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Monitoren door de Zeeuwse Stichting Maatwerk 
 

De Zeeuwse Stichting Maatwerk publiceert al geruime tijd jaarlijks verschillende ‘monitoren’. Jaarlijks 

wordt in beeld gebracht hoeveel leerlingen er zijn uitgestroomd uit de scholen voor voortgezet 

speciaal onderwijs (VSO), praktijkonderwijs (PRO) en het eerste leerjaar van het MBO (Entree). Het 

gaat niet alleen om het aantal, maar ook om de richting waarheen ze zijn uitgestroomd. Gaan ze naar 

de dagbesteding, gaan ze aan het werk, of gaan ze naar een vervolgopleiding, of naar een combinatie 

daarvan? Dit alles is terug te vinden in de uitstroommonitor. 

 

Deze uitgestroomde leerlingen worden halfjaarlijks gemonitord. Zitten ze nog op die plek waar ze 

uitstroomden, of zijn ze van bestemming gewisseld? Wat we niet hopen is dat ze thuis zijn komen te 

zitten. In dat geval zal het RBL zich zeker willeninzetten om ze weer op de rails te helpen. Dit 

halfjaarlijks volgen, gedurende drie jaar levert de volgmonitor op. 

 

Vooral gemeentes zijn benieuwd naar wat het aan het eind van een schooljaar te wachten staat. 

Hoeveel leerlingen zullen b.v. op de arbeidsmarkt komen? Hiervoor leveren scholen hun 

verwachtingen aan die ZSM verwerkt in de prognosemonitor. 

 

Tot slot volgen we nu sinds vijf jaar de leerlingenaantallen die op de verschillende ZSM-scholen zijn 

ingeschreven. Zo kunnen we zien hoe er verschuivingen plaatsvinden per schoolsoort, of per regio. 

 

Al deze instrumenten leveren heel veel gegevens op. De Zeeuwse Stichting Maatwerk trekt geen 

conclusies, of interpreteert niet. Dat laten we graag over aan  anderen. We stellen het wel op prijs 

wanneer u onze gegevens gebruikt u ons hierover inlicht. We verwachten geen verantwoording, 

maar zijn gewoon nieuwsgierig naar de bruikbaarheid en ‘het nut’ van de verzamelde gegevens. 

 

Alle monitoren worden gepubliceerd op onze website. https://www.zsm.nu/monitoren.html  

 

Voor inlichtingen zie adressen op de website. 
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