Categorieën van reden uitstroom met uitvalsredenen
1. Persoonsgebonden factoren waar de instelling in principe absoluut
geen invloed op kan uitoefenen - zoals;
Verhuizing, ziekte, overlijden, reistijd, (R)emigratie, financiële beperkingen, zorgtaken,
geen (geldige) verblijfsvergunning, van school verwijderd en detentie.
2. Persoonsgebonden factoren waar de instelling in principe niets kan
doen aan de oorzaken, maar in principe en wellicht wel aan de opvang - zoals;
Onvoldoende beheersing Nederlandse taal, fysische beperkingen, psycho/sociale
beperkingen, onvoldoende capaciteit, leerproblemen, intellectuele beperkingen, relatieproblemen vriend(in)/familie, problemen thuissituatie, slechte omgang met studenten of
medewerkers, te veel studievertraging, voorkeur voor andere activiteiten dan opleiding,
vrienden gestopt met opleiding, geen kinderopvang
3. Instellingsgebonden factoren - zoals;
Tempo opleiding te hoog/laag, niveau opleiding te hoog/laag, inhoud opleiding te
specialistisch of breed, manier van lesgeven niet geschikt voor student, student
onvoldoende beoordeeld op individuele prestaties, vakken binnen pakket sluiten niet op
elkaar aan, ontevreden over organisatie, gevoel van onveiligheid, problemen met medestudenten/docenten/ medewerkers, stage bevalt niet, te weinig mogelijkheden om over
te stappen naar andere opleiding, opleiding bevalt niet/sluit niet aan bij talenten, geen
goede aansluiting vo-mbo, onvoldoende aandacht voor taalontwikkeling.
4. Studie- en beroepskeuzegebonden factoren - zoals;
Verkeerde keuze opleiding, belangstelling andere opleiding, opleiding past niet bij wat
student wilde worden, vóóraf geen goede informatie over de opleiding gegeven, vorige
school heeft vóóraf geen goede informatie gegeven over de opleiding, niet goed genoeg
georiënteerd.
5. Arbeidsmarkt- en (externe) omgevingsfactoren - zoals;
Student werkt liever, in een baan ook voldoende mogelijkheden om zich te ontwikkelen,
ziet nut van diploma niet in, aanbod van stagebedrijf om daar te komen werken, baan
die deelnemer kreeg niet te combineren met opleiding, problemen op stageplaats,
ontslag of weggestuurd bij stagebedrijf, sollicitatieplicht.
6. Zonder diploma, maar wel succesvol / afgesproken resultaat behaald.
Het maatwerktraject is succesvol afgerond.
7. Onbekend - zoals;
Student onbereikbaar/geen reactie, reden niet kunnen achterhalen, administratieve
redenen.
8. Geen uitval. Factoren die te maken hebben met de crebo-toekenning
van experimentele opleidingen - zoals;
Overgestapt van experimentele opleiding naar ‘reguliere’ opleiding/differentiatie of
omgekeerd, het diploma is gehaald.
9. Niet voldaan aan betalingsverplichting
De student heeft niet voldaan aan de betalingsverplichting.

