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Aantal schoolverlaters Rijn IJssel daalt fors
Het aantal jongeren dat Rijn IJssel zonder diploma verlaat, is het afgelopen
schooljaar fors gedaald. De uitval daalde met maar liefst 21,7 procent. Kitty
Oirbons, cvb-lid Rijn IJssel: “We zijn er trots op dat de inspanning van de
onderwijsteams en hun continue aandacht voor onze studenten tot dit mooie
resultaat heeft geleid.”
Het aantal voortijdige schoolverlaters daalde van 532 in het schooljaar 2014-2015 naar 413
een jaar later. Met 4,5% uitval zit Rijn IJssel nu onder het landelijk gemiddelde van 4,6%.
Zorg en ondersteuning
Jos Gipmans, stafmanager Studentzaken: “Het allerbelangrijkste is dat studenten elke dag
naar school komen voor goed onderwijs en goede begeleiding. Dit betekent dat studenten
erop kunnen rekenen dat ze ook terug kunnen vallen op stevige zorg en ondersteuning als
het nodig is. Die aandacht is erg belangrijk. Daar spannen we ons al jaren voor in.”
Overdracht vmbo-mbo
Rijn IJssel biedt een reeks van activiteiten om de voortijdige schooluitval terug te dringen,
zoals een warme overdacht van vmbo naar mbo en het verbeteren van de intake en het
verzuimbeleid. Ook werkt Rijn IJssel nauw samen met het Regionaal Bureau Leerplicht in
Arnhem en andere partners om de uitval verder terug te dringen.
Felicitatietaart
Rijn IJssel is een van de mbo-scholen die minister Bussemaker van Onderwijs extra in het
zonnetje zet met het behaalde resultaat. Deze scholen krijgen een eervolle vermelding en
een felicitatietaart.

Meer informatie:


Voor vragen en meer informatie bel of mail onze persvoorlichters Leo Smid, 06 43 56 08 40,
l.smid@rijnijssel.nl of Karin Jansen, 06 28 55 73 91, k.jansen@rijnijssel.nl.



Rijn IJssel is een regionaal opleidingencentrum voor middelbaar beroepsonderwijs en educatie in de regio
rond Arnhem. In nauwe samenwerking met andere scholen, bedrijven, maatschappelijke instellingen en
gemeenten geeft Rijn IJssel vorm aan het onderwijs van circa 11.500 studenten.
Rijn IJssel bouwt aan RIJk Onderwijs: toekomstbestendig onderwijs dat studenten een rijke, beroepsechte
leeromgeving biedt met flexibele leerroutes, mogelijkheden tot excelleren, versnellen of verbreden,
intensieve begeleiding en het gebruik van veelzijdige bronnen. Wie een diploma van Rijn IJssel heeft, is klaar
voor een vervolgstudie of om op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan.

