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Addendum schoolgids 2022-2023 

Casteleijn College 
 

In totaal verlieten in schooljaar 2020-2021 23 leerlingen onze school en in 2021-2022 16 leerlingen. 

Onderstaand een overzicht van de eindresultaten van de schoolverlaters en een overzicht van hoe 

zij hun (school)loopbaan vervolgden.  

Resultaten 

Eindresultaten schoolverlaters    

 2020-2021 2021-2022 

 Aantal  

schoolverlaters  

Percentage 

schoolverlaters 

Aantal  

schoolverlaters 

Percentage 

schoolverlaters 

Volledig vmbo-tl diploma 7 30% 1 11% 

Certificaten Vmbo-TL 0 0% 0 0% 

Mbo-1 diploma 14 61% 7 78% 

VSO-diploma 0 0 0 0% 

Overige 2 9% 1 11% 

Totaal 23 100% 9 100% 

 

Waar gaan onze leerlingen naartoe? 

Uitstroom 

 2020-2021 2021-2022 

 Aantal  

leerlingen 

Percentage 

leerlingen 

Aantal  

leerlingen 

Percentage 

Leerlingen 

Mbo 1 1 4% 1 11% 

Mbo 2 9 39% 4 45% 

Mbo 3 en 4 8 35% 1 11% 

Arbeid regulier 3 13% 1 11% 

Arbeid- beschut werk/ 

beschermde werkomgeving 

1 4% 2 22% 

Dagbesteding-arbeidsmatig 1 4% 0 0% 

Overig 0 0% 0 0% 

Onbekend 0 0% 0 0% 

Totaal 23 100% 9 100% 
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Doel versus resultaat 

Als we het behaalde uitstroomniveau vergelijken met het beoogde uitstroomniveau dat is 

opgenomen in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), zien we dat 89% van onze leerlingen in 

schooljaar 2021-2022 het beoogde uitstroomniveau, zoals die in zijn of haar OPP is opgenomen, 

hebben behaald. Dit betekent dat wel voldoen aan de landelijke norm van 75%. Met dit resultaat 

zijn we wel tevreden. Daarom worden de reeds ingezette verbeteracties voortgezet, waaronder het 

zicht krijgen op de mogelijkheden van de leerlingen, het aanbieden van onderwijs op maat en het 

optimaliseren van het onderwijs wat wordt geboden door het EDI-model te hanteren binnen de 

lessen.  

Bestendiging 

Nadat leerlingen de school verlaten blijven wij hen 2 jaar volgen om te zien hoe het met hen gaat 

en of hun ontwikkeling zich voortzet zoals verwacht. Als school streven wij ernaar dat 60% van de 

leerlingen de ingezette route voortzet. Dit betekent bijvoorbeeld dat een leerling die uitstroomt 

naar een mbo 2 opleiding, na 2 jaar nog steeds (een soortgelijke) opleiding volgt, of dat een leerling 

die uitstroomt naar arbeid, nog steeds (een vergelijkbare) baan heeft. 

 

Van de leerlingen die in 2020-2021 uitstroomden, zet 56% hun ontwikkeling voort zoals verwacht. 

Als school zijn wij niet tevreden met dit behaalde resultaat. Daarom wordt er onder andere 

aankomende jaren extra aandacht besteed aan het zicht krijgen op de mogelijkheden van de 

leerlingen en het begeleiden en oriënteren van de leerlingen in hun loopbaan.  


