongeren vanuit het mbo in 2015/2016 wel afgenomen ten
opzichte van 2014/2015.
Een andere moment in de schoolloopbaan van een deel van de jongeren is de overgang van mbo naar hbo.
Bij de overgang van het middelbaar naar het hoger onderwijs stroomt bijna zes van de tien associate degree
en bachelorstudenten in Almere met een Almeerse mbo-vooropleiding door naar het tweede leerjaar. Dit
percentage is in 2015/2016 toegenomen ten opzichte van 2014/2015.

Programmalijn 3: Kwalitatief goed (onderwijs-)aanbod
Het oordeel van de Inspectie van het onderwijs laat voor het onderwijs in Almere een gemengd beeld zien.
De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt formeel de kwaliteit van de scholen primair en voortgezet
onderwijs, het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Scholen, of afdelingen binnen
het voortgezet onderwijs, krijgen óf een basisarrangement óf zijn (zeer) zwak.
Het aandeel (zeer) zwakke basisscholen is in Almere de afgelopen jaren sterk afgenomen. Op 1 september
2012 was nog 12,7% van de inspectielocaties zwak 2. Dit aandeel is sinds 2012 afgenomen tot iets minder
dan 3% van de scholen primair onderwijs in september 2014. Het aandeel zwakke basisscholen en zwakke
afdelingen binnen het voortgezet onderwijs ontwikkelt zich in 2015/2016 wat minder goed. Op 1 september
2015 heeft Almere 3 zwakke basisscholen, dit is een aandeel van 4,2%. Dit is wat hoger dan het aantal en
percentage van 2 zwakke scholen en 2,7% op 1 september 2014. Het aandeel (zeer) zwakke afdelingen
binnen het voortgezet onderwijs bedraagt 5,0% op 1 september 2015. Dit aandeel is op 1 april 2016
toegenomen naar 12,2%3. Ook bij het mbo beoordeelt de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteit. In
schooljaar 2015/2016 geeft de Inspectie twee van de mbo’s met vestigingen in Almere een voldoende, en één
mbo een onvoldoende op het gebied van kwaliteitsborging4.
Twee kerndoelstellingen uit deze Lokale Staat gaan over de resultaten op het gebied van taal en woordenschat. De eerste kerndoelstelling is dat er minder kinderen met een taalachterstand op vierjarige leeftijd het
basisonderwijs instromen. Om in kaart te brengen of deze doelstelling behaald is, is er gekeken naar de
toetsresultaten van jonge kinderen op de toets Taal voor Kleuters. Uit de vergelijking van de verdeling van
toetsresultaten ten opzichte van landelijke gegevens blijkt dat relatief weinig leerlingen in Almere een lage
score hebben op deze toets. De tweede kerndoelstelling is dat minimaal 60% van de leerlingen op of boven
het landelijk gemiddelde scoort op woordenschat en begrijpend lezen. Uit de resultaten op de toets Woordenschat blijkt dat slechts drie tot vier van de tien kinderen in groep 3 en 4 op Almeerse scholen in het
schooljaar 2015/2016 een toetsscore hebben van op of boven het landelijk gemiddelde. Landelijk is dit
aandeel 50%. Dit duidt in tegenstelling tot de resultaten op de toets Taal voor Kleuters niet op een goede
beheersing van in ieder geval dit deelgebied van Taal.

2 Om de vergelijkbaarheid van het aandeel zwakke scholen met landelijk te verbeteren is met ingang van deze Lokale Staat de manier van tellen aangepast. In
plaats van een telling van het aantal zwakke scholen op basis van brin- en vestigingsnummers van DUO wordt nu het aantal zwakke inspectielocaties geteld.
Ook zijn de peilmomenten in het jaar aangepast.
3 Op 24 april 2017 (meest recente stand van zaken) kent Almere 2 zwakke afdelingen op het vo, een aandeel van 5,3% van de beoordeelde afdelingen (bron:
Inspectie van het Onderwijs)
4 In het rapport van de Inspectie van het Onderwijs van 28 september 2016 heeft het mbo met de onvoldoende op kwaliteitsborging alsnog een voldoende op dit
onderdeel behaald.
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Almere

Inleiding

Gemeente, schoolbesturen en andere partners hebben in 2015 een nieuwe Lokaal Educatieve Agenda
2015-2019 opgesteld (LEA 2015-2019). Deze LEA 2015-2019 is een opvolger van de LEA en de LEA
plus Almere en richt zich meer dan haar voorgangers op het borgen van successen die eerder zijn behaald.
De beweging naar het meer borgen van successen en het ontstaan van de nieuwe LEA in een tijd met veel
veranderingen binnen het sociaal domein, is terug te zien in de nieuwe opzet. Verbinding, preventie, samenhang, en de samenwerking tussen gemeente, schoolbesturen en andere maatschappelijke partners zijn
sleutelbegrippen.
De centrale focus in de LEA 2015-2019 is het benutten van talenten van alle Almeerse kinderen van 0 tot
23+jaar. De nieuwe LEA is opgebouwd rond drie leeftijdsgroepen (0-6 jaar, 4-16 jaar, 16-23+ jaar) en drie
programmalijnen: het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en andere maatschappelijke
partners, het versterken van doorgaande ontwikkelings- en leerlijnen en kwalitatief goed (onderwijs-)
aanbod. Zie figuur 1 hieronder.5

In verbinding voor Almeers talent

Domeinen

0-6

4-16

16-23+

Alle jonge kinderen maken
een optimale ontwikkeling
door

Alle kinderen voorbereid op
de toekomst

Meer jongeren studeren met
succes in Almere

Intergrale aanpak
Het Jonge Kind

Sturen op verbinding en professionalisering
1. Versterking verbinding van domein onderwijs met de domeinen
om het onderwijs heen (o.a. zorg, veiligheid, sport, ouders etc.)
2. Doorgaande ontwikkelings- en leerlijnen
3. Kwaliteit van het (onderwijs)aanbod blijft leidend

MBO-HBO-WOArbeidsmarkt

5 Alle informatie over de opzet van de nieuwe LEA is ontleend aan de publicatie LEA 2015-2019: in verbinding voor Almeers talent, gemeente Almere, 2015.
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Van een nieuwe LEA naar een vernieuwde Lokale Staat
De nieuwe LEA werkt door in de opzet van deze Lokale Staat. Nadat de Lokale Staat tijdens de voorafgaande LEA-periodes jaarlijks in de vorm van een uitgebreide rapportage werd weergegeven, is de Lokale Staat
van het onderwijs met de start van de nieuwe LEA 2015-2019 vernieuwd. Op basis van advies door
onderzoeksbureau Oberon6 en naar aanleiding van gesprekken tussen gemeente en verschillende onderwijspartners is er gekozen voor een nieuwe, compacte opzet.
Onderdeel van de opzet van deze nieuwe Lokale Staat is de voorliggende jaarlijkse basisrapportage gericht
op de drie programmalijnen en leeftijdsgroepen. Deze basisrapportage richt zich op een selectie van kerndoelstellingen die gemeente en schoolbesturen in gezamenlijkheid voor de drie leeftijdsgroepen en programmalijnen hebben geformuleerd. Voor de weergave in de Lokale Staat zijn de leeftijdsgroepen uit de LEA iets
verbreed zodat ze overlappen7. Zie tabel 1 voor een kort overzicht van de geselecteerde doelstellingen,
onderverdeeld naar programmalijnen en leeftijdsgroepen. Daarnaast blijft de Lokale Staat een overzicht
geven van de basisgegevens over het onderwijs in Almere8.
Tabel 1: Geselecteerde kerndoelstellingen
Programmalijn
Samenwerking

Doorgaande lijn

Leeftijd
0 tot 6 jaar

4 tot 19 jaar

16 tot 23+-jaar

Samenwerking tussen
onderwijs, voorschoolse
voorzieningen en de
Almeerse zorgstructuur

Scholen maken onderdeel uit
van de jeugdondersteuningsstructuur

Minder uitval in het hbo

Minder schoolverlaters in het
voortgezet onderwijs

Mbo en hbo maken deel uit van de ondersteuningsstructuur voor de jeugd

Overdracht van voor- naar
vroegschool is optimaal
geregeld

De overgang po-vo verloopt
goed, minder op/ afstroom in
het vo

In 2018 stroomt meer dan 65% van de
studenten met een mbo-vooropleiding in
Almere met een bachelor of associate degree
(AD) door naar het tweede jaar

Samenwerking van alle
basisscholen in Almere met
voorschoolse voorzieningen
op basis van leerlingstromen
en een gedeelde pedagogische visie

Overgang vmbo-mbo verloopt
goed; minder uitval in het mbo,
niet hoger dan landelijk

Het percentage hoofdfase studenten met een
mbo- vooropleiding dat binnen vijf studiejaren
afstudeert met een bachelor in Almere is per 1
januari 2019 minimaal 75%

Jongeren op het mbo hebben inzicht in hun
studiesucces op het hbo en in de vaardigheden
die ze daarvoor nodig hebben. Studenten
worden op het mbo begeleid in het maken van
de juiste studiekeuze voor een hbo-studie
Kwaliteit

Minder kinderen met een
taalachterstand stromen in in
het basisonderwijs

Geen zwakke scholen meer en
meer scholen met het
predicaat goed volgens de
inspectienorm

Het hbo in Almere staat landelijk goed op de
kaart en scoort bovengemiddeld in diverse
benchmarks

In 2019 scoort 60% van de
leerlingen in de groepen 3, 4
en 5 op of boven het landelijke
gemiddelde op de toetsen
Woordenschat en Begrijpend
Lezen

Mbo’s die opleidingen in Almere aanbieden
worden positief beoordeeld

Hbo’s die opleidingen in Almere aanbieden
worden positief beoordeeld

Leeswijzer
Dit rapport is opgebouwd op basis van de indeling naar leeftijdsgroepen en programmalijnen uit de LEA
2015-2019:
- Hoofdstuk 1 geeft een overkoepelend overzicht van de basisgegevens van het onderwijs in Almere.
- Hoofdstukken 2 t/m 4 gaan nader in op de ontwikkelingen binnen de drie (overlappende) leeftijdsgroepen. Deze hoofdstukken geven eerst een overzicht van het aantal kinderen of jongeren binnen de leeftijdsgroep en gaan daarna in op de hierboven benoemde kerndoelstellingen. Hiervoor worden verschillende
indicatoren gebruikt, zie hiervoor het kader.
6 Naar een nieuwe Almeerse LEA-monitor, startnotitie monitoropzet, Oberon, mei 2016
7 De leeftijdsgroep 4-16 jaar uit de LEA is verbreed naar 4-19 jaar.
8 Een ander onderdeel van de Lokale Staat is kwalitatieve verdieping, een (andere) publicatie die bij behoefte naar verdieping kan verschijnen.

14

Lokale Staat van het Onderwijs in Almere 2015/2016

Het rapport sluit af met een aantal bijlagen. Deze bijlagen geven een meer gedetailleerde uitwerking van de
basisgegevens en kerndoelstellingen.

Gebruikte symbolen
Om het behalen van de kerndoelen weer te geven wordt gewerkt met indicatoren. Veel indicatoren zijn gericht
op het aantal betrokken instellingen, onderwijskrachten en professionals en/of het aantal bereikte kinderen en
jongeren. Deze indicatoren worden weergegeven door middel van de volgende symbolen.
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Aantal instellingen		

Aantal professionals		
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groep 7
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Aantal oudere kinderen		

pubers

pubers

pubers

Aantal jongeren

Kerndoelstellingen
De kerndoelstellingen zijn zoveel mogelijk meetbaar geformuleerd. Bij deze eerste Lokale Staat is het niet
mogelijk om bij alle doelstellingen aan te geven of de doelstellingen wel of niet behaald worden. Voor de
doelstellingen waarvoor dit wel mogelijk is wordt met vinkjes (V), ongeveer gelijktekens(±) en minnetjes (-)
aangegeven of:
• De Almeerse ‘eigen’ doelstelling (de kerndoelstelling) wel of niet behaald wordt;
• Almere beter of slechter scoort dan landelijk;
• Er bij deze meting beter of slechter gescoord wordt dan bij de voorafgaande meting.
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1. Het onderwijs in Almerebasisinformatie

Almere

Het lokaal onderwijsbeleid, vastgelegd in de LEA 2015-2019, richt zich op het benutten van talenten van
alle Almeerse kinderen van 0 tot 23(plus) jaar.
Dit hoofdstuk geeft basisinformatie over het onderwijs in Almere. De volgende hoofdstukken geven meer
specifieke informatie over het behalen van de kerndoelen die gelden voor de (overlappende) leeftijdsgroepen:
0 tot 6 jaar, 4 tot 19 jaar, 16 t/m 22 jaar.

1.1 Kinderen en jongeren
Op 1 oktober 2015 telt Almere in totaal 59.853 kinderen en jongeren van 0 tot en met 22 jaar binnen haar
gemeentegrenzen. Dit is 30% van de Almeerse bevolking, zie figuur 2.
Figuur 2: Leeftijdsverdeling Almeerse bevolking,
1 oktober 2015
Bron: BRP
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1.2 Onderwijs
Voor- en vroegschoolse educatie
Jonge kinderen met een taal- of ontwikkelingsachterstand komen in aanmerking voor extra ondersteuning
door middel van voor- en vroegschoolse educatie (vve).
In de voorschoolse periode (twee- en driejarigen) wordt vve aangeboden op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, in de vroegschoolse periode (vier- tot en met vijfjarigen) in de eerste twee groepen van de
basisschool. Almere werkt voor voorschoolse educatie met een doelgroep van gewichtenkinderen en kinderen
met een risico op een taal- of ontwikkelingsachterstand en voor vroegschoolse educatie met een doelgroep
van kinderen met een leerlinggewicht.
Binnen voor- en vroegschoolse educatie kan er gesproken worden van het bereik in termen van vve-plekken, dit is het totaal aantal gesubsidieerde vve-plekken. Daarnaast onderscheiden we het doelgroepbereik.
Het doelgroepbereik is het aantal kinderen dat met vve bereikt wordt ten opzichte van het aantal kinderen
binnen de doelgroep voor vve.
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Figuur 3 geeft een overzicht van de ontwikkeling
van het doelgroepbereik van voor- en vroegschoolse educatie. Het voorschools doelgroep
bereik bedraagt 56% op 1 oktober 2015. Op 1
oktober 2015 volgen in totaal 601 kinderen van
het geschatte aantal van in totaal 1079 kinderen
met een leerlinggewicht9 of een andere indicatie
vve bij een kinderopvangorganisatie10. Ten opzichte
van oktober 2014 is op
1 oktober 2015 het aantal doelgroepkinderen
toegenomen, wat leidt tot een wat lager bereik op
1 oktober 201511.
Het vroegschools bereik bedraagt 46% op
1 oktober 2015. In totaal volgen op 1 oktober 185
vier- en vijfjarige gewichtenkinderen van de 403
Almeerse vier- en vijfjarige gewichtenkinderen
onderwijs op één van de dertig scholen met
vve-aanbod12. Ten opzichte van oktober 2014 is in
oktober 2015 zowel het totale aantal als het
bereikte aantal vier- en vijfjarige gewichtenleerlingen wat afgenomen. Zie bijlage A voor een
overzicht van locaties met een voor- of vroegschools aanbod.

DOELGROEP VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE
Gemeenten hebben beleidsvrijheid om te bepalen
welke groepen kinderen er onder de doelgroep voor
vve vallen. Almere werkt voor voorschoolse educatie
vanaf oktober 2011 met een doelgroep van kinderen
van 2,5 tot en met 3 jaar die voldoen aan één of
meerdere van de volgende criteria:
1.	Het kind heeft een gewicht conform de gewichtenregeling
2.	Taalaanbod: de ouders spreken thuis geen
Nederlands
3.	Taalaanbod: de (taal-)omgeving is onvoldoende
stimulerend
4.	Het kind loopt risico op een sociaal-emotionele
ontwikkelingsachterstand
De doelgroep voor vroegschoolse educatie bestaat uit
vier- tot en met vijfjarige gewichtenkinderen.
De verantwoordelijkheid voor vroegschoolse educatie
ligt bij de schoolbesturen.

Figuur 3: Ontwikkeling doelgroepbereik voor- en
vroegschoolse educatie, per 1 oktober
Bron: Monitor Voor- en vroegschoolse educatie 2012/2013,
gemeente Almere, oktober 2013 (2012). De Schoor en peiling
kinderopvangorganisaties(gegevens 2013, 2014 en 2015),
Almeerse resultaatafspraken vve, uitkomsten eerste meting,
gemeente Almere, december 2015 (gegevens 2014).
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9 Schatting op basis van het aantal vier- en vijfjarige gewichtenleerlingen.
10 Dit zijn de locaties die door welzijnsorganisatie de Schoor geregistreerd staan als vve-locatie plus locaties die op basis van de informatie van de afdeling
Leren en Cultuur benaderd zijn als mogelijke vve-locatie en zelf aangeven dat ze als locatie vve aanbieden. Naast de locaties die bij de Schoor als vve-locatie
geregistreerd staan zijn er vijftien mogelijke vve-locaties benaderd waarvan er tien locaties hebben aangegeven dat ze vve-aanbieden. Kinderen waarvan
geregistreerd staat dat zij vve volgen zijn onder het bereik gerekend bij vier dagdelen vve. Van de kinderen die volgens de opgave van de daarnaast benaderde
kinderopvangorganisaties vve volgen is het aantal dagdelen vve niet bekend. Deze kinderen zijn allemaal toegerekend aan het bereik.
11 Het bereik van voorschoolse educatie kan ook uitgedrukt worden ten opzichte van het aantal gewichtenkinderen (de landelijke doelgroep). Op deze manier
berekend bedraagt het bereik 207% op 1 oktober 2015.
12 Almere kent volgens publicatie Almeerse resultaatafspraken vve op 1 oktober 2014 33 vve-locaties. Door het opheffen van een vve-locatie en het onder een
ander brinnummer brengen van een schoollocatie waardoor deze locatie verhuist van een brinnummer van een school met, naar een school zonder vve, en
het niet meer apart kunnen onderscheiden van een schoollocatie heeft Almere op 1 oktober 2015 30 vve-locaties.
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Basisonderwijs en voortgezet onderwijs
Kinderen van 4 tot en met ongeveer 12 jaar volgen onderwijs op een basisschool, een school voor speciaal
basisonderwijs of speciaal onderwijs. Oudere kinderen kunnen terecht op het voortgezet onderwijs of het
voortgezet speciaal onderwijs. Na het voortgezet onderwijs kunnen kinderen doorstromen naar middelbaar
beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs.
Almere kent op 1 oktober 2015 73 basisscholen, drie scholen speciaal basisonderwijs, drie scholen voor
(voortgezet) speciaal onderwijs en zestien scholen voor voortgezet onderwijs13 (telling volgens indeling naar
brin- en vestigingsnummers DUO14). Zie tabel 2 voor een overzicht van de scholen en leerlingaantallen15.

Tabel 2: Scholen en leerlingen primair en voortgezet onderwijs, op peildatum 1 oktober 2015.
Bron: DUO
basisonderwijs
speciaal basisonderwijs (sbo)
(voortgezet) speciaal onderwijs((v)so)
voortgezet onderwijs

aantal scholen

73

aantal leerlingen

20088

aantal scholen

3

aantal leerlingen

681

aantal scholen

3

aantal leerlingen

695

aantal scholen

16

aantal leerlingen

13475

• Basisscholen: gewichtenleerlingen
Binnen het basisonderwijs wordt er gewerkt met de gewichtenregeling. Dit is een regeling die bepaalt hoeveel
extra middelen basisscholen krijgen voor het verminderen van onderwijsachterstanden bij gewichtenleerlingen. Gewichten worden toegekend op basis van de (lage) opleiding van de ouders16. Het aandeel gewichtenleerlingen in Almere bedraagt 9% in 2015 en komt daarmee overeen met het landelijk gemiddelde (Bron:
DUO). Zie bijlage A voor een overzicht van het aandeel gewichtenleerlingen per wijk Passend Onderwijs.
• Overgang basisonderwijs naar voortgezet onderwijs: schooladviezen
Na het primair onderwijs kunnen leerlingen doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Ze ontvangen
hiervoor een schooladvies. Figuur 4 geeft een overzicht van de gegeven schooladviezen in Almere en in
Nederland. Verschillende schooladviezen zijn voor de overzichtelijkheid samengevoegd: Vso en PrO, de
verschillende richtingen van het vmbo en adviezen voor havo, havo/ vwo of vwo. Het gecombineerde advies
vmbo gt/ havo wordt vooral landelijk ook gegeven en valt tussen deze indeling in; dit advies wordt daarom
apart onderscheiden.
In 2015/2016 ontvangt 42% van de leerlingen op Almeerse scholen een advies voor het havo of vwo. Dit
aandeel is wat lager dan in 2014/2015, toen 44% van de leerlingen dit advies kreeg. Het aandeel in
2015/2016 is ook lager dan landelijk, landelijk ontving 45% van de leerlingen een advies voor havo of vwo.
Zie bijlage A voor een cijfermatig overzicht van de ontwikkeling in schooladviezen voor Almere, de vier grote
steden en Nederland.

13 In de Lokale Staat 2014/2015 is het Taalcentrum vo abusievelijk meegeteld als vo-school. Het aantal vo-scholen op 1 oktober 2014 bedroeg daarom zeventien,
in plaats van de aangegeven achttien scholen.
14 Er kunnen meerdere schoollocaties onder een brin- en vestigingsnummer vallen, het aantal schoollocaties in de stad kan daarom hoger zijn dan het aantal
scholen naar brin- en vestigingsnummer.
15 Leerlingen die in Almere op school zitten. Leerlingen met ‘rugzakjes’ of ondersteuningsarrangementen op eigen school worden niet apart onderscheiden.
16 Er zijn twee “gewichten”, een gewicht 0,3 en een gewicht 1,2. Een gewicht 0,3 betekent dat beide ouders of de ouder die belast is met de dagelijkse
verzorging, laagopgeleid zijn/is (laagopgeleid: hoogstbehaalde opleiding maximaal lbo/ vbo, praktijkonderwijs of vmbo basis- of kaderberoepsgerichte
leerweg). Een gewicht 1,2 betekent daarnaast dat één van de ouders maximaal basisonderwijs heeft gevolgd.

Lokale Staat van het Onderwijs in Almere 2015/2016

19

Figuur 4: Schooladviezen Almere 2014/2015, 2015/2016 en Nederland 2015/2016
Bron: DUO.
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• Overgang basisschool naar voortgezet onderwijs: scores eindtoets
In 2015/2016 ontvangen leerlingen aan het eind van de basisschool hun schooladvies, vastgesteld op basis
van een berekend advies en leggen daarna de eindtoets af. Als leerlingen de eindtoets beter maken dan op
basis van het advies verwacht zou worden, moet de school het advies “heroverwegen”. Deze heroverweging
kan tot gevolg hebben dat het schooladvies naar boven wordt bijgesteld. Het schooladvies kan niet, als gevolg
van het minder goed maken van de eindtoets naar beneden worden bijgesteld.
Sinds het schooljaar 2014/2015 zijn scholen verplicht om kinderen op het regulier onderwijs één van de
door de overheid goedgekeurde eindtoetsen te laten maken17. Scholen kunnen voor 2015/2016 kiezen voor
de Centrale Eindtoets (opvolger van de Cito-toets), de toetsen IEP en Route8.
In 2015/2016 heeft de grote meerderheid van de Almeerse scholen gekozen voor de Centrale Eindtoets, net
zoals in 2014/2015. Landelijk zit er in 2015/2016 meer variatie in de keuze voor de eindtoetsen18.
Een vergelijking met de gemiddelde score in Almere met landelijk is daarom weinig zinvol. Dit omdat
waarschijnlijk juist scholen met een specifiek profiel overgestapt zijn naar een nieuwe, andere toets dan de
Centrale Eindtoets. Doordat de grote meerderheid van de Almeerse scholen in beide jaren wel gekozen heeft
voor één toets, is een vergelijking van gemiddelde toetsscores in 2014/2015 en 2015/2016 wel mogelijk. Zie
figuur 5 (scores Centrale  Eindtoets lopen van 500-550).
Figuur 5: Gemiddelde scores Almeerse leerlingen op de Centrale Eindtoets jaren 2014/2015 en 2015/2016.
Weergegeven scores zijn scores van leerlingen regulier onderwijs.
Bron: DUO

535,0
534,5
534,0

533,9

533,5

533,1

533,0
532,5
532,0
531,5
531,0
530,5
530,0
2014/201 5

2 015/2016

17 Website nieuwe regelgeving overgang po-vo: http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl/verplichte-eindtoets/
18 Bron: bestand van DUO met daarin gegevens over de verschillende eindtoetsen. In het bestand staan alleen gemiddelde toetsscores opgenomen als op een
school vijf of meer leerlingen een toets hebben afgenomen.
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Bijlage A geeft een overzicht van het gebruik van de verschillende eindtoetsen in 2014/2015 en in 2015/2016
in Almere en landelijk.
• Voortgezet onderwijs: deelname derde leerjaar
Leerlingen kunnen op het voortgezet onderwijs verschillende richtingen of opleidingen volgen, variërend van
praktijkonderwijs (PrO), de verschillende richtingen van het vmbo tot havo en vwo. In Almere volgen ten
opzichte van landelijk meer leerlingen een vmbo-opleiding en relatief minder leerlingen een havo- of
vwo-opleiding. Figuur 6 geeft de ontwikkeling weer van het aandeel leerlingen landelijk en in Almere die
een havo- of vwo-opleiding volgen in het derde leerjaar. Tabel 3 geeft een vergelijking van de onderwijsdeelname in het derde leerjaar in 2015/2016 in Almere ten opzichte van landelijk. Zie bijlage A voor een
cijfermatig overzicht van de onderwijsdeelname in het derde leerjaar voor de jaren 2011/2012 tot en met
2015/2016.

Figuur 6: Deelname aan havo/of vwo in het derde leerjaar, in Almere en landelijk.
Bron: DUO
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Tabel 3: Onderwijsdeelname in het derde leerjaar, in Almere en landelijk*
Almere 2015/2016

Nederland 2015/2016

praktijkonderwijs

3%

3%

vmbo totaal:

57%

53%

leerwegondersteunend onderwijs

14%

12%

basisberoepsgericht

5%

4%

kaderberoepsgericht

14%

11%

theoretisch (en gemengd)

25%

26%

havo en vwo totaal:

40%

44%

havo

14%

21%

vwo

16%

21%

havo/vwo

9%

2%

Aantal leerlingen totaal

2981

212444

Bron: DUO
* Voorlopige cijfers
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• Voortgezet onderwijs: slaagpercentages
Leerlingen leggen aan het eind van het voortgezet onderwijs (vmbo, havo of vwo) het eindexamen af. Het
aandeel leerlingen dat in Almere voor het eindexamen voor de verschillende schooltypes slaagt is in de
afgelopen jaren toegenomen. In 2014/2015 is over alle niveaus 92% van de Almeerse vo-leerlingen geslaagd,
landelijk geldt dit voor 93% van de vo-leerlingen.
In 2014/2015 komen de slaagpercentages op de havo en het vmbo in Almere overeen met de landelijke
percentages (havo- 87%, vmbo-95%). Het slaagpercentage op het vwo bedraagt 91% in Almere, dit
percentage is net wat lager dan landelijk (92%). Zie bijlage A voor een cijfermatig overzicht van slaagpercentages.
Figuur 7: Slaagpercentages Almeers en landelijk voortgezet onderwijs (cijfers 2013/2014 aangepast op basis van
definitieve cijfers, cijfers 2014/2015: voorlopige cijfers)
Bron: DUO

Internationaal onderwijs
Eén school voor primair onderwijs en één school voor voortgezet onderwijs bieden in Almere op 1 oktober
2015 internationaal onderwijs aan. Figuur 8 hieronder geeft een overzicht van het aantal leerlingen op deze
scholen in 2014/2015 en 2015/2016. Zie bijlage A voor een cijfermatig overzicht.
Figuur 8: Ontwikkeling aantal leerlingen op scholen internationaal onderwijs, 2014/2015 en 2015/2016
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Passend Onderwijs
Passend onderwijs in Almere wordt vormgegeven door de coöperatie Passend Onderwijs waar de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs primair onderwijs en voortgezet onderwijs in opgegaan zijn. Vanuit deze
samenwerkingsverbanden worden leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte toegeleid naar de juiste
onderwijsvoorziening19.
Onderwijs in Almere kan onderverdeeld worden door middel van een ondersteuningspiramide. De brede
basis is bestemd voor alle leerlingen. Bovenop deze basis komt het aanbod voor leerlingen die respectievelijk
lichtere of zwaardere extra ondersteuning nodig hebben. Zie tabel 4 voor een overzicht van aanbod van
Passend Onderwijs aan verschillende groepen leerlingen in Almere.
Bijlage A, onderdeel Passend Onderwijs geeft een overzicht van de vormen van passend onderwijs die naast
het regulier aanbod op scholen aangeboden wordt. Voor het aanbod aan speciaal basisonderwijs, speciaal
onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs wordt verwezen naar indeling naar scholen in de tabellen in
bijlage A, onderdeel Gegevens basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
Tabel 4: Aanbod Passend onderwijs schooljaar 2015/201620
Ondersteuning

Aanbod gericht op

Aanbod

Basis

Alle leerlingen op school in Almere

Alle scholen

Specifieke groep leerlingen: meer of hoogbegaafde
leerlingen

Extra aanbod van een dagdeel per week van
andere lesstof binnen reguliere schooltijd
(Almeerse Talentenlab)
Aanbod op 4 reguliere po-scholen

Specifieke groep leerlingen: Leerlingen die de Nederlandse
taal niet of onvoldoende machtig zijn

Taalcentrum
1 locatie Taalcentrum po
1 locatie Taalcentrum vo

Primair onderwijs:

Leerlingen die naast het regulier aanbod extra aandacht en
begeleiding nodig hebben

Intensieve extra ondersteuning op reguliere
scholen
1 po- school met aanbod specifiek gericht op
leerlingen met psychiatrische problematiek
1 po-school met aanbod specifiek gericht op
zeer moeilijk lerende kinderen

Lichte extra
ondersteuning

Meer- en hoogbegaafde leerlingen

Extra onderwijs in aparte groepen op een
reguliere basisschool
Aanbod in aparte groepen op 4 reguliere po –
scholen

Leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij bijvoorbeeld
hun sociaal emotionele ontwikkeling, de leerstof, en/of
werkhouding en leerlingen die gebaat zijn bij kleinere
groepen in een meer beschermde omgeving

Speciaal basisonderwijs (sbo)
3 sbo-scholen in Almere

Leerlingen die specialistische en/of intensieve begeleiding
nodig hebben vanwege bijvoorbeeld een beperking,
chronische ziekte of stoornis

Speciaal onderwijs
3 scholen voor speciaal onderwijs in Almere,
2 van deze scholen bieden ook voortgezet
onderwijs aan

Leerlingen met een auditieve of communicatieve beperking
(TOS- taalontwikkelingsstoornis)

Scholen met een aanbod voor leerlingen met
een taalontwikkelingsstoornis (TOS)
Aanbod op 3 po-scholen

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op een
reguliere vmbo-school

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)
Aanbod op 7 vo-scholen

Primair onderwijs:
Zware extra
ondersteuning

Voortgezet
onderwijs:
Lichte extra
ondersteuning

19 Leerlingen krijgen hiertoe een toelaatbaarheidsverklaring of aanwijzing.
20 Bron gegevens: Informatiegids Passend Onderwijs Almere, heeft uw kind/ uw leerling extra ondersteuning op school nodig?, Passend Onderwijs Almere.
Dit met twee aanpassingen: De weergave van het aantal scholen so/ vso is aangepast op basis van de indeling van scholen naar brinnummer volgens DUO, en
het aanbod op lwoo, Praktijkonderwijs en het OPDC zijn bij lichte ondersteuning ondergebracht. De telling van scholen volgens brin- en vestigingsnummer is
noodzakelijk om over meerdere jaren consistente tellingen te kunnen maken maar leidt er vooral bij het (voortgezet) speciaal onderwijs toe dat het aantal
getelde scholen lager is, dan het aantal onderliggende schoollocaties binnen de stad. Zie verder de onderverdeling naar scholen in bijlage A, onderdeel
Gegevens basisonderwijs en voorgezet onderwijs.
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Voortgezet
onderwijs:
zware extra
ondersteuning

Onderwijs gericht op leerlingen die geen vmbo-diploma
zullen halen

Praktijkonderwijs (PrO)
Aanbod op 3 scholen

Vmbo-onderwijs gericht op leerlingen die tijdelijk aangewezen zijn op ortho-pedagogische of didactische ondersteuning, bijvoorbeeld door hun complexe ondersteuningsvraag
in leren en/of gedrag, of omdat het niet mogelijk is om de
stap naar een grote scholengemeenschap in één keer te
maken

Ortho-pedagogisch didactisch centrum (OPDC)

Leerlingen die specialistische en/of intensieve begeleiding
nodig hebben vanwege bijvoorbeeld een beperking,
chronische ziekte of stoornis

Voortgezet speciaal onderwijs (vso)
2 scholen voor voortgezet speciaal onderwijs in
Almere, deze scholen bieden ook speciaal
onderwijs voor basisonderwijs (so) aan

Middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs
Almere heeft op 1 oktober 2015 drie instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en twee instellingen voor hoger beroepsonderwijs (hbo) binnen haar gemeentegrenzen, respectievelijk het ROC Flevoland,
ROC-TOP en het AOC Groenhorst (mbo) en Windesheim Flevoland en de Aeres Hogeschool21 (hbo).
Almere is daarnaast één van de vestigingsplaatsen van de internationale universiteit Bes de La Salle. Bes de
La Salle biedt (in Almere) vooralsnog geen volledige opleidingen aan. In 2016 heeft de universiteit besloten
in Almere fysiek geen opleidingen meer aan te bieden.
Middelbaar beroepsonderwijs wordt onderverdeeld naar niveau: assistentenopleiding (niveau 1), basisberoepsopleiding (niveau 2), vakopleiding (niveau 3) en specialistenopleiding (niveau 4). Het middelbaar
beroepsonderwijs en het hoger beroepsonderwijs worden inhoudelijk ingedeeld naar domeinen. Zie de
tabellen 5 en 6 voor het overzicht van respectievelijk het aantal studenten middelbaar en hoger onderwijs op
locatie Almere, onderverdeeld naar niveau en domein.
Tabel 5: Studenten middelbaar beroepsonderwijs op locatie Almere onderverdeeld naar niveau en domein op peildatum 1 oktober 2015.
Bron: ROC Flevoland, ROC-TOP, AOC Groenhorst
Middelbaar beroepsonderwijs
Niveau

niveau 1

Domein
aantal

aandeel

84

2%

Economie

aantal

aandeel

1823

39%

niveau 2

913

20%

Techniek en ICT

686

15%

niveau 3

1341

29%

Zorg en welzijn

1696

37%

niveau 4

2280

49%

Groen

413

9%

Totaal

4618

100%

Totaal

4618

100%

21 Deze hogeschool is op 1 september 2016 van naam veranderd en heette op 1 oktober 2015 Christelijke Hogeschool Vilentum.
22 De instellingen voor hoger onderwijs bieden ook Associate degrees (AD) aan. Op 1 oktober 2015 volgen in totaal 48 studenten een AD-opleiding.
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Tabel 6: Studenten hoger beroepsonderwijs (bachelorstudenten) op locatie Almere onderverdeeld domein
op peildatum 1 oktober 2015.
Bron: Aeres Hogeschool, Windesheim Flevoland.
Hoger beroepsonderwijs 22
Domein

Bewegen en educatie

aantal

aandeel

237

9%

Business media en recht

747

29%

Gezondheid en welzijn

725

28%

Techniek

478

19%

Groen

388

15%

Totaal

2575

100%
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Almere

2. Leeftijd 0 tot 6 jaar

Dit hoofdstuk geeft informatie over opvang en onderwijs gericht op kinderen van nul tot zes jaar.
Het hoofdstuk geeft eerst een overzicht van deze leeftijdsgroep en gaat vervolgens in op de verschillende
kerndoelen voor deze leeftijd, onderverdeeld naar de programmalijnen; samenwerking, doorgaande lijn en
kwaliteit.

2.1 Kerngegevens
Aantal kinderen
Op 1 oktober 2015 telt Almere in totaal 14869 kinderen van 0 tot 6 jaar binnen haar gemeentegrenzen. Van
deze kinderen hebben op 1 oktober 2015 3724 kinderen een leeftijd van 2,5 tot en met 3 jaar en 5176
kinderen een leeftijd van 4 of 5 jaar23.
Figuur 9: Leeftijdsverdeling Almeerse bevolking met een focus van 0 tot 6 jaar, 1 oktober 2015
Bron: BRP
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2.2 Kerndoelstellingen
Voor de leeftijdsgroep 0 tot 6 jaar is een aantal kerndoelstellingen opgesteld, dit wordt hieronder uitgewerkt.
Kerndoel 1: Samenwerking tussen het onderwijs, voorschoolse voorzieningen en de Almeerse
zorgstructuur (doelstelling samenwerking)
De samenwerking tussen onderwijs, voorschoolse voorzieningen en jeugdgezondheidszorg kan ouders
ondersteunen bij de opvoeding.

23 Relevante leeftijdsgroepen voor voor- en vroegschoolse educatie (vve).
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Gemeente, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties leggen binnen de leeftijdsgroep 0 tot 6 jaar de focus
op vroegsignalering en preventie. Als een kind zich niet optimaal ontwikkelt is het belangrijk om dit vroeg te
signaleren zodat professionals en ouders zo snel mogelijk kunnen handelen. Uitgangspunt is dat de hulp en
ondersteuning laagdrempelig zijn en zijn toegesneden op het kind en zijn omgeving.
In Almere is dit vertaald naar de situatie waarin de samenwerking tussen partners in de wijk het vertrekpunt
is. Het landschap rondom ondersteuning en jeugdhulp in de wijk is in schooljaar 2015/2016 nog volop in
ontwikkeling. Sociale wijkteams werken hun positie en rol in de wijk uit. Daarnaast wordt er gewerkt aan de
verdere uitwerking van één Almeerse organisatie voor Jeugdgezondheidsheidszorg (IJGZ) voor de leeftijdsgroep 0 tot en met 18 jaar. Binnen dit veranderende landschap zijn in schooljaar 2015/2016 een aantal
ontwikkelingen in gang gezet, die gericht zijn op het versterken van de preventie en vroegsignalering voor
jonge kinderen, zie ook het kader:
• In elk van de tien wijken Passend Onderwijs is een start gemaakt met een periodiek overleg Het Jonge
Kind, waarin zorg rondom het Jonge Kind één van de kernthema’s is.
• Middels Sterk Voor School, de inzet van hbo-coaches en bijeenkomsten met de leidinggevenden van
kinderopvangorganisaties zetten gemeente, schoolbesturen en kinderopvang in op het vergroten van de
kennis en handelingsvaardigheden van pedagogisch medewerkers en leerkrachten onderbouw ten aanzien
van ontwikkelingsproblematiek.

HET JEUGDHULPPROGRAMMA STERK VOOR SCHOOL
Kinderopvangorganisaties die vragen of zorgen hebben
over de ontwikkeling van een kind kunnen terecht bij
een jeugdhulpprofessional van Sterk Voor School.
De professionals bieden advies, begeleiding en
ondersteuning in en buiten de klas aan leerlingen,
leerkrachten en ouders, met als doel dat de leerling
zich beter kan ontwikkelen binnen een reguliere
kinderopvangsetting.
Het programma is gerelateerd aan het programma
Sterk in de Klas, gericht op ondersteuning tijdens de
basisschoolleeftijd.

OVERLEG HET JONGE KIND IN DE WIJK
In elk van de tien wijken Passend Onderwijs wordt
gebouwd aan het periodiek overleg Het Jonge Kind.
Kinderopvangorganisaties en basisscholen werken hier
samen aan de volgende thema’s:
• Doorgaande leer- en ontwikkellijn
• Ouderbetrokkenheid
• Opbrengsten en kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse
educatie
• Preventie en vroegsignalering van ontwikkelingsproblematiek
Ten aanzien van het laatste thema wordt ingezet op de
(door-) ontwikkeling van de samenwerking tussen
(voor-)schoolse voorzieningen en het sociaal domein.

Kerndoel 2: Overdracht tussen voor- en vroegschool (doelstelling doorgaande lijn)
De overgang van voor- naar vroegschool is een belangrijk moment in de ontwikkeling van kinderen. Een
goede informatieoverdracht tussen voor- en vroegschool ondersteunt de doorgaande lijn.
In Almere hebben de voorschoolse voorzieningen, het basisonderwijs en de gemeente Almere in het Protocol
overgang voorschool-vroegschool samen afspraken gemaakt om de overgang van de peuter naar het basisonderwijs op uniforme wijze te doen plaatsvinden; het overdrachtsinstrument Peuterestafette in Digidoor
vormt de basis van deze afspraken. Voor vve-locaties is het werken met de Peuterestafette verplicht.
Bij kinderen waar zorgen over zijn, of die een vve-indicatie hebben, is er de afspraak om aanvullend op de
schriftelijke overdracht een mondelinge overdracht te doen. De pedagogisch medewerker heeft voor deze
‘warme’ overdracht een gesprek met de leerkracht en/of de intern begeleider (IB’er) van de basisschool.
In schooljaar 2015/2016 hebben de hbo-coaches medewerkers op vve-locaties getraind in het werken met
de Peuterestafette in Digidoor.
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PEUTERESTAFETTE IN DIGIDOOR
De Peuterestafette is een overdrachtsinstrument waarmee pedagogisch medewerkers op een systematische manier
hun beeld van de ontwikkeling van een peuter kunnen beschrijven, bespreken en overdragen aan de toekomstige
basisschool.
De pedagogisch medewerker vult het overdrachtsformulier twee keer in. Dit gebeurt als het kind 2 jaar en 9 maanden
oud is en vlak voor de overgang naar de basisschool, als de peuter 3 jaar en 9 maanden oud is. Het overdrachtssysteem wat hierbij gebruikt wordt, is Digidoor. Vve-doelgroep kinderen krijgen daarnaast een ‘warme’ overdacht.
De afspraken over het gebruik van de Peuterestafette zijn vastgelegd in het ‘Protocol overgang voorschool naar
vroegschool Almere’.

Aantal betrokken instellingen
Eind schooljaar 2015/2016 hebben 42 kinderdagverblijven/ peuterspeelzalen in Almere een
inlogaccount in Digidoor (peildatum meting
28/6/2016).
Aangesloten kinderopvangorganisaties vallen
onder zowel grotere als kleinere aanbieders. Een
aantal grotere aanbieders van kinderopvang heeft
eind schooljaar 2015/2016 digitaal (nog) geen
lerares
professional
toegang tot Digidoor.
lerares

professional

Aantal bereikte kinderen
Het totaal aantal peuters met een dossier in
Digidoor bedraagt 1057 peuters (situatie eind
schooljaar 2015/2016).
g

in
RF
U
Van deze peuters zitten 1.026 peuters
S g eind juni
n
2016 op een voorschoolse voorziening
Fi (97%). 31
R
peuters (3%) zijn overgegaan naar
SU de basisschool,
de overdracht heeft via Digidoor plaatsgevonden.
peuters

peuters

groep 7

groep 7

Kerndoel 3: Samenwerking basisscholen en voorschoolse voorzieningen in Almere op basis van
kennis, leerlingstromen, een gedeelde didactische visie (doelstelling doorgaande lijn)
Voorschoolse voorzieningen en basisscholen kunnen op verschillende manieren met elkaar samenwerken.
Een manier om de samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen en basisscholen vorm te geven, is het
gebruik van het borgingsinstrument doorgaande lijn. Dit document is een hulpmiddel bij het vastleggen van
samenwerkingsafspraken en geeft een overzicht van samenwerkingsafspraken tussen voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzalen of kinderdagverblijven) en basisscholen. Combinaties van voor- en vroegschoolse
voorzieningen kunnen hun samenwerkingsafspraken ook op andere manieren vastleggen.
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In totaal hebben in het schooljaar 2015/2016 22 combinaties van voor- en vroegschoolse voorzieningen
afspraken vastgelegd in het document Doorgaande lijn of soortgelijke afspraken
gemaakt24. Zie bijlage B voor een overzicht van deze combinaties.

BORGINGSDOCUMENT DOORGAANDE LIJN
Het borgingsdocument doorgaande lijn is een hulpmiddel bij het vastleggen van samenwerkingsafspraken tussen
voorschoolse voorzieningen en basisscholen.
Het borgingsdocument bestaat uit drie onderdelen:
• inhoudelijke doorgaande lijn
• de overgang van voorschool naar basisschool
• kwaliteitszorg rondom de doorgaande lijn
Per onderdeel wordt een aantal kwaliteitseisen benoemd dat voortvloeit uit het toetsingskader vve van de Onderwijsinspectie. Deze eisen maken deel uit van het Almeerse kwaliteitskader vve.

Aantal betrokken instellingen
22 combinaties van voor- en vroegschoolse
voorzieningen hebben voor 2015/2016 afspraken
vastgelegd in een document Doorgaande lijn of
soortelijke afspraken.

lerares

professional

Kerndoel 4: Er komen minder kinderen met een taalachterstand op vierjarige leeftijd in het
basisonderwijs (doelstelling kwaliteit)
Taalachterstanden werken belemmerend bij het leren van kinderen. Hoe sneller taalachterstanden ingelopen
worden, des te beter. Voor- en vroegschoolse educatie is gericht op het inlopen van taal- en andere (ontwikkelings-)achterstanden bij kinderen.
De toets Taal voor Kleuters geeft inzicht in het taalniveau van kleuters. Toetsscores kunnen onderverdeeld
worden naar niveau waarbij scores op niveau I en II (ver) bovengemiddeld en scores op niveau g
IV en V (ver)
n
ondergemiddeld zijn. Landelijk scoort 20% van de leerlingen op elk van de vijf verschillendeFiniveaus
I tot en
Ren niveau V
U
met V. Op het moment dat minder dan 20% van de Almeerse leerlingen (per niveau) op VI
S
scoort, heeft Almere relatief weinig leerlingen met een lage score ten opzichte van landelijk.
Figuur 10 geeft een overzicht van de ontwikkeling van toetsscores van leerlingen naar niveau voor de
medio-afname groep 1 van de toets Taal voor Kleuters. In 2015/2016 heeft 14% een score op niveau V, en
15% een score op niveau
peutersIV voor de M1-afname van de toets Taal voor Kleuters. Op basis van deze
groep 7
gegevens hebben ten opzichte van landelijk, relatief weinig leerlingen in groep 1 een lage score. Ook in
2013/2014 was dat het geval.

24 Dit zijn de afspraken voor zover deze begin 2017 bekend zijn bij de afdeling Leren, Sport en Cultuur van de gemeente Almere. Voor het overzicht zijn de
gegevens over samenwerkingsverbanden uit het Document IJsselgroep, ten behoeve van de Gemeente Almere (IJsselgroep, 5 juli 2016) aangevuld met
gegevens uit de subsidieverantwoording en interne informatie van de afdeling Leren, Sport en Cultuur van de gemeente Almere.
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Figuur 10: Ontwikkeling niveauscores leerlingen op de medio afname in het eerste jaar van de toets Taal voor
Kleuters, jaren 2013/2014 en 2015/201625
Bron: Monitor Taal, Lezen, Rekenen 2013/2014 en 2015/2016, gemeente Almere
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25 Over het jaar 2014/2015 is er geen monitor Taal, Lezen en Rekenen opgesteld.
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3. Leeftijd 4 tot 19 jaar

Almere

Dit hoofdstuk geeft informatie over het onderwijs gericht op kinderen van 4 tot 19 jaar.
Het hoofdstuk geeft eerst een overzicht van deze leeftijdsgroep en gaat vervolgens in op de verschillende
kerndoelen voor deze leeftijd, onderverdeeld naar de programmalijnen; samenwerking, doorgaande lijn en
kwaliteit.

3.1 Kerngegevens
Aantal kinderen/ jongeren
Op 1 oktober 2015 telt Almere in totaal 40.245 kinderen en jongeren van 4 tot 19 jaar binnen haar gemeentegrenzen.
Figuur 11: Leeftijdsverdeling Almeerse bevolking met een focus op 4 tot 19 jaar, 1 oktober 2015
Bron: BRP
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3.2 Kerndoelstellingen
Voor de leeftijdsgroep 4 tot 19 jaar is een aantal kerndoelstellingen opgesteld, deze worden hieronder
uitgewerkt.
Kerndoel 1: Samenwerking tussen het onderwijs en de Almeerse jeugdondersteuningsstructuur
(doelstelling samenwerking)
De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp kan ouders ondersteunen bij de opvoeding.
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De onderwijsondersteuningsstructuur in Almere kan weergegeven worden door middel van een piramide. De
brede basis is bestemd voor alle leerlingen. Bovenop deze basis komt het aanbod voor leerlingen die meer
ondersteuning nodig hebben.
Elke school heeft een ondersteuningsstructuur waarbinnen het onderwijs en onder andere de jeugdgezondheidszorg vertegenwoordigd zijn. Een belangrijk onderdeel van de ondersteuningsstructuur is een ondersteuningsteam (regulier po), een zorgadviesteam (ZAT, voor het regulier vo, het Orthopedagogisch Centrum
en de PrO-scholen) of een commissie van begeleiding (binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs).Voor het
regulier po is de basis van het team de inzet van de jeugdarts, een schoolmaatschappelijk werker, intern
begeleider binnen de school, en een orthopedagoog of psycholoog van Passend Onderwijs. Andere partijen
zoals een vertegenwoordiger van de ggz, en de politie of veiligheid kunnen daarnaast bij de teams of commissie aansluiten als omstandigheden daarom vragen.
Wat hoger op de piramide kunnen kinderen en
jongeren onder meer ondersteund worden door
middel van de programma’s of arrangementen Oké
op School en Sterk in de Klas26. Het programma Oké
op school is een preventieprogramma voor leerlingen,
dat gebiedsgericht wordt aangeboden. Het programma is gericht op voorlichting, groepstraining en
kortdurende begeleiding van ouders27. Sterk in de
Klas is een arrangement dat wordt aangeboden op
scholen met een grotere vraag naar jeugdhulp. Het
arrangement wordt uitgevoerd door een pedagogisch
hulpverlener binnen de school en richt zich op de
relatie tussen kind, gezin en leerkracht.

Onderwijsjeugdhulparrangementen
Arrangement Sterk in de Klas
Programma Oké op School
Samenwerking tussen onderwijs en
jeugdgezondheidszorg in ondersteuningsteams,
zorgadviesteams of commissies van begeleiding

Als blijkt dat deze ondersteuning ontoereikend is en leerlingen meer steun nodig hebben, zijn er de onderwijsjeugdhulparrangementen28. Een onderwijsjeugdhulparrangement is een specifieke vorm van samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs (so, vso, sbo en/of het OPDC).
Binnen een onderwijsjeugdhulparrangement bieden hulpverleners op school verschillende (vaardigheids-)
trainingen, therapieën, behandeling en begeleiding aan. Op de scholen worden ook leerkrachten ingezet die
(deels) ook geschoold zijn in jeugdhulp. Binnen de arrangementen worden alle preventieve activiteiten,
trainingen en jeugdhulp samengebracht29.
Tabel 7: Deelnemende instellingen samenwerking onderwijs en de jeugdondersteuningsstructuur
(voor peildata: zie de tabel)
Samenwerkingsvorm

Doelgroep samenwerking

samenwerking

Ondersteuningsteams, Zorgadviesteams, commissies
van begeleiding

Regulier po, regulier vo, (voortgezet) speciaal onderwijs,
praktijkscholen, OPDC

Alle scholen po en vo hebben een soortgelijk
team

Oké op school

Scholen primair en voortgezet onderwijs, inclusief de
stedelijke onderwijsvoorzieningen

72 po-scholen, 6 stedelijke voorzieningen po,
13 vo-scholen, 2 stedelijke voorzieningen vo,
en 3 praktijkscholen
werken gebiedsgericht samen met
1 jeugdzorgaanbieder (2015)

Sterk in de Klas

Scholen primair en voortgezet onderwijs met meer dan
gemiddelde problematiek en vraag naar jeugdhulp
Scholen (so, vso, sbo en/of het OPDC) die een onderwijsjeugdhulparrangement hebben afgesloten.

Een pedagogisch medewerker van 1 jeugdhulpaanbieder wordt ingezet op 7 po-scholen,
1 vo- school en stedelijke voorziening
(jaar: 2015)

Onderwijsjeugdhulparrangementen

Leerlingen die specialistische en/of intensieve begeleiding
nodig hebben vanwege bijvoorbeeld een beperking,
chronische ziekte of stoornis

Hulpverleners jeugdhulp worden ingezet
binnen de school. Op 1 oktober 2015 worden de
arrangementen toegepast binnen twee
stedelijke voorzieningen.

Bronnen: Zorg(advies-)teams: interne informatie Passend Onderwijs, Oké op school: jaarverslag 2015 (Oké op school), Subsidieformat
2016- Sterk in de Klas- continuering (gegevens Sterk in de Klas, 2015), interne informatie Passend Onderwijs
(onderwijsjeugdhulparrangementen).
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Tabel 7 geeft een overzicht van het aantal instellingen dat deelneemt aan de verschillende samenwerkingsvormen tussen onderwijs, jeugdgezondheidzorg of jeugdhulp. Zie bijlage B voor een overzicht van de
betrokken scholen.
Kerndoel 2: Minder voortijdig schoolverlaters in het voortgezet onderwijs
(doelstelling samenwerking)
Voortijdig schoolverlaters zijn jongeren die het onderwijs verlaten zonder een diploma op tenminste het
niveau van havo/vwo of mbo-2. Deze jongeren beschikken niet over een startkwalificatie op de arbeidsmarkt.
Om deze jongeren (meer) perspectief te kunnen bieden op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat deze
jongeren hun startkwalificatie behalen.
Het aandeel voortijdig schoolverlaters in het voortgezet onderwijs kan op twee manieren in kaart worden
gebracht, naar de werkwijze volgens het Almeerse bestand voortijdig schoolverlaters en naar de landelijke
werkwijze volgens Bron (zie kader)30.
Figuur 12 geeft een overzicht van de ontwikkeling van het totaal aantal voortijdig schoolverlaters (jongeren
zonder startkwalificatie, tot en met 22 jaar) vanuit het vo volgens beide definities. Het aandeel voortijdig
schoolverlaters onder leerlingen met het vo als laatst gevolgde opleiding, berekend volgens de Almeerse
definitie, bedraagt 1,1% op 1 oktober 2015. Dit aandeel is wat lager dan het aandeel van 1,2% voortijdig
schoolverlaters volgens dezelfde definitie op 1 oktober 2014. Het aandeel nieuwe voortijdig schoolverlaters
met vo als laatste opleiding bedraagt 0,6% in beide jaren (definitie volgens Bron)31. Landelijk bedraagt dit
aandeel 0,5% zowel op 1 oktober 2014 als op 1 oktober 2015 (definitie volgens Bron).
Figuur 12: Aandeel voortijdig schoolverlaters in 2014/2015 en 2015/2016 volgens twee definities.
Bron: Bestand voortijdig schoolverlaters, gemeente Almere, 2016, vsv-verkenner

1,4%

1,4%

1,2%

1,2%

1,2%

1,1%

1,0%

1,0%

0,8%

0,8%

0,6%

0,6%

0,4%

0,4%

0,2%

0,2%

0,0%
1 okt 2014

0,6%

0,6%

0,0%

1 okt 2015

1 okt. 2014

Ontwikkeling aandeel voortijdig schoolverlaters vo,
volgens de Almeerse definitie

1 okt. 2015

Ontwikkeling aandeel nieuwe voortijdig
schoolverlaters vo, volgens Bron

26 Oké op school en Sterk in de Klas zijn voorbeelden van ondersteuningsvormen die relatief vaak worden toegepast, andere vormen van ondersteuning zijn
uiteraard echter ook mogelijk.
27 Praktijkvoorbeeld Oké op School Almere, Nederlands Jeugdinstituut, versie 8 juli 2015.
28 Ook andere vormen van ondersteuning zijn uiteraard mogelijk.
29 Bron: Toezegging “Interessante combinaties van onderwijs en zorg”, voortgang onderwijsjeugdhulparrangementen, raadsbrief gemeente Almere, 14 juni
2016.
30 Het onderwerp Voortijdig schoolverlaten vanuit het mbo komt aan bod bij kerndoelstelling 4.
31 Het forse verschil in het aandeel voortijdig schoolverlaters volgens beide definities kan verklaard worden doordat er bij de telling van de Almeerse voortijdig
schoolverlaters, naast jongeren die in het voorafgaande jaar uitgevallen zijn, ook jongeren tot en met 22 jaar meegeteld worden die al tijdens een eerder
schooljaar uitgevallen zijn.
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LEERPLICHT, RMC-WET EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN
Jongeren zijn leerplichtig van de eerste dag van de maand dat ze vijf zijn geworden tot het eind van het schooljaar
waarin ze zestien worden. Als zij op dat moment nog geen startkwalificatie hebben behaald, blijven ze kwalificatieplichtig tot ze achttien zijn of tot zij de startkwalificatie hebben behaald. Jongeren tussen de achttien en drieëntwintig
jaar zonder startkwalificatie worden op basis van de regionale meld- en coördinatiewet (RMC-wet) door de gemeente
geregistreerd, gevolgd en gestimuleerd om dit alsnog te doen.
Voortijdig schoolverlaters, jongeren jonger dan 23 jaar zonder startkwalificatie, worden voor Almere op twee manieren
in kaart gebracht. Het Almeerse bestand voortijdig schoolverlaters geeft een overzicht van Almeerse jongeren
(jongeren die in Almere geregistreerd staan) van 12 tot en met 22 jaar dat het onderwijs voortijdig verlaten heeft
(ongeacht het moment dat dit heeft plaats gevonden), het aantal jongeren dat een startkwalificatie heeft behaald
(ongeacht wanneer) en het aantal jongeren dat nog onderwijs volgt.
De landelijke monitor volgens Bron heeft een andere opzet en brengt het aantal schoolverlaters op de peildatum van
1 oktober in beeld. Dit zijn jongeren die in een bepaald jaar op school zitten en op 1 oktober van het jaar daarop de
opleiding verlaten hebben en nog geen startkwalificatie hebben. De landelijke monitor biedt de mogelijkheid om het
aantal schoolverlaters in Almere te vergelijken met landelijk.
Voor de Almeerse monitor worden naast jongeren met een startkwalificatie, schoolgaande jongeren en voortijdig
schoolverlaters ook jongeren met een persoonlijke startkwalificatie onderscheiden. Dit zijn jongeren die tot hun
zestiende jaar onderwijs hebben gevolgd en die minstens driekwartjaar aaneengesloten op het speciaal of praktijkonderwijs hebben gezeten. Voor hen is het moeilijk om een formele startkwalificatie te behalen. Ook jongeren in het bezit
van een mbo-niveau 1 diploma worden toegerekend aan jongeren met persoonlijke startkwalificatie.

Doelstelling: Minder voortijdig schoolverlaters in het voortgezet onderwijs
Wel of niet eigen doelstelling behaald
		
V (Almeerse definitie)			
								± (definitie volgens Bron)
Betere of slechtere score dan landelijk			
Onbekend (Almeerse definitie)
								- (definitie volgens Bron)
Betere of slechtere score dan bij voorafgaande meting
V (Almeerse definitie)
								± (definitie volgens Bron)
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Kerndoel 3: Een goed verloop van de overgang po-vo: minder op/afstroom in het vo
(doelstelling doorgaande lijn)
Elk jaar maken Almeerse groep 8 leerlingen de
overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Al deze leerlingen moeten een
passend onderwijsadvies krijgen, dat aansluit bij
hun (cognitieve) capaciteiten. Afstroom naar een
lager niveau werkt vaak demotiverend, opstroom
naar een hoger niveau levert vaak problemen op.
In 2015/2016 volgt in het derde leerjaar zeven van
de tien leerlingen (71%) het niveau dat hen eerder
geadviseerd is. Bijna één van de vijf leerlingen
(18%) volgt een opleiding op een lager niveau, één
op de tien leerlingen (11%) volgt een opleiding op
een hoger niveau.
Figuur 13 geeft een schematische weergave van de
op- , door- en afstroom per gegeven schooladvies
32
. Zie bijlage B voor het cijfermatig overzicht.

OP-, DOOR- EN AFSTROOM
De op-, door- en afstroom van leerlingen wordt
bepaald in het derde leerjaar. Er wordt gesproken van
afstroom als een leerling op een lager schooltype zit
(in het derde leerjaar) dan geadviseerd in groep 8.
Opstroom houdt in dat een leerling naar een hoger
niveau is gegaan. Doorstroom betekent dat het destijds
gegeven advies gelijk is aan het niveau in het derde
leerjaar.
Voor het bepalen van de op-, door en afstroom is voor
dit rapport gekeken naar de adviezen van alle
leerlingen in het derde schooljaar, ongeacht of deze
leerlingen wel of niet eerder zijn blijven zitten en
ongeacht of deze leerlingen van het regulier of het
speciaal basisonderwijs afkomstig zijn.
In het derde leerjaar volgen veel Almeerse havo-en
vwo-leerlingen onderwijs in een gemengde havo-vwo
klas. Voor het bepalen van de af- en doorstroom van
leerlingen met een vwo-advies wordt er daarom ook
gekeken naar het niveau in het vierde leerjaar.

In 2015/2016 is de opstroom het hoogst onder leerlingen die een vmbo-bbl advies gekregen hebben. In het
derde leerjaar is 25% opgestroomd naar een hogere opleiding. De afstroom is het hoogst onder leerlingen
die een havo-advies gekregen hebben, in het derde leerjaar volgt 26% een lagere opleiding dan de havo.
Van de leerlingen die een vwo-advies gekregen hebben, zit 80% in het derde leerjaar in een havo/vwo- of
vwo-klas. De doorstroom van leerlingen met een vwo-advies is daarom in het derde leerjaar hoog. Echter,
als er gekeken wordt naar de door- en afstroom in het vierde leerjaar, blijkt dat alsnog 32% van de leerlingen met een vwo-advies in het vierde leerjaar een lagere opleiding volgt dan het vwo.
Figuur 13: Schematisch weergave op-, door- en afstroom in het derde leerjaar voortgezet onderwijs en
het vierde jaar vwo.
Uitleg figuur: De groene en rode pijlen geven respectievelijk de opstroom en afstroom weer. Opstroom betekent dat leerlingen in het vo
op een hoger schooltype zit dan geadviseerd op de basisschool, afstroom betekent dat een leerling op een lager schooltype zit. De cijers
in de blauwe vlakken geven de doorstroom weer. Leerlingen met Praktijkonderwijs als advies kunnen niet afstromen, leerlingen met een
vwo-advies kunnen niet opstromen. In de figuur wordt de op- en afstroom in het derde leerjaar aangevuld met de afstroom van
leerlingen met een vwo-advies (pijl rechtsonder).
Bron: Digidoor
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32 In deze weergave is de op-, door- en afstroom vanuit het schooladvies vmbo-bbl/ kbl niet opgenomen. In 2015/2016 zaten in het
derde leerjaar slechts acht
leerlingen op school die eerder dit schooladvies gekregen hadden.


Lettertype figuur
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Met deze cijfers is in 2015/2016 de doorstroom wat toegenomen ten opzichte van 2014/2015 (doorstroom
in 2014/2015: 68%, in 2015/2016: 71%)33. Zowel de op- als afstroom is in 2015/2016 wat afgenomen ten
opzichte van 2014/2015. Ook de afstroom in het vierde leerjaar onder leerlingen met een vwo-advies is
afgenomen (2014/2015: 36%, 2015/2016: 32%).
In Almere worden er minder combinatie-adviezen gegeven dan landelijk, is het aandeel havoleerlingen relatief hoog en zitten er ten opzichte van landelijk relatief veel leerlingen in het derde leerjaar in
een gecombineerde havo/vwo-klas. Dit maakt dat een directe vergelijking van de op- en afstroom in Almere
met de landelijke op- en afstroom niet mogelijk is.
Doelstelling: Een goed verloop van de overgang po-vo: minder op/afstroom in het vo
Wel of niet eigen doelstelling behaald		

V

Betere of slechtere score dan landelijk		

onbekend

Kerndoel 4: Overgang vmbo-mbo verloopt goed: minder uitval in het mbo en de uitval is niet
hoger dan landelijk (doelstelling doorgaande lijn)
De overgang van het voortgezet onderwijs (vo) naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) wordt vaak
omschreven als een risicomoment in de schoolloopbaan van jongeren.
In de praktijk blijkt dat vooral jongeren die net hun vmbo-diploma behaald hebben de neiging hebben om
af te haken in de zomervakantie voor de overgang naar de nieuwe opleiding, waardoor ze niet bij het mbo
aankomen. Omdat jongeren met alleen een vmbo-diploma geen startkwalificatie hebben (die krijg je als je
minimaal een diploma op mbo-niveau 2 hebt gehaald), worden ze als voortijdig schoolverlater aangemerkt.
Om een soepele overgang tussen het vmbo en het mbo mogelijk te maken, wordt er in Almere gewerkt met
een decanenkring. Deze decanenkring gaat over het (lokale) beleid rond de overgang naar het mbo en
bespreekt, als dat nodig is, ook individuele gevallen. Binnen de decanenkring zijn alle Almeerse vo-scholen
met een vmbo-aanbod en de drie mbo’s met een vestiging in Almere vertegenwoordigd. Zie bijlage B voor
een overzicht van de betrokken instellingen.
De uitval rond de overgang vmbo-mbo en de uitval van jongeren zonder startkwalificatie op het mbo kan op
twee manieren in beeld gebracht worden. Er kan gekeken worden naar de uitval rond de overgang vmbombo (figuur 14) en naar de ontwikkeling van het aantal voortijdig schoolverlaters op het mbo (alleen
jongeren tot en met 22 jaar, figuur 15).
Figuur 14 geeft een overzicht van het percentage vmbo’ers (met en zonder een lwoo-indicatie) dat zich in
2014/2015 en 2015/2016 na het volgen van de eindexamenklas vmbo niet ingeschreven had op een vervolgopleiding34. De uitval bedraagt in 2015/2016 3%, net als in 2014/2015. Landelijk zijn er geen cijfers over
deze uitval beschikbaar. Zie bijlage B voor meer gedetailleerde informatie over de uitval tijdens de overgang
vmbo-mbo en de uitval van gestarte mbo’ers tijdens het eerste leerjaar (jaar 2015/2016).

33 De doelstelling gaat uit van het vergroten van de doorstroom en daarmee het verminderen van zowel op- als afstroom. In praktijk is opstroom uiteraard
positiever dan afstroom.
34 Dit kunnen zowel leerlingen met, als leerlingen zonder vmbo-diploma zijn.
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Figuur 14: Percentage vmbo-leerlingen dat zich na het volgen van het vierde leerjaar vmbo of lwoo niet inschrijft op
een opleiding, jaren 2014/2015 en 2015/2016.

Figuur 15 geeft een overzicht van de ontwikkeling van het totaal aantal voortijdig schoolverlaters (tot en met
22 jaar) vanuit het mbo35. Het aandeel voortijdig schoolverlaters met het mbo als laatst gevolgde opleiding,
berekend volgens de Almeerse definitie bedraagt 7,5% op 1 oktober 2015. Dit aandeel is wat lager dan het
aandeel van 7,8% voortijdig schoolverlaters volgens dezelfde definitie op 1 oktober 2014. Het aandeel
nieuwe schoolverlaters met mbo als laatste opleiding bedraagt 6,4% in beide jaren (definitie volgens Bron)36.
Landelijk bedraagt dit aandeel 5,3% op 1 oktober 2014, en 5,0% op 1 oktober 2015.
Figuur 15: Aandeel voortijdig schoolverlaters in 2014/2015 en 2015/2016 volgens twee definities.
Bron: Bestand voortijdig schoolverlaters, gemeente Almere, vsv-verkenner

9,0%

0,1
0,09
0,08

7,8%

8,0%
7,5%

0,07

7,0%

6,4%

6,4%

1 okt. 2014

1 okt. 2015

6,0%

0,06

5,0%

0,05

4,0%

0,04

3,0%

0,03
0,02

2,0%

0,01

1,0%

0

0,0%

1 okt. 2014

1 okt. 2015

Ontwikkeling aandeel voortijdig schoolverlaters
mbo, volgens de Almeerse definitie

Ontwikkeling aandeel voortijdig schoolverlaters
mbo, volgens Bron

Doelstelling: Minder uitval in het mbo
Wel of niet eigen doelstelling behaald		
V (vsv’ers volgens de Almeerse definitie)
							± (nieuwe vsv’ers volgens Bron)
Betere of slechtere score dan landelijk		
Onbekend (vsv’ers volgens de Almeerse definitie)
							- (nieuwe vsv’ers volgens Bron)
Betere of slechtere score dan bij voorafgaande meting V (vsv’ers volgens de Almeerse definitie)
							± (nieuwe vsv’ers volgens Bron)

35 Voor meer informatie over voortijdig schoolverlaten, zie het kader Leerplicht, RMC-wet en voortijdig schoolverlaten op pagina 36
36 Het verschil in het aandeel voortijdig schoolverlaters volgens beide definities kan verklaard worden doordat er bij de telling van de Almeerse voortijdig
schoolverlaters, naast jongeren die in het voorafgaande jaar uitgevallen zijn, ook jongeren tot en met 22 jaar meegeteld worden die al tijdens een eerder
schooljaar uitgevallen zijn.
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Kerndoel 5: Geen zwakke scholen meer en meer scholen met het predicaat goed vanuit de
inspectienorm (doelstelling kwaliteit)
Goed onderwijs is belangrijk om kinderen tot bloei te kunnen laten komen. De Inspectie van het Onderwijs
beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs (zie het kader). Tabel 8 geeft een overzicht van het aandeel (zeer)
zwakke scholen of afdelingen op po, sbo, (v)so, en vo-scholen, op 1 september 2014, 1 september 2015 en
1 april 2016.
Op 1 september 2015 zijn drie Almeerse basisscholen als zwak beoordeeld door de Inspectie37. Het percentage (zeer) zwakke basisscholen bedraagt hiermee 4,2%. Dit aandeel is wat hoger dan landelijk (2,1%) en
hoger dan het aandeel (zeer) zwakke scholen op 1 september 2014 (2,7%).
Op 1 september 2015 hebben alle inspectielocaties speciaal basisonderwijs een basisarrangement, ook op
1 september 2014 was dat het geval.
Op 1 september 2015 is één van de zes inspectielocaties (voortgezet) speciaal onderwijs zwak en
één inspectielocatie zeer zwak.
Dit aantal (zeer) zwakke inspectielocaties is
hiermee op 1 september 2015 wat hoger dan op 1
september 2014. Toen was één inspectielocatie
(voortgezet) speciaal onderwijs zwak.
Op 1 september 2015 telt Almere een zwakke en
een zeer zwakke afdeling op vo-scholen (5,0%).
Het aandeel (zeer) zwakke afdelingen is hiermee
op 1 september 2015 wat lager dan op 1 september 2014 en net wat hoger dan het landelijke
aandeel (4,8%). Op 1 september 2014 waren er in
Almere 3 (zeer) zwakke afdelingen op vo-scholen
(7,9%).
Het eind van het schooljaar (peildatum 1 april
2016) geeft een wisselend beeld over de ontwikkeling van het aandeel (zeer) zwakke inspectielocaties. Eén van de drie po-scholen die in september 2015 zwak was, is in april 2016 zeer zwak
geworden. Het aandeel (zeer) zwakke scholen blijft
hiermee gelijk op 4,2%. Het aantal zwakke scholen
speciaal basisonderwijs blijft op nul staan, en het
aantal (zeer) zwakke scholen (voortgezet) speciaal
onderwijs daalt sterk. Op 1 april 2016 hebben alle
inspectielocaties (voortgezet) speciaal onderwijs
een basisarrangement. Het aantal zwakke afdelingen op het voortgezet onderwijs stijgt. Op 1 april
2016 kent Almere vijf zwakke afdelingen op
vo-scholen, wat leidt tot een aandeel van 12,2%
zwakke afdelingen voortgezet onderwijs.

TOEZICHT INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS
De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de
kwaliteit van het onderwijs. Scholen met een onvoldoende beoordeling worden onder aangepast toezicht
geplaatst en moeten de kwaliteit van het onderwijs
verbeteren. Wanneer geen tekortkomingen worden
gevonden, krijgt een school basistoezicht. Op dat
moment is geen nader onderzoek of intensivering van
het toezicht nodig.
Scholen met onvoldoende kwaliteit krijgen het
predicaat ‘zwak’ of ‘zeer zwak’. Een basisschool is in de
regel zwak als uit onderzoek blijkt dat de leerprestaties van leerlingen onvoldoende zijn. Meestal wil dat
zeggen dat de eindresultaten over een periode van drie
jaar onder de maat zijn. Een basisschool is zeer zwak
als de eindopbrengsten in een periode van drie jaar
onvoldoende zijn en het onderwijsleerproces of de zorg
of begeleiding van kinderen op belangrijke punten
tekortkomingen vertoont. In het speciaal basisonderwijs zijn niet de leerprestaties leidend, maar de
ontwikkelingsperspectieven. Een school is zwak als
een school daar onvoldoende op scoort. Een school
voor speciaal basisonderwijs is zeer zwak, als de
school onvoldoende ontwikkelingsperspectieven biedt
en het onderwijsleerproces of de leerlingenzorg tekort
schiet. Vanaf augustus 2017 vernieuwt de Inspectie het
toezicht op besturen, scholen en opleidingen. Binnen
het nieuwe toetsingskader kunnen scholen een
predicaat ‘goed’, ‘voldoende’ (basistoezicht), ‘onvoldoende’ of ‘zeer zwak’ krijgen.38 39

37 Om de vergelijkbaarheid van het aandeel zwakke scholen in Almere met het landelijk aandeel te verbeteren wordt met ingang van deze versie van de Lokale
Staat de manier van tellen aangepast. Geteld worden inspectielocaties op de peildata van 1 september en 1 april, met de peildatum van 1 september als
“meest centrale” peildatum in het jaar. In eerdere jaren werd het aantal zwakke scholen geteld op basis van de indeling naar brin- en vestigingsnummer van
DUO op de peildata 1 januari en 31 juli (eind schooljaar).
38 Bron: website Inspectie van het Onderwijs, https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/themas/vernieuwd-toezicht, geraadpleegd 19 december 2016.
39 Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op voorschoolse educatie en het primair onderwijs, definitieve versie, Inspectie van het Onderwijs, 10 oktober 2016.
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Tabel 8: Aandeel (zeer) zwakke scholen, afdelingen of inspectielocaties40 in Almere op de peildata 1 september 2014,
1 september 2015, 1 april 2016.
Bron: Inspectie van het Onderwijs
Almere

Nederland

1 september 2014

1 september 2015

1 april 2016

1 september 2015

Regulier
basisonderwijs

2 zwakke scholen
Aandeel (zeer) zwakke
scholen: 2,7%

3 zwakke scholen
Aandeel (zeer) zwakke
scholen: 4,2%

1 zeer zwakke school en 2
zwakke scholen
Aandeel (zeer) zwakke
scholen: 4,2%

2,1%

Speciaal
basisonderwijs

Er zijn geen zwakke
sbo-scholen.
3 sbo-scholen hebben
een basisarrangement

Er zijn geen zwakke
sbo-scholen. 3
sbo-scholen hebben een
basisarrangement

Er zijn geen zwakke
sbo-scholen. 3 sbo-scholen
hebben een basisarrangement

2,1%

(voortgezet) speciaal
onderwijs

Eén van de 6 inspectielocaties (voortgezet)
speciaal onderwijs is
zwak

Van de 6 inspectielocaties
(voortgezet) speciaal
onderwijs is één locatie
zwak en één locatie zeer
zwak

Er zijn geen zwakke
inspectielocatie (voortgezet)
speciaal onderwijs. Zes
inspectielocaties (voortgezet)
speciaal onderwijs hebben een
basisarrangement.

5,8%

Voortgezet onderwijs

2 zwakke en 1 zeer
zwakke afdeling op
vo-scholen
Aandeel (zeer) zwakke
afdelingen:7,9%

1 zwakke en 1 zeer
zwakke afdeling op
vo-scholen
Aandeel (zeer) zwakke
afdelingen:5,0%

5 zwakke afdelingen op
vo-scholen
Aandeel (zeer) zwakke
afdelingen:
12,2%

4,7%

Figuur 16 geeft een overzicht van de ontwikkeling van het aandeel (zeer) zwakke scholen in het Almeerse
basisonderwijs
Figuur 16: Ontwikkeling aantal zwakke en zeer zwakke scholen regulier basisonderwijs
Bron: Inspectie van het Onderwijs

4,2

1 sept 2012

1 sept 2013

1 sept 2014

1 april 2015

1 sept 2015

1 april 2016

40 Geteld worden de inspectielocaties die door het Inspectie van het Onderwijs
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Doelstelling: Geen zwakke scholen meer en meer scholen met het predicaat goed vanuit
de inspectienorm
Wel of niet eigen doelstelling behaald
(peildatum 1 september 2015)				
po: 								Sbo: V
								(v)so: 								Vo: Betere of slechtere score dan landelijk
(peildatum 1 september 2015)41 				po: 								Vo: -

Betere of slechtere score dan bij voorafgaande meting
(1 september 2015 t.o.v. 1 september 2014) 			
po: 								Sbo: ±
								(v)so: 								Vo: V

Kerndoel 6: In 2018 scoort 60% van de leerlingen in de groepen 3, 4 en 5 op of boven het landelijk
gemiddelde op de toetsen Woordenschat en Begrijpend lezen (doelstelling kwaliteit)
Het hebben van taalvaardigheid is belangrijk voor kinderen. Elementen van de taalvaardigheid waar Almeerse kinderen, gezien de uitkomsten van verschillende versies van de Monitor Taal, Lezen en Rekenen niet zo
goed op scoren zijn woordenschat en begrijpend lezen. Deze elementen van taalvaardigheid zijn echter wel
belangrijk voor kinderen, dit omdat ze de studievaardigheden van kinderen (mede) bepalen.
De LOVS-toetsen Woordenschat, Begrijpend Lezen en Begrijpend Lezen 3.0 geven inzicht in vaardigheden
van Almeerse leerlingen op het gebied van woordenschat en begrijpend lezen.
In de figuren hiernaast is voor de jaren 2013/2014 en 2015/2016 voor zover mogelijk42 per toets aangegeven
welk percentage leerlingen in de verschillende groepen een score op de toetsen heeft op of boven de 50%norm (landelijk gemiddelde). Uit de figuren blijkt dat de doelstelling dat 60% van de leerlingen op of boven
het landelijk gemiddelde scoort op de verschillende toetsen zowel in 2013/2014 als in 2015/2016 bij geen
enkele toetsafname behaald wordt. Bij één toetsafname, de medio-afname in groep 5 bij de toets Begrijpend
Lezen, scoort wel meer dan de helft van de leerlingen op of boven het landelijk gemiddelde.

41 Voor de vergelijking met landelijk wordt alleen gekeken naar het aandeel zwakke scholen primair en voortgezet onderwijs. Dit vanwege de lage aantallen sbo
en (v)so -scholen.
42 Het verschilt per toets wat mogelijk is. Begrijpend Lezen 3.0 is een nieuwe toets, voor deze toets zijn er voor het jaar 2013/2014 geen gegevens weergegeven.
De normering van de toets Woordenschat is door Cito tussen 2013/2014 en 2015/2016 aangepast, voor deze toets is daarom voor beide jaren de (nieuwe)
normering voor 2015/2016 gebruikt. Voor de toetsen Begrijpend Lezen en Begrijpend Lezen 3.0 zijn er alleen gegevens voor de groep 4 en 5 beschikbaar.
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Figuur 17: Aandeel leerlingen met een score op of boven het landelijk gemiddelde op de toets Woordenschat,
2013/2014 (links) en 2015/2016 (rechts)
Bron: Monitor Taal, Lezen, Rekenen 2013/2014 en 2015/2016, gemeente Almere
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Aandeel leerlingen bij de medio-afnames van de
toets Woordenschat in groep 3, 4 en 5 (M3, M4 en
M5) met een score boven de landelijke norm,
toetsgegevens 2013/2014

Aandeel leerlingen bij de medio-afnames van de
toets Woordenschat in groep 3, 4 en 5 (M3, M4 en
M5) met een score boven de landelijke norm,
toetsgegevens 2015/2016

Figuur 18: Aandeel leerlingen met een score op of boven het landelijk gemiddelde op de toets Begrijpend Lezen,
2013/2014 (links) en 2015/2016 (rechts)
Bron: Monitor Taal, Lezen, Rekenen 2013/2014 en 2015/2016, gemeente Almere
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Figuur 19: Aandeel leerlingen met een score op of boven het landelijk gemiddelde op de toets Begrijpend Lezen 3.0,
2015/2016
Bron: Monitor Taal, Lezen, Rekenen 2013/2014 en 2015/2016, gemeente Almere
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Aandeel leerlingen bij de medio-afnames van de
toets Begrijpend Lezen 3.0 in groep 4 en 5 (M4
en M5) met een score boven de landelijke norm,
toetsgegevens 2015/2016

Doelstelling: In 2018 scoort 60% van de leerlingen in de groepen 3, 4 en 5 op of boven het landelijk
gemiddelde op de toetsen Woordenschat en Begrijpend lezen
Wel of niet eigen doelstelling behaald			
(Nog) niet van toepassing, doelstelling
								geldt voor 2018
Betere of slechtere score dan landelijk			
- (Woordenschat)
								-/±(Begrijpend Lezen)
								- (Begrijpend Lezen 3.0)
Betere of slechtere score dan bij voorafgaande meting
V (Woordenschat)
								± (Begrijpend Lezen)
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4. Leeftijd 16 tot 23+ jaar

Almere

Dit hoofdstuk geeft informatie over het onderwijs gericht op jongeren van 16 tot 23+-jaar.
Het hoofdstuk geeft eerst een overzicht van deze leeftijdsgroep43 en gaat vervolgens in op de verschillende
kerndoelen voor deze leeftijd, onderverdeeld naar de programmalijnen: samenwerking, doorgaande lijn en
kwaliteit.

4.1 Kerngegevens
Aantal kinderen/ jongeren
Op 1 oktober 2015 telt Almere in totaal 17973 jongeren van 16 tot 23 jaar binnen haar gemeentegrenzen.
Figuur 20: Leeftijdsverdeling Almeerse bevolking met een focus van 16 tot 23 jaar, 1 oktober 2015
Bron: BRP
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4.2 Kerndoelstellingen
Voor de leeftijdsgroep 16 tot 23+-jaar is aantal kerndoelstellingen opgesteld, deze worden hieronder
uitgewerkt.
Kerndoel 1: Minder uitval in het hbo (doelstelling samenwerking)
De uitval op het hbo wordt anders bepaald dan de uitval op het mbo44. Leerlingen die aan het hbo (kunnen)
beginnen, hebben, doordat zij hun vooropleiding afgerond hebben, immers al hun startkwalificatie behaald.
Uitval van deze leerlingen of studenten wordt daarom niet meer gezien als voortijdig schoolverlaten.

43 Voor de weergave van de leeftijden zijn de leeftijden 16 tot en met 22 jaar aangehouden.
44 Voor gegevens over de uitval op het mbo zie de uitwerking van de volgende doelstelling voor leeftijdsgroep 4 tot 19 jaar: “Kerndoel 4: De overgang vmbo-mbo
verloopt goed, minder uitval in het mbo en de uitval is niet hoger dan landelijk”.
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Om de uitval op het hbo in kaart te brengen wordt er naar twee aspecten gekeken:
• Het aandeel studenten dat in het eerste leerjaar uitvalt, zowel bachelors als AD-ers, exclusief de studenten die van studie zijn veranderd (switchers);
• De uitval (of vertraging van bachelorstudenten) in de latere studiejaren. Dit wordt hier gedefinieerd als
het aandeel bachelor studenten, dat in een bepaald cohort gestart is, in het tweede jaar is ingestroomd
maar niet binnen vijf jaar na start opleiding het diploma behaalt45.
Figuur 21 geeft voor beide hbo-instellingen met locaties in Almere een overzicht van de uitval tijdens het
eerste jaar van de studenten die in 2014/2015 en 2015/2016 met hun studie gestart zijn (cohort 2014/2015
en 2015/2016)46.
Figuur 21: Uitval studenten op de twee hbo-locaties in Almere in het eerste studiejaar, cohort 2014/2015 en 2015/2016

De uitval of vertraging in latere studiejaren bedraagt 47% van de tweedejaars bachelorstudenten uit cohort
2011 op de twee Almeerse hbo-locaties47,48 .
Bijlage B geeft onderverdeling van studenten voor beide instellingen naar type vooropleiding.

Minder uitval in het hbo (doelstelling samenwerking)
Wel of niet eigen doelstelling behaald
(uitval eerste jaar, ten opzichte van een jaar eerder)		
					
Betere of slechtere score dan landelijk			

± (verschilt per instelling)			
Niet (direct) vergelijkbaar

45 Dat studenten niet binnen vijf jaar hun diploma behaald hebben wil uiteraard niet zeggen dat ze allemaal uitgevallen zijn. Een deel van de studenten zal
vertraging opgelopen hebben en alsnog later afstuderen.
46 De uitval is niet één op één met landelijk te vergelijken. De vereniging Hogescholen geeft op basis van de landelijk beschikbare gegevens een overzicht van
uitval, wisselingen van instellingen, wisselingen binnen de sector en wisselingen naar andere sectoren. Op basis van de gegevens die lokaal beschikbaar zijn,
kunnen studenten die binnen de instelling van studie wisselen wel onderscheiden worden maar is het niet bekend of studenten die zich bij de instelling
uitschrijven, wel of niet bij een andere hbo-instelling doorstuderen. Wisseling van instelling wordt lokaal daarom noodgedwongen meegenomen als uitval.
Landelijk bedraagt voor het cohort 2014/2015 de uitval gemiddeld 15% (gemiddelde per instelling), daarnaast wisselt er gemiddeld nog 11% van de studenten
in het eerste jaar van instelling (bron gegevens: Vereniging van hogescholen).
47 De gegevens worden niet weergegeven naar instelling. Dit omdat de aantallen hoofdfasestudenten, uitgevallen of vertraagde studenten vanuit het cohort
2011/2012 bij één van de instellingen klein is.
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Kerndoel 2: Mbo en hbo maken onderdeel uit van de ondersteuningsstructuur voor jeugd
(doelstelling samenwerking)
De samenwerking tussen onderwijs en (jeugd-)hulp kan jongeren en hun ouders ondersteuning bieden.
In 2015/2016 zijn er nog geen collectieve afspraken over de samenwerking tussen het middelbaar en hoger
onderwijs en de Almeerse ondersteuningsstructuur. Het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs bepalen zelf binnen hun eigen verantwoordelijkheid hoe ze ondersteuning van studenten inrichten.
Bij de nieuwe afspraken die binnen het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) voor de periode
2017-2019 voorbereid worden, worden er naar verwachting wel afspraken op hoofdlijnen opgenomen over
een samenhangende ondersteunings-en hulpstructuur voor mbo- en hbo-studenten die het nodig hebben.
Het OOGO (in wording) richt zich op de raakvlakken tussen de Jeugdhulp en de Wet Passend Onderwijs.49
Kerndoel 3: In 2019 stroomt meer dan 65% van studenten met een mbo-vooropleiding uit Almere
met een bachelor of AD in Almere door naar het 2e jaar (doelstelling doorgaande lijn)
De overgang van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) naar het hoger beroepsonderwijs (hbo) kan voor
studenten lastig zijn. Op het hbo worden er andere eisen gesteld aan studenten dan op het mbo. Maatregelen
zoals goede studiebegeleiding en mogelijkheden voor mbo-studenten om kennis te maken met het studeren
op het hbo kunnen de overgang vergemakkelijken (zie hiervoor kerndoel 5).
De uitval van hbo-studenten met een mbo-vooropleiding blijft echter een aandachtspunt. Figuur 22
hieronder geeft een overzicht van het aandeel eerstejaars hbo-studenten met een Almeerse mbo-vooropleiding dat doorstroomt naar het tweede jaar50.
Figuur 22: Aandeel eerstejaars bachelor-studenten en AD-ers met een vooropleiding op een mbo in Almere dat
doorstroomt naar het tweede studiejaar51.
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48 Een landelijke vergelijking is zover bekend niet beschikbaar.
49 Interne informatie gemeente Almere
50 De gegevens worden niet weergegeven naar instelling. Dit omdat het aantal studenten met een mbo- vooropleiding bij één van de instellingen klein is.
51 Doorstromen naar het tweede jaar wordt hier gedefinieerd als het niet uitvallen en het niet behalen van een diploma tijdens het eerste studiejaar. Dit is gedaan
om voor beide hbo-instellingen met opleidingen in Almere dezelfde peildatum voor uitval en doorstroom te kunnen gebruiken.
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In 2019 stroomt meer dan 65% van studenten met een mbo-vooropleiding uit Almere met een bachelor of
AD in Almere door naar het 2e jaar
Wel of niet eigen doelstelling behaald 		

(Nog) niet van toepassing, doelstelling geldt voor 2019

Betere of slechtere score dan landelijk		

Niet vergelijkbaar

Betere of slechtere score dan bij voorafgaande
meting		
				V						
Kerndoel 4: Het percentage hoofdfasestudenten met een mbo-vooropleiding uit Almere dat
binnen 5 studiejaren afstudeert met Bachelor in Almere is minimaal 75% op 1 januari 2019
(doelstelling doorgaande lijn)
Het percentage hoofdfasestudenten met een mbo-vooropleiding uit Almere uit het cohort 2011/2012 dat
binnen 5 studiejaren afstudeert met een Bachelor in Almere bedraagt 65%52 , 53

Het percentage hoofdfasestudenten met een mbo-vooropleiding uit Almere dat binnen 5 studiejaren
afstudeert met een Bachelor in Almere is minimaal 75% op 1 januari 2019 (doelstelling doorgaande lijn)
Wel of niet eigen doelstelling behaald 		

(Nog) niet van toepassing, doelstelling geldt voor 2019

Betere of slechtere score dan landelijk		

Niet vergelijkbaar

Kerndoel 5: Jongeren op het mbo hebben inzicht in hun studiesucces op het hbo en in de vaardigheden die zij hiervoor nodig hebben. Studenten worden op het mbo begeleid in het maken van de
juiste studiekeuze voor een hbo-studie (doelstelling doorgaande lijn)
Een instelling voor hoger beroepsonderwijs met een vestiging in Almere heeft in 2015 samen met twee
Almeerse instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs en een mbo-instelling van buiten Almere drie
modules uitgewerkt die erop gericht zijn om mbo- studenten zich te laten oriënteren en kennis te laten
maken met het studeren op het hbo54.
Binnen de eerste module volgen studenten van de drie mbo-instellingen op het gebied Zorg en Welzijn
onderwijs op de locatie van de hogeschool. Deze module richt zich specifiek op de mogelijkheid om door te
stromen naar een hbo, en kan vanaf 2016/2017 structureel in het mbo aangeboden worden. De tweede
module is gericht op beroepsoriëntatie binnen het cluster Economie en Management. De module is in 2015
aangeboden aan studenten van één van de mbo’s en vormt een input voor een mbo-keuzemodule die in
regionaal verband verder wordt uitgewerkt. De derde module is een module waarin tweedejaarsstudenten
van één van de mbo-instellingen met vestigingen in Almere samenwerken met eerstejaars hbo-studenten
om gezamenlijk een marketing en communicatieplan op te stellen. Dit om mbo-studenten de mogelijkheid
te geven om kennis te maken en zich te oriënteren op het hbo. In totaal hebben in 2015/2016 125 mbo- en
17 hbo- studenten van de reguliere, “niet groene” hoger en middelbaar onderwijsinstellingen deelgenomen
aan één van deze modules.
Het groene mbo en hbo met vestigingen in Almere maken deel uit van dezelfde organisatie. Dit vergemakkelijkt volgens deze organisatie de doorstroom van leerlingen van het mbo naar hbo.
Docenten van het groene middelbaar en hoger beroepsonderwijs maken afspraken over de aansluiting tussen
mbo en hbo. In enkele gevallen is, aansluitend op een opleiding op het groene mbo, een verkorte opleiding
op het hbo mogelijk55.
52 Gegevens over eerdere of latere cohorten zijn (nog) niet beschikbaar
53 De gegevens worden niet weergegeven naar instelling. Dit omdat de aantallen ingestroomde en uitgevallen studenten met een mbo- vooropleiding bij één van
de instellingen erg klein zijn.
54 Bron: Format Eindrapportage Aanjaaggelden Onderwijs 2015, aanvraag Windesheim Flevoland ten behoeve van de Doorstroommodule mbo-hbo, 2016
55 Bron: Website http://www.groenhorst.nl/mbo/doorleren%20in%20het%20hbo
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Aantal betrokken instellingen
Binnen de samenwerking ROCs-hbo:
Twee mbo- instellingen met vestigingen in
Almere, een mbo-instelling buiten Almere en een
hbo-instelling met een vestiging binnen Almere
In het groene domein: de mbo- en hbo-instelling
met vestigingen in Almere die binnen dezelfde
instelling vallen
professional

lerares

professional

Aantal bereikte jongeren
Binnen de samenwerking ROCs- hbo:
125 mbo-studenten en 17 hbo- studenten
Binnen de samenwerking in het groen domein:
Alle studenten die doorstromen van het groene
mbo naar het groene hbo binnen dezelfde
instelling.

g

in

RF

ng
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Kerndoel 6: Het hbo in Almere staat landelijk goed op de kaart en scoort bovengemiddeld
in de
SU
diverse benchmarks (doelstelling kwaliteit)
Voor het oordeel over het functioneren van de twee hbo-instellingen met vestigingen in Almere is het
peutersKeuzegids hbo56 gebruikt. De Keuzegids hbo geeft een breed oordeel van de
oordeel uit de benchmark
groep 7
verschillende instellingen (en opleidingen binnen een instelling) gebaseerd op onder andere de kans op werk,
doorstroom, studiesucces, studentenoordelen en oordelen van de Inspectie van het Onderwijs.
In de Keuzegids hbo worden hbo’s vergeleken met instellingen met een vergelijkbare grootte (kleine,
middelgrote of grote hbo’s). Aeres Hogeschool wordt in de Keuzegids hbo 2015 als middelgroot, en in de
Keuzegids 2016 als klein hbo beoordeeld. Windesheim wordt in beide jaren als een groot hbo beoordeeld.
De positie van de hbo’s is groen gekleurd als het hbo bovengemiddeld scoort (in de bovenste helft van de
ranglijst staat).
Tabel 9: Rangschikking van de hbo’s met vestigingen in Almere op basis van de Keuzegids hbo 2015 en 201657
Rangschikking middelgrote of kleine hbo’s

Rangschikking grote hbo’s
Keuzegids 2015

Windesheim

Gedeelde 5/6-de
plaats van de 17
grote hbo’s

Keuzegids 2016

2-de plaats van
de 11 grote
hbo’s

Aeres Hogeschool

Keuzegids 2015

Keuzegids 2016

(vergelijking
middelgrote
hbo’s)

(vergelijking
kleine hbo’s)

10-de plaats van
de 14
middelgrote
mbo’s

7-de plaats van
de 9 kleine hbo’s

56 Bron: Website www.keuzegids.org
57 De Keuzegids hbo geeft, anders dan de Keuzegids mbo, naast het aantal behaalde punten ook een oordeel over de instellingen. Aeres hogeschool krijgt in
beide keuzegidsen het oordeel voldoende, Windesheim krijgt in de Keuzegids hbo 2015 het oordeel voldoende en in de Keuzegids hbo 2016 het oordeel goed.
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De positie op de ranglijst wordt bepaald op basis van het aantal punten dat de verschillende hbo’s op
verschillende onderdelen behalen. Figuur 23 geeft het aantal punten weer dat de hbo’s met vestigingen in
Almere in de Keuzegids hbo 2015 en 2016 behaald hebben ten opzichte van de minst goed en best scorende
(grote, middelgrote of kleine) hbo’s (grijze lijntjes in de figuur).
Figuur 23: Positie in aantal behaalde punten van hbo’s met vestigingen in Almere ten opzichte van respectievelijk de minst goede en best scorende grote hbo’s (links) en (afhankelijk van de jaargang van de keuzegids) de minst goede en best scorende middelgrote of kleine hbo’s (rechts)58

2015

2016

Positie van Windesheim ten opzichte minst goede
en best scorende grote hbo’s

2015

2016

Positie van Aeres Hogeschool ten opzichte van de
minst goede en best scorende middelgrote (2015)
en kleine (2016) hbo’s

Het hbo in Almere staat landelijk goed op de kaart en scoort bovengemiddeld in de benchmarks
(doelstelling kwaliteit)
Wel of niet eigen doelstelling behaald 		

± (wisselend beeld)

Betere of slechtere score dan bij voorafgaande meting

± (wisselend beeld)

Kerndoel 7: Mbo’s die opleidingen in Almere
aanbieden worden positief beoordeeld
(doelstelling kwaliteit)

OORDEEL OVER KWALITEIT BIJ HET MIDDELBAAR
BEROEPSONDERWIJS
Voor de controle op kwaliteit en het mogelijk optreden
van risico’s bij het mbo is de Inspectie van het
Onderwijs aan zet. De Inspectie van het Onderwijs
onderzoekt tijdens de zogeheten Staat van de Instelling
het optreden van mogelijke risico’s bij mbo-instellingen. Bij dit onderzoek beoordeelt de Inspectie ook
steekproefsgewijs bij een aantal opleidingen per instelling de onderwijskwaliteit en kwaliteitsborging. Ook
onderzoekt zij de algemene kwaliteitsborging binnen
een instelling59.

Net zoals voor jongere kinderen is het voor
jongeren die hun diploma voor het voortgezet
onderwijs behaald hebben en doorgestroomd zijn
naar het middelbaar of hoger onderwijs belangrijk
dat het onderwijs dat zij volgen van goede
kwaliteit is.

58 De scores uit de Keuzegids hbo in cijfers
2015: Windesheim: 63 punten (oordeel keuzegids: voldoende). Minst goed scorend groot hbo: 51 punten, best scorend groot hbo: 70,5 punten, Aeres
Hogeschool: 61,5 punten (voldoende), minst goed scorend middelgroot hbo: 56,5 punten, best scorend middelgroot hbo: 80,5 punten
2016: Windesheim: 65 punten (oordeel keuzegids: goed). Minst goed scorend groot hbo: 51 punten, best scorend groot hbo: 67 punten, Aeres Hogeschool: 62
punten (voldoende), minst goed scorend klein hbo: 59 punten, best scorend klein hbo: 75,5 punten.
59 Website Inspectie van het Onderwijs, www.onderwijsinspectie.nl
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Figuur 24 geeft een overzicht van hoe de verschillende mbo’s met vestigingen in Almere naar
oordeel van de Inspectie van het Onderwijs scoren op de mate van risico’s en kwaliteitsborging
in haar verschillende aspecten. In de tabel zijn de oordelen opgenomen voor de verschillende
instellingen zoals deze gelden tijdens het schooljaar 2015/201660.
Figuur 24: Oordeel Inspectie van het Onderwijs over mbo-instellingen met vestigingen in Almere
Bron: Rapporten Staat van de Instelling, Inspectie van het Onderwijs61, 62
Onderdeel beoordeling

Instelling
ROC TOP

ROC Flevoland

Groenhorst Mbo

Mate van risico’s

Geen recente beoordeling

Veel

Geen recente beoordeling

Oordeel kwaliteitsborging

Voldoende

Onvoldoende

Voldoende

Oordeel verschillende aspecten
kwaliteitsborging

Sturing

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Beoordeling

Voldoende

Onvoldoende

Voldoende

Verbetering en
verankering

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Dialoog en
verantwoording

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Mbo’s die opleidingen in Almere aanbieden worden positief beoordeeld (doelstelling kwaliteit)

Wel of niet eigen doelstelling behaald 		

± (wisselend beeld)

Betere of slechtere score dan bij voorafgaande meting

Geen gegevens beschikbaar

Kerndoel 8: Hbo’s die opleidingen in Almere aanbieden worden positief beoordeeld (doelstelling
kwaliteit)
Ook voor jongeren die een hbo-opleiding volgen is de kwaliteit van de opleiding van belang. Om de kwaliteit
van hbo-opleidingen die in Almere aangeboden worden in kaart te brengen wordt hier gekeken naar het
algemene oordeel van studenten over hun studie uit de Nationale Studenten Enquête63,64.
Figuur 25 geeft een overzicht van het oordeel van studenten van de twee Almeerse hbo-instellingen over
hun opleiding uit de Nationale Studenten Enquête 2015 en 2016. Voor Aeres Hogeschool gaat het over het
oordeel van studenten specifiek op de locatie Almere, voor Windesheim is het niet mogelijk om deze
uitsplitsing te maken en gaat het over het oordeel van studenten op de locaties Almere en Zwolle. Voor de
score van Aeres is bekend dat de score, gezien de landelijke verdeling in scores niet  significant afwijkt van
het landelijk gemiddelde. Voor Windesheim is dit niet bekend. Bij de vraagstelling is een vijfpuntsschaal
gebruikt waarbij 1 staat voor “zeer ontevreden” en de 5 voor “zeer tevreden”.

60 In praktijk zijn dit oordelen uit inspectierapporten uit 2013 en 2014.
61 Data vaststelling rapporten: 7 oktober 2014 (ROC TOP), 11 april 2014 (Groenhorst), 16 oktober 2013 (ROCF).
62 Voor het ROC Flevoland geldt dat de Inspectie in het rapport dat op 28 september 2016 vastgesteld is, de kwaliteitsborging en beoordeling als “voldoende”
beoordeelt. Dit oordeel valt echter niet meer onder het schooljaar 2015/2016.
63 Concreet is dit het antwoord op de volgende vraag uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) “ We willen je graag vragen hoe jij je studie in het algemeen
beoordeelt. Geef alsjeblieft hieronder aan hoe tevreden je bent over: <1 t/m 5; 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden; 6=n.v.t.> : Je studie in het algemeen”. Bron
gegevens over deze enquête: www.studiekeuze123.nl
64 Een andere manier om het oordeel van de kwaliteit weer te geven is te kijken naar accreditaties van de Nederlands Vlaamse Accreditatie organisatie (NVAO)
van de opleidingen. Hier is niet voor deze manier gekozen omdat het hebben van een accreditatie an sich een voorwaarde is om (erkend) onderwijs aan te
bieden en omdat accreditaties langjarig vastgesteld worden. Er wordt daarom ingeschat dat het weergeven van de stand van zaken wat betreft de accreditaties
geen relevante informatie biedt voor deze monitor. Bron gegevens over de accreditaties van NVAO: www.nvao.net.
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Figuur 25: Oordeel van studenten van hbo’s met vestigingen in Almere over hun studie in het algemeen uit de Nationale Studenten Enquête 2015 en 2016. De gestippelde lijn in de figuur geeft het landelijk gemiddeld gegeven antwoord
op de vraag weer.
Bron: Nationale Studenten Enquête (NSE), zoals aangeleverd door hogescholen
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Wel of niet eigen doelstelling behaald		

± (bij benadering)

Betere of slechtere score dan bij voorafgaande meting

± (wisselend beeld)
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Bijlage A: Kerngegevens
Deze bijlage geeft meer informatie over de kerngegevens over het onderwijs in Almere. De tabellen in de bijlagen
houden dezelfde volgorde aan als de weergave van de gegevens in de hoofdtekst.

Gegevens voor- en vroegschoolse educatie
De onderstaande tabellen geven een overzicht van:
- De ontwikkeling van het aantal plaatsen voor- en vroegschoolse educatie en het percentage bereik
- Het voorschools aanbod op de peildatum 1 oktober 2015
- Het vroegschools aanbod op de peildatum 1 oktober 2015
Tabel A1: Ontwikkeling aantal plaatsen voor- en vroegschoolse educatie en percentage bereik, op 1 oktober van het betreffende jaar
Voorschools

2012

2013

2014

2015

Aantal geschatte 2,5- tot en met 3-jarige gewichtenleerlingen

368

361

357

290

Aantal geschatte 2,5- tot en met 3- jarige doelgroepleerlingen (totaal van

928

1061

999

1079

gewichtenkinderen en kinderen met overige indicaties)
Bezette vve-plaatsen kinderdagverblijven en peuterspeelzalen65
Bereik

Vroegschools
Totaal aantal geschatte vier- en vijfjarige doelgroepleerlingen66
Aantal doelgroepkinderen dat met vve bereikt wordt67
Bereik

585

599

596

601

63%

57%

60%

56%

2012

2013

2014

2015

504

494

484

403

248

241

230

18568

49%

49%

48%

46%

65 V
 oor 2012 t/m 2014 zijn deze gegevens opgebouwd uit separate gegevens over het aantal kinderen dat volgens het registratiesysteem van de Schoor vier dagdelen geplaatst is bij
een peuterspeelzaal van de Schoor en het aantal kinderen met een vve-indicatie dat volgens eigen opgave van kinderdagverblijven vve volgt op een kinderdagverblijf. Vanaf 1
augustus 2015 is het aanbod geharmoniseerd en worden gegevens over het gebruik van vve op alle locaties geregistreerd. Voor de peildatum 1 oktober 2015 lijkt de registratie van
het gebruik van vve nog niet compleet te zijn. Voor kinderopvangorganisaties waarvan de afdeling Leren en Cultuur van de gemeente verwacht dat ze mogelijk vve aanbieden en
waarvan er geen registraties over beschikbaar zijn is daarom uitgevraagd hoeveel kinderen met een vve-indicatie er zijn. Concreet leidt dit ertoe dat het aantal van 505 kinderen
waarvan geregistreerd staat dat ze vier dagdelen vve volgen, is aangevuld met het aantal van 96 kinderen waarvan de kinderopvangorganisaties zelf aangeven dat ze op deze
locatie vve volgen (ongeacht het aantal dagdelen).
66 Het aantal vier- en vijfjarige doelgroepkinderen is ingeschat op basis van het percentage gewichtenleerlingen op Almeerse scholen.
67 Gebaseerd op de door DUO gerapporteerde leerlingaantallen per school.
68 Leerlingen van de vve-school Montessori Haven vielen op 1 oktober 2014 onder de vve-school de Polderhof. Door een verandering in brinnummer vallen leerlingen van Montessori
Haven op 1 oktober 2015 onder De Flierefluiter, een school zonder vve. Leerlingen van Montessori Haven kunnen niet apart onderscheiden worden. Het aantal bereikte
gewichtenkinderen wordt daardoor mogelijk onderschat.
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De tabel hieronder geeft een overzicht van kinderopvangorganisaties die voorschoolse educatie aanbieden. Dit zijn de locaties die door welzijnsorganisatie de Schoor geregistreerd staan als vve-locatie69 plus locaties die op basis van de informatie
van de afdeling Leren en Cultuur benaderd zijn als mogelijke vve-locatie en zelf aangeven dat ze als locatie vve aanbieden.
Tabel A2: Overzicht van kinderopvanglocaties met een aanbod van vve, peildatum 1 oktober 2015
Kinderopvangorganisatie
Campus Caleidoscoop
De @rchipel
Dikkie Dik
Europa
Haasje Repje
Het Kleine Avontuur
Humpie Dumpie
Ik en Jij
Jan Huigen
Kleine Columbus
Kleine Prins
Koppoter
Meesterwerk
Minnie Mouse Montessori
Muis
Ollie
Petteflet
Pierewiet
Schippertje
Smallsteps
Speelmolen
Sprinkhaan
Tierelier
Tinkelbel
Windekind
Wolkewietje
Ziezo
KDV Dikkertje Dap
KDV La Luna
KDV Pino
Precious kids
Mijn Kinderopvang
Partou Ten Harmsen ten Beekpad
Partou Klipgriend
Partou Marcopoloroute
Partou Nederlandhof
Partou Nimfenplein
Catrijntje
Christoffeltje
Catootje

69 De locaties waarvan de Schoor aangeeft dat er op 1 oktober 2015 kinderen voor twee of vier dagdelen geplaatst zijn.
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De tabel hieronder geeft een overzicht van vve-scholen, onderverdeeld naar wijken Passend Onderwijs op de peildatum
van 1 oktober 2015. Informatie over het vve-aanbod van scholen is afkomstig uit de monitor Almeerse resultaatafspraken
vve, uitkomsten eerste meting (gemeente Almere, december 2015). De genoemde scholen zijn de scholen waarvan schoolbesturen aangeven dat ze vve aanbieden. Het zijn daarom niet specifiek scholen met een hoog aandeel leerlingen met een
leerlinggewicht.
Tabel A3: Overzicht van vve-scholen, onderverdeeld naar wijken Passend Onderwijs, peildatum 1 oktober 2015
School70

Wijkindeling

Programma

De Polderhof

Haven

Peuterplein/ Kleuterplein

Klaverweide

Haven

Peuterplein/ Kleuterplein

De Regenboog

Haven

Piramide

De Wierwinde

Haven

Startblokken en Basisontwikkeling

Caleidoscoop

Almere Stad 1

Piramide

De Zevensprong

Almere Stad 1

Piramide

De Hasselbraam

Almere Stad 1

Schatkist

De Lichtboei

Almere Stad 3

Piramide

Het Meesterwerk

Almere Stad 4

Startblokken en Basisontwikkeling

Het Palet

Almere Stad 4

Startblokken en Basisontwikkeling

De Argonaut

Almere Stad 5

KO-totaal

De Kameleon

Almere Stad 5

Piramide

Shri Laksmi School

Almere Stad 5

Piramide

De Delta

Almere Stad 6

Peuterplein/ Kleuterplein

De Driemaster

Almere Stad 6

Peuterplein/ Kleuterplein

Al-Iman

Almere Stad 6

Piramide

Samenspel - Flevoschool

Almere Stad 6

Piramide

Samenspel - Waterlandschool

Almere Stad 6

Piramide

Het Kompas

Buiten 1

KO-totaal

De Architect (incl. Montessori Buiten)

Buiten 1

overig

De Architect 2

Buiten 1

overig

De Albatros

Buiten 1

Peuterplein/ Kleuterplein

De Buitenburcht

Buiten 1

Peuterplein/ Kleuterplein

De Goede Herder

Buiten 1

Peuterplein/ Kleuterplein

De Lettertuin

Buiten 1

Peuterplein/ Kleuterplein

De Tjasker

Buiten 1

Piramide

De Egelantier

Buiten 2

Schatkist

Het Kristal

Buiten 2

Schatkist

De Columbusschool

Poort

Peuterplein/ Kleuterplein

De Europaschool

Poort

Peuterplein/ Kleuterplein

70 V
 erschillen ten opzichte van de lijst in het document Monitor resultaatafspraken vve uitkomsten eerste meting worden veroorzaakt door; het opheffen van een school, het onder
een ander brin- en vestigingsnummer brengen van een vve-locatie, waardoor deze locatie geen vve-locatie meer is, en het niet meer apart kunnen onderscheiden van twee
locaties die in de Monitor Resultaatafspraken vve nog wel apart onderscheiden konden worden.
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Gegevens scholen basisonderwijs en voortgezet onderwijs
De onderstaande tabellen geven een overzicht van:
•
Scholen regulier basisonderwijs
•
Scholen speciaal basisonderwijs
•
Scholen (voortgezet) speciaal onderwijs
•
Scholen voortgezet onderwijs
De verschillende scholen zijn geteld op basis van de indeling naar brin- en vestigingsnummers van DUO, op de peildatum
1 oktober 2015.
Tabel A4: Scholen regulier basisonderwijs Almere, telling op basis van indeling brin- en vestigingsnummer DUO,
peildatum 1 oktober 2015
Nummering

Naam

Nummering

Naam

1

De Polderhof

38

De Torteltuin

2

Architect I (voorheen: De Manse)

39

De Lichtboei

Montessori Buiten

40

Crescendo

3

Architect II (voorheen: De Piramide)

41

‘t Zonnewiel

4

Bommelstein

42

De Olijfboom

5

De Zevensprong

43

De Buitenburcht

6

Caleidoscoop

44

Polygoon

7

Het Meesterwerk

45

Syncope

8

Al Iman

46

De Albatros

9

De Egelantier

47

De Waterspiegel

10

De Optimist

11

Aurora

48

De Lettertuin

12

De Tjasker

49

De Hasselbraam

13

De Loofhut

50

De Kraanvogel

14

Vrije School Almere

51

De Pirouette

15

De Delta

52

De Omnibus

16

De Ark

53

De Dukdalf

17

PantaRhei

54

Het Palet

18

De Driemaster

55

Letterland

19

De Ichthus

20

Het Kompas

56

De Archipel

21

De Regenboog

57

Het Kristal

22

De Goede Herder

58

De Compositie

Montessori Stad

59

De Windwijzer

Montessori Parkwijk

60

Het Drieluik

Montessori Muziekwijk

61

De Ontdekking

23 en 24

De Oase

Letterland internationale afdeling

Het Taalcentrum

25

Klaverweide

26

De Flierefluiter

62

Het Avontuur

Montessori Haven

63

De Droomspiegel

27

De Wierwinde

64

Digitalis

28

Samenspel / Noord (De Flevoschool)

65

Digitalis, vestiging

29

Samenspel Midden (De Waterlandschool)

66

De Heliotroop

30

De Achtbaan

67

De Kleine Wereld

31

De Kameleon

68

De Europaschool

32

De Argonaut (voorheen de Waterhoek en ’t
Kofschip)

69

Columbusschool

33

De Zeetuin

70

De Ruimte

34

De Kring

71

Het Universum/ Alg. Bijz. Basisschool Almere

35

De Boventoon

72

Montessori basisschool Cascade (voorheen de
Poort)

36

De Duizendpoot

73

Shri Ganesha School (onderdeel van Shri Laksmi)

37

Het Spectrum

Bron: DUO
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Tabel A5: Scholen speciaal basisonderwijs Almere, telling op basis van indeling brin- en vestigingsnummer DUO,
peildatum 1 oktober 2015
Nummering

Naam

1

De Watertuin

2

De Bombardon

3

De Klimop

Bron: DUO
Tabel A6: Scholen (voortgezet) speciaal onderwijs Almere, telling op indeling brin- en vestigingsnummer DUO,
peildatum 1 oktober 2015
Nummering

Naam

1

Eduvierschool Aquarius
Eduvierschool Nautilus College

2

Stichting Almere Speciaal: Olivijn
Stichting Almere Speciaal:
De Bongerd/ De Strengerd

3

Alexander Roozendaalschool

Bron: DUO
Tabel A7: Scholen voortgezet onderwijs Almere, telling op indeling brin- en vestigingsnummer DUO, peildatum 1 oktober 2015
Nummering

Naam

1

Baken Stad College

2

Baken Park Lyceum

3

Baken Trinitas Gymnasium

4

Baken Poort

5

Baken- International school Almere

6

Echnaton
Echnaton locatie Rooseveltlaan

7

Echnaton: locatie Helen Parkhurst
Echnaton locatie Villa Parkhurst

8

De Meergronden

9

Arte College

10

Oostvaarders College

11

Oostvaarderscollege: Buitenhout College

12

Montessori Lyceum Almere

13

Groenhorst College Almere

14

Praktijkonderwijs Almere (Bachweg)

15

Pro- Marathon (Tom Poesstraat)

16

PrO-Koningsbeltweg

Bron: DUO
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Gegevens basisscholen: gewichtenleerlingen
De volgende tabel geeft een overzicht van het aandeel leerlingen met een licht (0,3) en zwaar (1,2) gewicht op scholen in
de verschillende wijken Passend Onderwijs op de peildatum 1 oktober 2015.
Een gewicht 0,3 betekent dat beide ouders of de ouder die belast is met de dagelijkse verzorging, laagopgeleid zijn/is
(laagopgeleid: hoogstbehaalde opleiding maximaal lbo/ vbo, praktijkonderwijs of vmbo basis- of kaderberoepsgerichte
leerweg). Een gewicht 1,2 betekent daarnaast dat één van de ouders maximaal basisonderwijs heeft gevolgd.
Tabel A8: Percentage gewichtenleerlingen per wijk Passend Onderwijs, peildatum 1 oktober 2015
Wijk Passend Onderwijs

Aandeel leerlingen
gewicht 0

Aandeel leerlingen
gewicht 0,3

Aandeel leerlingen
gewicht 1,2

Haven

87%

7%

6%

Poort

97%

2%

1%

Almere Stad 1

90%

5%

5%

Almere Stad 2

93%

3%

4%

Almere Stad 3

94%

4%

2%

Almere Stad 4

93%

4%

3%

Almere Stad 5

92%

5%

3%

Almere Stad 6

79%

6%

15%

Buiten 1

88%

7%

5%

Buiten 2

92%

4%

4%

Totaal

91%

5%

4%

Bron: DUO

Gegevens overgang basisonderwijs naar voortgezet onderwijs: schooladviezen
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de schooladviezen van leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs. Voor het
opstellen van de tabel zijn gegevens van DUO gebruikt, en niet zo als in de vorige versies van de Lokale Staat, gegevens uit
Digidoor.
Tabel A9: Schooladviezen leerlingen groep 8 basisonderwijs, voor Almere (jaar 2012/2013 tot en met 2015/2016), landelijk en de vier
grootste gemeenten (G4) (jaar 2015/2016)
Almere71
vso
PrO
vmbo-bbl
vmbo-bbl/kbl
vmbo-kbl
vmbo-kbl/gt
vmbo-gt
vmbo gt-havo
havo
havo/vwo
vwo

Nederland

G4

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016*

2015/2016*

2015/2016*

1%

1%

1%

1%

0%

0%

3%

4%

4%

4%

2%

4%

14%

15%

10%

11%

9%

10%

4%

3%

1%

2%

3%

4%

13%

13%

14%

17%

11%

11%

1%

0%

0%

0%

2%

3%

21%

22%

24%

22%

20%

16%

2%

2%

0%

1%

6%

8%

24%

23%

26%

25%

19%

15%

2%

1%

0%

1%

7%

10%

18%

17%

18%

16%

19%

20%

2.704

2.673

2.724

2.709

191.795

22.187

Bron: DUO
* voorlopige cijfers

71 Schooladviezen leerlingen op Almeerse basisscholen, ongeacht hun woonplaats.
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Gegevens basisonderwijs naar voortgezet onderwijs: scores eindtoets
Scholen of schoolbesturen kunnen zelf beslissen welke (goedgekeurde) eindtoets zij afnemen aan het eind van de basisschool. De tabellen hieronder geven een overzicht van het gebruik van de verschillende (toegestane) eindtoetsen voor de
jaren 2014/2015 en 2015/2016, zowel in Almere als landelijk. In het overzicht zijn alleen gegevens opgenomen over scholen
waarvan het aantal afnames groot genoeg is om een gemiddelde score op de eindtoets te berekenen72. Concreet zijn dit
scholen waarop vijf of meer leerlingen de toets hebben afgelegd.
Tabel A10: Afname eindtoetsen voor Almere en landelijk, jaar 2014/2015
2014/2015

Almere

Centrale Eindtoets

Nederland

Aantal scholen met
meer dan 5 afnames

Gemiddelde score

Aantal scholen met
meer dan 5 afnames

Gemiddelde score

70

533,9

5397

535,3

IEP

173

82,2

Route 8

83

203,1

278

102,3

Drempeltoets
Aandeel scholen dat de centrale
eindtoets gebruikt

100%

91%

Bron: DUO
Tabel A11: Afname eindtoetsen voor Almere en landelijk, jaar 2015/2016
2015/2016

Almere

Centrale Eindtoets

Nederland

Aantal scholen met
meer dan 5 afnames

Gemiddelde score

Aantal scholen met
meer dan 5 afnames

Gemiddelde score

67

533,1

4884

534,9

IEP

3

81,3

1101

80,1

Route 8

1

204,8

448

205,3

Aandeel scholen dat de centrale
eindtoets gebruikt

94%

76%

Bron: DUO

72 De achterliggende bron (DUO) geeft per school alleen een gemiddelde score weer als het aantal leerlingen dat in groep 8 een eindtoets afgenomen heeft groter is dan 5.
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Gegevens voortgezet onderwijs: deelname derde leerjaar
De tabel hieronder geeft een overzicht van de onderwijsdeelname in het derde leerjaar voor Almere (jaren 2011/2012 tot en
met 2015/2016) en landelijk (jaar 2015/2016).
Tabel A12: Onderwijsdeelname in het derde leerjaar voor Almere en landelijk
Almere

Nederland

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015*

2015/2016**

2015/2016**

praktijkonderwijs

3%

3%

4%

3%

3%

3%

vmbo totaal:

60%

60%

58%

58%

57%

53%

leerwegondersteunend
onderwijs

15%

14%

14%

13%

14%

12%

basisberoepsgericht

3%

4%

4%

4%

5%

4%

kaderberoepsgericht

16%

15%

12%

15%

14%

11%

theoretisch (en gemengd)

26%

26%

27%

26%

25%

26%

experimenteel

0%

1%

1%

0%

0%

0%

havo en vwo totaal:

37%

37%

38%

39%

40%

44%

havo

9%

10%

10%

10%

14%

21%

vwo

13%

14%

12%

14%

16%

21%

havo/vwo

14%

14%

17%

15%

9%

2%

Aantal leerlingen totaal

2722

2894

2758

2865

2981

212444

* aangepast aan definitieve cijfers 2014/2015
** voorlopige cijfers
Bron: DUO

Gegevens voortgezet onderwijs: slaagpercentages
De tabel hieronder geeft een overzicht van de slaagpercentages voor Almere (jaren 2012/2013 tot en met 2014/2015) en
Nederland (2014/2015).
Tabel A13: Slaagpercentages Almeers en landelijk voortgezet onderwijs
Almere
2012/2013

Almere
2013/2014*

Almere
2014/2015**

Nederland
2014/2015**

aantal
kandidaten

%
geslaagd.

aantal
kandidaten

%
geslaagd.

aantal
kandidaten

%
geslaagd.

aantal
kandidaten

%
geslaagd.

vmbo totaal:

1456

93%

1598

90%

1483

95%

105374

95%

basisberoepsgericht

271

97%

317

96%

326

99%

20.945

97%

kaderberoepsgericht

506

96%

506

89%

408

97%

28.167

95%

theoretisch (en
gemengd)

679

90%

775

88%

749

93%

56.262

94%

havo

633

87%

616

86%

650

87%

52.001

87%

vwo

354

83%

385

89%

337

91%

35.945

92%

totaal

2.443

90%

2.599

89%

2.470

92%

193.320

93%

Bron: DUO
* aangepast aan definitieve cijfers 2013/2014
** voorlopige cijfers

Lokale Staat van het Onderwijs in Almere 2015-2016

63

Gegevens internationaal onderwijs
In Almere bieden op 1 oktober 2015 Letterland (nu onder de nieuwe naam: International Primary School Almere (IPSAlmere) en the International School Almere (vallend onder het Baken) internationaal onderwijs aan. De tabel hieronder geeft
een overzicht van het aantal leerlingen op deze scholen.
Tabel A14: Ontwikkeling aantal leerlingen internationaal primair en voortgezet onderwijs Almere
Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

1 oktober 2013

130

11473

1 oktober 2014

138

201

1 oktober 2015

163

225

Bron: IPSA (gegevens po), DUO (gegevens vo)

Gegevens Passend onderwijs
De tabel hieronder geeft een overzicht van de vormen van passend onderwijs die naast het regulier aanbod op scholen
aangeboden worden74.
•
Basisondersteuning voor een specifieke groep leerlingen: meer- en hoogbegaafde kinderen
•
Basisondersteuning voor een specifieke groep leerlingen: leerlingen die het Nederlands niet goed machtig zijn
•
Intensieve extra ondersteuning op reguliere scholen
•
Lichte ondersteuning meer- en hoogbegaafde kinderen
•
Scholen met een aanbod voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)
•
Leerwegondersteunend onderwijs
Voor het aanbod aan speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal voortgezet onderwijs wordt verwezen naar indeling van scholen in tabel A4 tot en met tabel A7 (onderdeel Gegevens basisonderwijs en voortgezet onderwijs).
Tabel A15: Aanbod Passend Onderwijs
Aanbod

Scholen75

Basisondersteuning voor specifieke groep leerlingen: meer- en
hoogbegaafde kinderen

Extra aanbod van een dagdeel per week van andere lesstof binnen
reguliere schooltijd (Almeerse Talentenlab)
-Boventoon
-Klaverweide
-De Optimist
-Aurora

Basisondersteuning voor een specifieke groep leerlingen:
leerlingen die het Nederlands niet of onvoldoende machtig zijn

Taalcentrum po
Taalcentrum vo

Intensieve extra ondersteuning op reguliere scholen

Aanbod specifiek gericht op leerlingen met psychiatrische
problematiek:
-De Dukdalf
Aanbod specifiek gericht op zeer moeilijk lerende kinderen
-De Torteltuin

Lichte ondersteuning meer- en hoogbegaafde kinderen

Extra onderwijs in aparte groepen op een reguliere basisschool
(Neo-groepen):
-De Columbus
-De Kring
-De Ontdekking
-De Flierefluiter

Aanbod voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

-De Polderhof en de Praathof
-Het Spectrum
-De Omnibus en de Praatbus

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

-Baken Stad College
-Echnaton
-Echnaton: locatie Helen Parkhurst
-De Meergronden
-Oostvaarderscollege
-Oostvaarderscollege: Buitenhout College
-Groenhorst College Almere

Bron: Informatiegids Passend Onderwijs Almere, DUO (scholen die lwoo aanbieden76)
73 2
 013/2014 is het eerste jaar dat leerlingen van de Internationale School Almere in de gegevens van DUO op basis van het brinnummer en vestigingsnummer onderscheiden
konden worden. Het is daarom mogelijk dat leerlingen in dit eerste jaar nog niet volledig zijn geregistreerd onder het juiste brin- en vestigingsnummer.
74 Bron gegevens: Informatiegids Passend Onderwijs Almere, heeft uw kind/ uw leerling extra ondersteuning op school nodig?, Passend Onderwijs Almere. Bron scholen die lwoo
aanbieden: DUO, peildatum 1 oktober 2015.
75 De telling uit de bron is aangehouden. De telling komt daarom niet volledig overeen met de telling volgens de brin- en vestigingsnummers van DUO.
76 Ook locatie Echnaton/ taalcentrum (brin-vestigingsnummer 16AW06) biedt lwoo aan. Deze locatie is gericht op onderwijs voor een specifieke groep en wordt daarom niet
meegeteld als (reguliere) school met lwoo-aanbod
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Gegevens middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs
De onderstaande tabellen geven een overzicht van:
- Instellingen middelbaar beroepsonderwijs met vestigingen in Almere
- Instellingen hoger beroepsonderwijs met vestigingen in Almere
De peildatum van beide tabellen is 1 oktober 2015.
Tabel A16: Instellingen middelbaar beroepsonderwijs met vestigingen in Almere, peildatum 1 oktober 2015
Naam
ROC Flevoland
ROC-TOP
AOC Groenhorst
Tabel A17: Instellingen hoger beroepsonderwijs met vestigingen in Almere, peildatum 1 oktober 2015
Naam
Windesheim Flevoland
Aeres Hogeschool77

77 Deze hogeschool is op 1 september 2016 van naam veranderd en heette op 1 oktober 2015 Christelijke Hogeschool Vilentum.
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Bijlage B: Invulling kerndoelstellingen in meer detail
Deze bijlage geeft meer informatie over de kerndoelstellingen. De tabellen in de bijlagen houden dezelfde volgorde
aan als de weergave van de gegevens in de hoofdtekst.

Gegevens kerndoel 3- leeftijdsgroep 0 tot 6 jaar: Samenwerking basisscholen en voorschoolse
voorzieningen in Almere op basis van kennis, leerlingstromen, een gedeelde didactische visie
De onderstaande tabel geeft een overzicht van combinaties van voor-en vroegschoolse voorzieningen die over het jaar
2015/2016 een document doorgaande lijn of soortelijke afspraken hebben opgesteld, en waarvan deze afspraken bij de
afdeling Onderwijs, Sport en Cultuur bekend zijn. Basis van deze lijst vormen de gegevens van samenwerkingsverbanden
uit het Document IJsselgroep ten behoeve van de gemeente Almere (IJsselgroep, 5 juli 2016). Deze lijst is aangevuld met
informatie uit de subsidieverantwoordingen en interne informatie van de afdeling Onderwijs, Sport en Cultuur.
Tabel B1: Combinaties van voor- en vroegschoolse voorzieningen die samenwerkingsafspraken door middel van een document
Doorgaande lijn of soortgelijke afspraken hebben vastgelegd, gegevens over 2015/2016.
Combinatie voor- en vroegschoolse voorzieningen die de samenwerking
hebben vastgelegd in document Doorgaande lijn of soortgelijk
Muis (Kiekeboe)- Digitalis
Petteflet (La Luna)-Hasselbraam
Kleine Prins (Kiekeboe)- Kameleon
Speelmolen (Small Steps)- Tjasker
Jan Huijgen (Small Steps)- Zevensprong
Pierewiet (Kiekeboe)- Samenspel
Het Hof (La Luna)-Polderhof
Saffana’s- Al Iman
GO! Kinderopvang (SKL)-Argonaut
Verwondering (La Luna)-Palet
Kinderworld- Goede Herder
Ziezo (Small Steps)- Architect
Humpie Dumpie (Berenstad)-Driemaster
Dikkertje Dap-Lichtboei
Precious Kids-Kompas
Happy Kids-Lettertuin
Dikkie Dik en Speelmaatje (Pino)-Panta Rhei
Kinderworld-De Delta
Christoffeltje- Vrije School Raphael
Catrijntje- Vrije School Raphael
Catootje- Vrije School Raphael
Archipel (Small Steps)- Archipel

Bron: Document IJsselgroep, ten behoeve van de gemeente Almere,
5 juli 2016, aangevuld met gegevens uit de subsidieverantwoordingen
en interne informatie van de afdeling Leren, Onderwijs en Cultuur

66

Lokale Staat van het Onderwijs in Almere 2015-2016

Gegevens kerndoel 1-leeftijdsgroep 4 tot 19 jaar: Samenwerking tussen het onderwijs en de
Almeerse jeugdondersteuningsstructuur
De volgende tabellen geven een overzicht van:
- Scholen primair onderwijs die deelnemen aan het programma Oké op school, jaar 2015
- Scholen voortgezet onderwijs die deelnemen aan het programma Oké op school, jaar 2015
- Scholen praktijkonderwijs die deelnemen aan het programma Oké op school, jaar 2015
- Scholen die deelnemen aan Sterk in de Klas, jaar 2015
- Scholen waarop onderwijsjeugdhulparrangementen worden toegepast, op peildatum 1 oktober 2015
Tabel B2: Scholen primair onderwijs die deelnemen aan het programma Oké op school, jaar 2015
Wijk Passend
Onderwijs

Scholen waarvan leerlingen kunnen
deelnemen aan een training of waarop
voorlichtingslessen gegeven worden78

Wijk Passend
Onderwijs

Scholen waarvan leerlingen kunnen
deelnemen aan een training of waarop
voorlichtingslessen gegeven worden78

Buiten 1

Buitenburcht
Lettertuin
Torteltuin
Albatros
Bommelstein
Oase
Architect
Montessori Buiten
Goede Herder
Het Kompas
De Kring
De Tjasker

Stad 2

Letterland
De Omnibus
De Ontdekking
De Windwijzer

Stad 3

De Boventoon
Crescendo
De Duizendpoot
De Klimop
De Lichtboei
De Syncope
Montessori Muziekwijk
Vrije School Raphael
De Zeetuin
Nautilus

Stad 4

De Compositie
Het Meesterwerk
De Optimist
Het Palet

Stad 5

Digitalis
De Ichtus
De Kameleon
Heliotroop
Panta Rei
De Agronaut
De Watertuin
Shri Ganesha
Taalcentrum

Stad 6

De Achtbaan
De Delta
De Driemaster
Samenspel
Al Iman

Buiten 2

Haven

Het Spectrum
Het Drieluik
Het Avontuur
Aurora
De Dukdalf
De Egelantier
Het Kristal
De Archipel
Klimop Buiten
De Flierefluiter
De Regenboog
De Loofhut
Eerste Almeerse Montessorischool
De Ark
De Polderhof
De Klaverweide
De Wierwinde

Poort

De Columbus
De Europaschool
De Droomspiegel
De Kleine Wereld
Montessori Cascade
De Ruimte

Stad 1

De Zevensprong
De Bombardon
Caleidoscoop
Polygoon
De Hasselbraam
De Kraanvogel
De Olijfboom
De Pirouette
Het Zonnewiel
Montessori Stad
De Waterspiegel

Bron: Onderwijs-Zorgaanbod 2015 Oké op School

78 D
 e telling uit de bron Onderwijs-Zorgaanbod 2015 Oké op school is aangehouden. De telling komt daarom niet volledig overeen met de telling volgens de brin- en vestigingsnummers van DUO.
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Tabel B3: Scholen voortgezet onderwijs die deelnemen aan het programma Oké op school, jaar 2015
Wijk/ cluster
(vo-scholen)

Scholen waarvan leerlingen kunnen
deelnemen aan een training of waarop
voorlichtingslessen gegeven worden 79

Cluster Rood

Oostvaarderscollege
Buitenhoutcollege
Montessori Lyceum Flevoland

Cluster Blauw

Echnaton
Trinitas

Cluster Geel

Helen Parkhurst
Park Lyceum
Baken Stad College
OPDC
Taalcentrum

Cluster Groen

Meergronden
International School Almere
Groenhorst College
Arte College
Baken Poort

Bron: Onderwijs-Zorgaanbod 2015 Oké op School
Tabel B4: Scholen praktijkonderwijs die deelnemen aan het programma Oké op school, jaar 2015
Wijk/ cluster (vo
speciaal onderwijs)80
Cluster Rood

Pro Tom Poes
Pro Koningsweg
Pro Bachweg

Bron: Subsidieformat 2016, Sterk in de Klas- continuering
Tabel B5: Scholen die deelnemen aan Sterk in de Klas, jaar 2015
Gebied

School81

Almere Buiten:
Molenbuurt,
Bouwmeesterbuurt

De Tjasker (po)
Goede Herder (po)
Kompas (po)
Architect (po)
Montessori Buiten (po)

Almere Buiten

Buitenhoutcollege (vo)

Almere Haven

Polderhof (po)
Eerste Almeerse Montessorischool (po)

Stedelijk

De Bombardon

Bron: Subsidieformat 2016, Sterk in de Klas- continuering
Tabel B6: Scholen waarop onderwijsjeugdhulparrangementen worden peildatum 1 oktober 2015
Scholen waarop onderwijsjeugdhulparrangementen worden
toegepast, peildatum 1 oktober 2015
OPDC
Watertuin

Bron: Interne informatie Passend Onderwijs

79 D
 e telling uit de bron Onderwijs-Zorgaanbod 2015 Oké op school is aangehouden. De telling komt daarom niet volledig overeen met de telling volgens de brin- en vestigingsnummers van DUO.
80 De telling uit de bron Onderwijs-Zorgaanbod 2015 Oké op school is aangehouden. De telling komt daarom niet volledig overeen met de telling volgens de brin- en vestigingsnummers van DUO.
81 De telling uit de bron Subsidieformat 2016, Sterk in de Klas- continuering is aangehouden. De telling komt daarom niet volledig overeen met de telling volgens de brin- en
vestigingsnummers van DUO.

68

Lokale Staat van het Onderwijs in Almere 2015-2016

Gegevens kerndoel 3-leeftijdsgroep 4 tot 19 jaar: Een goed verloop van de overgang po-vo:
minder op- en afstroom in het vo
De tabel hieronder geeft een overzicht van de doorstroom, opstroom en afstroom in het derde leerjaar voortgezet onderwijs. Er wordt gesproken van afstroom als een leerling op een lager schooltype zit (in het derde leerjaar) dan geadviseerd
in groep 8. Opstroom houdt in dat een leerling naar een hoger niveau is gegaan. Doorstroom betekent dat een destijds
gegeven advies gelijk is aan het niveau in het derde leerjaar. Voor het bepalen van de op-, door-en afstroom is gekeken
naar de adviezen van alle leerlingen in het derde schooljaar, ongeacht of deze leerlingen wel of niet eerder zijn blijven zitten
en ongeacht of deze leerlingen van het regulier of het speciaal basisonderwijs afkomstig zijn.
Tabel B7: Doorstroom, opstroom en afstroom leerlingen in het derde leerjaar voortgezet onderwijs82
Schooladvies basisschool
niveau 3e jaar 2015/2016

PrO

BBL

BBL/ KBL

KBL

TLW

HAVO

VWO

Totaal

PrO

90%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

2%

Vmbo bbl

8%

74%

38%

21%

2%

0%

0%

14%

Vmbo kbl

1%

21%

63%

64%

16%

3%

0%

18%

Vmbo- tlw

0%

3%

0%

15%

70%

23%

3%

26%

HAVO

0%

0%

0%

0%

6%

40%

17%

15%

HAVO/VWO

0%

0%

0%

0%

4%

24%

8%

9%

VWO

0%

0%

0%

0%

1%

10%

73%

17%

71

380

8

458

664

703

543

2827

Totaal (=100%)
Totale afstroom

-

1%

0%

21%

18%

26%

20%

18%

Totale doorstroom

90%

74%

100%

64%

70%

64%

80%

71%

Totale opstroom

10%

25%

0%

16%

12%

10%

-

11%

Bron: Digidoor

Gegevens kerndoel 4- leeftijdsgroep 4 tot 19 jaar: overgang vmbo-mbo verloopt goed: minder
uitval in het mbo en de uitval is niet hoger dan landelijk
De volgende tabellen geven een overzicht van:
- Deelnemers decanenkring vmbo, peildatum 1 september 2015
- Uitval rond de overgang vo-mbo
Tabel B8: Deelnemers decanenkring VMBO, peildatum september 2015.
Onderverdeling

Naam83

Vo-scholen

Baken Stad College
Meergronden
Groenhorst College Almere
Echnaton
Arte College
Oostvaarders College
Buitenhout College
Helen Parkhurst
Montessori Lyceum Flevoland
Baken Poort

Mbo-instellingen

ROC TOP
Groenhorst MBO
ROC Flevoland

Stedelijke voorzieningen

Taalcentrum

82 Aandelen leerlingen die zijn afgestroomd staan in de tabel met rood aangegeven, aandelen leerlingen die zijn opgestroomd zijn weergegeven in groen.
83 De telling uit de bron is aangehouden. De telling komt daarom niet volledig overeen met de telling volgens de brin- en vestigingsnummers van DUO.
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De tabel hieronder geeft een overzicht van de vervolgschoolloopbaan van leerlingen die op 1 mei 2015 ingeschreven stonden voor het vierde leerjaar van het vmbo. Van de leerlingen die in het volgende jaar niet meer bij het vmbo ingeschreven
staan, stroomt het overgrote deel door naar het mbo (88%). Het aandeel vmbo-ers (met en zonder een lwoo-indicatie)
zonder inschrijving voor een vervolgopleiding bedraagt 3%. Van de 1275 leerlingen die in 2015/2016 gestart zijn met het
mbo zijn op 1 januari 2016 4 leerlingen gestopt (0,4%). Op 1 april 2016 bedraagt dit aantal 20 leerlingen. Dit is 1,6% van
de gestarte mbo-ers.
Tabel B9: Vervolgschoolloopbaan in 2015/2016, leerlingen die op 1 mei 2015 ingeschreven staan bij een vmbo in Almere
Inschrijving op
vmbo
lwoo
Totaal
Inschrijving
1 mei 2015
aantal
aandeel
aantal
aandeel
aantal
aandeel
2015/2016
mbo

934

86%

341

97%

1275

88%

havo/ vwo

118

11%

3

1%

121

8%

40

4%

6

2%

46

3%

1092

100%

350

100%

1442

100%

niet schoolgaand
totaal

Kerndoel 5- leeftijdsgroep 4 tot 19 jaar: Geen zwakke scholen meer en meer scholen met het
predicaat goed vanuit de inspectienorm
De onderstaande tabellen geven een overzicht van de historie van het oordeel van de Inspectie van het Onderwijs over de
kwaliteit van onderwijsinstellingen in Almere. In tabellen wordt achtereenvolgens het inspectieoordeel weergegeven over:
- Scholen regulier basisonderwijs
- Scholen speciaal basisonderwijs
- Scholen (voortgezet) speciaal onderwijs
- Scholen voortgezet onderwijs
- Middelbaar beroepsonderwijs
- Hoger beroepsonderwijs
Bij de weergave wordt uitgegaan van het oordeel van de Inspectie over de verschillende inspectielocaties. Dit voor een
goede vergelijkbaarheid van het aandeel zwakke inspectielocaties in Almere en landelijk. Deze indeling naar inspectielocatie
komt niet volledig overeen met de verder in deze rapportage gebruikte telling van scholen op basis van het brin- en
vestigingsnummer van DUO. Hierdoor zijn er meerdere verschillen tussen de telling volgens de Inspectie en de telling
volgens DUO, waarbij bij het po het tellen van het Taalcentrum als een locatie één van de opvallendste verschillen is.
De inspectielocaties die volgens de telling van de Inspectie op 1 september 2015 niet meer voorkomen zijn niet opgenomen
in de overzichten.
Tabel B10: Historie kwaliteit Inspectielocaties regulier basisonderwijs
Naam inspectielocatie

Arrangement
1 april 2016

Arrangement
1 september
2015

Arrangement
1 april 2015

Arrangement
1 september
2014

Arrangement
1 september
2013

Arrangement
1 september
2012

Vrije School Almere

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

De Delta

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

De Ark

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Panta Rhei

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

De Driemaster

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

De Ichthus

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Het Kompas

Zwak

Zwak

Basis

Basis

Basis

Basis

De Loofhut RK Jenaplanschool

Basis

Basis

Basis

Basis

Zwak

Zwak

De Regenboog

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

De Goede Herder

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Montessorischool Stad

Basis

Basis

Basis

Basis

Montessorischool Cascade (voorheen: de
Poort)

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis
Basis

De Polderhof

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

De Eerste Almeerse Montessorischool

Basis

Basis

Basis

Basis

Zwak

Zwak
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Naam inspectielocatie
De Klaverweide

Arrangement
1 april 2016

Arrangement
1 september
2015

Arrangement
1 april 2015

Arrangement
1 september
2014

Arrangement
1 september
2013

Arrangement
1 september
2012

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

De Flierefluiter

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

De Wierwinde

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basisschool Het Samenspel

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

De Achtbaan

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

De Kameleon

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

De Waterhoek

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

De Zeetuin

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basisschool Digitalis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

De Tjasker

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Zwak

De Kring

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

De Architect

Basis

Zwak

Zwak

Basis

Basis

Basis

Montessorischool Buiten

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

De Heliotroop

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

De Boventoon

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

De Duizendpoot

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Het Spectrum

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

obs De Torteltuin

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Bommelstein

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

De Lichtboei

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Crescendo

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Shri Ganesha

Basis

't Zonnewiel

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

De Olijfboom

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

De Buitenburcht

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Polygoon

Basis

Basis

Basis

Zwak

Basis

Basis

obs "Syncope"

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

islamitische bs Al-Iman

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Zwak

Albatros

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

De Waterspiegel

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

De Oase

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

De Lettertuin

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

de Hasselbraam

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

De Kraanvogel

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

De Pirouette

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

De Zevensprong

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

obs Aurora

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

De Omnibus

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Prot.Chr.basisschool "De Dukdalf"

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Het Palet

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

De Egelantier

Basis

Basis

Basis

Basis

Zwak

Zwak

Letterland
Basisschool Letterland, Internationale
afdeling

Zeer zwak

Zwak

Zwak

Zwak

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

De Archipel

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Het Kristal

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Caleidoscoop

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

De Optimist

Basis

Basis

Basis

Basis

Zwak

Zwak

OBS De Compositie

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis
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Naam inspectielocatie
Het Meesterwerk

Arrangement
1 april 2016

Arrangement
1 september
2015

Arrangement
1 april 2015

Arrangement
1 september
2014

Arrangement
1 september
2013

Arrangement
1 september
2012

Zwak

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

De Windwijzer

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Het Drieluik

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis
Basis

De Ontdekking

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Het Taalcentrum

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Zwak

obs "Het Avontuur"

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis
Basis

De Droomspiegel

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

De Kleine Wereld

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

De Europaschool

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Colubusschool

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

De Ruimte

Basis

Bron: Inspectie van het Onderwijs
Tabel B11: Historie kwaliteit Inspectielocaties speciaal basisonderwijs
Naam Inspectielocatie

Arrangement
1 april 2016

Arrangement
1 september 2015

Arrangement
1 april 2015

Arrangement
1 september 2014

De Watertuin

Basis

Basis

Basis

Basis

De Bombardon

Basis

Basis

Basis

Basis

De Klimop

Basis

Basis

Basis

Basis

Bron: Inspectie van het Onderwijs
Tabel B12: Historie kwaliteit Inspectielocaties speciaal basisonderwijs
Naam inspectielocatie

Soort Arrangement Arrangement Arrangement Arrangement Arrangement Arrangement
onder- 1 april 2016 1 september 1 april 2015 1 september 1 september 1 september
wijs
2015
2014
2013
2012

Aquarius (inclusief JeugdzorgPlus

vso

Basis

Zeer zwak

Zeer zwak

Zwak

Zwak

Het Nautilus College

so

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Het Nautilus College

vso

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Olivijn

so

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Aventurijn

vso

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

De Bongerd/ De Strengerd

so

Basis

Zwak

Zwak

Basis

Basis

Bron: Inspectie van het Onderwijs
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Zwak
Zwak

Tabel B13: Historie kwaliteit Inspectielocaties voortgezet onderwijs
Naam inspectielocatie

leerweg Arrangement Arrangement Arrangement Arrangement Arrangement Arrangement
1 april 2016 1 september 1 april 2015 1 september 1 september 1 september
2015
2014
2013
2012

AOC Groenhorst

vmbo_b

Basis

Basis

AOC Groenhorst

vmbo_gt

Basis

Basis

Zwak

Zwak

Basis

Basis

AOC Groenhorst

vmbo_k

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Baken Park Lyceum

havo

Basis

Basis

Basis

Basis

Zwak

Zwak

Zeer zwak

Zeer zwak

Zwak

Zwak

Basis

Basis

Basis

Basis

Baken Park Lyceum

vwo

Basis

Zeer zwak

Baken Poort

havo

Basis

Basis

Baken Poort

vmbo_gt

Basis

Basis

Baken Stad College

vmbo_b

Zwak

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Baken Stad College

vmbo_gt

Zwak

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Baken Stad College

vmbo_k

Zwak

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Baken Trinitas Gymnasium

vwo

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Buitenhout College

vmbo_b

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Buitenhout College

vmbo_gt

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Zwak

Zwak

Basis

Basis

Buitenhout College

vmbo_k

Basis

Basis

Het Baken International School

vwo

Basis

Basis

Montessori Lyceum Flevoland

havo

Zwak

Zwak

Montessori Lyceum Flevoland

vmbo_gt

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Montessori Lyceum Flevoland

vwo

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Oostvaarders College

havo

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Oostvaarders College

vmbo_b

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Oostvaarders College

vmbo_gt

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Oostvaarders College

vmbo_k

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Oostvaarders College

vwo

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

De Meergronden - locatie Arte
College

havo

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

De Meergronden - locatie Arte
College

vmbo_gt

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

De Meergronden - locatie Arte
College

vmbo_k

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

OSG De Meergronden - locatie
Arte College

vwo

Basis

Basis

Basis

Basis

OSG De Meergronden

havo

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

OSG De Meergronden

vmbo_b

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

OSG De Meergronden

vmbo_gt

Zwak

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

OSG De Meergronden

vmbo_k

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

OSG De Meergronden

vwo

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

OSG Echnaton

vmbo_b

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

OSG Echnaton

vmbo_gt

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

OSG Echnaton

vmbo_k

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

OSG Echnaton, locatie Helen
Parkhurst

havo

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

OSG Echnaton, locatie Helen
Parkhurst

vmbo_gt

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

OSG Echnaton, locatie Helen
Parkhurst

vwo

Basis

Basis

Basis

Basis

Zwak

Zwak

Praktijkonderwijs Almere,
locatie Almere-Buiten

PrO

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Praktijkonderwijs Almere,
locatie Almere-Stad

PrO

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Praktijkonderwijs Almere,
locatie Koningsbeltweg

PrO

Basis

Basis

Basis

Basis

Bron: Inspectie van het Onderwijs
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Kerndoel 1- leeftijdsgroep 16-23+ jaar: Minder uitval in het hbo
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de vooropleiding van de studenten die in cohort 2015/201684 zijn ingestroomd bij een bachelor of AD-opleiding op één van de twee hbo-locaties in Almere.
Windesheim

Aeres Hogeschool

Mbo

44%

16%

Havo

48%

72%

Vwo

4%

7%

Overig

4%

6%

100%

100%

Bron: Windesheim Flevoland en Aeres Hogeschool

84 Studenten die in september 2015 met de studie begonnen zijn. Ook bij de overige cohorten wordt er gerekend met het aantal studenten die in september gestart zijn.
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