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Psychiatrische problematiek & leerstoornissen
ASS en ADHD zijn de meest vastgestelde diagnoses op het Axia College. Op de vmbolocatie is dit evenredig verdeeld onder de leerlingen, op de onder- en bovenbouwlocatie
voert ASS echter de boventoon. Daarnaast komt op alle locaties ook nog angst,
hechtingsproblematiek, stemmingsproblematiek en gedragsproblematiek voor en zijn er ook
leerlingen met een leerstoornis.
Recente intelligentiegegevens
Intelligentieonderzoek wordt slechts twee jaar als betrouwbaar gezien. Het aantal leerlingen
op het Axia College waarvan recent intelligentieonderzoek bekend is, (dus van de afgelopen
twee jaar) en dat met de WISC-V is getest(het meest gebruikte instrument) is op de vmbolocatie 21,3%, op de onderbouwlocatie 30,2 % en op de bovenbouwlocatie 10,5 %.
Op de onderbouwlocatie scoort 48.6% van deze leerling binnen het gemiddelde. Op de
vmbo-locatie is dit 56,5%. Op de bovenbouwlocatie valt op dat er grotere verschillen tussen
de intelligentieniveaus zitten, zowel naar onder als naar boven.
Leerlingen uitgesplitst naar woonplaats
Het Axia College bedient voornamelijk leerlingen uit de regio Eemland.*
Voor de vmbo-locatie is dit 84,35%, voor de onderbouwlocatie 62,9% en voor de
bovenbouwlocatie eveneens 62,9%. Alle drie de locaties hebben een groot aantal leerlingen
uit de stad Amersfoort zelf; op de onderbouwlocatie is dit 33,6%, op de bovenbouwlocatie
34,3% en op de vmbo-locatie zelfs 58,3%.
Betrokken hulpverlening
Bij veel leerlingen op het Axia College is enige vorm van hulpverlening betrokken. Dit varieert
van gedwongen hulpverlening zoals een ondertoezichtstelling tot vrijwillige hulpverlening
zoals een coach en van hulpverlening op het gebied van diagnostiek en behandeling tot
controle op medicatie.
Niet alle betrokken hulpverlening is bekend bij school. Soms kiezen ouders er voor om dit
niet te delen of wordt hulpverlening beëindigd zonder medeweten van de school. Het Axia
College streeft er naar om zoveel mogelijk samen te werken met de betrokken
hulpverleningsinstanties.
Op de vmbolocatie is van 53,7% van de leerlingen bekend dat er een vorm van hulpverlening
betrokken is, op de onderbouwlocatie is dit 29,3% en op de bovenbouwlocatie 27,6%.
Uitstroom van leerlingen
Elk jaar stromen er op alle locaties leerlingen uit. Dit kan verschillende redenen hebben.
Vaak is dit het behalen van het diploma, maar er stromen ook leerlingen door naar het
regulier voortgezet onderwijs, een andere VSO school of leerlingen krijgen een
leerplichtontheffing.
Op de vmbo-locatie stroomden afgelopen schooljaar 26 leerlingen uit, waarvan er 16 een
diploma hebben behaald. Drie leerlingen gingen naar praktijkonderwijs, twee stapten over
naar regulier voortgezet onderwijs, twee stroomden op naar de onderbouwlocatie (mavo),
een leerling stroomde uit naar arbeid, een naar MBO TRACK en een leerling werd
beoordeeld als een leerplichtzaak.

Op de onderbouwlocatie stroomden negen leerlingen uit, waarvan er vier naar regulier
voortgezet onderwijs terugstroomden, drie naar een andere VSO school overstapten en twee
een leerplichtontheffing kregen.
Op de bovenbouwlocatie stroomden in totaal 65 leerlingen uit, waarvan 39 richting MBO
(niveau 1: drie, niveau 2: acht, niveau 3/4: 28) en tien naar HBO of universiteit. Daarnaast
stroomden vier leerlingen uit naar het volwassenonderwijs (VAVO), twee leerlingen naar een
andere VSO school, een naar regulier VO en twee richting Arbeid. Er waren zes thuiszitters
die een leerplichtontheffing hebben gekregen en van een leerling is onbekend waar deze
naar is uitgestroomd.
Examenresultaten
Op zowel de vmbo-locatie als de bovenbouwlocatie zijn examens afgenomen in schooljaar
2020-2021. Op de vmbo-locatie is van de leerlingen die deelnamen 75% geslaagd op vmbo
basisniveau en 83% op vmbo kaderniveau. Op de bovenbouwlocatie is van de leerlingen die
deelnamen op mavoniveau 74,1% geslaagd, op havoniveau 68,8% en op vwo niveau
83,3%. Hierbij moet wel gezegd worden dat er op beide locaties ook leerlingen waren die
specifiek voor een aantal deelcertificaten opgingen en deze behaald hebben en leerlingen
die opgingen voor het gehele examen, dit niet gehaald hebben, maar wel deelcertificaten
behaald hebben voor afzonderlijke vakken.
*Onder de regio Eemland wordt verstaan de gemeenten die onder het Samenwerkingsverband Eemland vallen:
Amersfoort, Leusden, Soest, Bunschoten, Woudenberg en Baarn.

