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1 Inleiding

Vanwege onvrede met een aantal problemen in het bestaande stelsel 

van voorzieningen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven in 

het onderwijs is een nieuw stelsel ontworpen, dat deze problemen wil 

ondervangen. Het nieuwe stelsel heeft de benaming Passend onderwijs 

gekregen en de principes ervan zijn inmiddels vastgelegd in de nieuwe wet op 

Passend onderwijs, waarvan de belangrijkste maatregelen ingaan in 2014. In 

het nieuwe stelsel krijgen samenwerkingsverbanden (SWV’s) van scholen, en 

de bijbehorende schoolbesturen, de verantwoordelijkheid om in eigen kring te 

regelen dat elke leerling die extra ondersteuning behoeft een passend aanbod 

krijgt, in regulier onderwijs, in speciaal onderwijs of in andere vormen van 

speciaal aanbod (bijvoorbeeld tijdelijke plaatsingen in speciale voorzieningen 

of in nieuw op te richten voorzieningen tussen regulier en speciaal onderwijs 

in). Om dat mogelijk te maken, krijgen de SWV’s eigen financiële middelen die 

naar eigen inzicht kunnen worden ingezet. Die middelen zijn gebudgetteerd, 

er is dus een vast budget beschikbaar dat niet kan worden overschreden. 

Daarbinnen kunnen allerlei keuzes worden gemaakt, meer of minder afwijkend 

van de huidige situatie. 

Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet is al een heel beleidsproces 

doorlopen. Daarin heeft de Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs 

(ECPO) een belangrijke rol gespeeld. De ECPO is in 2008 ingesteld om de 

invoering van Passend onderwijs te evalueren. Sindsdien zijn vele adviezen 

uitgebracht en zijn verschillende onderzoeksprojecten uitgezet. In 2013 heeft 

de ECPO een Evaluatiekader uitgebracht (ECPO, 2013). Dit dient als kapstok 

voor evaluatieonderzoek in de komende jaren. In het Kader is ten behoeve van 

monitoring en resultaatmeting een aantal kwantificeerbare indicatoren 
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opgesteld, aan de hand waarvan de ECPO wil afmeten of Passend onderwijs 

zich ontwikkelt in de door het beleid gewenste richting. Een deel van 

die indicatoren ligt op het niveau van leerlingen. Door bij te houden hoe 

leerlingstromen lopen, hoe individuele (zorg)leerlingen zich ontwikkelen en 

welke verschillen zich daarbij voordoen tussen de samenwerkingsverbanden 

kan worden gevolgd of doelen van Passend onderwijs worden gehaald, en of 

dat overal in dezelfde mate het geval is. 

Als eerste stap daarin heeft de ECPO een nulmeting laten  uitvoeren, bedoeld 

om in kaart te brengen welke gegevens beschikbaar zijn voor het meten van de 

verschillende indicatoren. De nulmeting moest zicht bieden op:

1. definities en bronnen voor verschillende kengetallen;

2.  actuele en zo mogelijk ook historische gegevens (tot vijf jaar terug)

voor de stand van zaken op deze kengetallen (vastleggen

beginsituatie);

3.  mogelijkheden om in de toekomst vervolgmetingen te doen met

dezelfde  kengetallen.

Dit rapport doet verslag van deze nulmeting.

1.1  Onderzoeksvragen

Het onderzoek is er op gericht de volgende vragen  te beantwoorden:

* Voor welke indicatoren die de ECPO heeft geselecteerd zijn welke

kengetallen mogelijk? In hoeverre zij deze al beschikbaar, waar (welke

bron) en hoe kunnen ze worden gedefinieerd?

* Is een selectie/zijn alternatieve indicatoren mogelijk of wenselijk, zo ja

welke?

* Wat is, gebaseerd op de nu beschikbare data, de stand van zaken

op de door de ECPO onderscheiden indicatoren, landelijk en in de

afzonderlijke samenwerkingsverbanden PO en VO? (nulmeting)

* Welke aanbevelingen vloeien voort uit de bevindingen bij 1, 2 en 3?
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1.2  De gewenste kengetallen

Voor de nulmeting heeft de ECPO een groot aantal gewenste kengetallen 

geformuleerd. We vermelden ze hieronder, voorzien van een korte toelichting1.

Aantallen leerlingen 

Om zicht te kunnen houden op leerlingstromen is het allereerst gewenst te 

weten hoeveel leerlingen zich in welke onderwijssoorten bevinden, en hoeveel 

van deze leerlingen extra ondersteuning behoeven. Hoewel geen officieel 

doel van Passend onderwijs, is de verwachting wel dat Passend onderwijs er 

toe zal leiden dat in de toekomst een groter deel van de leerlingen die extra 

ondersteuning behoeven kan worden opgevangen in het regulier onderwijs 

en dat voor hen dus minder vaak een plaatsing in het speciaal onderwijs of 

speciaal basisonderwijs nodig zal zijn. Bijhouden hoeveel van deze leerlingen 

zich bevinden in welk type onderwijs is dus van belang om de impact van 

Passend onderwijs te kunnen  volgen. 

Een complicatie hierbij is dat er geen vaste definitie bestaat van leerlingen 

die behoefte hebben aan extra ondersteuning. In de huidige situatie kan 

een onderscheid gemaakt worden tussen leerlingen die op een of andere 

manier officieel geïndiceerd zijn en leerlingen voor wie dat niet het geval is. 

Geïndiceerde leerlingen zijn:

* leerlingen die zijn toegelaten tot een school voor speciaal onderwijs

(SO en VSO) of een school voor speciaal basisonderwijs (SBO);

* leerlingen die met leerlinggebonden financiering (LGF) extra

ondersteuning krijgen in het regulier primair of voortgezet onderwijs

(rugzakjes; hierbij horen ook de leerlingen die in het SBO verblijven

met een rugzakje;

* leerlingen die voortgezet onderwijs volgen met een beschikking

leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs.

1  We gaan in dit rapport niet uitgebreid in op de achtergronden en doelen van Passend onderwijs, 

noch op het huidige stelsel van voorzieningen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig 

hebben. Voor veel lezers zal dit bekende informatie zijn. Meer informatie hierover is desgewenst 

te vinden in publicaties van de ECPO en op www.passendonderwijs.nl. De rationale achter de 

verschillende kengetallen geven we hier dus slechts summier weer en we veronderstellen de 

kenmerken van het huidige stelsel bekend. 

http://www.passendonderwijs.nl
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Niet geïndiceerde leerlingen zijn alle overige leerlingen die extra ondersteuning 

nodig hebben/krijgen in het regulier onderwijs, dit ter beoordeling van de 

school/de leerkracht.  

In de toekomstige situatie, na invoering van Passend onderwijs, zal de 

categorie  ‘rugzakleerlingen’  vermoedelijk niet meer onderscheiden kunnen 

worden. De SWV’s krijgen de (gebudgetteerde) middelen hiervoor toegewezen 

en mogen zelf gaan bepalen hoe ze die inzetten. Hetzelfde gebeurt, op wat 

langere termijn, met de middelen voor leerwegondersteuning in het vmbo en 

voor het praktijkonderwijs. We komen hierop terug in het laatste hoofdstuk. 

Een kengetal dat in de toekomst wel kan worden gehanteerd en nu nog niet, 

is het aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief2. De inspectie van 

het onderwijs vraagt op dit moment van SBO- en (V)SO-scholen per leerling 

een ontwikkelingsperspectief. In het regulier onderwijs vraagt zij dat ook als 

leerlingen een duidelijk van hun leeftijdgenoten afwijkend programma of 

leerlijn volgen. Dit laatste wordt nog niet centraal geregistreerd; er zijn wel 

plannen om dit op termijn te gaan doen tijdens de implementatie van Passend 

onderwijs. Voor deze nulmeting is dat dus nog niet aan de orde. 

Van de niet (officieel) geïndiceerde leerlingen die extra ondersteuning nodig 

hebben is een deel traceerbaar. Het betreft de leerlingen die deelnemen 

aan de projecten Herstart, Op de Rails en Rebound en de leerlingen die 

worden opgevangen in OPDC’s (orthopedagische-didactische centra). Dit zijn 

bovenschoolse voorzieningen, overwegend bedoeld voor leerlingen in de 

voortgezet onderwijs leeftijd, waarin op tijdelijke basis leerlingen kunnen 

worden geplaatst die nog niet goed kunnen functioneren in het regulier 

onderwijs (OPDC’s) of daar even een ‘time out’ nodig hebben, in de regel 

wegens gedragsproblemen (Herstart, Op de Rails, Rebound). Deze leerlingen 

zijn traceerbaar omdat ze gedurende enige tijd in aparte voorzieningen 

verblijven.

2  Een ontwikkelingsperspectief is een overzicht van te behalen doelen, daarvoor in te zetten 

middelen en het verwachte uitstroomniveau van leerlingen die niet het niveau (kunnen) halen 

van leeftijdgenoten in het regulier onderwijs. Het wordt gezien als vervanging van de bestaande 

handelingsplannen. 
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De overige niet geïndiceerde leerlingen bevinden zich zoals vermeld in het 

regulier onderwijs en zijn daar niet herkenbaar via een uniform ‘label’. 

Populatiegegevens over deze groep zijn daardoor niet voorhanden. Vanuit 

onderzoek met landelijke representatieve steekproeven kan echter toch wel 

iets over omvang en samenstelling van deze groep vermeld worden, dit komt in 

dit rapport ook aan de orde. 

Een apart onderwerp wat betreft aantallen leerlingen zijn de leerlingen 

die buiten hun eigen samenwerkingsverband3 naar school gaan. Indien dat 

leerlingen zijn die in financiële zin extra ondersteuning krijgen of behoeven, 

moeten samenwerkingsverbanden daarover onderling afspraken maken. Zulke 

leerlingstromen worden aangeduid met ‘grensverkeer’. De omvang van het 

grensverkeer kan ook een relevant kengetal zijn voor Passend onderwijs; als de 

omvang groot is zouden er meer samenwerkingsproblemen kunnen rijzen. 

Aantallen scholen, vestigingen en schoolbesturen 

In het nieuwe stelsel krijgen zoals vermeld samenwerkingsverbanden een 

belangrijke rol. Voor een bepaalde, landelijke gedefinieerde groep scholen 

en besturen4 is het samenwerkingsverband het platform waar beleid wordt 

gemaakt op de inrichting van Passend onderwijs binnen de eigen groep. 

De samenwerkingsverbanden verschillen in grootte en in geschiedenis. De 

nieuw gevormde samenwerkingsverbanden VO bouwen voort op al bestaande 

samenwerkingsverbanden rond leerlingenzorg, hier is in de regel sprake van 

een behoorlijke continuïteit omdat in de meeste gevallen voor de oude en de 

nieuwe verbanden dezelfde geografische indeling is aangehouden. Nieuw in 

de samenwerkingsverbanden VO is eigenlijk alleen de deelname van scholen 

voor speciaal onderwijs, deze namen aan de oude verbanden niet deel. In 

het PO verandert er meer: behalve (ook daar) nieuwe deelname van scholen 

3 Zie noot 5 voor de inrichting van samenwerkingsverbanden.

4  Het Ministerie van OCW heeft gezorgd voor een landelijk dekkend netwerk van 

samenwerkingsverbanden in het PO en VO. Deze zijn regionaal georganiseerd. Er is echter 

één landelijk opererend samenwerkingsverband, op religieuze grondslag, namelijk het 

samenwerkingsverband voor de reformatorische scholen. Voor elke school (regulier of speciaal) 

is bepaald tot welk samenwerkingsverband die school behoort. Uitzondering zijn scholen in de 

clusters 1 en 2 van het speciaal onderwijs, hun aantal is onvoldoende om een verbinding met een 

samenwerkingsverband zinvol te maken. Scholen in de clusters 3 en 4 van het speciaal onderwijs 

participeren wel in de samenwerkingsverbanden, soms in meerdere tegelijk als dat qua ligging of 

leerlingstromen logisch of nodig is. 
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voor speciaal onderwijs is er sprake van schaalvergroting. 229 bestaande 

samenwerkingsverbanden rond leerlingenzorg (samenwerkingsverbanden 

WSNS) gaan op in 77 nieuwe samenwerkingsverbanden Passend onderwijs. 

Hoe groter de schaal, hoe complexer de samenwerkingsopdracht. Daarom heeft 

de ECPO gevraagd in kaart te brengen hoeveel scholen/schoolvestigingen de 

nieuwe samenwerkingsverbanden omvatten, geordend naar schooltype (PO, 

VO, (V)SO) en hoeveel schoolbesturen over deze scholen het bevoegd gezag 

vormen. Bij de schoolbesturen is niet alleen het aantal maar ook de grootte van  

belang: grotere schoolbesturen hebben over het algemeen meer slagkracht en 

kunnen beter voorzien in allerlei mogelijke vormen van passend aanbod dan 

kleine schoolbesturen. Ook de ‘breedte’ van de besturen kan hiervoor relevant 

zijn: besturen die veel soorten scholen omvatten (bijvoorbeeld zowel reguliere 

basisscholen als speciaal basisonderwijs als speciaal onderwijs) kunnen 

wellicht makkelijker opereren binnen de verwachtingen die Passend onderwijs 

van de besturen heeft dan ‘smallere’ besturen. 

Prestaties en loopbanen 

Om te kunnen volgen hoe individuele leerlingen die extra ondersteuning 

krijgen zich ontwikkelen en welke verschillen zich daarbij voordoen tussen 

de samenwerkingsverbanden, is informatie nodig over leerprestaties en 

loopbanen van deze leerlingen.  Voor een goed beeld daarvan is bovendien 

vergelijking gewenst met de prestaties en loopbanen van leerlingen die geen 

extra ondersteuning krijgen. De ECPO vroeg daarom kengetallen te verzamelen 

die gaan over:

* leerprestaties van leerlingen met en zonder indicaties, in PO, VO en

(V)SO;

* onderwijsloopbanen van leerlingen met en zonder indicaties (behaalde

onderwijsniveaus, zittenblijven, diploma’s e.d.);

* arbeidsloopbanen van leerlingen met en zonder indicaties (zoals

deelname aan betaald werk).

Kwaliteitaspecten van het onderwijs 

Een andere categorie gegevens betreft kwaliteitsaspecten van het onderwijs. 

Hier gaat het enerzijds om de toegankelijkheid van scholen voor leerlingen die 

extra ondersteuning nodig hebben, anderzijds om de mate waarin scholen hun 

aanbod op deze leerlingen weten af te stemmen. Ook de algemene kwaliteit 

van scholen is hierbij van belang: scholen met een zwakke algemene kwaliteit 
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vormen een risico voor de ontwikkeling van de leerlingen op die scholen in 

het algemeen, dus ook (of misschien wel meer) voor de leerlingen die extra 

ondersteuning behoeven. 

De ECPO wenste in dit verband gegevens over:

* aantal zwakke en zeer zwakke scholen;

* aantal scholen waar wel/geen goede leerlingenzorg wordt geboden;

* aantal leerlingen op wachtlijsten;

* aantal leerlingen dat leerplichtig is maar geen onderwijs volgt

(thuiszitters).

Financiën 

Zoals eerder vermeld krijgen de SWV’s na invoering van Passend onderwijs 

eigen financiële middelen die naar eigen inzicht kunnen worden ingezet. 

Die middelen zijn gebudgetteerd, er is dus een vast budget beschikbaar 

dat niet kan worden overschreden. Daarbinnen kunnen allerlei keuzes 

worden gemaakt, meer of minder afwijkend van de huidige situatie. In de 

huidige situatie gaan de gelden voor extra ondersteuning deels naar de 

samenwerkingsverbanden en deels rechtstreeks naar schoolbesturen. Een 

belangrijk verschil met de toekomst is dat de middelen momenteel slechts 

voor een klein deel gebudgetteerd zijn, het grootste deel wordt verschaft 

via openeinderegelingen (iedere geïndiceerde leerling heeft/geeft recht op 

een budget). Omdat er momenteel regionale verschillen zijn in het aantal 

leerlingen dat geïndiceerd wordt respectievelijk geplaatst wordt in het (v)

so, zijn er ook daarmee samenhangende verschillen in actueel budget tussen 

de samenwerkingsverbanden. In de toekomst worden deze verschillen 

weggewerkt; er worden dan voor alle samenwerkingsverbanden dezelfde 

bekostigingsregels toegepast (gebaseerd op de totale aantallen leerlingen in het 

SWV). Er is dus sprake van ‘verevening’. SWV’s die momenteel weinig leerlingen 

hebben in het (v)so of met een indicatie gaan er door deze verevening op 

vooruit (krijgen meer budget dan voorheen) en het omgekeerde geldt voor 

SWV’s die momenteel veel leerlingen hebben in het (v)so of met een indicatie. 

De ECPO vindt het belangrijk om ook op financieel gebied over kengetallen te 

beschikken. Ze wenste daarom inzicht in:

* de totale omvang van het budget per SWV, nu en na invoering van

Passend onderwijs;

* de besteding van het budget: welk deel voor geïndiceerde leerlingen,

welk deel voor niet-geïndiceerde leerlingen.
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Voor alle hierboven vermelde gegevens wilde de ECPO graag beschikken over 

actuele en historische gegevens (tot vijf jaar terug) en over cijfers voor de 

landelijke situatie én per samenwerkingsverband (zowel PO als VO). 

1.3  Aanpak van het onderzoek

We zijn gestart met de vraag aan verschillende instanties5 of ze de door ECPO 

gevraagde kengetallen konden leveren, voor Nederland en voor de SWV’s.

Dat bleek niet goed mogelijk. Het was voor de instanties ingewikkeld omdat (a) 

verschillende bestanden moesten worden gekoppeld, (b) de juiste uitsplitsingen 

maken veel werk was, (c) lang niet alle in gevallen historische gegevens tot 

vijf  jaar terug beschikbaar waren; (d) de gegevens soms alleen voor de oude 

samenwerkingsverbanden beschikbaar waren en niet zomaar konden worden 

omgezet naar de nieuwe indeling, (e) de indeling in samenwerkingsverbanden 

nog moest worden aangebracht (op basis van postcodes en voor één landelijk 

samenwerkingsverband op basis van schoolnummers), (f) soms de gewenste 

gegevens niet aanwezig waren of niet te reconstrueren. Bijvoorbeeld de 

gegevens over thuiszitters bleken niet goed geregistreerd, en de bedragen die 

scholen besteden aan zorg zijn niet systematisch vastgelegd.

Uiteindelijk hebben we aan de instanties zo veel mogelijk basisgegevens 

opgevraagd, waarmee wij zelf de kengetallen hebben berekend. Bij de tabellen 

geven we dit aan met “Bron: bestanden instantie, bewerking Kohnstamm 

Instituut”. 

5  Zoals: 

- Inspectie (toezicht op de kwaliteit van scholen, wachtlijsten SBO, OPDC) 

- CVI-net (beschikkingen (V)SO, doorlooptijd) 

- DUO (leerlingaantallen PO en VO) 

- RVC (beschikkingen lwoo en pro) 

- Ingrado (thuiszitters) 

- Website Passend Onderwijs (bekostiging swv’s) 

- Ministerie OCW (besturen en scholen) 

- NJi, Stichting Projecten Speciaal Onderwijs (Rebound, Op de Rails, Herstart).
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Een belangrijk deel van de gegevens voor de kengetallen is afkomstig van het 

Ministerie van OCW/DUO, i.c. de website Passend onderwijs, als het gaat om 

aantallen leerlingen.

Voor een deel van de gegevens zijn geen bestanden gebruikt maar reeds 

beschikbare onderzoeksrapporten waarin de gevraagde gegevens te vinden 

zijn. 

In de tekst van de afzonderlijke hoofdstukken wordt steeds aangegeven met 

welke stappen de kengetallen zijn berekend: gebruikte bronnen, selectie, 

keuzen en bewerkingen.

De kengetallen in dit rapport betreffen vooral landelijke kengetallen, PO of 

VO. Voor een aantal kengetallen wordt, in een apart hoofdstuk, aangegeven 

hoe groot de spreiding is tussen de SWV’s. Waar zinvol en mogelijk zijn de 

kengetallen ook berekend per samenwerkingsverband. Deze zijn niet in dit 

rapport opgenomen, maar zijn separaat beschikbaar in een spreadsheet in 

MS-excel. 

Ten behoeve van monitoring en resultaatmeting moeten de kengetallen van 

de voormeting kunnen worden vergeleken met de toekomstige situatie, na 

invoering van Passend onderwijs. Met de invoering van Passend onderwijs 

verandert de zorgstructuur in het onderwijs grondig. En daarmee zullen de 

nu berekende kengetallen niet altijd precies op dezelfde wijze kunnen worden 

gerepliceerd. We komen hierop nog terug in  het laatste hoofdstuk.

Als er technische details nodig zijn over bestanden en bewerkingen 

(bijvoorbeeld ten behoeve van vervolgmetingen) kan nadere informatie worden 

opgevraagd bij de onderzoekers. 

1.4  Leeswijzer

Het rapport is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 gaat over aantallen leerlingen 

met indicaties in PO, VO en (V)SO en over de niet-geïndiceerde maar wel 

traceerbare leerlingen in de bovenschoolse voorzieningen OPDC, Rebound, 

Herstart en Op de Rails. Ook het grensverkeer komt hier aan de orde. In 

hoofdstuk 3 staan de gegevens over aantallen scholen en schoolbesturen, 
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met hun kenmerken. In hoofdstuk 4 laten we zien welke variatie er bestaat 

tussen de samenwerkingsverbanden op een aantal van de indicatoren uit de 

hoofdstukken 2 en 3. Hoofdstuk 5 gaat over de kwaliteitsaspecten van het 

onderwijs, waaronder gegevens over wachtlijsten en thuiszitters. In hoofdstuk 

6 vermelden we wat er te vinden was over de financiële situatie in de SWV’s. 

Hoofdstuk 7 gaat over prestaties en onderwijsloopbanen van de leerlingen 

met extra onderwijsbehoeften in het primair onderwijs, hierin vermelden we 

ook wat bekend is over aantallen niet-geïndiceerde leerlingen in het regulier 

basisonderwijs. Hoofdstuk 8 gaat over onderwijsloopbanen van leerlingen in 

het praktijkonderwijs en in het vmbo met lwoo.  In hoofdstuk 9 vermelden we 

wat bekend is over arbeidsloopbanen. 

In elk van deze hoofdstukken geven we aan welke gegevens beschikbaar en 

gebruikt zijn voor de verschillende indicatoren. In een afsluitende paragraaf bij 

elk hoofdstuk vatten we de belangrijkste bevindingen samen, zowel wat betreft 

de inhoudelijke uitkomsten als wat betreft de bronnen en beschikbaarheid 

van gegevens. In hoofdstuk 10 trekken we algemene conclusies over de 

mogelijkheden om kengetallen Passend onderwijs te verkrijgen en te 

presenteren, zowel nu als in de toekomst. We doen daarin ook enkele 

aanbevelingen. 
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2  Aantal leerlingen en aantal geïndiceerde leerlingen 
in PO- en VO-samenwerkingsverbanden

Hoofdstuk 2 verkent het totaal aantal leerlingen in PO en VO 

samenwerkingsverbanden en de geïndiceerde leerlingen. De ambitie is dat 

Passend onderwijs ertoe zal leiden dat reguliere scholen meer leerlingen zelf 

de nodige ondersteuning kunnen bieden. Dat zou leiden tot minder leerlingen 

met extra ondersteuning en tot minder leerlingen in aparte voorzieningen. Om 

de ontwikkeling daarin te kunnen volgen, is het van belang om te beschikken 

over periodieke cijfers over aantallen leerlingen en aantallen leerlingen met 

een indicatie, respectievelijk deelnemers aan een speciale voorziening. We 

presenteren in dit hoofdstuk deze gegevens voor de huidige situatie en gaan 

in op definities, gegevensbronnen en beschikbaarheid van deze gegevens in de 

toekomst. 

2.1 Gegevensbronnen

Voor de aantallen leerlingen en voor officieel geïndiceerde leerlingen maken 

we gebruik van de gegevensbestanden op de website Passend Onderwijs. 

De gegevens voor de website zijn afkomstig van DUO, de organisatie die 

onderwijsdata beheert voor het Ministerie van OCW. 

De gegevens van het PO zijn beschikbaar vanaf schooljaar 2010/11, omdat 

die vanaf dat jaar in Bron zijn opgenomen (het onderwijsnummerbestand met 

gegevens over alle individuele leerlingen in het Nederlands onderwijs). De 

gegevens van het VO zijn al vanaf schooljaar 2003/04 in Bron. De gegevens 

van de website Passend Onderwijs zijn beschikbaar vanaf schooljaar 2010/11, 

behalve de gegevens over geïndiceerde leerlingen in het regulier onderwijs 

(rugzakjes), die beschikbaar zijn vanaf schooljaar 2011/12. Waar wij spreken 
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over schooljaar gaat het op de website Passend Onderwijs feitelijk om de 

aantallen op 1 oktober in dat schooljaar.

Het totaal aantal leerlingen in het PO is het totaal van BAO, SBO en SO. De 

totalen van het BAO en het SBO omvatten ook de leerlingen met een rugzak. 

Het totaal aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs is het totaal van VO en 

VSO. Het totaal van het VO omvat ook de leerlingen met een rugzak.

Naast officieel  geïndiceerde leerlingen zijn er ook leerlingen die tijdelijk 

extra ondersteuning krijgen in de bovenschoolse voorzieningen Op de Rails, 

Herstart, Rebound en OPDC’s. Deze voorzieningen komen niet overal voor en 

vallen onder verantwoordelijkheid van de samenwerkingsverbanden. Er bestaat 

geen registratie van bij DUO, maar er zijn wel cijfers over verzameld door 

het Landelijk portaal Herstart en Op de Rails, het NJi (voor Rebound) en de 

inspectie (OPDC’s). Deze cijfers worden in dit rapport gebruikt, maar ze kennen 

beperkingen. In de betreffende paragrafen wordt dat verder toegelicht. 

We gaan eerst in op de totale aantallen, in een aparte paragraaf worden de 

leerlingen met een rugzakje in PO en VO besproken.

2.2 Het aantal leerlingen in het PO: BAO, SBO en SO

Het aantal leerlingen in het BAO en het SBO omvat zowel de reguliere 

leerlingen als de leerlingen met een rugzakje. Voor deze leerlingen geldt dat ze 

ingeschreven staan in het BAO, en daarnaast een rugzakje hebben.

Tabel 2.1  Totaal aantal leerlingen in PO: BAO, SBO, SO.
Nederland, schooljaren 2010/11, 2011/12, 2012/13

2010/11 2011/12 2012/13

N % N % N %

BAO 1.534.141 - 1.517.423 95,3% 1.497.873 95,4%

SBO 42.818 - 41.777 2,6% 39.929 2,5%

SO onb - 32.440 2,0% 32.277 2,1%

Totaal (100%) 1.576.959 1.591.640 1.570.079

Bron: bestanden Website Passend Onderwijs, bewerking Kohnstamm Instituut
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Jaarlijks staan er rond de 1.500.000 leerlingen in het BAO ingeschreven. Het 

aantal leerlingen in het BAO daalt van 1.530.000 in 2010/11 tot 1.500.000 in 

2012/13.

Jaarlijks gaan ongeveer 40.000 leerlingen naar het SBO. Het aantal leerlingen in 

het SBO daalt van 43.000 in 2010/11 tot 40.000 in 2012/13.

De gegevens van het SO zijn beschikbaar vanaf 2011/12. Jaarlijks gaan ruim 

32.000 leerlingen naar het SO.  Hun aandeel en aantal is in de jaren 2011/12 en 

2012/13 nagenoeg gelijk. 

2.3 Het aantal leerlingen met extra ondersteuning in het PO

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en in aanmerking komen 

voor een indicatie speciaal onderwijs clusters 2, 3 en 4 krijgen deze indicatie 

van een Commissie voor de Indicatiestelling (CVI). In cluster 1 zijn er geen 

formele indicaties (doen de instellingen zelf)6.  Een indicatie heet officieel een 

indicatie voor de leerlinggebonden financiering (LGF) en is nodig voor toelating 

tot het Speciaal Onderwijs (SO) en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) of 

voor de toekenning van een rugzak in het regulier onderwijs (BO of SBO).  Voor 

toelating tot het SBO is geen CvI-indicatie nodig, maar wel een beschikking van 

de Permanente Commissie Leerlingzorg (PCL). De beschikkingen van de PCL’s 

worden niet centraal geregistreerd. 

Van belang voor de evaluatie van Passend Onderwijs is het onderscheid of de 

geïndiceerde leerlingen worden opgevangen in het reguliere BAO of in aparte 

voorzieningen (SBO en SO). De leerlingen in de clusters 2, 3 en 4 in het SO 

hebben allemaal een indicatie van het CvI.

Voor de gegevens over rugzakjes in het BAO, het SBO en de  SO-plaatsingen  

baseren we ons op de gegevens die we van de website Passend Onderwijs 

hebben ontvangen7. 

6  Daarnaast hebben leerlingen uit een residentiële instelling die een samenwerkingsovereenkomst 

hebben met een cluster 2, 3 of 4 school géén indicatie nodig om te worden ingeschreven.

7  De gegevens die op de website staan zijn allemaal gerelateerd aan de SWV waarbij rekening is 

gehouden met de wetswijziging die op 1-18-2013 is ingegaan. Dat betekent dat SO leerlingen die op 

31 juli 14 jaar of ouder waren meegeteld zijn als VSO. Dat betekent ook dat cluster 1 en 2 leerlingen 

met een onbekende postcode (of uit het buitenland) niet zijn meegeteld en dat betekent dat cluster 

4 leerlingen in een JJI of GJI ook niet zijn meegeteld.
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Tabel 2.2  Rugzakjes in het BAO, naar cluster. Nederland, schooljaren
2010/11, 2011/12, 2012/13. Aantallen en percentages (kolom)

2010/11 2011/12 2012/13

N % N % N %

Cluster 1 - - 886 5,0% 853 4,9%

2 - - 4.229 23,6% 4.337 25,1%

3 5.319 - 4.865 27,2% 4.576 26,5%

4 8.100 - 7.905 44,2% 7.524 43,5%

Totaal (100%) 13.419 17.885 17.290

Bron: bestanden Website Passend Onderwijs, bewerking Kohnstamm Instituut

De meeste indicaties in het BAO worden afgegeven voor cluster 4. Cluster 1 is 

constant, cluster 2 laat een lichte groei zien, het aandeel cluster 3 indicaties 

daalt. 

Ten opzichte van het totaal aantal leerlingen in het BAO is het aandeel 

rugzakjes in het BAO elk jaar ongeveer1%.

Tabel 2.3  Rugzakjes in het SBO, naar cluster. Nederland, schooljaren
2010/11, 2011/12, 2012/13. Aantallen en percentages (kolom)

2010/11 2011/12 2012/13

N % N % N %

Cluster 1 - - 59 1,8% 59 1,9%

2 - - 418 12,4% 402 12,8%

3 1.113 - 889 26,4% 811 25,8%

4 1.998 - 1.999 59,4% 1.873 59,6%

Totaal (100%) 3.111 - 3.365 3.145

Bron: bestanden Website Passend Onderwijs, bewerking Kohnstamm Instituut

De meeste indicaties in het SBO worden afgegeven voor cluster 4. Cluster 1 is 
constant, cluster 2 laat een lichte groei zien, het aandeel cluster 3 indicaties 
daalt.
Ten opzichte van het totaal aantal leerlingen in het SBO is het aandeel 
rugzakjes in het SBO elk jaar ongeveer 8%.
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Tabel 2.4  Leerlingen in het SO, naar cluster.  
Nederland, schooljaren 2010/11, 2011/12, 2012/13. Totaal aantal en percentages (kolom).

2010/11 2011/12 2012/13

N % N % N %

Cluster 1 - - 392 1,2% 352 1,1%

2 - - 6.270 19,3% 6.828 21,2%

3 - - 12.626 38,9% 12.099 37,5%

4 - - 13.152 40,5% 12.998 40,3%

Totaal (100%) 32.440 32.277

Bron: bestanden Website Passend Onderwijs, bewerking Kohnstamm Instituut

Tabel 2.4 laat de verdeling naar cluster zien binnen het SO. Dit zijn uiteraard 

allemaal geïndiceerde leerlingen. Cluster 3 en 4 zijn in omvang het grootst. 

Ook hier zien we een lichte stijging van deelname aan cluster 2 scholen. 

2.4 Het aantal leerlingen in aparte voorzieningen en indicaties in het PO

Tabel 2.5 geeft het overzicht van het aantal leerlingen in aparte voorzieningen 

en indicaties in het PO. Dit zijn leerlingen met een rugzakje of een SO-plaatsing 

en leerlingen zonder rugzakje in het SBO. Dat doen we alleen voor de 

schooljaren waarvoor we complete informatie hebben, 2011/12 en 2012/13, en 

met de meest actuele gegevens. 

Tabel 2.5  Leerlingen met een rugzakje in BAO of SBO, of een SO-plaatsing.
Nederland, PO, schooljaren 2011/12, 2012/13. Totaal aantal en percentages (kolom)

          2011/12           2012/13

N % N %

BAO, met rugzakje (CVI) 17.885 1,0% 17.290 1,0%

SBO, met rugzakje (CVI) 3.365 0,2% 3.145 0,2%

SBO, met beschikking (PCL) 38.412 2,4% 36.784 2,3%

SO 32.440 2,1% 32.277 2,1%

Geen rugzakje of beschikking 1.499.538 94,2% 1.480.583 94,3%

Totaal N(100%)    1.591.640            1.570.079

Bron: bestanden DUO en Passend Onderwijs, bewerking Kohnstamm Instituut
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De leerlingen in aparte voorzieningen in het PO volgen onderwijs in SBO of het 

SO. Ten opzichte van het totaal aantal leerlingen in het PO volgt in 2011/12 

(afgerond) 4,7% van de leerlingen onderwijs in aparte voorzieningen, in 

2012/13 is dat (afgerond) 4,6%.

Ten opzichte van het totaal aantal leerlingen met een rugzakje of een 

SO-indicatie, volgt in 2011/12 66,7% van de leerlingen onderwijs in een aparte 

voorziening (60,4% SO, 6,3% SBO), 33,3% volgt onderwijs in het BAO. In 2012/13 

volgt 67,2% van deze leerlingen onderwijs in een aparte voorziening (61,2% SO, 

6,0% SBO), 32,8% volgt onderwijs in het BAO.

2.5 Het aantal leerlingen in het VO en VSO

Het aantal leerlingen in het VO omvat zowel de reguliere leerlingen als de 

leerlingen met een rugzakje.  Het aantal leerlingen in het VO omvat eveneens de 

leerlingen in het lwoo en in het praktijkonderwijs. Het praktijkonderwijs is een 

onderdeel van het VO, waarvoor een indicatie nodig is. Het aantal leerlingen in 

het VO omvat ook de leerlingen in opvangvoorzieningen als OPDC, Herstart, Op 

de Rails en Rebound. Voor al deze leerlingen geldt dat ze ingeschreven staan in 

het VO, en daarnaast eventueel een rugzakje hebben of leerwegondersteuning 

ontvangen, of bij een aparte opvangvoorziening worden opgevangen. 

Onderstaande tabel toont de aantallen leerlingen in VO en VSO. 

Tabel 2.6  Totaal aantal leerlingen in VO en VSO.  
Nederland, schooljaren 2010/11, 2011/12, 2012/13.

2010/11 2011/12 2012/13

N % N % N %

VO 948.130 - 957.510 96,4% 969.659 96,4%

VSO - - 35.460 3,6% 36.662 3,6%

Totaal (100%) - - 992.970 1.006.281

Bron: bestanden Website Passend Onderwijs, bewerking Kohnstamm Instituut

Het aantal leerlingen in VO is gestegen. De gegevens van het VSO zijn 

beschikbaar vanaf 2011/12. Evenals in het VO is in het VSO van 2011/12 naar 

2012/13 een stijging van het aantal leerlingen te zien. Het VSO maakt 3,6% uit 

van het totaal aantal VO- plus VSO-leerlingen. 
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2.6 Het aantal leerlingen met extra ondersteuning in het VO

Leerlingen kunnen in het VO extra ondersteuning krijgen in de vorm van lwoo, 

rugzakjes, het praktijkonderwijs en het VSO.

Lwoo 

Leerlingen met lwoo volgen onderwijs in het reguliere  vmbo (of in een 

scholengemeenschap waarvan vmbo deel uitmaakt). In tabel 2.7 geven we voor 

de (combinaties) van leerwegen aan welk deel van de leerlingen geregistreerd 

staat als lwoo-leerlingen. Hiervoor heeft DUO een additioneel databestand 

gemaakt, met de gegevens van het type onderwijs dat de leerlingen volgen8, 

waaronder ook of ze in het lwoo staan geregistreerd9. Deze gegevens geven we 

weer vanaf 2007/08.

8  De zogenaamde ‘elementcodes’. In de bijlage geven we een totaal overzicht van de leerlingen per 

onderwijsniveau, vanaf 2007/08.

9  Het aantal lwoo-geregistreerde leerlingen in dit additionele bestand wijkt in 2010/11 en 2012/13 

iets af van het aantal lwoo-geregistreerde leerlingen in de bestanden de website Passend Onderwijs, 

die in tabel 2.11 worden gepresenteerd. In 2012/13 is er geen verschil in aantal leerlingen:

Aantal lwoo geregistreerde leerlingen volgens DUO en volgens website Passend Onderwijs

2010/11 2011/12 2012/13

volgens DUO 99.857 101.199 102.801

volgens website PAO (zie tabel 2.11) 98.249 101.042 103.634
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Tabel 2.7  Leerlingen in het vmbo en per vmbo-richting, en het % geregistreerde leerlingen in 
het lwoo. Nederland 2007/08 - 2012/13. 

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

vmbo b % lwoo 62% 64% 66% 66% 67% 67%

N (100%) 77.287 72.684 67.483 65.645 65.065 66.962

brugklas vmbo 

b/k

% lwoo 45% 45% 45% 47% 48% 48%

N (100%) 35.652 33.378 30.861 29.518 28.814 28.609

vmbo k % lwoo 21% 24% 26% 27% 27% 27%

N (100%) 74.680 73.331 73.032 73.497 75.806 78.326

brugklas vmbo

b/k/t

% lwoo 36% 36% 37% 36% 36% 35%

N (100%) 41.908 39.582 39.019 39.612 39.591 39.042

brugklas vmbo 

b/k/t/havo

% lwoo 5% 5% 4% 3% 4% 5%

N (100%) 3.038 3.300 3.101 3.311 3.436 3.168

brugklas vmbo 

b/k/t/havo/vwo 

% lwoo 0% 0% 0% 0% 0% 0%

N (100%) 17.996 17.096 17.403 15.716 14.488 14.978

vmbo t % lwoo 4% 5% 5% 5% 5% 5%

N (100%) 153.919 152.705 155.161 157.776 164.532 172.510

alle afdelingen 

vmbo 

N lwoo 101.853 100.478 99.391 99.857 101.199 102.801

% lwoo 25% 26% 26% 26% 26% 25%

N (100%) 404.480 392.076 386.060 385.075 391.732 403.595

Bron: bestanden DUO, bewerking Kohnstamm Instituut

In alle leerwegen van het vmbo tezamen is het aantal als lwoo geregistreerde 

leerlingen tamelijk constant, over de laatste zes schooljaren 25-26%.

In het vmbo-b is het aandeel lwoo het hoogst. Tussen 2007/08 en 2009/10  is 

het aandeel gestegen, daarna is het aandeel stabiel rond 66-67%.

Afgezien van de brugklassen is het aandeel lwoo het laagst in vmbo-t, 4-5%.

Het aantal geregistreerde leerlingen in het lwoo stijgt tussen 2010/11 en 

2012/13 van ruim 98.000 tot bijna 103.000. Ten opzichte van het totaal aantal 

leerlingen in het VO stijgt het aandeel in het lwoo geregistreerde leerlingen van 

10,4% in 2010/11 tot 10,6% in 2012/13.
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Rugzakjes

Voor de rugzakjes in het VO baseren we ons op de gegevens die we van de 

website PAO hebben ontvangen10. De gegevens zijn compleet vanaf 2011/12.

Er kunnen kleine verschillen in aantallen ontstaan ten opzichte van de 

aantallen die eerder op de website van Passend Onderwijs zijn verschenen, 

vanwege mutaties in de lopende registratie. 

Tabel 2.8  Rugzakjes in het VO, naar cluster. Nederland, schooljaren
2010/11, 2011/12, 2012/13. Totaal aantal en percentages (kolom)

2010/11 2011/12 2012/13

N % N % N %

Cluster 1 - - 534 2,7% 477 2,3%

2 - - 1.652 8,4% 1.717 8,3%

3 3.488 - 3.608 18,3% 3.781 18,2%

4 12.105 - 13.964 70,7% 14.834 71,3%

Totaal (100%) 15.593 - 19.758 20.809

Bron: bestanden Website Passend Onderwijs, bewerking Kohnstamm Instituut

Het aandeel cluster 4 is binnen het totaal aantal rugzakjes in het VO verreweg 

het grootst; groter dan in het BAO. Het aandeel cluster 2 en cluster 3 rugzakjes 

is in het VO navenant kleiner dan in het PO; dit geldt het sterkst voor cluster 2.  

Rugzakjes per schoolsoort

In een ander additioneel databestand11 van DUO hebben we informatie 

ontvangen over rugzakjes en schoolsoorten. 

10 Zie noot 7.

11 Het betreft bestanden met LGF-gegevens van 2011/12 en 2012/13, van mei 2013.
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Tabel 2.9  Leerlingen met rugzakjes per schoolsoort in het VO. Nederland, 2011/12, 
2012/13.

                         2011/12                      2012/13

  N % N %

onbekend 2 2 5% 2 9%

3 12 32% 7 32%

4 24 63% 13 59%

 totaal 38 100% 22 100%

AVO 2 179 8% 192 8%

3 417 18% 401 17%

4 1.688 74% 1.724 74%

 totaal 2.284 100% 2.317 100%

HAVO 2 168 6% 153 5%

3 479 16% 507 16%

4 2.314 78% 2.501 79%

 totaal 2.961 100% 3.161 100%

LWOO 2 464 14% 443 13%

3 502 15% 514 15%

4 2.436 72% 2.457 72%

 totaal 3.402 100% 3.414 100%

PRO 2 237 10% 265 11%

3 1124 49% 1149 47%

4 935 41% 1.033 42%

 totaal 2.296 100% 2.447 100%

VBO/VMBO 2 522 9% 552 8%

3 898 15% 964 15%

4 4.682 77% 5.030 77%

 totaal 6.102 100% 6.546 100%

VWO 2 93 4% 96 4%

3 353 17% 352 16%

4 1.662 79% 1.721 79%

 totaal 2.108 100% 2.169 100%

Totaal 2 1.665 9% 1.703 8%

3 3.785 20% 3.894 19%

4 13.741 72% 14.479 72%

 totaal 19.191 100% 20.076 100%

bron: bestanden DUO (LGF-bestanden mei 2013), bewerking Kohnstamm Instituut
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In vergelijking met de gegevens over de rugzakjes in de bestanden van de 

website Passend Onderwijs in tabel 2.8, ontbreekt cluster 1 en verschillen de 

totaal aantallen enigszins. Op basis van de actuele gegevens op de website 

Passend Onderwijs zijn er in 2011/12 in totaal  19.224 leerlingen met een 

rugzakje cluster 2, 3 of 4, in dit additionele bestand zijn dat er 19.191. Voor 

2012/13 zijn er op basis van de website Passend Onderwijs actueel 20.332 

leerlingen met een rugzakje cluster 2, 3 of 4, in dit additionele bestand zijn dat 

er 20.076. De verschillen tussen de actuele gegevens van de website Passend 

Onderwijs en het additionele bestand met rugzakjes per cluster zijn klein. De 

verdeling van de rugzakjes over de schoolsoorten op basis van het additionele 

bestand zal derhalve een getrouw beeld geven.

Behalve in het praktijkonderwijs heeft van de leerlingen met een rugzakjes 

74-79% een rugzakje cluster 4, en 15-18% een rugzakje cluster 2, en 4-9% een 

rugzakje cluster 1. In het praktijkonderwijs zitten relatief meer cluster 3 

leerlingen en minder cluster 4 leerlingen. In het praktijkonderwijs heeft bijna 

de helft van de rugzakleerlingen een rugzakje cluster 3.

In de volgende tabel geven we het aantal leerlingen met een rugzakje in het 

praktijkonderwijs, het vmbo en de rest. 

Tabel 2.10  Leerlingen met rugzakjes per categorie schoolsoort in het VO. Nederland, 
2011/12, 2012/13.

2011/12 2012/13

praktijkonderwijs 2.296 2.447

vmbo 9.504 9.960

overig (zonder schoolsoort onbekend) 7.353 7.647

totaal (zonder schoolsoort  onbekend) 19.153 20.054

bron: bestanden DUO (LGF-bestanden mei 2013), bewerking Kohnstamm Instituut

In het praktijkonderwijs hebben in 2011/12 2.296 leerlingen een rugzakje, in 

2012/13 zijn dat er 2.447.

In het vmbo hebben in 2011/12 in totaal 9.504 leerlingen een rugzakje, in 

2012/13 zijn dat er 9.960.

In avo, havo en vwo hebben in 2011/12 7.353 leerlingen een rugzakje, in 

2012/13 zijn dat er 7.647.
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Praktijkonderwijs

In de volgende tabel geven we het aantal leerlingen weer in het 

praktijkonderwijs, ten opzichte van het totaal aantal leerlingen in het VO.

Tabel 2.11  Het aandeel leerlingen in het praktijkonderwijs. Totaal aantal leerlingen in VO, het 
aantal en het percentage leerlingen in het praktijkonderwijs. Nederland 2010/11 - 2012/13.

2010/11 2011/12 2012/13

Aantal 26.640 26.743 27.590

% 2,8% 2,8% 2,8%

Totaal (100%) 948.130 957.510 969.659

Bron: bestanden website Passend Onderwijs, bewerking Kohnstamm Instituut

Het aandeel leerlingen in het praktijkonderwijs is constant over de jaren, 2,8%.

VSO

In de volgende tabel geven we de clusterindeling weer van de leerlingen in 

het VSO. Deze gegevens zijn afkomstig van de website Passend Onderwijs, en 

alleen beschikbaar voor 2011/12 en 2012/13.

Tabel 2.12  Leerlingen in het VSO, naar cluster. Nederland, schooljaren
2010/11, 2011/12, 2012/13. Totaal aantal en percentages (kolom).

2010/11 2011/12 2012/13

N % N % N %

Cluster 1 - - 348 1,0% 380 1,0%

2 - - 2.195 6,2% 2.343 6,4%

3       - - 14.356 40,5% 14.414 39,4%

4 - - 18.561 52,3% 19.485 53,2%

Totaal (100%) 35.460 36.622

Bron: bestanden Website Passend Onderwijs, bewerking Kohnstamm Instituut

Tabel 2.10 laat de verdeling naar cluster zien binnen het VSO. Dit zijn uiteraard 

allemaal geïndiceerde leerlingen. Cluster 3 en 4 zijn in omvang het grootst.  

Van 2011/12 naar 2012/13 neemt het aandeel cluster 3 leerlingen af met 1.1 

procentpunt, het aandeel cluster 4 leerlingen neemt toe met 0,9 procentpunt.



23

Totaal extra ondersteuning in het VO

De leerlingen die extra ondersteuning ontvangen zijn gedefinieerd als de 

leerlingen naar het VSO gaan, die praktijkonderwijs volgen, die geïndiceerd 

zijn voor leerwegondersteuning en leerlingen die met een rugzakje naar het 

overige VO gaan. Voor de leerlingen in het overig VO is alleen bekend hoeveel 

leerlingen ook een rugzakje cluster 3 of 4 hebben, niet hoeveel leerlingen 

een rugzakje cluster 1 of 2 hebben. Deze laatsten blijven noodgedwongen 

buiten het overzicht, in de berekening van het aantal leerlingen dat extra 

ondersteuning ontvangt worden de leerlingen die met een rugzakje cluster 1 

of 2 naar het overig VO gaan niet meegeteld. Een deel van de leerlingen in het 

praktijkonderwijs en het lwoo ontvangen ook een rugzakje. In de aantallen 

leerlingen met extra ondersteuning tellen zij maar één keer mee. We geven het 

overzicht alleen voor de schooljaren waarvoor we complete informatie hebben, 

2011/12 en 2012/13.

Tabel 2.13  Leerlingen met   (pro, lwoo, rugzak, vso). 
Nederland, VO, schooljaren 2011/12, 2012/13.

2011/12 2012/13

extra ondersteuning extra ondersteuning

nee Ja totaal Nee ja totaal

Praktijkonderwijs - 26.743 26.743 - 27.590 27.590

Lwoo - 101.042 101.042 - 103.634 103.634

Rugzak overig VO 814.935 14.790 829.725 822.848 15.587 838.435

VSO - 35.460 35.460 36.622 36.622

Totaal N 814.935 178.035 992.970 822.848 183.433 1.006.281

% (rij) 82,1% 17,9% 100% 81,8% 18,2% 100%

Bron: bestanden DUO en Website Passend Onderwijs, bewerking Kohnstamm Instituut

In totaal 178.035 leerlingen ontvangen extra ondersteuning in 2011/12, dat is 

17,9% van de leerlingen in het VO en het VSO. 82,1% van de leerlingen ontvangt 

geen extra ondersteuning.

In totaal 183.433 leerlingen ontvangen extra ondersteuning in 2012/13, dat is 

18,2% van de leerlingen in het VO en het VSO. 81,8% van de leerlingen ontvangt 

geen extra ondersteuning.

Dit aantal/percentage is exclusief de leerlingen die in de (tijdelijke) 

voorzieningen OPDC, Rebound, Herstart of Op de Rails zitten. 
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Leerlingen in aparte voorzieningen in het VO

In de volgende tabel onderscheiden we de leerlingen met extra ondersteuning 

naar de plaats waar ze die ondersteuning ontvangen: wel of niet in een 

aparte voorziening. Praktijkonderwijs en VSO zijn aparte voorzieningen, 

leerwegondersteuning en rugzakjes in het VO zijn geen aparte voorzieningen.

Tabel 2.14  Leerlingen met extra ondersteuning in aparte voorzieningen.
Nederland, VO, schooljaren 2011/12, 2012/13

2011/12 2012/13

N % N %

Aparte voorzieningen (Pro en VSO) 62.203 35,1% 64.212 35,0%

Geen aparte voorzieningen (lwoo en rugzak VO) 115.107 64,9% 119.221 65,0%

Totaal (100%) 177.310 183.433

Bron: bestanden  website Passend Onderwijs, bewerking Kohnstamm Instituut

In 2011/12 ontvangt 35,1% van de leerlingen de extra ondersteuning in 

een aparte voorziening. In 2012/13 is dat 35,0%.

2.7 Leerlingen in overige aparte voorzieningen OPDC, Herstart, Op de 

Rails en Rebound

Naast de reeds genoemde aparte voorzieningen zijn er nog vier andere 

bovenschoolse voorzieningen waarin le erlingen die extra ondersteuning nodig 

hebben tijdelijk kunnen worden opgevangen: OPDC, Herstart, Op de Rails en 

Rebound.

Deze voorzieningen behandelen we los van aparte voorzieningen die in 

de vorige paragrafen aan de orde zijn geweest. In de eerste plaats omdat 

de gegevens hierover niet allemaal even actueel zijn. In de tweede plaats 

zijn deze  gegevens niet allemaal  beschikbaar voor de nieuwe indeling in 

samenwerkingsverbanden. In de derde plaats zijn de gegevens voor de OPDC’s 

niet bekend voor de gehele populatie, maar alleen van een survey.
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Herstart en Op de Rails

Herstart en Op de Rails zijn opgezet als specifiek opvangprojecten voor 

leerlingen in het PO en het VO. Het zijn beide voorzieningen waarin leerlingen 

die, voornamelijk vanwege hun gedrag, tijdelijk uit hun reguliere school 

worden gehaald. Ze zijn gericht op terugkeer naar het regulier onderwijs, op de 

oude school of elders. 

Het Landelijk Projectbureau van Herstart en Op de Rails12 is verantwoordelijk 

voor de uitvoering van het project, en voor de registratie van de deelnemers.

Herstart is gestart in schooljaar 2004/05, Op de Rails is gestart in schooljaar 

2005/06. De projecten eindigen in schooljaar 2013/14, waarna in het kader van 

Passend Onderwijs de samenwerkingsverbanden deze verantwoordelijkheid 

overnemen.

Het Landelijk Projectbureau heeft deelnamegegevens verstrekt vanaf schooljaar 

2008/09  tot en met 2011/12.

De gegevens van schooljaar 2012/13 en 2013/14 zijn nog niet gereed. Te zijner 

tijd kan het Landelijk Projectbureau deze gegevens verstrekken.

De gegevens zijn ontvangen per schooljaar, op het niveau van de leerlingen. 

Van de leerlingen zijn gegevens ontvangen over de geboortedatum en de 

postcode.

De doelgroep van Op de Rails zijn leerlingen van 10 jaar en ouder . 

De doelgroep van Herstart is tussen de 5 en de 18 jaar .

Voor de toedeling naar aantallen leerlingen per samenwerkingsverband 

is de leeftijdsgrens gelegd bij 14 jaar : leerlingen van 14 jaar en ouder 

zijn bij een samenwerkingsverband VO toebedeeld, leerlingen jonger dan 

14 jaar bij een samenwerkingsverband PO. De toedeling bij een specifiek 

samenwerkingsverband heeft plaatsgevonden op basis van postcode.

12 Zie http://www.portaal-hs-odr.nl/welkom.
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Tabel 2.15  Deelnemers Herstart, per schooljaar, ingedeeld naar            
Samenwerkingsverband PO en VO

 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

SWV_PO 182 161 180 175

SWV_VO 265 244 269 268

Totaal 447 405 449 443

Bron: Gegevens Landelijk portaal Herstart en Op de Rails; bewerking                         
Kohnstamm Instituut

Jaarlijks nemen ongeveer 445 jongeren deel aan Herstart, waarvan ongeveer 

éénderde deel jonger dan 14 jaar. 

Tabel 2.16  Deelnemers Op de Rails, per schooljaar, ingedeeld naar        
Samenwerkingsverband PO en VO

 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

SWV_PO 621 638 635 601

SWV_VO 1.065 1.190 1.241 1.140

Totaal 1.686 1.828 1.876 1.741

Bron: Gegevens Landelijk portaal Herstart en Op de Rails; bewerking                        
Kohnstamm Instituut

Jaarlijks nemen ongeveer 1.800 jongeren deel aan Op de Rails, waarvan 

ongeveer éénderde deel jonger dan 14 jaar. 

Rebound

Rebound is een met Herstart en Op de Rails vergelijkbare opvangvoorziening. 

Het Nederlands Jeugd instituut (NJi) is verantwoordelijk voor de centrale 

registratie van Rebound13. Het NJi ontvangt van de samenwerkingsverbanden 

gegevens over aantallen deelnemende jongeren. 

Voor de deelname aan Rebound zijn geen leeftijdsgrenzen, maar in de praktijk 

zijn de deelnemers afkomstig van het VO.

13 Zie http://www.nji.nl/smartsite.dws?id=46048.

http://www.nji.nl/smartsite.dws?id=46048
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Van Rebound zijn er gegevens van de schooljaren 2008/09 tot en met 2010/11. 

Eerdere data zijn niet volledig, omdat de Rebound voorzieningen pas in 2006 

zijn opgestart en nog niet uitgekristalliseerd waren in 2007. De data van 

2011/12 en 2012/13 zijn nog niet verzameld, dit moet nog gebeuren door NJi 

of NCOJ.

De gegevens op leerlingniveau zijn alleen bij de samenwerkingsverbanden 

aanwezig.

De gegevens die het NJi verzamelt, en aan ons heeft doorgegeven, zijn de 

geaggregeerde  aantallen deelnemers per samenwerkingsverband, en nog 

volgens de oude indeling in samenwerkingsverbanden14.

We hebben 4 aantallen ontvangen: crisis, regulier, observatie en totaal.

De data zijn zelfgerapporteerde gegevens van de projecten, die niet door de 

onderzoekers van het NJi zijn gecontroleerd.

Tabel 2.17  Deelnemers Rebound, per schooljaar en naar type opvang. Nederland

 2008/09 2009/10 2010/11

Crisis 134 138 172

Regulier 2.041 2.296 3.094

Observatie 215 271 240

niet gespecificeerd 991 543 210

Totaal 3.381 3.248 3.716

Bron: Gegevens NJi Rebound; bewerking Kohnstamm Instituut

Jaarlijks nemen tussen de  3.200 en 3.700 jongeren deel aan Rebound. Tussen 

2008/09 en 2010/11 is er sprake van een stijging.

In die gevallen dat is aangegeven van wat voor type opvang er sprake is, is dat 

meestal ‘reguliere’ opvang. In geringe mate is er sprake van crisisopvang of van 

observatie.

14  Met de invoering van Passend Onderwijs wordt ook de indeling van de samenwerkingsverband 

gewijzigd. Van de 74 nieuwe samenwerkingsverbanden in het VO zijn er 48 die samenvallen 

met de grenzen van een oud samenwerkingsverband. De overige 26 samenwerkingsverbanden 

overlappen met 2 tot 6 oude samenwerkingsverbanden.
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OPDC

“Sinds 1998 kunnen samenwerkingsverbanden voortgezet (speciaal) 

onderwijs een orthopedagogisch-didactisch centrum (OPDC) in stand houden, 

als onderdeel van hun zorgstructuur. Deze OPDC’s zijn bovenschoolse 

voorzieningen, zonder eigen BRINnummer, die zowel leerlingen in huis kunnen 

hebben (het voorzieningenmodel) als expertise kunnen leveren aan de scholen 

binnen het samenwerkingsverband (het expertisemodel). Het merendeel van de 

OPDC’s komt voort uit de voormalige vso-lom-scholen.” (definitie OPDC van de 

inspectie). 

Het aantal leerlingen op OPDC’s wordt niet centraal geregistreerd.

De Inspectie heeft recentelijk twee onderzoeken gedaan naar de OPDC’s, 

OPDC’s nader Bekeken, uit 2009, en OPDC’s in het bestel, uit 2013.  In 

2008/09  waren er zeventien OPDC’s.  In dit onderzoek zijn geen aantallen 

leerlingen verzameld. In het onderzoek is een vragenlijst uitgezet onder 

de 74  samenwerkingsverbanden  In het onderzoek van 2013 is wel een 

kwantitatieve inventarisatie uitgevoerd. Alle 74 samenwerkingsverbanden 

zijn aangeschreven, 59 hebben er gerespondeerd. Van de 59 

samenwerkings-verbanden hadden er 13 een OPDC. Hoeveel OPDC’s er in 

2012/13 in totaal in Nederland waren, is niet precies bekend. 

Van de inspectie hebben we de volgende kwantitatieve gegevens ontvangen van 

de survey uit 2013, OPDC’s in het bestel:

- Het maximum aantal plaatsen in de schooljaren 2009/10, 2010/11 en 

2011/12

- Het aantal inschrijvingen in diezelfde schooljaren.

Tabel 2.18  Capaciteit en deelnemers op de OPDC’s; schooljaren 2009/10, 2010/11, 2011/12, 
respons van 59 van de 74 oude samenwerkingsverbanden

 2009/10 2010/11 2011/12

 Capaciteit deelnemers capaciteit deelnemers capaciteit deelnemers

OPDC 2.037 2.001 2.148 2.125 2.129 2.051

Bron: gegevens Inspectie onderzoek OPDC’s in het bestel, 2013, bewerking Kohnstamm 
Instituut
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Van de ons bekende 84 oude samenwerkingsverbanden15 hebben er 46 (55%) 

geen OPDC, 13 (15%) hebben wel een OPDC, van 25 (30%) is het niet bekend 

of ze een OPDC’s hebben. Op de 46 samenwerkingsverbanden zitten jaarlijks 

tussen de 2000 en 2125 leerlingen op een OPDC.

Een schatting van de landelijke totalen met aantallen leerlingen zou kunnen 

worden gemaakt op basis van het totaal aantal leerlingen in de oude 

samenwerkingsverbanden, maar vooralsnog doen we dat niet.

Afsluitend

De deelnamegegevens van de aparte voorzieningen Op de Rails, Herstart en 

Rebound zijn niet helemaal actueel, niet helemaal volledig en niet geschikt 

om voor de samenwerkingsverbanden volgens de nieuwe indeling met 

terugwerkende kracht kengetallen, zoals deelnamegegevens, te berekenen. 

Waarschijnlijk zijn gedetailleerde deelnamegegevens over de afgelopen jaren 

nog wel bekend bij de (oude) samenwerkingsverbanden en/of het Landelijk 

portaal Herstart en Op de Rails en bij NJi, die voor de uitvoering van de 

voorzieningen verantwoordelijk zijn. Voor een volledige nulmeting van de extra 

ondersteuning die wordt gegeven in aparte voorzieningen zou het aanbeveling 

verdienen na te gaan of de gedetailleerde deelnamegegevens over de afgelopen 

jaren alsnog boven tafel kunnen worden gekregen.

2.8 Grensverkeer

Er is sprake van grensverkeer indien een leerling binnen de grenzen woont 

van een ander samenwerkingsverband dan de vestiging van de school waar de 

leerling staat ingeschreven16.

De bekostiging van scholen in het reguliere onderwijs vindt plaats op basis 

van het aantal ingeschreven leerlingen. Grensverkeer kan een indicatie zijn 

voor het bestaan van kwaliteitsverschillen tussen scholen of, in het geval van 

zorgleerlingen, tussen samenwerkingsverbanden. Een aantrekkelijke school 

trekt dan bijvoorbeeld meer leerlingen uit andere samenwerkingsverbanden. 

Na een overgangsperiode van 5 jaar moet voor  leerlingen met een indicatie 

voor plaatsing in het speciaal onderwijs in een ander samenwerkingsverband, 

15  De inspectie vermeldt in haar rapport het aantal van 74 oude samenwerkingsverbanden. Dit komt 

echter doordat sommige van hun respondenten voor meerdere SWV’s hebben geantwoord. 

16  Behalve voor het Landelijk Reformatorisch samenwerkingsverband. Omdat dit 

samenwerkingsverband landelijk opereert,is het grensverkeer per definitie nul.
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dat onder Passend onderwijs een toelaatbaarheidverklaring gaat heten, 

geregeld worden dat de bekostiging de leerling volgt17. Om deze reden, maar 

ook om te zien of er ‘populariteitsverschillen’  tussen scholen zijn die tot 

grensverkeer leiden, is het van belang zicht te hebben op de omvang van het 

grensverkeer. 

In deze paragraaf geven we voor de verschillende onderwijssoorten de 

nulmeting weer van het grensverkeer. Daarvoor gebruiken we aanvullende 

databestanden van DUO, waarin ook de postcodes van de leerlingen zijn 

opgenomen18.

17  “De samenwerkingsverbanden gaan de ondersteuningskosten betalen voor leerlingen in het (v)

so. Plaatsing in het (v)so is pas mogelijk nadat het samenwerkingsverband hiermee instemt. 

Bepalen en betalen liggen hiermee in één hand. (…) De ondersteuningskosten voor de plaatsing 

in het (v)so worden jaarlijks door DUO berekend op basis van de 1 oktobertelling. Deze 

kosten worden rechtstreeks aan de (v)so-school betaald en verrekend met het desbetreffende 

samenwerkingsverband.” Bron: Website Passend Onderwijs  

http://www.passendonderwijs.nl/hoe-werkt-passend-onderwijs/bekostiging/verevening.

18  De aantallen leerlingen in de gegevensbestanden van DUO en van de website Passend Onderwijs 

zijn vrijwel hetzelfde en te klein om grote invloed te hebben op de berekening van het percentage 

grensverkeer. In de volgende tabel geven we de aantallen leerlingen volgens DUO en volgens de 

website Passend Onderwijs:

Aantallen leerlingen in BAO, SBO, SO, VO en VSO, vergelijking bronnen DUO en website Passend 

Onderwijs (PAO)

 2010/11 2011/12 2012/13

 DUO
website 

PAO
verschil DUO

website 

PAO
verschil DUO

website 

PAO
verschil

BAO 1.534.713 1.534.141 572 1.517.423 1.517.423 0 1.497.871 1.497.832 39

SBO 42.821 42.818 3 41.777 41.777 0 39.936 39.929 7

SO 34.215 -  34.241 32.440 1.801 33.563 32.277 1.286

VO 947.866 948.130 -264 957.323 957.510 -187 970.029 969.659 370

VSO 34.648 -  35.919 35.460 459 37.093 36.622 471
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Tabel 2.19  Grensverkeer: percentage leerlingen uit gebied ander samenwerkingsband

 2010/11 2011/12 2012/13

BAO 1,5% 1,5% 1,5%

SBO 5,4% 5,5% 5,5%

SO19 - 29,3-34,9% 30,0-34,0%

VO 10,3% 10,4% 10,4%

VSO 34,5% 33,9% 33,7%

Bron: bestanden DUO, bewerking Kohnstamm Instituut

In het BAO is het minste grensverkeer, 1,5%, en volgen dus bijna alle  leerlingen 

onderwijs op een school in hetzelfde samenwerkingsgebied als waar ze wonen. 

In  het VO is ruim 10% van de leerlingen op een school afkomstig uit een ander 

samenwerkingsverband. In het SBO is 5,4-5,5% van de leerlingen afkomstig uit 

een ander samenwerkingsverband.. In het SO is 29,3-34,9% van de leerlingen 

afkomstig uit een ander samenwerkingsverband, is het VSO is dat 33,7-34,5%.

19  Met uitzondering van het SO zijn de aantallen leerlingen in de gegevensbestanden van DUO en 

van de website Passend Onderwijs vrijwel hetzelfde. In de volgende tabel geven we de aantallen 

leerlingen volgens DUO en volgens de website Passend Onderwijs:

Aantallen leerlingen in BAO, SBO, SO, VO en VSO, vergelijking bronnen DUO en website Passend 

Onderwijs (PAO).

 2010/11 2011/12 2012/13

 DUO
website 

PAO
verschil DUO

website 

PAO
verschil DUO

website 

PAO
verschil

BAO 1.534.713 1.534.141 572 1.517.423 1.517.423 0 1.497.871 1.497.832 39

SBO 42.821 42.818 3 41.777 41.777 0 39.936 39.929 7

SO 34.215 -  34.241 32.440 1.801 33.563 32.277 1.286

VO 947.866 948.130 -264 957.323 957.510 -187 970.029 969.659 370

VSO 34.648 -  35.919 35.460 459 37.093 36.622 471 
Voor BAO, SBO, VO en VSO zijn de verschillen in aantallen leerlingen te klein om invloed te hebben 

op de berekening van het percentage grensverkeer. Voor het SO is dat wel het geval, en hebben we 

de ondergrens van het grensverkeer berekend door te veronderstellen dat alle leerlingen die wel 

in het DUO-bestand voorkomen maar niet in het PAO-bestand uit een ander SWV afkomstig zijn. 

Voor de berekening van de bovengrens is er dan verondersteld dat alle leerlingen die wel in het 

DUO-bestand voorkomen maar niet in het PAO-bestand, uit hetzelfde SWV afkomstig zijn. De boven- 

en ondergrenzen kunnen alleen worden berekend voor 2011/12 en 2012/13.
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In de volgende tabel geven we voor het SBO en het SO weer uit hoeveel 

samenwerkingsverbanden zij leerlingen aantrekken.

Tabel 2.20  Het aantal samenwerkingsverbanden waar scholen  leerlingen uit betrekken: 
gemiddeld aantal, maximum aantal, spreiding. SBO en SO, 2010/11 - 2012/13

2010/11 2011/12 2012/13

 gem. max sd gem. max sd gem. max sd

SBO 2,8 10 1,562 2,9 10 1,625 2,8 10 1,559

SO 5,6 26 3,910 5,5 24 3,882 5,3 26 3,695

Bron: bestanden DUO, bewerking Kohnstamm Instituut

In het SBO zijn de leerlingen op een school afkomstig uit gemiddeld 2,8 

samenwerkingsverbanden. Het maximum aantal samenwerkingsverbanden is 

10. In het SO zijn de leerlingen op een school afkomstig uit gemiddeld 5.3 à 5.6 

samenwerkingsverbanden. Het maximum aantal samenwerkingsverbanden is 

24-26.

2.9 Indicaties voor rugzakjes en SO

Eerder in dit hoofdstuk is vermeld waar leerlingen met LGF-indicaties 

zich in het onderwijs bevinden. Omdat leerlingen meerdere jaren in een 

schoolsoort verblijven, bovendien variabel in aantal, is dit een minder 

geschikt kengetal voor het inzichtelijk maken van veranderingen in het 

aantal indicaties. We kijken daarom ook naar gegevens over de beschikkingen 

die de Commissies voor de Indicatiestelling  afgeven in het kader van de 

leerlinggebonden financiering.  De Inspectie beschikt over de gegevens van 

leerlingen met een LGF-indicatie en heeft de bestanden geleverd van de 

schooljaren 2007/08 tot en met 2011/12. Per samenwerkingsverband is het 

aantal positieve beschikkingen en de observatieplaatsingen20 verstrekt. De 

samenwerkingsverbanden in de gegevensbestanden van de CVI’s zijn de oude 

samenwerkingsverbanden. De inspectie heeft de gegevens omgezet naar de 

nieuwe samenwerkingsverbanden. We komen hier nog op terug.

20  Voor de volledigheid en de reproduceerbaarheid: Deze aantallen zijn zónder cluster 2 & MBO 

leerlingen. In de aantallen indicaties zijn ook herindicaties begrepen. We hebben niet nagevraagd 

hoe groot het aandeel van de herindicaties in het geheel is.
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Tabel 2.21  Aantal positieve beschikkingen en observatieplaatsingen, ingedeeld naar 
Samenwerkingsverband PO en VO, per schooljaar.

 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

SWV_PO 15.640 10.868 12.970 15.237 17.319

SWV_VO 14.014 21.263 20.131 18.684 16.604

Totaal 29.654 32.131 33.101 33.921 33.923

Bron: Inspectie van het Onderwijs, bewerking Kohnstamm Instituut

Het totaal aantal indicaties stijgt, van bijna 30.000 in 2007/08 tot bijna 34.000 

vanaf 2010/11.  De verdeling tussen het aantal indicaties voor leerlingen in het 

PO of in het VO fluctueert sterk tussen de schooljaren.  

Figuur 2.1  Verdeling positieve beschikkingen en observatieplaatsingen, ingedeeld naar 
samenwerkingsverband PO en VO

Bron: Inspectie van het Onderwijs, bewerking Kohnstamm Instituut

In 2007/08 is het aandeel indicaties in het PO 53%, in 2011/12 in dezelfde 

orde van grootte, 51%, maar in de tussenliggende schooljaren zijn de aandelen 

respectievelijk 34%, 39% en 45%. Overleg met de inspectie heeft niet geleid tot 
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een verklaring voor dit lage aandeel in de tussenliggende jaren. We presenteren 

hier de stappen die de inspectie heeft gehanteerd voor de toerekening van de 

indicaties aan een samenwerkingsverband VO of PO.

De omzetting van de gegevens naar de nieuwe samenwerkingsverbanden

Voor het schooljaar 2011/12 is via BRON bekend onder welk 

samenwerkingsverband een leerling valt. Voor dit schooljaar zijn er daarom 

geen vragen over het aantal indicaties dat moeten worden toegerekend aan de 

samenwerkingsverbanden PO of VO.

Voor de schooljaren daarvoor moet er een omzetting plaatsvinden 

naar de nieuwe samenwerkingsverbanden. De inspectie kent het 

samenwerkingsverband toe op basis van de herkomst van de aanvraag, en 

pas als dit niet tot een samenwerkingsverband leidt wordt in laatste instantie 

gebruik gemaakt van de postcode en de leeftijd van de leerling.

Daarbij wordt het volgende stappenplan gevolgd:

Stap 1:  als de herkomst van de aanvraag BRON_RUGZAK is, betreft het 

rugzakjes in het PO, het SWV-PO wordt bepaald obv de (postcode van 

de) aanvragende school

Stap 2:  als de herkomst van de aanvraag BRON_WEC is, kan het SO of VSO zijn, 

en bepaalt de (postcode van de) school bij welk SWV de aanvraag wordt 

geteld, en bepaalt de leeftijd van de leerling of het een SWV-PO of een 

SWV-VO is

Stap 3:  als de herkomst van de aanvraag BRON_WEC is, maar de aanvragende 

school is onbekend, bepaalt de combinatie de leeftijd en de postcode 

van de leerling bij welk SWV-PO of SWV-VO de aanvraag wordt 

ondergebracht.

Stap 4:  als de herkomst van de aanvraag niet BRON is, wordt op basis van de 

combinatie van de aanvragende school en/of de postcode en leeftijd 

(grens van 12 jaar op 1 oktober) van de leerlingen bepaald bij welk 

SWV-PO of SWV-VO de aanvraag wordt ondergebracht.
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2.10 Beschikkingen Praktijkonderwijs (PrO) en Leerwegondersteuning 

(LWOO)

Voor de toelating tot het praktijkonderwijs en voor het ontvangen van 

leerwegondersteuning in het VO moet een beschikking worden afgegeven 

door een  Regionale Verwijzingscomissie (RVC) . Voor een beschikking 

praktijkonderwijs (PrO) en een beschikking leerwegondersteuning (LWOO) 

gelden bij ministerieel besluit vastgelegde criteria met betrekking tot de 

intelligentie en de leerachterstand van de leerling. Er zijn 16 RVC’s, die hun 

registratie bijhouden in een landelijke database. Uit de landelijke database 

hebben we de beschikkingen ontvangen vanaf het schooljaar 2007/08.

In de schooljaren 2007/08, 2008/08 en 2009/10 was er een pilot bij zes 

samenwerkingsverbanden, die zelf de indicatiestelling lwoo verzorgden, en die 

ook de registratie en de afhandeling van de beschikkingen buiten de database 

van de RVC’s VO deden. Welke samenwerkingsverbanden dit waren is niet 

bekend, er is anoniem gerapporteerd21. Vanaf 2010/11, na afloop van de pilot 

is, zijn de beschikkingen weer geregistreerd in de landelijke RVC VO database.  

In Samenwerkingsverband VO Eemland heeft men vanaf schooljaar 2009/10 

zelf de beschikkingen van zowel praktijkonderwijs als leerwegondersteuning 

afgehandeld22. Vanaf dit schooljaar ontbreken van dit SWV de beschikkingen in 

de RVC VO database.

Voor een totaalbeeld van Nederland combineren we de gegevens van de 

landelijke RVC database, de pilot in de zes samenwerkingsverbanden en 

Eemland.

21  Dulk, H. den, (2010), Wij kunnen het zelf. Pilot Indicatiestelling LWOO. Ortho Consult Nederland, 

Boskoop, 2010.

22  Ledoux, G., Vergeer, M., Voncken, E. (2013), Naar nieuw vertrouwen. Ervaringen met 

indicatiestelling voor lwoo en praktijkonderwijs en nieuwe toewijzing van zorg in ‘Experiment 

Eemland’. Kohnstamm Instituut, Amsterdam  (Rapport 884, project 40560)
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Tabel 2.22  Aantal positieve beschikkingen PrO en LWOO

 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

PrO 7.383 7.133 7.038 7.380 7.640 7.904

PrO Eemland 137 115 165 onb.

LWOO Eemland 328 383 383 onb.

LWOO RVC 24.758 23.613 23.356 24.882 25.947 26.306

LWOO pilots 1.088 969 976

Totaal 33.229 31.715 31.835 32.760 34.135  34.210

Bron: Landelijke database RVC VO; berekening Kohnstamm Instituut 
Dulk (2010), 6 pilots lwoo 
Ledoux e.a. (2013), indicatiestelling Eemland

Het aantal LWOO-beschikkingen stijgt licht van 2007/08 tot 2012/13. Het 

percentage PrO-beschikkingen is constant 23%.

2.11 Totaal aantal indicaties en beschikkingen

Het aantal indicaties en beschikkingen in de periode voor de invoering van 

Passend Onderwijs kunnen we nu weergeven als het totaal van de beschikkingen 

van de CVI’s en de RVC’s, maar zonder de beschikkingen van de PCL’s. 

We onderscheiden naar het totaal23 voor de samenwerkingsverbanden PO en VO.

Tabel 2.23  Totaal aantal indicaties en beschikkingen. Periode 2007/08 - 2011/12

 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

SWV_PO 15.640 10.868 12.970 15.237 17.319

SWV_VO 47.243 52.978 51.966 51.444 50.739

Totaal 62.883 63.846 64.936 66.681 68.058

Bron: Inspectie van het Onderwijs, bewerking Kohnstamm Instituut 
Landelijke database RVC VO; berekening Kohnstamm Instituut 
Dulk (2010), 6 pilots lwoo 
Ledoux e.a. (2013), indicatiestelling Eemland

23  Onder voorbehoud van de juiste gegevens van de inspectie over toebedeling van indicaties aan 

samenwerkingsverbanden PO of VO.
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2.12 Samenvatting 

In onderstaand overzicht vatten we de bevindingen van dit hoofdstuk samen. 

Links in het overzicht staan de inhoudelijke uitkomsten, rechts de gegevens 

over de bronnen. 

Uitkomsten Bronnen en beschikbaarheid bestanden

Totalen

Het totale aantal leerlingen in BAO en SBO 

daalt, (periode 2010/11-2012/13), in SO 

sinds kort ook lichte daling. 

De aantallen leerlingen in VO en VSO zijn in 

de periode 2010/11 en 2011/12 gestegen. 

BRON website Passend Onderwijs

data beschikbaar vanaf 2010/11

Zorgleerlingen, indicaties PO 

Van alle leerlingen in het PO volgt in 

2012/13 4,6% onderwijs in een aparte 

voorziening (2,5% SBO en 2,1%  SO). Nog 

eens 1,0% van alle leerlingen heeft een 

rugzak in het regulier basisonderwijs. 

Van alle leerlingen met een LGF-indicatie 

zit in 2012/13 61,2% in het SO, 5,8% in het 

SBO (met rugzak), 32,8% in het BAO (met 

rugzak). 

De meeste LGF-indicaties in het BAO worden 

afgegeven voor cluster 4, dat beeld blijft de 

afgelopen jaren constant. Cluster 2 laat een 

lichte groei zien. 

Ook in het SBO worden de meeste indicaties 

afgegeven voor cluster 4. De cluster 2 

indicaties nemen ook hier toe, het aandeel 

cluster 3 indicaties daalt licht.  

In het SO zijn cluster 3 en 4 in omvang het 

grootst. Ook hier zien we een lichte stijging 

van deelname aan cluster 2 scholen. 

Website Passend Onderwijs

Via de website Passend Onderwijs zijn 

gegevens beschikbaar over alle clusters 

in het SO, maar voor de clusters 1 en 

2 is er geen onderscheid naar BAO en 

SBO. In een aanvullend bestand van de 

website PAO zijn deze gegevens alsnog 

verkregen.
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Uitkomsten Bronnen en beschikbaarheid bestanden

Zorgleerlingen, indicaties VO 

25-26% van alle vmbo-leerlingen volgt lwoo, 

dit percentage is al zes jaar constant.  In 

het vmbo-b is het aandeel lwoo het hoogst. 

Tussen 2007/08 en 2009/10  is het aandeel 

lwoo-leerlingen daar gestegen, daarna is het 

aandeel stabiel rond 66-67%.

Het aandeel lwoo is het laagst in vmbo-t, 4-5%.

Het aandeel leerlingen in het 

praktijkonderwijs is constant over de jaren: 

3% van alle leerlingen in het VO. 

Het VSO maakt 3,6% uit van het totaal 

aantal VO- plus VSO-leerlingen, dit aandeel 

verandert niet in de tijd.

Van alle leerlingen in het VO+VSO krijgt 

in 2012/13 18,1% extra ondersteuning 

in de vorm van een indicatie LGF en/of 

een indicatie lwoo of praktijkonderwijs. 

Uitgesplitst: 2,7% zit in het 

praktijkonderwijs, 10,2% volgt lwoo, 1,5% 

heeft een rugzak in overig VO, 3,7% zit in 

het VSO. 

Het aandeel cluster 4 is binnen het totaal 

aantal rugzakjes in het VO verreweg het 

grootst; groter dan in het PO. Het aandeel 

cluster 2 en cluster 3 rugzakjes is in het VO 

navenant kleiner dan in het PO; dit geldt het 

sterkst voor cluster 2. 

Uitgesplitst naar schoolsoort:

Behalve in het praktijkonderwijs heeft van 

de leerlingen met een rugzakjes 74-79% een 

rugzakje cluster 4, en 15-18% een rugzakje 

cluster 2, en 4-9% een rugzakje cluster 1. In het 

praktijkonderwijs zitten relatief meer cluster 3 

leerlingen en minder cluster 4 leerlingen. In het 

praktijkonderwijs heeft bijna de helft van de 

rugzakleerlingen een rugzakje cluster 3.

Website Passend Onderwijs

Voor het aandeel lwoo per richting 

vmbo baseren we ons op een aanvullend 

gegevensbestand van DUO.

In website Passend Onderwijs geen 

uitsplitsing naar schoolsoort. In een 

additioneel bestand van DUO zijn 

vrijwel actuele gegevens ontvangen van 

leerlingen rugzakjes cluster 2, 3 en 4 per 

schoolsoort.
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Uitkomsten Bronnen en beschikbaarheid bestanden

Herstart, Op de Rails, Rebound, OPDC

Jaarlijks nemen ongeveer 445 jongeren deel 

aan Herstart, waarvan ongeveer éénderde 

deel jonger dan 14 jaar. 

Jaarlijks nemen ongeveer 1800 jongeren 

deel aan Op de Rails, waarvan ongeveer 

éénderde deel jonger dan 14 jaar. 

Jaarlijks nemen tussen de  3.200 en 

3.700 jongeren deel aan Rebound. Tussen 

2008/09 en 2010/11 is er sprake van een 

stijging.

Het aantal leerlingen dat deelneemt 

aan OPDC is niet nauwkeurig te 

geven, omdat van een deel van de 

samenwerkingsverbanden VO niet bekend is 

of ze een OPDC hebben. In 2011/12 is van 

2051 leerlingen bekend dat ze op een OPDC 

zitten, dit zal een onderschatting zijn. 

Geen landelijke registratie

Herstart en Op de Rails: data via 

Landelijk Projectbureau van Herstart 

en Op de Rails. Tot 2013/2014, daarna 

verantwoordelijkheid naar de SWV’s en 

eventueel data dus ook daar te halen. 

Tot nu toe verzameld op individueel 

niveau.

Rebound: data via NJi, geaggregeerd 

niveau. 

OPDC: data via inspectie.

De deelnamegegevens van Op de Rails, 

Herstart en Rebound zijn niet helemaal 

actueel, niet helemaal volledig en niet 

geschikt om voor de SWV’s volgens de 

nieuwe indeling met terugwerkende 

kracht kengetallen te berekenen. 

Waarschijnlijk zijn gedetailleerde 

deelnamegegevens over de afgelopen 

jaren nog wel bekend bij de (oude) 

SWV’s  en/of het Landelijk portaal 

Herstart en Op de Rails en bij NJi. Het 

verdient aanbeveling na te gaan of de 

gedetailleerde deelnamegegevens over 

de afgelopen jaren alsnog boven tafel 

kunnen worden gekregen.
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Uitkomsten Bronnen en beschikbaarheid bestanden

Grensverkeer

In het BAO is weinig grensverkeer 

(1,5 %) en volgen bijna alle  leerlingen 

onderwijs op een school in hetzelfde 

samenwerkingsgebied als waar ze wonen. 

In  het VO is ruim 10% van de leerlingen 

op een school afkomstig uit een ander 

samenwerkingsverband. In het SBO is 

rond de 5,5% van de leerlingen afkomstig 

uit een ander samenwerkingsverband. De 

percentages grensverkeer zijn het hoogst in 

het SO en het VSO, met 32,5-34,5%.

In het SBO zijn de leerlingen op een 

school afkomstig uit gemiddeld 2,8 

samenwerkingsverbanden. In het 

SO zijn de leerlingen op een school 

afkomstig uit gemiddeld 5.3 à 5.6 

samenwerkingsverbanden. 

Data afkomstig van DUO, beschikbaar 

vanaf 2010/11. 

Beschikkingen LGF 

Het totaal aantal LGF-indicaties stijgt, van 

bijna 30.000 in 2007/08 tot bijna 34.000 

in 2011/12.  De verdeling tussen het aantal 

indicaties voor leerlingen in het PO of in het 

VO fluctueert sterk tussen de schooljaren 

en lijkt de werkelijkheid niet goed weer te 

geven. 

Gegevens over de beschikkingen 

die de Commissies voor de 

Indicatiestelling  afgeven in het kader 

van de leerlinggebonden financiering 

zijn aanwezig bij de inspectie (vanaf 

2007/08). De inspectie heeft data 

voor de nieuwe SWV’s herberekend 

vanuit de data van de oude SWV’s. Dit 

is waarschijnlijk niet helemaal goed 

gegaan en de oorzaak van de hiernaast 

genoemde fluctuaties. 

Beschikkingen praktijkonderwijs en lwoo

Het aantal beschikkingen voor 

praktijkonderwijs en lwoo varieert enigszins 

van jaar tot jaar, in de meest recente jaren 

is er sprake van een lichte stijging. Van 

het totaal aantal beschikkingen wordt 23% 

afgegeven voor het praktijkonderwijs, 77% 

voor lwoo.

Gegevens afkomstig uit de landelijke 

database van de RVC (Regionale 

Verwijzings Commissies).
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3 Schoolbesturen, scholen en vestigingen 

In dit hoofdstuk presenteren we de door de ECPO gewenste kengetallen wat 

betreft aantallen besturen, scholen en vestigingen. Het gaat om landelijke 

gegevens. Zoals aangegeven in hoofdstuk 1 ligt de relevantie van deze 

gegevens vooral op het niveau van samenwerkingsverbanden. Aantallen,  

grootte en breedte van de samenstelling van besturen en scholen bepalen 

mede hoe complex de samenwerkingsopdracht is. In het volgende hoofdstuk 

gaan we in op de spreiding die er op deze gebieden te vinden is tussen 

samenwerkingsverbanden. De gegevens per samenwerkingsverband zijn 

opgenomen in het Excel-bestand. 

3.1  Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn, zijn afkomstig van de website Passend 

Onderwijs, voor de schooljaren 2010/11 en 2012/13. 

3.2 Besturen in PO en VO

In de volgende tabel geven we weer in hoeverre besturen een rol spelen in 

alleen samenwerkingsverbanden PO of VO, of in beide.
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Tabel 3.1  Aantal en percentage besturen, naar samenwerkingsverbanden PO en VO. 
Nederland, 2010/11, 2011/12, 2012/13

2010/11 2011/12 2012/13

N % N % N %

Alleen PO 992 69% 1.014 69% 985 68%

Zowel PO als VO 148 10% 149 10% 150 10%

Alleen VO 305 21% 306 21% 305 21%

Totaal (100%) 1.445  1.469  1.440  
Bron: bestanden website Passend onderwijs , bewerking Kohnstamm Instituut

In 2010/11 zijn er in het PO en het VO in totaal 1.445 besturen actief. Twee 

jaar later zijn er 1.440, vrijwel evenveel. Van de besturen is 69% is alleen actief 

in samenwerkingsverbanden PO, en 21% alleen in samenwerkingsverbanden 

VO. Van de besturen is 10% actief in zowel PO als VO.

3.3 Aantal scholen en vestigingen PO, VO, (V)SO, per schoolsoort

In de volgende tabel geven we per schoolsoort het totaal aantal scholen, BRIN, 

en het aantal vestigingen van die scholen.
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Tabel 3.2  Aantal scholen en vestigingen naar schoolsoort.                                        
Nederland, 2010/11 - 2012/13

Schooljaar Aantal BRIN’s Aantal vestigingen

BAO 2010/11 6.848 7.011

2011/12 6.806 6.966

 2012/13 6.742 6.901

SBO 2010/11 308 333

2011/12 304 326

 2012/13 296 314

SO 2010/11 236 311

2011/12 235 310

 2012/13 233 307

VO 2010/11 659 1.322

2011/12 659 1.343

 2012/13 658 1.364

VSO 2010/11 211 302

2011/12 213 308

 2012/13 216 308

Bron: bestanden website Passend onderwijs, bewerking Kohnstamm Instituut

In het BAO en SBO neemt het aantal scholen licht af, het aantal vestigingen 

daalt in ongeveer gelijke mate. In het SO is er een zeer kleine daling in aantal 

scholen en locaties. In het VSO is er een zeer kleine stijging in aantal scholen 

en locaties. In het VO blijft het aantal scholen nagenoeg gelijk, maar het aantal 

locaties stijgt licht. 
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Tabel 3.3  Aantal besturen en aantal vestigingen. PO en VO.                                      
Nederland, schooljaren 2010/11, 2011/12 en 2012/13

PO VO

 2010/11 2011/12 2012/13 2010/11 2011/12 2012/13

Besturen 1.140 1.163 1.135 453 455 455

Vestigingen 7.655 7.602 7.522 1.624 1.651 1.672

Bron: bestanden website Passend onderwijs , bewerking Kohnstamm Instituut

Besturen die actief zijn in het PO als het VO zijn, zijn zowel bij het PO als bij 

het VO meegeteld. 

Het aantal besturen in het PO blijft tussen 2010/11 en 2012/13 ongeveer 

gelijk, met 1.135-1.163 besturen. Het totaal aantal vestigingen in het PO neemt 

in dezelfde periode af van 7.655 tot 7.522, een daling van 1,7%.

Het aantal besturen in het VO is tussen 2010/11 en 2012/13 vrijwel constant, 

met ongeveer 453-5 besturen. Het totaal aantal vestigingen in het VO neemt in 

dezelfde periode toe van 1.624 tot 1.672, een stijging van 3,0%.

3.4 Aantal schoolbesturen, naar omvang, schoolsoort en ‘breedte’

Als schoolsoorten worden, per locatie, onderscheiden BAO, SBO, VO, SO en VSO. 

De breedte van de besturen stellen we vast als de combinatie van schoolsoorten 

die ze besturen, BAO, SBO, VO, SO en VSO.

De omvang van de besturen berekenen we op twee manieren, op basis van 

het aantal  vestigingen of op basis van het aantal leerlingen. Schoolbesturen 

strekken zich geregeld uit over meerdere samenwerkingsverbanden. Bij de 

overzichten voor Nederland wordt de omvang berekend voor het aantal locaties 

of leerlingen in Nederland. 

3.5 Breedte van de besturen: aantal schoolsoorten

In de volgende tabel geven we de breedte van de besturen in Nederland weer.
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Tabel 3.4  Schoolbesturen naar samenstelling in soorten scholen.  
Nederland 2010/11 - 2012/13

2010/11 2011/12 2012/13

N % N % N %

vso 6 0% 6 0% 7 0%

vo 299 21% 300 20% 298 21%

so 6 0% 4 0% 3 0%

so+vso 55 4% 57 4% 58 4%

so+vo+vso 4 0% 4 0% 4 0%

Sbo 29 2% 29 2% 29 2%

sbo+vo 3 0% 3 0% 3 0%

sbo+so+vso 9 1% 9 1% 10 1%

sbo+so+vo+vso 11 1% 11 1% 10 1%

bao 834 58% 860 59% 832 58%

bao+vo 13 1% 12 1% 13 1%

bao+so 0 0% 0 0% 1 0%

bao+so+vso 2 0% 2 0% 2 0%

bao+so+vo+vso 2 0% 2 0% 2 0%

bao+sbo 121 8% 119 8% 119 8%

bao+sbo+vo 10 1% 10 1% 9 1%

bao+sbo+so 2 0% 2 0% 1 0%

bao+sbo+so+vso 31 2% 31 2% 31 2%

bao+sbo+so+vo+vso 8 1% 8 1% 8 1%

Totaal (100%) 1.445  1.469  1.440  

Bron: bestanden website Passend onderwijs , bewerking Kohnstamm Instituut

Verreweg de meeste besturen (81-82%) besturen één soort school, óf (v)so, óf 

vo, óf bao, óf sbo.  Acht besturen, 1%, hebben alle soorten scholen onder zich, 

bao+sbo+vo+so+vso. De meest voorkomende combinatie van besturen met 

meerdere soorten scholen is bao+sbo (8%). 

In de bijlage geven we voor het PO en het VO tabellen  met het aantal besturen 

naar samenstelling, en het aantal vestigingen dat ze besturen.
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Eenpitter

Een eenpitter definiëren we als een bestuur dat, over het geheel van PO én VO,  

één school (BRIN) bestuurt. Een bestuur dat in het PO één school onder zich 

heeft, maar die ook in het VO scholen heeft, wordt in het PO niet als eenpitter 

geteld. Het aantal vestigingen speelt bij de definitie van eenpitter geen rol. 

We berekenen eenpitters vanaf 2010/11, omdat we vanaf dit jaar volledige 

informatie hebben over het PO en het VO.

Over de periode 2010/11 – 2012/13 is van de besturen die actief zijn in het 

PO 44.0-44.6% eenpitter, van de besturen die in het VO actief zijn is 56.1-56.5% 

eenpitter.

Omvang van de besturen: aantal vestigingen

De omvang van de besturen geven we apart weer voor het PO en het VO.

Tabel 3.5  Aantal schoolbesturen en vestigingen, naar samenstelling van  soorten scholen.    
PO, Nederland, 2010/11 - 2012/13

2010/11 2011/12 2012/13

 besturen vest. besturen vest. besturen vest.

Totaal 1.140 7.655 1.163 7.602 1.135 7.522

Gemiddeld aantal 

vestigingen per 

bestuur 6,7 6,5 6,6

Bron: bestanden website Passend onderwijs, bewerking Kohnstamm Instituut

In het PO heeft een bestuur gemiddeld 6.5 á 6.7 vestigingen.
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Tabel 3.6  Aantal schoolbesturen en vestigingen, naar samenstelling van  soorten scholen.  
VO, Nederland, 2010/11 - 2012/13

2010/11 2011/12 2012/13

 besturen vest. besturen vest. besturen vest.

Totaal 453 1.624 455 1.651 455 1.672

Gemiddeld aantal 

vestigingen  per 

bestuur

3,6 3,6 3,7

Bron: bestanden  website Passend Onderwijs, bewerking Kohnstamm Instituut

In het VO heeft een bestuur gemiddeld 3.6 á 3.7 vestigingen.

Omvang van besturen: aantal leerlingen

In de volgende tabel geven we de omvang van de besturen weer in termen van 

het aantal leerlingen dat op hun scholen staat ingeschreven.

Tabel 3.7  Omvang besturen: aantal leerlingen. PO, eenpitters en niet-eenpitters.       
Nederland, 2010/11 - 2012/13

2010/11 2011/12 2012/13

 aantal leerlingen aantal leerlingen aantal leerlingen

 gemiddeld min. max. gemiddeld min. max. gemiddeld min. max.

Eenpitters 219 9 834 216 3 845 218 9 860

Meerpitters 2.334 58 19.769 2.287 53 19.653 2.286 48 19.624

Bron: bestanden website Passend Onderwijs, bewerking Kohnstamm Instituut

De besturen van de eenpitters in het PO hebben gemiddeld ongeveer 216-219 

leerlingen op hun school.  Op de kleinste eenpitter zitten in 2011/12 drie 

leerlingen, op de school van de grootste eenpitter zitten ongeveer 860 

leerlingen.

Op de scholen van de overige besturen in het PO  zitten gemiddeld ongeveer 

2.300 leerlingen. Op de scholen van het kleinste bestuur zitten 53 leerlingen, 

op de scholen van het grootste bestuur zitten bijna 20.000 leerlingen.
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Tabel 3.8  Omvang besturen: aantal leerlingen. VO, eenpitters en niet-eenpitters.      
Nederland, 2010/11 - 2012/13

2010/11 2011/12 2012/13

 aantal leerlingen aantal leerlingen aantal leerlingen

 gemiddeld min. max. gemiddeld min. max. gemiddeld min. max.

Eenpitters 1.499 22 7.972 1.513 6 8.014 1.516 5 8.281

Meerpitters 3.012 13 62.404 3.038 1 62.596 3.093 1 63.124

Bron: bestanden website Passend Onderwijs, bewerking Kohnstamm Instituut

De besturen van de eenpitters in het VO hebben gemiddeld ongeveer 1.500 

leerlingen op hun school. Op de kleinste eenpitter zitten in 2012/13 vijf leerlingen, 

op de school van de grootste eenpitter zitten ongeveer 8.000 leerlingen24.   

Op de scholen van de overige besturen in het VO  zitten gemiddeld ongeveer 

3.000 leerlingen. Op de school van het kleinste bestuur zit één leerling.25 Op de 

scholen van het grootste bestuur zitten 63.000 leerlingen.

3.6 Samenvatting

In onderstaand overzicht vatten we de bevindingen van dit hoofdstuk samen. 

Links in het overzicht staan de inhoudelijke uitkomsten, rechts de gegevens 

over de bronnen. 

Uitkomsten Bronnen en beschikbaarheid bestanden

Besturen 

Het aantal besturen daalt landelijk licht. 

In 2010/11 zijn er in het PO en het VO 

in totaal 1.445 besturen actief. Twee jaar 

later zijn er vrijwel evenveel. De meeste 

besturen (69%) opereren alleen in het PO; 

21% opereert alleen in het VO en 10% heeft 

zowel scholen in PO als VO.

Website Passend Onderwijs, “PO en VO 

vestigingen 1-10-jaar.xls”, voor de jaren 

2010, 2011 en 2012.

24  Dit is bestuur Stichting Wellant, met één brin en 50 vestigingen in het VO, verdeeld over 15 

samenwerkingsverbanden. 

25  Dit is het bestuur Stichting Entra, met leerlingen op het SO en het VSO. Op het SO zitten 458-485 

leerlingen, op het VSO zit in 2011/12 en in 2012/13 1 leerling.
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Uitkomsten Bronnen en beschikbaarheid bestanden

Verreweg de meeste besturen (81-82%) 

besturen één soort school, óf (v)so, 

óf vo, óf bao, óf sbo. Acht scholen, 

1%,  hebben alle soorten scholen onder 

zich, bao+sbo+vo+so+vso. De meest 

voorkomende combinatie van besturen met 

meer soorten scholen is bao+sbo (8%). 

Over de periode 2010/11 – 2012/13 is 

van de besturen die actief zijn in het PO 

44,0-44,6% eenpitter, van de besturen die in 

het VO actief zijn is 56,1-56,6% eenpitter.

De besturen van de eenpitters in het 

PO hebben gemiddeld ongeveer 216-9 

leerlingen op hun school.  Besturen met 

meer dan één school in het PO  tellen 

gemiddeld ongeveer  2.300 leerlingen. 

Het grootste PO-bestuur telt bijna 20.000 

leerlingen.

De besturen van de eenpitters in het 

VO hebben gemiddeld ongeveer 1.500 

leerlingen op hun school. Besturen met 

meer dan één school in het VO  tellen 

gemiddeld ongeveer 3.000 leerlingen.  Op de 

scholen van het grootste VO-bestuur zitten 

63.000 leerlingen.

In het PO heeft een bestuur gemiddeld 6.5 á 

6.7 vestigingen.

In het VO heeft een bestuur gemiddeld 3.6 á 

3.7 vestigingen.

De breedte van de besturen is berekend 

uit de combinatie van de schoolsoorten 

BAO, SBO, SO, VO en VSO. Indien 

gewenst is het mogelijk de indeling 

verder te verbijzonderen naar het type 

VO en het cluster van de WEC.

Scholen

In de periode 2010/11 tot en met 2012/13 

neemt in het BAO en het SBO het aantal 

scholen licht af, het aantal vestigingen daalt 

in ongeveer gelijke mate. In het SO is er 

een zeer kleine daling in aantal scholen en 

locaties. In het VSO is er een zeer kleine 

stijging in aantal scholen en locaties. In het 

VO blijft het aantal scholen nagenoeg gelijk, 

maar het aantal locaties stijgt licht.
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4  Kenmerken van samenwerkingsverbanden

In de vorige twee hoofdstukken zijn voor het PO en het VO een aantal 

kengetallen weergegeven. Dit zijn landelijke gegevens. In dit hoofdstuk geven 

we van een aantal van deze kengetallen de variatie weer die er bestaat tussen 

de samenwerkingsverbanden in het PO en in het VO. De exacte kengetallen 

voor de samenwerkingsverbanden PO en VO zijn opgenomen in een separaat 

Excel-bestand. 

Achtereenvolgens komen aan de orde de grootte van de 

samenwerkings-verbanden (aantallen leerlingen), de mate van het grensverkeer, 

leerlingen met extra ondersteuning, indicaties voor speciaal onderwijs en 

beschikkingen praktijkonderwijs en leerwegondersteuning, aantal en grootte 

van de besturen. 

4.1 Gegevensbronnen

De gegevensbronnen in dit hoofdstuk zijn dezelfde als in de vorige twee 

hoofdstukken. Niet benut voor dit hoofdstuk zijn uiteraard de bronnen die niet 

tot afzonderlijke samenwerkingsverbanden herleid konden worden (zoals de 

gegevens over Rebound, Op de Rails, Herstart en OPDC). 

4.2  Grootte van de samenwerkingsverbanden PO en VO: aantallen 

leerlingen

Hieronder geven we voor het PO en het VO grafieken met grootte van de 

samenwerkingsverbanden in termen van het aantal leerlingen dat in een 
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samenwerkingsverband woont26. We doen dit voor de schooljaren vanaf 

2010/11.

Voor het PO berekenen we de grootte van de samenwerkingsverbanden als het 

totaal van de leerlingen dat in een samenwerkingsverband woont en dat naar 

het BAO, het SBO en het SO gaat, in of buiten het samenwerkingsverband.

Tabel 4.1 Aantal leerlingen (bao + sbo + so27) dat woont in een samenwerkingsverband. SWV’s 
PO, 2010/11 - 2012/13

2010/11 2011/12 2012/13

 N % N % N %

4.700 a 10.000 11 14% 11 14% 11 14%

10.000 a 20.000 37 48% 37 48% 37 48%

20.000 a 30.000 20 26% 19 25% 19 25%

30.000 a 40.000 4 5% 5 6% 5 6%

40.000 a 50.000 1 1% 0 0% 0 0%

50.000 a 60.000 2 3% 3 4% 3 4%

60.000 a 65.000 2 3% 2 3% 2 3%

Totaal 77  77  77  

Minimum 4.913 4.845 4.778

Maximum 64.933 64.209 64.469

Gemiddeld 20.763  20.533  20.243  

Bron: bestanden website Passend Onderwijs, bewerking Kohnstamm Instituut

Het aantal leerlingen in een samenwerkingsverband PO loopt sterk uiteen. 

In de volgende figuur geven we het totaal aantal leerlingen weer dat woont in 

de samenwerkingsverbanden PO. 

26  Voor het SO en het VSO betreft het alleen de leerlingen van cluster 3 en 4. Voor de 

samenwerkingsverbanden is in de bestanden van de website Passend Onderwijs is van de leerlingen in 

cluster 1 en 2 niet uitgesplitst in welk samenwerkingsverband ze wonen.

27 Exclusief de SO leerlingen in cluster 1 en 2.
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Figuur 4.1 Het totaal aantal leerlingen (bao + sbo + so28) dat woont in een 
samenwerkingsverband PO. 2010/11, 2011/12, 2012/13

2010/11 2011/12 2012/13

min: 4.913 4.845 4.778

max: 64.933 64.209 64.469

mediaan: 17.725 17.423 17.052

 

_______________________

28 Exclusief de SO leerlingen in cluster 1 en 2.
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Tabel 4.2 Aantal leerlingen (vo + vso29) dat woont in een samenwerkingsverband. SWV's VO, 
2010/11 - 2012/13

2010/11 2011/12 2012/13

 N % N % N %

3.000 à 10.000 34 45% 33 44% 32 43%

10.000 à 20.000 31 41% 32 43% 33 44%

20.000 à 30.000 7 9% 7 9% 7 9%

30.000 à 40.000 2 3% 2 3% 2 3%

40.000 à 50.000 0 0% 0 0% 0 0%

50.000 à 60.000 1 1% 1 1% 1 1%

60.000 à 65.000 0 0% 0 0% 0 0%

Totaal 75  75  75  

Minimum 2.841 2.901 2.912

Maximum 51.814 52.488 53.148

Gemiddeld 13.036  13.176  13.351  

Bron: bestanden DUO en MinOCW, bewerking Kohnstamm Instituut

 

Het aantal leerlingen in een samenwerkingsverband VO loopt sterk uiteen. In 

de volgende figuur geven we het totaal aantal leerlingen weer dat woont in de 

samenwerkingsverbanden VO. 

_______________________

29 Exclusief de SO leerlingen in cluster 1 en 2.
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Figuur 4.2 Het totaal aantal leerlingen (vo + vso30) dat woont in een samenwerkingsverband 
VO. 2010/11, 2011/12, 2012/13

2010/11 2011/12 2012/13

Min: 2.841 2.901 2.912

Max: 51.814 52.488 53.148

Mediaan: 10.348 10.670 11.059

4.3  Grensverkeer in samenwerkingsverbanden 

Van grensverkeer is sprake als scholen in een samenwerkingsverband 

leerlingen aantrekken uit andere samenwerkingsverbanden. We geven 

hieronder de spreiding in grensverkeer tussen SWV’s weer afzonderlijk voor 

leerlingen in het BAO, SBO, SO, VO en VSO. Voor het grensverkeer gebruiken 

we de aanvullende databestanden van DUO, waarin ook de postcodes van de 

leerlingen zijn opgenomen

_______________________

30 Exclusief de SO leerlingen in cluster 1 en 2.
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Grensverkeer in het BAO

Figuur 4.3 Percentage grensverkeer per samenwerkingsverband PO.                  
BAO, 2010/11, 2011/12. 2012/13

2010/11 2011/12 2012/13

Min: 0,0% 0,0% 0,0%

Max: 5,6% 5,6% 5,7%

Mediaan: 1,1% 1,1% 1,2%

In het BAO is het samenwerkingsverband met het laagste percentage 

BAO-leerlingen uit andere samenwerkingsverbanden een SWV met 0,1% 

grensverkeer, het hoogste percentage is 5.7%. 
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Grensverkeer in het SBO

Figuur 4.4 Percentage grensverkeer per samenwerkingsverband PO.                   
SBO, 2010/11, 2011/12. 2012/13

2010/11 2011/12 2012/13

Min: 0,0% 0,0% 0,0%

Max: 29,3% 31,6% 33,1%

Mediaan: 4,5% 4,4% 4,9%

In het SBO is het samenwerkingsverband met het laagste percentage leerlingen 

uit andere samenwerkingsverbanden een SWV met 0,0% grensverkeer , het 

hoogste percentage is 33.1%. 
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Grensverkeer in het SO

In paragraaf 2.8 gaven we voor het SO een range aan waarbinnen het 

percentage grensverkeer ligt in Nederland. In de volgende figuur met het 

grensverkeer voor de afzonderlijke samenwerkingsverbanden geven we 

voor de overzichtelijkheid niet zo’n range weer, maar geven we voor de 

samenwerkingsverbanden het percentage grensverkeer weer zoals dat is 

berekend op basis van de aanvullende databestanden van DUO. 

Figuur 4.5 Percentage grensverkeer per samenwerkingsverband PO.                    
SO, 2010/11, 2011/12. 2012/13

2010/11 2011/12 2012/13

Min: 0,0% 0,0% 0,0%

Max: 88,2% 86,0% 83,7%

Mediaan: 32,5% 33,0% 31,5%

In het SO is het samenwerkingsverband met het laagste percentage leerlingen 

uit andere samenwerkingsverbanden een SWV met 0,0% grensverkeer, het 

hoogste percentage is 88.2%.
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Het grensverkeer in het SO is groter dan dat in het BO en SBO, omdat de 

SO-scholen vaak een regionale functie hebben, ook voor leerlingen uit andere 

samenwerkingsverbanden dan waar de SO-school is gevestigd.

Grensverkeer in het VO

Figuur 4.6 Percentage grensverkeer per samenwerkingsverband VO.                     
VO, 2010/11, 2011/12. 2012/13

2010/11 2011/12 2012/13

Min: 0,0% 0,0% 0,0%

Max: 43,7% 43,2% 42,5%

Mediaan: 9,5% 9,4% 9,1%

In het VO is het samenwerkingsverband met het laagste percentage leerlingen 

uit andere samenwerkingsverbanden een SWV met 0.1% grensverkeer, het 

hoogste percentage is 43.7%. 
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Grensverkeer in het VSO 

Figuur 4.7 Percentage grensverkeer per samenwerkingsverband VO.                  
VSO, 2010/11, 2011/12. 2012/13

2010/11 2011/12 2012/13

Min: 0,0% 0,0% 0,0%

Max: 74,0% 68,9% 68,8%

Mediaan: 32,1% 31,2% 31,0%

In het VSO is het samenwerkingsverband met laagste percentage leerlingen uit 

andere samenwerkingsverbanden 0.0% , het hoogste percentage is 74.0%. 

Het grensverkeer in het VSO is groter dan dat in het VO, omdat de 

VSO-scholen vaak een regionale functie hebben, ook voor leerlingen uit andere 

samenwerkingsverbanden dan waar de VSO-school is gevestigd.

4.4  Leerlingen met rugzak en leerlingen in het SO in 

samenwerkingsverbanden PO

In deze paragraaf geven we voor het PO het aantal leerlingen met een rugzakje 

en het aantal leerlingen in het SO.
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De percentages rugzakken zijn berekend op basis van de aantallen 

schoolgaande leerlingen in de samenwerkingsverbanden,

Het aandeel leerlingen in het SO is berekend op basis van de aantallen 

leerlingen die wonen in een samenwerkingsverband (exclusief de SO-leerlingen 

in de clusters 1 en 2).

Rugzakjes in het BAO

Figuur 4.8 Percentage rugzakjes in het BAO per samenwerkingsverband PO.         

2010/11, 2011/12, 2012/13

2010/11 2011/12 2012/13

Min: 0,3% 0,5% 0,5%

Max: 1,7% 2,1% 2,1%

Mediaan: 0,9% 1,2% 1,2%

In het BAO is het samenwerkingsverband met het laagste percentage rugzakjes 

een SWV met 0,3% rugzakjes, het hoogste percentage is 2.1%.
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Rugzakjes in het SBO

Figuur 4.9 Percentage rugzakjes in het SBO, per samenwerkingsverband PO.         
2010/11, 2011/12, 2012/13

2010/11 2011/12 2012/13

Min: 1,0% 0,7% 0,8%

Max: 24,3% 27,5% 22,8%

Mediaan: 5,3% 6,3% 6,9%

In het SBO is het samenwerkingsverband met laagste percentage leerlingen met 

een rugzakje 0,7% , het hoogste percentage is 27,5%.
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Leerlingen in het SO

Figuur 4.10 Percentage leerlingen in het SO dat in een samenwerkingsverband woont, per 
samenwerkingsverband PO. 2010/11, 2011/12, 2012/13

2010/11 2011/12 2012/13

Min: 0,7% 0,8% 0,7%

Max: 2,9% 2,9% 3,0%

Mediaan: 1,6% 1,6% 1,5%

In het SO is het samenwerkingsverband met laagste percentage leerlingen in 

het SO 0,7% , het hoogste percentage is 3,0%.
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Leerlingen met extra ondersteuning: totaal aandeel rugzak-leerlingen en 

leerlingen in het SBO en SO in samenwerkingsverbanden PO.

Het aantal leerlingen met extra ondersteuning is het totaal van de leerlingen 

met een rugzak in het BAO en de leerlingen in SBO en SO. Het betreft aantallen 

leerlingen die in een samenwerkingsverband naar school gaan.

Figuur 4.11 Percentage leerlingen met extra ondersteuning, per samenwerkingsverband PO. 
2011/12, 2012/13

2010/11 2011/12 2012/13

Min: 3,3% 2,9%

Max: 8,3% 8,4%

Mediaan: 5,5% 5,4%

Het laagste aldus gecombineerde percentage leerlingen is 2,9%, het hoogste 

percentage 8,4%.



65

Indicaties voor rugzakjes en SO

De Commissies voor de Indicatiestelling (CVI) geven de indicaties voor de 

leerlinggebonden financiering (LGF), het Speciaal Onderwijs (SO) en het 

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). 

In principe bepaalt het samenwerkingsverband waar de school staat aan welk 

samenwerkingsverband een indicatie van de CVI wordt toegerekend.

Het aantal afgegeven indicaties van de CVI in een schooljaar kan voor het PO 

het beste afzonderlijk worden berekend, afzonderlijk voor BAO, SBO en SO. 

Het aandeel indicaties in het BAO is naar verwachting het kleinst, gevolgd door 

het SBO. In het SO is het aandeel leerlingen met een indicatie het hoogst, omdat 

voor toegang tot het SO een indicatie vereist is31. Maar de afgegeven indicaties 

in een schooljaar zijn niet voorhandenvoor BAO, SBO en SO afzonderlijk, alleen 

voor het totaal. We geven in deze paragraaf het aantal afgegeven indicaties in 

een schooljaar weer, ten opzichte van het totaal aantal leerlingen dat in een 

samenwerkingsverband PO onderwijs volgt in het BAO, het SBO of het SO. Wel 

is het een ruwe maat, omdat de berekening van het percentage leerlingen dat 

een indicatie ontvangt van het CVI beïnvloed wordt door de verhouding van de 

aantallen leerlingen in het BAO, SBO en SO.

 

31  Maar zal nooit 100% worden, want als een indicatie bijvoorbeeld 3 jaar geldig is, zou in het SO 

jaarlijks 33.3% van de leerlingen een (nieuwe) indicatie krijgen.
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Figuur 4.12 Percentage leerlingen met een indicatie van het CVI, per samenwerkingsverband 
PO. 2011/12

2010/11 2011/12 2012/13

Min: 0,4%

Max: 1,9%

Mediaan: 1,1%

De percentages lopen tussen de samenwerkingsverbanden uiteen van 0,4% tot 

1,9%.

Leerlingen in aparte voorzieningen in samenwerkingsverbanden PO

Leerlingen die naar het SBO of het SO gaan volgen onderwijs in een aparte

voorziening. In onderstaande figuur geven we weer wat het totale percentage

leerlingen op scholen in aparte voorzieningen is (SBO plus SO) in

samenwerkingsverbanden PO. 
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Figuur 4.13 Percentage leerlingen in aparte voorzieningen, per samenwerkingsverband PO. 
2011/12, 2012/13

2010/11 2011/12 2012/13

Min: 2,3% 2,1%

Max: 7,4% 7,5%

Mediaan: 4,2% 4,1%

Het laagste percentage leerlingen in een aparte voorziening is 2, 1%, het 

hoogste percentage 7,5%.

4.5  Leerlingen met extra ondersteuning in samenwerkingsverbanden VO

In deze paragraaf geven we voor het VO het aantal leerlingen met een rugzakje 

en het aantal leerlingen in het VSO. Zie voor de opmerkingen bij de gebruikte 

bestanden paragraaf 4.4.
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Rugzakjes in het VO

Figuur 4.14 Percentage rugzakjes in het VO per samenwerkingsverband VO. 
2010/11, 2011/12, 2012/13

2010/11 2011/12 2012/13

Min: 0,8% 1,0% 1,0%

Max: 2,7% 3,7% 3,7%

Mediaan: 1,6% 2,0% 2,1%

In het VO telt het samenwerkingsverband met het laagste percentage leerlingen 

met een rugzakje 0,8% van deze leerlingen, het hoogste percentage is 3,7%.
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Leerlingen in het VSO

Figuur 4.15 Percentage leerlingen dat in een VO woont en naar het VSO gaat, ten opzichte 
van het totaal aantal woonachtige leerlingen per samenwerkingsverband VO. 2010/11, 
2011/12, 2012/13

2010/11 2011/12 2012/13

Min: 1,2% 1,4% 1,3%

Max: 6,7% 6,7% 6,9%

Mediaan: 3,1% 3,1% 3,1%

Het samenwerkingsverband VO met het laagste percentage leerlingen in het 

VSO heeft 1,2% VSO-leerlingen, het hoogste percentage is 6,9%.

Leerlingen in het praktijkonderwijs

In de volgende tabel geven we per samenwerkingsverband het percentage 

leerlingen weer dat naar het praktijkonderwijs gaat. De percentages zijn 

berekend ten opzichte van het totaal aantal leerlingen in het VO32.

32 Dus zonder het VSO.
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Figuur 4.16 Percentage leerlingen in het praktijkonderwijs, per samenwerkingsverband VO. 
2010/11, 2011/12, 2012/13

2010/11 2011/12 2012/13

Min: 1,2% 1,3% 1,3%

Max: 5,4% 5,3% 5,2%

Mediaan: 2,8% 2,8% 2,9%

Het laagste percentage leerlingen in het praktijkonderwijs voor 

samenwerkingsverbanden is 1,2%, het hoogste percentage 5,4%.

Leerlingen in het lwoo

In de volgende tabel geven we per samenwerkingsverband het percentage 

leerlingen weer dat naar het lwoo gaat. De percentages zijn berekend ten 

opzichte van het totaal aantal leerlingen in het VO33.

33 Dus zonder het VSO.
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Figuur 4.17 Percentage leerlingen in het lwoo, per samenwerkingsverband VO. 2010/11, 
2011/12, 2012/13

2010/11 2011/12 2012/13

Min: 4,8% 4,7% 4,6%

Max: 17,4% 17,6% 18,9%

Mediaan: 10,1% 10,1% 10,1%

Het laagste percentage leerlingen in het lwoo voor samenwerkingsverbanden is 

4,6%, het hoogste percentage 18,9%.

Leerlingen met extra ondersteuning in het VO

Geïndiceerde leerlingen met extra ondersteuning in het VO hebben een 

rugzakje, zitten in het praktijkonderwijs, zijn ingeschreven in een afdeling 

lwoo, of volgen onderwijs in het VSO. Voor een overzicht van het totaal aantal 

leerlingen met een rugzakje of een indicatie combineren we de voorgaande 

tabellen (met dien verstande, dat leerlingen in het praktijkonderwijs of het 

lwoo die ook een rugzakje cluster 3 of 4 hebben niet dubbel worden geteld). 
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Figuur 4.18 Percentage leerlingen met extra ondersteuning, per samenwerkingsverband VO. 
2010/11, 2011/12, 2012/13

2010/11 2011/12 2012/13

Min: 10,2% 10,6%

Max: 28,5% 28,8%

Mediaan: 17,3% 17,6%

Het laagste percentage geïndiceerde leerlingen met extra ondersteuning voor 

samenwerkingsverbanden is 10,2%, het hoogste percentage 28,8%.

Leerlingen met een beschikking praktijkonderwijs

Het percentage leerlingen met een beschikking praktijkonderwijs (pro) wordt 

berekend ten opzichte van het totale aantal leerlingen in het VO34.

Het aantal beschikkingen percenteren we ten opzichte van het totaal aan 

leerlingen dat in een schooljaar onderwijs volgt in een samenwerkingsverband. 

Dit is een ruwe maat, omdat we alleen informatie hebben in welk schooljaar 

een beschikking afgegeven. Welk deel van de gehele leerlingpopulatie in een 

bepaald schooljaar een (nog) geldige beschikking heeft, is niet bekend. Met 

34 Dus zonder het VSO.
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dit voorbehoud geven we in de volgende figuur het percentage leerlingen dat 

in een schooljaar een beschikking praktijkonderwijs heeft ontvangen, ten 

opzichte van het totaal aantal leerlingen dat in dat schooljaar in het VO staat 

ingeschreven.

Figuur 4.19 Percentage PrO-beschikkingen in het totale VO per samenwerkingsverband VO. 
2010/11, 2011/12, 2012/13

2010/11 2011/12 2012/13

Min: 0,3% 0,0% 0,0%

Max: 1,6% 1,7% 1,8%

Mediaan: 0,7% 0,8% 0,8%

Het samenwerkingsverband met het laagste percentage leerlingen met een 

beschikking praktijkonderwijs heeft 0.0% leerlingen met zo’n beschikking, het 

hoogste percentage is 1.8%.
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Leerlingen met een beschikking leerwegondersteuning

Het percentage leerlingen met een beschikking leerwegondersteuning (lwoo) 

wordt berekend ten opzichte van het totale aantal leerlingen in het VO35.

Figuur 4.20 Percentage lwoo-beschikkingen in het totale VO per samenwerkingsverband VO. 
2010/11, 2011/12, 2012/13

2010/11 2011/12 2012/13

Min: 0,0% 1,0% 0,0%

Max: 4,9% 4,8% 5,4%

Mediaan: 2,5% 2,7% 2,6%

Het samenwerkingsverband met het laagste percentage leerlingen met een 

beschikking leerwegondersteuning telt 0,0% leerlingen met zo’n beschikking, 

het hoogste percentage leerlingen met een beschikking leerwegondersteuning 

is 5.4%. 

35 Dus zonder het VSO.
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Leerlingen in aparte voorzieningen in samenwerkingsverbanden VO

Leerlingen die praktijkonderwijs volgen of naar het VSO gaan volgen onderwijs 

in een aparte voorziening.

Figuur 4.21 Percentage leerlingen in aparte voorzieningen, per samenwerkingsverband VO. 
2011/12, 2012/13

2010/11 2011/12 2012/13

Min: 2,5% 2,7%

Max: 14,9% 15,3%

Mediaan: 5,9% 5,9%

Het laagste percentage leerlingen in een aparte voorziening in een 

samenwerkingsverband is 2,5%, het hoogste percentage 15,3%.
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Het totaal aantal indicaties voor rugzakjes en VSO 

Het aantal afgegeven indicaties van de CVI in een schooljaar kan voor het VO 

het beste afzonderlijk worden berekend per schoolsoort. Het aandeel indicaties 

in het VO is naar verwachting het kleinst, gevolgd door het VSO. In het VSO is 

het aandeel leerlingen met een indicatie het hoogst, omdat voor toegang tot het 

VSO een indicatie vereist is36. Maar de afgegeven indicaties in een schooljaar 

zijn niet voorhanden per schoolsoort, alleen voor het totaal. We geven in 

deze paragraaf het aantal afgegeven indicaties in een schooljaar weer, ten 

opzichte van het totaal aantal leerlingen dat in een samenwerkingsverband VO 

onderwijs volgt in het VO of het VSO. Wel is het een ruwe maat, ruwer dan in 

het PO, omdat de berekening van het percentage leerlingen met een indicatie 

van het CVI beïnvloed wordt door de verhouding van de aantallen leerlingen in 

het VSO en in de schoolsoorten vmbo, havo, vwo.

36  Maar zal nooit 100% worden, want als een indicatie 3 jaar geldig is, zou in het VSO jaarlijks 33.3% 

van de leerlingen een (nieuwe) indicatie krijgen.
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Figuur 4.22 Percentage indicaties CVI, per samenwerkingsverband VO. 2011/12.

2010/11 2011/12 2012/13

Min: 0,0%

Max: 3,8%

Mediaan: 1,6%

Het laagste percentage leerlingen met een indicatie van de CVI voor 

samenwerkingsverbanden is 0,0%, het hoogste percentage 3,8%.
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4.6  Aantal en grootte van de besturen in het PO

Aantal besturen per samenwerkingsverband

Figuur 4.23 Aantal besturen per samenwerkingsverband PO. 2011/12, 2012/13

2010/11 2011/12 2012/13

Min: 4 4

Max: 123 123

Mediaan: 15 14

Het samenwerkingsverband PO met het minste aantal besturen heeft 4 

besturen, het samenwerkingsverband met het grootste aantal besturen heeft er 

123. Dit betreft het Landelijk Reformatorisch samenwerkingsverband. Het in 

grootte tweede samenwerkingsverband heeft 65-66 besturen.
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Het grootste bestuur per samenwerkingsverband

De grootte van de besturen in een samenwerkingsverband meten we af aan het 

aantal leerlingen van het bestuur, ten opzichte van het totaal aantal leerlingen 

in een samenwerkingsverband.

Figuur 4.24 Procentuele aandeel van het grootste bestuur per samenwerkingsverband PO. 
2011/12, 2012/13

2010/11 2011/12 2012/13

Min: 3,7% 3,8%

Max: 73,1% 72,4%

Mediaan: 27,4% 27,5%

Het aandeel van het grootste bestuur in een samenwerkingsverband (gemeten 

naar aantal leerlingen) varieert van 3,7% tot 73,1%. 

In de volgende figuur zetten we per samenwerkingsverband het aantal 

besturen en het procentuele aandeel van het grootste bestuur tegen elkaar af.
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Figuur 4.25 De relatie tussen de dominantie van één bestuur en het aantal besturen in een 
samenwerkingsverband. PO, schooljaar 2012/13

De grafiek laat zien dat er een duidelijk –negatief– verband is tussen het aantal 

besturen in een samenwerkingsverband en de dominantie van het grootste 

bestuur. 

In 2012/13 heeft meer dan de helft van de samenwerkingsverbanden in 

het PO minder dan 20 besturen. Er is één samenwerkingsverband met meer 

dan 60 besturen, en een met 123 besturen, het Landelijk Reformatorisch 

Samenwerkingsverband. Er zijn 6 samenwerkingsverbanden waar in één 

bestuur een dominante positie heeft en meer dan 50% van de leerlingen onder 

zich heeft, in twee samenwerkingsverbanden heeft een bestuur bijna een 

monopolie, met bijna 70% van de leerlingen onder zich. In het rechter deel van 

de grafiek staan de samenwerkingsverbanden waarin meer besturen actief zijn, 

en waarin geen bestuur een grote dominante positie bezet.
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4.7  Aantal en grootte van de besturen in het VO

Aantal besturen per samenwerkingsverband

Figuur 4.26 Aantal besturen per samenwerkingsverband VO. 2011/12, 2012/13

2010/11 2011/12 2012/13

Min: 2 2

Max: 24 24

Mediaan: 8 8

Het samenwerkingsverband VO met het minste aantal besturen heeft 2 

besturen, het samenwerkingsverband met het grootste aantal besturen heeft 

er 24. In tegenstelling tot het PO is het Landelijk Reformatorisch niet het 

samenwerkingsverband met het grootste aantal besturen. Met 12 besturen 

bevindt het Landelijk Reformatorisch samenwerkingsverband wel tot de 

bovenste helft.
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Het grootste bestuur per samenwerkingsverband

De grootte van de besturen in een samenwerkingsverband meten we af aan het 

aantal leerlingen van het bestuur, ten opzichte van het totaal aantal leerlingen 

in een samenwerkingsverband.

Figuur 4.27 Procentuele aandeel van het grootste bestuur per samenwerkingsverband VO. 
2011/12, 2012/13

2010/11 2011/12 2012/13

Min: 14,9% 15,0%

Max: 97,5% 97,4%

Mediaan: 41,9% 40,7%

Het aandeel van het grootste bestuur in een samenwerkingsverband (gemeten 

naar aantal leerlingen) varieert van 14,9% tot97,5%. In het VO zijn 22 

samenwerkingsverbanden waarin het grootste bestuur meer dan 50% van de 

leerlingen op zijn scholen heeft.

In de volgende figuur zetten we per samenwerkingsverband het aantal 

besturen en het procentuele aandeel van het grootste bestuur tegen elkaar af.
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Figuur 4.28 De relatie tussen de dominantie van één bestuur en het aantal besturen in een 
samenwerkingsverband. VO, schooljaar 2012/13 

De grafiek laat eveneens zien dat er een duidelijk –negatief– verband is tussen 

het aantal besturen in een samenwerkingsverband en de dominantie van het 

grootste bestuur. 

In 2012/13 heeft meer dan de helft van de samenwerkingsverbanden in 

het VO 8 of minder besturen. Er zijn twee samenwerkingsverbanden met 

24 besturen. Er zijn 22 samenwerkingsverbanden waar in één bestuur een 

dominante positie heeft en meer dan 50% van de leerlingen onder zich heeft, in 

8 samenwerkingsverbanden heeft een bestuur bijna een monopolie, met meer 

dan 70% van de leerlingen onder zich. In het rechter deel van de grafiek staan 

de samenwerkingsverbanden waarin meer besturen actief zijn, en waarin geen 

bestuur een grote dominante positie bezet.

4.8  Samenvatting

In volgend overzicht vatten we de bevindingen van dit hoofdstuk samen. Links 

in het overzicht staan de inhoudelijke uitkomsten, rechts de gegevens over de 

bronnen. 
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Uitkomsten Bronnen en beschikbaarheid bestanden

Grootte van SWV’s

Een SWV PO telt gemiddeld 20.243 leerlingen 

(2012/13). De spreiding is groot, er zijn ook 

SWV’s met minder dan 10.000 leerlingen en 

SWV’s met meer dan 60.000 leerlingen. 

Een SWV VO telt gemiddeld 13.351 leerlingen 

(2012/13). Ook hier is de spreiding groot, maar 

de meeste SWV’s VO vallen in de range 3.000- 

20.000 leerlingen. 

Website Passend Onderwijs 

Grensverkeer 

In de PO samenwerkingsverbanden is het 

grensverkeer voor BAO gering (zie hoofdstuk 2) 

en de spreiding eveneens, het maximum dat in 

een SWV voorkomt is 5,7%. Voor SBO en SO is 

de spreiding veel groter, deze varieert van 0% 

tot 33% (SBO) en van 0% tot 88% voor het SO. 

In de VO samenwerkingsverbanden is het 

grensverkeer voor leerlingen in regulier VO 

groter dan in het BAO (zie hoofdstuk 2) en de 

spreiding eveneens: het maximum dat in een 

SWV VO voorkomt is 43,7%. In het VSO is het 

maximum 74,0%. 

DUO: gegevens over aantallen 

leerlingen naar postcode woonadres 

en schooladres. Beschikbaar vanaf 

2010/11. 
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Uitkomsten Bronnen en beschikbaarheid bestanden

Rugzakjes, deelname aan (V)SO en leerlingen in 

aparte voorzieningen

In SWV’s PO varieert het aandeel leerlingen met 

rugzakjes in het BAO van 0% tot 2%; in het SBO 

van 0% tot 26%. 

In SWV’s PO varieert het aandeel leerlingen in 

het SO van 0% tot 4,6%. 

Het totaal aandeel LGF-geïndiceerde leerlingen 

(rugzakjes en SO-leerlingen) in SWV’s PO 

varieert van 0,8% tot 8,9%.

Het totaal aandeel leerlingen in aparte 

voorzieningen (SBO plus SO) in SWV’s PO 

varieert van 0,8% tot 8,1%..

In SWV’s PO varieert het aandeel leerlingen dat 

een indicatie van het CVI ontvangt van 0,4% tot 

1,9%.

In SWV’s VO varieert het aandeel leerlingen met 

rugzakjes van 0,1% tot 3,7%. 

In SWV’s VO varieert het aandeel leerlingen in 

het VSO van 1,2% tot 6,9%. 

In SWV’s VO varieert het aandeel leerlingen in 

het voor praktijkonderwijs van 1,2% tot 5,4%.

In SWV’s VO varieert het aandeel in het lwoo 

geregistreerde leerlingen van 4,6% tot 18,9%. 

Het totaal aandeel leerlingen in aparte 

voorzieningen (VSO plus praktijkonderwijs) in 

SWV’s VO varieert van 2,5% tot 15,3%.

In SWV’s VO varieert het aandeel beschikkingen 

voor praktijkonderwijs van 0% tot 1,8%.

In SWV’s VO varieert het aandeel beschikkingen 

voor lwoo van 0% tot 5,4%. 

In SWV’s VO varieert het aandeel leerlingen dat 

een indicatie van het CVI ontvangt van 0,0% tot 

3,8%.

Website Passend Onderwijs
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Uitkomsten Bronnen en beschikbaarheid bestanden

Gegevens Rebound, Herstart, Op de Rails en 

OPDC niet aanwezig.

Met beschikbare bestanden          

(zie hoofdstuk 2)                 

geen uitsplitsing naar SWV mogelijk.

Besturen per SWV, aantal en grootte

Het aantal besturen in SWV’s PO varieert van 4 

tot 123. 

Het aandeel leerlingen van het grootste bestuur 

in een samenwerkingsverband varieert van 3,7% 

tot 73,1%. Hoe kleiner het aantal besturen in 

een SWV, hoe groter de kans dat één bestuur 

dominant is qua grootte. 

Het aantal besturen in SWV’s VO varieert van 2 

tot 24. 

Het aandeel leerlingen van het grootste bestuur 

in een samenwerkingsverband varieert van 

17,9% tot 97,5%. Hoe kleiner het aantal besturen 

in een SWV, hoe groter de kans dat één bestuur 

dominant is qua grootte. 

Website Passend Onderwijs
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5. Kwaliteitsaspecten van onderwijs

In dit hoofdstuk rapporteren we over kengetallen die gaan over 

kwaliteitsaspecten van het onderwijs. Zoals aangegeven in hoofdstuk 1, betreft 

dat enerzijds gegevens over de toegankelijkheid van scholen voor leerlingen 

die extra ondersteuning nodig hebben, anderzijds gegevens over de mate 

waarin scholen hun aanbod op deze leerlingen weten af te stemmen. Ook de 

algemene kwaliteit van scholen is hierbij van belang: scholen met een zwakke 

algemene kwaliteit vormen een risico voor de ontwikkeling van de leerlingen 

op die scholen in het algemeen, dus ook (of misschien wel meer) voor de 

leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 

Achtereenvolgens komen in dit hoofdstuk aan bod: 

*	 aantal zwakke en zeer zwakke scholen;

*	 aantal scholen waar wel/geen goede leerlingenzorg wordt geboden; 

*	 aantal leerlingen op wachtlijsten;

*	 	aantal leerlingen dat leerplichtig is maar geen onderwijs volgt 

(thuiszitters).

5.1  Gegevensbronnen

Zwakke scholen 

Gegevens over het aantal zwakke en zeer zwakke scholen zijn afkomstig 

van de inspectie. De inspectie bewaakt de kwaliteit van het onderwijs op 

individuele scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Ze houdt 

ook toezicht op de kwaliteit van opleidingen in het beroepsonderwijs en de 

volwasseneneducatie en het stelsel van het hoger onderwijs, dat blijft hier 

uiteraard verder buiten beschouwing. 

We hebben de toezichtgegevens PO en VO ontvangen vanaf het schooljaar 
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2009/10 tot en met 2012/13. Voor het SO baseren we ons op het 

Onderwijsverslag dat de inspectie jaarlijks uitbrengt, verslagjaar 2011/201237.  

De inspectie kan het oordeel basisarrangement, zwak, of zeer zwak geven. 

Basisarrangement betekent dat de school in de ogen van de inspectie 

voldoende algemene kwaliteit heeft. Zwak of zeer zwak betekent dat de 

algemene kwaliteit niet voldoende is. 

De inspectie houdt door het hele jaar heen toezicht, en de landelijke stand 

van zaken wat betreft de beoordelingen is daardoor steeds aan wijziging 

onderhevig. Om gegevens van jaar tot jaar te kunnen  vergelijken, hebben we 

de inspectie gevraagd de oordelen op bepaalde peildata te geven. De peildatum 

voor de scholen in PO, inclusief SO en VSO, is jaarlijks op 1 oktober, de 

peildatum voor de VO-scholen is jaarlijks op 1 september. Het is mogelijk deze 

inspectieoordelen ook naar samenwerkingsverband te ordenen.

Kwaliteit leerlingenzorg

De inspectie houdt zowel toezicht op de leeropbrengsten van scholen  als op 

aspecten van het onderwijsproces. Het onderwijsproces wordt beoordeeld met 

behulp van een groot aantal indicatoren38. Een deel daarvan kan beschouwd 

worden als indicatoren voor goede leerlingenzorg/goed zorgbeleid op 

schoolniveau. Het gaat om: 

1.4 leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich 

naar hun mogelijkheden

6.1 de leraren stemmen aangeboden leerinhouden af op verschillen in 

ontwikkeling tussen de leerlingen 

6.2 De leraren stemmen de instructie af op verschillen in ontwikkeling 

tussen de leerlingen

6.3  De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen in 

ontwikkeling tussen de leerlingen (alleen PO)

7.1  De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde 

instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en 

de ontwikkeling van de leerlingen

37  Inspectie van het onderwijs (2013). De staat van het onderwijs. Onderwijsverslag 2011/2012. 

Utrecht: Inspectie van het onderwijs. 

38 www.onderwijsinspectie.nl
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7.2  De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de 

ontwikkeling van de leerlingen

8.3  De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg

9.2  De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen

9.3  De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces.

(De nummers verwijzen naar de domeinen die de inspectie onderscheidt in 

haar toezicht). 

Het is echter niet goed mogelijk om uit de inspectiebestanden 

hierover representatieve gegevens te halen, in ieder geval niet per 

samenwerkingsverband. Dat komt doordat deze indicatoren niet systematisch 

op alle scholen worden beoordeeld. De inspectie hanteert risicogericht 

toezicht, dat houdt in dat vooral scholen worden bezocht die bij de inspectie 

bekend staan als risicovol.  Zulke scholen zijn dus in  de inspectiebestanden 

oververtegenwoordigd39.   Bovendien is er over de jaren heen geen consistente 

categorisering aangehouden (soms 5- punts, 4-punts en ook 2-punts), dit 

bemoeilijk vergelijking over de jaren.  

We beperken ons in dit rapport daarom tot gegevens die de inspectie zelf 

rapporteert in haar Onderwijsverslag, alleen voor de landelijke situatie. De 

inspectie gebruikt daarvoor specifieke steekproeven die over de jaren heen wel 

vergeleken kunnen worden. 

Wachtlijsten

Over de wachtlijsten in het SBO zijn onvoldoende toegankelijke gegevens 

beschikbaar. De inspectie geeft aan al geruime tijd hier geen onderzoeken 

meer naar te verrichten. Er is nog wel een gegevensbestand gevonden voor het 

schooljaar 2009/10, maar dit bestand is ontoegankelijk.

De wachtlijsten in het (V)SO zijn eveneens niet beschikbaar.  Wel is de 

doorlooptijd van een aanvraag bij de CVI bekend, de tijd tussen de aanvraag 

en het afgeven van een indicatie. Volgens de AWB mag de doorlooptijd niet 

langer zijn dan 8 weken, de Inspectie heeft vastgesteld of de indicatie binnen 

de wettelijke termijn is afgegeven, of niet. In paragraaf 5.4 rapporteren we over 

doorlooptijden. 

39  Zie voor meer informatie o0ver dit probleem Roeleveld, J., Smeets, E., Ledoux, G., Wester, M. 

& Koopman, P. (2013). Prestaties en loopbanen van zorgleerlingen. Amsterdam/Nijmegen: 

Kohnstamm Instituut/ITS. 
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Thuiszitters 

Over thuiszitters bestaan nog geen landelijk betrouwbare cijfers. In paragraaf 

5.5 wordt toegelicht wat op dit gebied de stand van zaken is. 

5.2 Zwakke en zeer zwakke scholen

De inspectiebeoordelingen in het PO

De inspectie beoordeelt scholen op het niveau van vestigingen of locaties. 

De hieronder staande gegevens betreffen dus steeds aantallen vestigingen/

locaties. 

In tabel 5.1 geven we in aantallen en percentages de inspectiebeoordelingen 

weer van de BAO en de SBO locaties.

Tabel 5.1  Inspectiebeoordelingen locaties BAO en SBO, per schooljaar.                        
Aantallen en percentages. Nederland, periode 2009/10 -2012/13

 Basistoezicht Zwak zeer zwak totaal

N % N % N % N (100%)

BAO        
2009/10 7001 92,8% 441 5,8% 101 1,3% 7543

2010/11 7166 93,4% 427 5,6% 79 1,0% 7672

2011/12 7394 95,9% 267 3,5% 49 0,6% 7710

2012/13 7521 97,0% 206 2,7% 28 0,4% 7755

SBO        

2009/10 244 76,0% 68 21,2% 9 2,8% 321

2010/11 267 82,4% 51 15,7% 6 1,9% 324

2011/12 258 79,6% 61 18,8% 5 1,5% 324

2012/13 288 88,3% 31 9,5% 7 2,1% 326

Bron: bestanden kwaliteitsoordelen Inspectie, bewerking Kohnstamm Instituut

In het basisonderwijs valt in het meest recente meetjaar 97% van de schoollocaties 

onder het basistoezicht, 2,7% wordt als zwak beoordeeld, 0,4% als zeer zwak. Het 

aantal zwakke en zeer zwakke scholen neemt over de jaren duidelijk af. In het SBO 

is in 2012/2013 nog 9,5% van de scholen zwak en 2,1% zeer zwak. maar ook hier is 

sprake van een dalende trend, vooral bij de zwakke scholen. 
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De tabellen 5.2 en 5.3 bevatten de gegevens over zwakke en zeer zwakke 

scholen in het SO en VSO.

Tabel 5.2  Toezichtarrangementen scholen voor speciaal onderwijs naar cluster op 1 
september 2011 en 2012 (in percentages, n 2012=321).40

cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Totaal

n=9 n=38 n=159 n=115 n=321

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Basis 100.0 100.0 85.0 89.5 90.6 89.9 74.2 80.0 84.4 86.6

Zwak 0.0 0.0 15.0 10.5 8.8 10.1 25.0 19.1 15.0 13.1

zeer zwak 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.8 0.9 0.6 0.3

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabel 5.3  Toezichtarrangementen scholen voor voortgezet speciaal onderwijs naar cluster op 
1 september 2011 en 2012 (in percentages, n 2012=324).41

cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Totaal

n=6 n=18 n=142 n=158 n=324

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Basis 100.0 100.0 84.2 72.2 87.5 88.7 58.6 64.0 73.9 76.0

Zwak 0.0 0.0 10.5 22.2 11.8 11.3 38.8 33.5 24.2 22.5

zeer zwak 0.0 0.0 5.3 5.6 0.7 0.0 2.6 2.5 1.9 1.5

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

In het SO is net als in het SBO het aandeel zwakke en zeer zwakke scholen 

hoger dan in het BAO, maar ook hier is sprake van een daling. In 2012/2013 

is nog 13,1 % van de SO-scholen zwak en 0,3% zeer zwak. In het VSO is het 

aandeel zwakke en zeer zwakke scholen relatief hoog, in 2012/13 is 22,5% van 

de scholen zwak en 1,5% zeer zwak. Zowel in het SO als in het VSO zijn cluster 

4 scholen het vaakst zwak of zeer zwak. 

40  Deze tabel is overgenomen uit De staat van het onderwijs, Onderwijsverslag 2011/12. Utrecht, 

Inspectie van het Onderwijs, april 2013. Tabel 3.1b, p. 100.

41  Deze tabel is overgenomen uit De staat van het onderwijs, Onderwijsverslag 2011/12. Utrecht, 

Inspectie van het Onderwijs, april 2013. Tabel 3.1c, p. 101.
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De inspectiebeoordelingen in het VO

In het VO worden locaties van scholen beoordeeld, en als er op een locatie 

meerdere onderwijssoorten voorkomen worden die afzonderlijk beoordeeld.

In tabel  5.4 geven we per onderwijssoort de inspectieoordelen weer.

Tabel 5.4 Inspectiebeoordelingen per onderwijssoort VO, per schooljaar. Aantallen en 
percentages. Periode 2009/10 -2012/13

aangepast
zeer zwak

aangepast
zwak

basistoezicht onbekend/ 
voorlopig

Totaal

N % N % N % N % N (100%)

PRO          
2009/10 4 2,5% 22 13,9% 132 83,5% 0 0,0% 158

2010/11 1 0,6% 7 4,2% 153 91,6% 6 3,6% 167

2011/12 0 0,0% 4 2,4% 152 91,0% 11 6,6% 167

VMBO B          
2009/10 14 2,8% 48 9,7% 434 87,5% 0 0,0% 496

2010/11 4 0,8% 34 7,2% 406 86,0% 28 5,9% 472

2011/12 4 0,8% 28 5,6% 448 89,1% 23 4,6% 503

2012/13 3 0,6% 17 3,3% 451 88,6% 38 7,5% 509

VMBO K          
2009/10 14 2,8% 46 9,2% 439 88,0% 0 0,0% 499

2010/11 5 1,1% 40 8,5% 402 85,0% 26 5,5% 473

2011/12 5 1,0% 50 9,9% 432 85,7% 17 3,4% 504

2012/13 3 0,6% 52 10,2% 419 82,0% 37 7,2% 511

VMBO (G)T          
2009/10 15 1,8% 94 11,5% 707 86,6% 0 0,0% 816

2010/11 8 1,0% 82 10,3% 653 82,3% 50 6,3% 793

2011/12 10 1,2% 88 10,7% 684 83,0% 42 5,1% 824

2012/13 7 0,8% 90 10,8% 680 81,9% 53 6,4% 830

HAVO          
2009/10 3 0,6% 39 8,2% 432 91,1% 0 0,0% 474

2010/11 5 1,0% 38 7,9% 428 88,6% 12 2,5% 483

2011/12 3 0,6% 31 6,3% 443 89,3% 19 3,8% 496

2012/13 4 0,8% 33 6,5% 448 88,7% 20 4,0% 505

VWO          
2009/10 3 0,6% 59 12,0% 430 87,4% 0 0,0% 492

2010/11 7 1,4% 83 16,5% 403 80,3% 9 1,8% 502

2011/12 3 0,6% 81 15,8% 411 80,3% 17 3,3% 512

2012/13 8 1,5% 64 12,3% 436 83,8% 12 2,3% 520

Totaal          
2009/10 53 1,8% 308 10,5% 2574 87,7% 0 0,0% 2.935

2010/11 30 1,0% 284 9,8% 2445 84,6% 131 4,5% 2.890

2011/12 25 0,8% 282 9,4% 2570 85,5% 129 4,3% 3.006

2012/13 25 0,9% 256 8,9% 2434 84,7% 160 5,6% 2.875
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We zien in  het VO tussen 2009/10 en 2012/13 een afname in het aantal als 

zeer zwak beoordeelde locaties, van 1,8% in 2009/10 tot 0,9% in 2012/13. Ook 

het aandeel zwak beoordeelde locaties daalt, van 10,5% in 2009/10 tot 8,9% in 

2012/13. 

Op basis van de postcodes42 van de locaties zijn deze ingedeeld naar de nieuwe 

samenwerkingsverbanden. De kengetallen over de periode 2009/10 – 2012/13 

met het aandeel zeer zwak en zwak beoordeelde afdelingen zijn ook per  

samenwerkingsverband VO beschikbaar.

5.3  Leerlingenzorg

Voor de gegevens over de kwaliteit van de leerlingenzorg beperken we ons, 

zoals eerder aangegeven, tot informatie die te vinden is in het Onderwijsverslag 

2012/2013 van de Inspectie. Voor het BAO gaat het om informatie over de 

mate waarin leraren kunnen omgaan met verschillen en de mate waarin 

scholen voldoende scoren op hun systeem voor zorg en begeleiding. Voor het 

SBO zijn deze gegevens niet in het Onderwijsverslag beschikbaar. Voor het (V)

SO gaat het om het percentage scholen met voldoende leerlingenzorg43. Voor 

het VO gaat het om de mate waarin leraren hun onderwijs weten af te stemmen 

op verschillen in onderwijsbehoeften van leerlingen. 

5.3.1  Basisonderwijs

Tabel 5.5 laat zien hoe het staat met de mate waarin leraren kunnen omgaan 

met verschillen in het basisonderwijs en tabel 5.6 toont de mate waarin scholen 

voldoende scoren op hun systeem voor zorg en begeleiding, in de periode 

2009/10 tot en met 2011/12. 

42  Met uitzondering van de scholen van het Landelijk Reformatorisch Samenwerkingsverband. Die 

zijn op basis van de BRINcodes bij dit samenwerkingsverband ondergebracht.

43  Voor het (V)SO bevat het Onderwijsverslag ook gegevens over het percentage scholen dat het 

onderwijs in voldoende mate afstemt op de onderwijsbehoeften van leerlingen (p. 103). Omdat dit 

weer anders wordt beoordeeld dan in het BAO, laten we die informatie hier achterwege.
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Tabel 5.5 Percentage basisscholen dat het onderwijs voldoende afstemt op de 
onderwijs-behoeften van de leerlingen (n 2011/2012=396)44

2009/10 2010/11 2011/12

De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op 
verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen

94 96 93

De leraren stemmen de instructie af op verschillen in 
ontwikkeling tussen de leerlingen 

62 59 59

De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op 
verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen

79 75 75

De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen in 
ontwikkeling tussen de leerlingen

85 82 81

alle indicatoren voldoende 52 51 48

Afstemming op verschillen  tussen leerlingen vindt in het BAO goed plaats 

als het gaat om leerstofinhoud en onderwijstijd, maar minder bij instructie 

en verwerkingsopdrachten. Het percentage scholen dat voor afstemming op 

verschillen tussen leerlingen op alle indicatoren voldoende krijgt is niet hoger 

dan ongeveer 50%. 

Tabel 5.6 Percentage basisscholen waar de begeleiding en de zorg voldoende zijn                      
(n 2011/2012=396)45

2009/10 2010/11 2011/12

Begeleiding

De school  gebruikt een samenhangend systeem van 
genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van 
de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen

94 88* 86

De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in 
de ontwikkeling van de leerlingen

65* 56 59

Zorg

De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig 
hebben 

93 93 94

Op basis  van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt 
de school de aard van de zorg voor de zorgleerlingen

53 49 47

De school voert de zorg planmatig uit 70 57* 61

De school evalueert regelmatig de effecten van zorg 66 63 67

alle indicatoren voldoende 28 22 23

* Aangepaste indicator

44  Deze tabel is overgenomen uit De staat van het onderwijs, Onderwijsverslag 2011/12. Utrecht, 

Inspectie van het Onderwijs, april 2013. Tabel 1.2b, p. 44.

45  Deze tabel is overgenomen uit De staat van het onderwijs, Onderwijsverslag 2011/12. Utrecht, 

Inspectie van het Onderwijs, april 2013. Tabel 1.2d, p. 45.
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Basisscholen scoren gemiddeld goed op de aspecten gebruik volgsysteem en 

signaleren welke leerlingen extra zorg nodig hebben. Aanzienlijk minder goed 

zijn de scores voor volgen en analyseren van de ontwikkelingsvoortgang van 

de leerling, de aard van de zorg bepalen op basis van zulke analyses, de zorg 

planmatig uitvoeren en de effecten ervan evalueren. Het percentage scholen 

dat op alle indicatoren van begeleiding en zorg voldoende scoort is laag, 23% in 

2011/2012. 

5.3.2  (V)SO

Figuur 5.1 laat voor het (V)SO zien wat het percentage scholen is met 

voldoende leerlingenzorg, in de periode 2009/10 tot en met 2011/12. 

Figuur 5.1  Percentage (V)SO scholen  met voldoende leerlingenzorg (n 2011/12=50)46

Het (V)SO loopt wat achter op het BAO wat betreft hanteren van een 

volgsysteem, maar op dit gebied is er wel progressie. De (V)SO scholen scoren 

goed op het bepalen van de beginsituatie van leerlingen en handelingsplannen 

opstellen in overeenstemming met ouders. De score op evalueren van 

uitvoering van het handelingsplan is echter erg laag. 

46  Deze figuur is overgenomen uit De staat van het onderwijs, Onderwijsverslag 2011/12. Utrecht, 

Inspectie van het Onderwijs, april 2013. Figuur 3.2a, p. 102.
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5.3.3 Voortgezet onderwijs

Tabel 5.7 laat voor het voortgezet onderwijs zien in welke mate leraren hun 

onderwijs weten af te stemmen op verschillen in onderwijsbehoeften van 

leerlingen, per onderwijssoort.

Tabel 5.7 Percentage VO-afdelingen waar het didactisch handelen en de afstemming 
voldoende is naar schoolsoort, in 2009/2010 (n havo=51; n vwo=55), 2010/2011 (n 
beroepsgerichte leerwegen van het vmbo=105) en in 2011/2012 (n gemengde/ theoretische 
leerweg vmbo=126)47

beroepsgerichte 

leerwegen 

vmbo

gemengde/

theoretische 

leerweg vmbo

Havo vwo

Afstemming

De aangeboden leerinhouden 

maken afstemming mogelijk 

op de onderwijsbehoeften van 

individuele leerlingen

95 84 82 85

De leraren stemmen de instructie 

af op verschillen in  ontwikkeling 

tussen leerlingen

39 16 18 24

De leraren stemmen de 

verwerkingsopdrachten af op 

verschillen in ontwikkeling tussen 

de leerlingen

38 13 12 22

De leraren stemmen de 

onderwijstijd

af op verschillen in ontwikkeling

tussen de leerlingen

- 74 57 75

Alle indicatoren voldoende,

behalve afstemming onderwijstijd

16 3 6 9

Net als in het BAO scoren VO-afdelingen goed wat betreft afstemmen van 

de leerinhouden op verschillen tussen leerlingen. Afstemming van de 

onderwijstijd gebeurt aanzienlijk minder vaak, en voor afstemming op 

verschillen wat betreft instructie en verwerking krijgen verreweg de meeste 

47  Deze tabel overgenomen uit De staat van het onderwijs, Onderwijsverslag 2011/12. Utrecht, 

Inspectie van het Onderwijs, april 2013. Tabel 2.2b, p. 75
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scholen een onvoldoende. Het percentage afdelingen dat op alle indicatoren 

een voldoende haalt is zeer laag, het varieert van 16% in het vmbo b/k tot 3% in 

het vmbo-t. 

5.4   Wachtlijsten en doorlooptijden in het SBO, SO en VSO

Zoals vermeld in 5.1 zijn er geen landelijke gegevens beschikbaar over 

wachtlijsten voor het SBO en het(V)SO. 

Wel is de doorlooptijd van een aanvraag bij de CVI bekend, de tijd tussen 

de aanvraag en het afgeven van een indicatie. Volgens de AWB mag de 

doorlooptijd niet langer zijn dan 8 weken, de Inspectie heeft vastgesteld of de 

indicatie binnen de wettelijke termijn is afgegeven, of niet.

In tabel 5.8 geven we de aantallen en de percentages weer.

Tabel 5.8 Aantal en percentage positieve beschikkingen en observatieplaatsingen binnen 
AWB-termijn, ingedeeld naar Samenwerkingsverband PO en VO.

   2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

SWV_PO N binnen termijn 14220 9740 12169 14203 16646

% binnen termijn 91% 90% 94% 94% 96%

SWV_VO N binnen termijn 12976 18857 18781 17115 15885

% binnen termijn 93% 90% 94% 92% 96%

totaal N binnen termijn 27196 28597 30950 31318 32531

 % binnen termijn 92% 90% 94% 93% 96%

Bron: Inspectie van het Onderwijs, bewerking Kohnstamm Instituut

In de loop der schooljaren wordt meer dan 90% van de aanvragen binnen 

de wettelijke termijn afgerond, en de percentages stijgen. De doorlooptijd 

voor het afgeven van de indicaties verschilt nauwelijks tussen de 

samenwerkingsverbanden PO en VO.

De doorlooptijden zijn ook per samenwerkingsverband berekend.
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5.5  Thuiszitters

Een van de doelen van Passend onderwijs is om het aantal leerplichtige 

leerlingen dat thuis zit en geen onderwijs volgt terug te dringen (zie hoofdstuk 

1). Het aantal thuiszitters, landelijk en per samenwerkingsverband, is dus 

een voor Passend onderwijs belangrijk kengetal. Er viel echter tot nu toe 

moeilijk greep op te krijgen, omdat het begrip thuiszitter nog niet nauwkeurig 

gedefinieerd was en er nog geen goede registraties van beschikbaar zijn48.  

Gegevens over thuiszitters worden verzameld door gemeenten, afdelingen 

leerplichtzaken. Uit onderzoek van Ingrado (Vereniging voor leerplichtzaken) 

en verkenningen van DUO is duidelijk geworden dat gemeenten dit niet 

allemaal op dezelfde manier doen. Daardoor zijn landelijke cijfers nog niet 

(betrouwbaar) te construeren.  Inmiddels is er wel een uniforme definitie 

opgesteld van thuiszitter. Die luidt: 

“Een thuiszitter is een leerplichtige jongere tussen de 5 en de 16 jaar of een 

jongere van 16 of 17 jaar met kwalificatieplicht die ingeschreven staat op een 

school of onderwijsinstelling en die zonder geldige reden meer dan vier weken 

verzuimt, zonder dat hij/zij ontheffing heeft van de leerplicht, respectievelijk 

vrijstelling van geregeld schoolbezoek of wegens het volgen van ander 

onderwijs. Als een thuiszitter gedurende het schooljaar 18 jaar wordt, moet hij/

zij meegeteld worden als ‘thuiszitter opgelost’.”

(DUO, Informatieblad, Opgave op grond van artikel 25,lid twee, van de 

Leerplichtwet 1969,over het schooljaar 2011-2012).

Het gaat bij thuiszitten dus om het niet voldoen aan de leerplicht, zonder 

geldige reden. Er zijn op het gebied van leerplicht twee registraties: het 

verzuimloket van DUO en de leerplichttelling via gemeenten. Het verzuimloket 

heeft tot doel leerplichtambtenaren te ondersteunen bij hun werk en bevat een 

actieve registratie van verzuimende leerlingen. Helaas is die voorziening niet 

zodanig ingericht dat er een beeld aan kan worden ontleend over aantallen 

leerlingen die thuiszitten. 

48 Jepma, IJ., & Vergeer, M. (2011). Opstaan tegen het thuiszitten. www.eco3.nl.

http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=thuiszitters%20duo&source=web&cd=3&ved=0CDwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fduo.nl%2FImages%2FPo%2520Vo%2520Bve%2520-%2520leerplicht%25202011-2012%2C%2520opgave%2520schoolverzuim_tcm7-35223.pdf&ei=ARmWUa-EOsnMPfK1gCA&usg=AFQjCNG
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=thuiszitters%20duo&source=web&cd=3&ved=0CDwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fduo.nl%2FImages%2FPo%2520Vo%2520Bve%2520-%2520leerplicht%25202011-2012%2C%2520opgave%2520schoolverzuim_tcm7-35223.pdf&ei=ARmWUa-EOsnMPfK1gCA&usg=AFQjCNG
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Dat geldt ook voor de registratie door gemeenten van leerplicht en verzuim: er 

is tot dusver geen aparte registratie van thuiszitters. Gemeenten gaan daar nog 

heel verschillend mee om. 

De behoefte aan goede registratie van verzuimgegevens én thuiszitters is bij 

DUO aanleiding geweest om de registratie via gemeenten te verbeteren en 

(voor thuiszitters) uit te breiden. DUO heeft een brochure gemaakt voor de 

gemeentelijke afdelingen leerplichtzaken met richtlijnen voor registratie. Dat 

lijkt te werken, bepaalde gemeenten realiseerden zich plotseling dat zij al jaren 

verkeerd registreerden. In de komende jaren moet de registratie dus beter 

worden. (mondeling verkregen informatie bij DUO). 

Er zijn in de afgelopen jaren wel aantallen thuiszitters genoemd, 

door Ingrado49, door het Ministerie van OCW50 en door de Landelijke 

Kinderombudsman51. Het gaat steeds om (heel) verschillende aantallen, dit 

illustreert dus dat er nog onvoldoende sprake is van uniformiteit. We zien er 

hier dan ook van af om hier aantallen te vermelden. 

5.6  Samenvatting

In het volgende overzicht vatten we de bevindingen van dit hoofdstuk samen. 

Links in het overzicht staan de inhoudelijke uitkomsten, rechts de gegevens 

over de bronnen. 

49  Eekelen, Jan van, (2010), Bevindingen Dossieronderzoek Thuiszitters 2010. Loboron, Huizen. 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/05/11/beantwoor-

ding-kamervragen-over-cijfers-thuiszitters.html

51 www.dekinderombudsman.nl

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/05/11/beantwoording-kamervragen-over-cijfers-thuiszitters.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/05/11/beantwoording-kamervragen-over-cijfers-thuiszitters.html
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Uitkomsten Bronnen en beschikbaarheid bestanden

Zwakke en zeer zwakke scholen 

Het aandeel basisscholen dat volgens de 

inspectie zwak of zeer zwak is neemt de 

laatste jaren duidelijk af. In 2012/13 is nog 

2,7% van de basisscholen zwak en 0,4% zeer 

zwak. 

In het SBO en het (V)SO is het aandeel 

zwakke en zeer zwakke scholen aanzienlijk 

hoger, maar ook daar is de trend dalend. 

Het VSO telt nog relatief veel zwakke en 

zeer zwakke scholen (totaal 24% in 2012/13)

Zowel in het SO als in het VSO zijn cluster 4 

scholen het vaakst zwak of zeer zwak.

In het VO neemt tussen 2009/10 en 

2012/13 het aantal als zeer zwak 

beoordeelde locaties af van 1,8% in 2009/10 

tot 0,9% in 2012/13. Ook het aandeel zwak 

beoordeelde locaties daalt, van 10,5% in 

2009/10 tot 8,9% in 2012/13. 

Databestand  inspectie en 

Onderwijsverslag inspectie, 2012/2013. 

Betreft beoordelingen van 

schoolvestigingen/locaties. 
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Uitkomsten Bronnen en beschikbaarheid bestanden

Kwaliteit leerlingenzorg op scholen

Leraren in het BAO stemmen goed 

af op verschillen tussen leerlingen 

als het gaat om leerstofinhoud en 

onderwijstijd, maar minder bij instructie 

en verwerkingsopdrachten. Het percentage 

scholen dat voor afstemming op verschillen 

van de inspectie op alle indicatoren 

voldoende krijgt is niet hoger dan circa 50%. 

Wat betreft systeem voor begeleiding en 

zorg is het percentage basisscholen dat 

op alle indicatoren voldoende scoort laag, 

23% in 2011/2012. Dit komt vooral door 

onvoldoendes voor volgen en analyseren 

van de ontwikkelingsvoortgang van de 

leerling, de aard van de zorg bepalen op 

basis van zulke analyses, de zorg planmatig 

uitvoeren en de effecten ervan evalueren. 

(V)SO scholen scoren goed op het bepalen 

van de beginsituatie van leerlingen 

en handelingsplannen opstellen in 

overeenstemming met ouders. De score 

op evalueren van uitvoering van het 

handelingsplan is echter erg laag. 

VO-afdelingen scoren ook goed wat 

betreft afstemmen van de leerinhouden op 

verschillen tussen leerlingen. Afstemming 

van de onderwijstijd gebeurt aanzienlijk 

minder vaak, en voor afstemming op 

verschillen wat betreft instructie en 

verwerking krijgen verreweg de meeste 

afdelingen een onvoldoende. Het percentage 

afdelingen dat op alle indicatoren voor 

afstemming een voldoende haalt is zeer 

laag, het varieert van 16% in het vmbo b/k 

tot 3% in het vmbo-t. 

Onderwijsverslag inspectie, 2012/2013.  

Databestand inspectie niet 

landelijk representatief vanwege 

oververtegenwoordiging risicoscholen. 

Daardoor ook geen uitsplitsing per SWV 

mogelijk. 
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Uitkomsten Bronnen en beschikbaarheid bestanden

Wachtlijsten en doorlooptijden 

Doorlooptijden: in de loop der schooljaren 

wordt meer dan 90% van de LGF-aanvragen 

binnen de wettelijke termijn afgerond, en 

de percentages stijgen (in 2011/12 is het 

96%). De doorlooptijd voor het afgeven van 

de indicaties verschilt nauwelijks tussen de 

samenwerkingsverbanden PO en VO.

Over wachtlijsten bij SBO en (V)SO zijn 

geen landelijke gegevens beschikbaar.  

Over doorlooptijden (tijd die nodig is 

voor het afgeven van een LGF-indicatie) 

wel, registratie bij CvI’s; gegevens 

beschikbaar bij inspectie. 

De doorlooptijden kunnen ook per 

samenwerkingsverband weergegeven 

worden.

Thuiszitters

Nog geen betrouwbare informatie over 

aantallen thuiszitters beschikbaar. 

Gegevens over thuiszitters worden 

verzameld door afdelingen 

leerplichtzaken van gemeenten. 

Die registratie was tot voor kort 

niet eenduidig. DUO is bezig dit te 

verbeteren. Op termijn moet DUO 

daardoor in staat zijn goede gegevens te 

leveren. 
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6.  De verevening van het budget voor zware 
ondersteuning

6.1 Inleiding

Zoals aangegeven in hoofdstuk 1 gaat met de invoering van Passend onderwijs 

de wijze van financieren veranderen. Budgetfinanciering komt in de plaats van 

openeindfinanciering. En wordt er onderscheid gemaakt tussen basiskosten 

(vergelijkbaar met de gemiddelde kosten voor een reguliere leerling) en 

kosten voor extra ondersteuning. Elke school, ook (v)so-scholen, krijgt vanuit 

het Rijk per ingeschreven leerlingen een basisbekostiging. Niet elke school 

krijgt een budget voor lichte ondersteuning. Aanvullend daarop is er een 

budget voor extra ondersteuning beschikbaar, dat wordt toegekend aan de 

samenwerkingsverbanden52. Dit budget wordt ook aangeduid als het budget 

voor zware ondersteuning, en is bedoeld voor leerlingen in het (v)so en 

leerlingen met een LGF-indicatie. Het samenwerkingsverband beschrijft in een 

ondersteuningsplan hoe zij de zware ondersteuning voor de leerlingen in haar 

regio realiseert en hoe de middelen worden verdeeld. 

Voor de verdeling van dit ondersteuningsbudget is er voor gekozen om 

het principe van verevening toe te passen: evenredige verdeling van het 

beschikbare macrobudget over de PO- en VO-samenwerkingsverbanden op 

basis van het aantal leerlingen, los van de vraag of deze leerlingen al of niet 

voor speciale onderwijszorg zijn geïndiceerd53. Het aantal leerlingen in een 

samenwerkingsverband is het uitgangspunt. SWV’s die momenteel relatief

52 Zie website Passend Onderwijs

53  ECPO, 2010, Verevening als verdeelmodel bij de bekostiging van speciale onderwijszorg. ECPO, 

Den Haag.
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weinig leerlingen hebben in het SO, het VSO, of met een LGF-indicatie gaan er 

door deze verevening op vooruit (krijgen meer budget dan voorheen) en het 

omgekeerde geldt voor SWV’s die momenteel relatief veel leerlingen hebben in 

het SO, het VSO of met een LGF-indicatie. 

Als financieel ijkpunt voor het macrobudget is genomen het totale bedrag 

aan zorg dat op 1 oktober 2011 werd besteed aan de zware ondersteuning. 

Op basis van de leerlingaantallen in een samenwerkingsverband en een 

normbedrag per leerling is vervolgens een budget berekend voor de 

samenwerkingsverbanden, het normatieve ondersteuningsbudget. Dit zijn 

de uiteindelijke budgetten waarmee de samenwerkingsverbanden de zware 

ondersteuning moeten financieren. 

Voor de kengetallen wenste de ECPO op financieel gebied inzicht in:

	 *	 	de totale omvang van het budget voor zware ondersteuning 

per SWV, nu en na invoering van Passend onderwijs;

	 *	 	de besteding van het budget: welk deel voor geïndiceerde 

leerlingen, welk deel voor niet-geïndiceerde leerlingen.

Het laatste (inzicht in besteding budget in de SWV’s) bleek voor de huidige 

situatie niet mogelijk, daarover zijn geen centrale gegevens bekend. Wel laten 

we in dit hoofdstuk zien wat het totale budget voor zware ondersteuning is en 

wat de financiële gevolgen zijn van de verevening.

6.2  Gegevensbronnen

Databestand ministerie van OCW. Dit bestand vormt de basis van de 

kengetallen per samenwerkingsverband, die op de website Passend Onderwijs 

geraadpleegd kunnen worden. Voor dit hoofdstuk zijn alleen de gegevens over 

het budget voor zware ondersteuning en de verevening gebruikt.

 6.3  Totale omvang van het budget

In het PO is het totale bedrag dat aan zware ondersteuning wordt besteed    

€ 500.000.000. Dit budget is de norm, het uitgangspunt, van 1 oktober 2011.

In het VO is het totale bedrag dat aan zware ondersteuning wordt besteed   

€ 480.000.000. Na invoering van Passend Onderwijs blijven deze 

totaalbedragen nagenoeg gelijk.
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6.4  Consequenties van de verevening van de zware ondersteuning

Voor de verevening is een overgangstermijn van vijf jaar afgesproken om de 

overgang van feitelijk zorgbudget naar uiteindelijk budget te overbruggen. 

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de uiteindelijke 

gevolgen, na die vijf jaar, van de verevening voor de budgetten van de 

samenwerkingsverbanden. Hoeveel gaan ze er op vooruit of achteruit?

6.4.1 Consequenties van de verevening in het PO

In termen van financiën is de invoering van passend onderwijs een 

budgetneutrale operatie. Voor het PO maakt de volgende figuur dat grafisch 

duidelijk. In figuur 6.1 geven we de consequenties van de verevening weer 

voor de samenwerkingsverbanden PO door het verschil tussen het budget voor 

zware ondersteuning dat ze na invoering van passend onderwijs krijgen en 

het budget dat ze nu ontvangen, geordend naar de grootte budget dat ze na 

invoering van passend onderwijs krijgen.
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Figuur 6.1 Verschil tussen het budget voor zware ondersteuning voor en na de invoering van 
Passend Onderwijs. Samenwerkingsverbanden PO.

Links in de figuur staan met zwarte punten de samenwerkingsverbanden 

weergegeven die er financieel op vooruitgaan. Er is een samenwerkingverband 

dat er bijna € 5.000.000 op vooruit gaat. Aan de andere kant staan met rode 

punten de samenwerkingsverbanden weergegeven die er financieel op achteruit 

gaan. Er is een samenwerkingsverband in het PO dat er bijna € 3.900.000 op 

achteruit gaat.

In figuur 6.2 geven we de consequenties van de verevening op een andere 

wijze weer. Voor de samenwerkingsverbanden PO wordt het verschil tussen 

het zorgbudget dat ze na invoering van passend onderwijs krijgen en het 

budget dat ze nu ontvangen, geordend naar het budget dat ze na invoering van 

passend onderwijs krijgen. 
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Figuur 6.2 De bekostiging voor zware ondersteuning voor en na de invoering van Passend 
Onderwijs. Samenwerkingsverbanden PO.

De rode lijn in de grafiek geeft het budget voor zware ondersteuning aan van 

de samenwerkingsverbanden, vijf jaar na invoering van passend onderwijs.

De blauwe lijn geeft het budget voor zware ondersteuning aan van de 

samenwerkingsverbanden op dit moment. De blauwe punten die onder de 

rode lijn liggen representeren de samenwerkingsverbanden die er op vooruit 

gaan. De blauwe punten die boven de rode lijn liggen representeren de 

samenwerkingsverbanden die er op achteruit gaan. 

6.4.2 Consequenties van de verevening in het VO

In de volgende figuur geven we het financiële saldo voor de 

samenwerkingsverbanden VO weer, voor en na de verevening van het budget 

voor zware ondersteuning.
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Figuur 6.3 Verschil tussen het budget voor zware ondersteuning voor en na de invoering van 
Passend Onderwijs. Samenwerkingsverbanden VO.

Links in de figuur staan met zwarte punten de samenwerkingsverbanden 

weergegeven die er door de verevening financieel op vooruitgaan. Er 

zijn twee samenwerkingverbanden die er € 4.300.000 op vooruit gaan. 

Aan de andere kant staan met rode punten de samenwerkingsverbanden 

weergegeven die er door de verevening financieel op achteruit gaan. Er is een 

samenwerkingsverband in het VO dat er ruim € 5.200.000 op achteruit gaat. 
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Figuur 6.4 De bekostiging voor zware ondersteuning voor en na de invoering van Passend 
Onderwijs. Samenwerkingsverbanden VO.

De rode lijn in de grafiek geeft het budget voor zware ondersteuning aan van 

de samenwerkingsverbanden, vijf jaar na invoering van passend onderwijs.

De blauwe lijn geeft het budget voor zware ondersteuning van de 

samenwerkingsverbanden op dit moment. De blauwe punten die onder de 

rode lijn liggen representeren de samenwerkingsverbanden die er op vooruit 

gaan. De blauwe punten die boven de rode lijn liggen representeren de 

samenwerkingsverbanden die er op achteruit gaan.

6.5 Verevening in 5 jaarlijkse stappen

Tot slot geven we in figuur 6.5 de jaarlijkse effecten van de verevening weer, 

zodat zichtbaar wordt hoe de SWV’s in vijf stappen op de normbekostiging 

voor zware ondersteuning komen. We geven de stappen alleen weer voor het 

VO, voor het PO levert de verevening een gelijksoortig plaatje op.
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Figuur 6.5 Verschil tussen het budget zware ondersteuning voor en na de 
invoering van Passend Onderwijs, in jaarlijkse stappen tussen 2016/17 en 2020/21. 
Samenwerkingsverbanden VO. 
Links: de samenwerkingsverbanden die financieel er op vooruit gaan, 
rechts: de samenwerkingsverbanden die er financieel op achteruit gaan

In deze figuur wordt de verevening van de zware ondersteuning weergegeven 

in de komende vijf schooljaren, in het linkerdeel de samenwerkingsverbanden 

die er financieel op vooruit gaan, rechts de samenwerkingsverbanden 

die er financieel op achteruit gaan. De onderste, donkerblauwe lijn 

geeft de verevening in 2016/17 aan. In dit schooljaar wordt 10% van het 

vereveningsbedrag verevend, er zijn kleine financiële gevolgen voor de 

samenwerkingsverbanden. In de jaren daarna wordt het te verevenen bedrag 

steeds groter. In 2017/18 wordt 25% van het vereveningsbedrag doorberekend, 

zie de rode lijn. In 2008/19 wordt 40% doorberekend (groene lijn), in 2009/20 

70% (paarse lijn). In 2020/21 is de verevening 100% doorgevoerd (de bovenste, 

lichtblauwe lijn).
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6.6  Samenvatting

In onderstaand overzicht vatten we de bevindingen van dit hoofdstuk samen. 

Links in het overzicht staan de inhoudelijke uitkomsten, rechts de gegevens 

over de bronnen. 

Uitkomsten Bronnen en beschikbaarheid bestanden

De samenwerkingsverbanden in het PO 

gaan er door de verevening van de zware 

ondersteuning tussen de € 5.000.000 op 

vooruit en € 3.900.000 op achteruit. 

De samenwerkingsverbanden in het VO 

gaan er door de verevening van de zware 

ondersteuning tussen de € 4.300.000 op 

vooruit en € 5.200.000 op achteruit. 

Over alle SWV’s heen is het een 

budgetneutrale operatie, het overall saldo 

is nul.

Website Passend Onderwijs. Dit bestand 

vormt de basis van de kengetallen 

per samenwerkingsverband, die op de 

website Passend Onderwijs geraadpleegd 

kunnen worden. Voor dit hoofdstuk zijn 

alleen de budget gegevens voor zware 

ondersteuning en de bedragen van de 

verevening gebruikt.
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7  Leerlingen met extra ondersteuning in het PO: 
prestaties en schoolloopbanen

7.1  Inleiding

Om te kunnen volgen hoe individuele leerlingen die extra ondersteuning 

krijgen zich ontwikkelen en welke verschillen zich daarbij voordoen tussen de 

samenwerkingsverbanden, is informatie nodig over leerprestaties en loopbanen van 

deze leerlingen.  Voor een goed beeld daarvan is bovendien vergelijking gewenst 

met de prestaties en loopbanen van leerlingen die geen extra ondersteuning 

krijgen. De ECPO vroeg daarom kengetallen te verzamelen die gaan over:

	 *		 	leerprestaties van leerlingen met en zonder indicaties, in PO, VO 

en (V)SO;

	 *	 	onderwijsloopbanen van leerlingen met en zonder indicaties 

(behaalde onderwijsniveaus, zittenblijven, diploma’s e.d.);

	 *	 	arbeidsloopbanen van leerlingen met en zonder indicaties (zoals 

deelname aan betaald werk).

In dit hoofdstuk gaan we in op wat bekend is over de prestaties en loopbanen 

van leerlingen die extra ondersteuning behoeven in het PO. In hoofdstuk 8 en 

9 volgt verdere informatie over de loopbanen van de groep leerlingen met een 

beschikking lwoo of praktijkonderwijs. 

7.2  Gegevensbronnen

Over de prestaties van leerlingen in het PO bestaan geen landelijke databases 

met populatiegegevens. Het enige gegeven dat sinds enige tijd populatiebreed 

beschikbaar is, zijn scores op de Eindtoets Basisonderwijs van het Cito. Deze 
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worden door DUO geregistreerd in de onderwijsnummerbestanden. Deze toets 

wordt echter in het SBO en SO nauwelijks gebruikt en vergelijkingen met het BAO 

zijn daardoor niet mogelijk. Bovendien is in de onderwijsnummerbestanden niet 

geregistreerd of een leerling extra ondersteuning nodig heeft54 en kan dus binnen 

het BAO ook geen onderscheid gemaakt worden naar leerlingen met en zonder 

ondersteuning. Er zijn echter wel gegevens beschikbaar met prestaties en loopbanen 

van leerlingen, met en zonder extra ondersteuning, uit landelijk representatieve 

steekproeven. Het gaat om de steekproeven uit de cohortonderzoeken COOL5-18 

(regulier basisonderwijs) en COOL Speciaal (SBO en SO clusters 3 en 4). Deze 

worden hier benut. Omdat het om landelijke steekproeven gaat waarbij 

‘samenwerkingsverband’ niet gehanteerd is als steekproefvariabele, kunnen  deze 

gegevens niet uitgesplitst worden naar samenwerkingsverband. 

In COOL5-18 en COOL Speciaal worden veel data verzameld. Beide 

cohortonderzoeken kennen een vergelijkbare opzet, met als hoofdkenmerken:

	 *	 	dataverzameling om de drie jaar, zoveel mogelijk bij dezelfde 

scholen en leerlingen55;

	 *	 	dataverzameling bij/over  leerlingen in de groepen 2, 5 en 8 en in 

het SBO en SO bij leerlingen in geboortecohorten die qua leeftijd 

vergelijkbaar zijn met groep 5 en 8 BAO;

	 *	 verzamelde data:  

toetsscores technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen, woordenschat; 

vragenlijsten voor leerlingen  over welbevinden, zelfvertrouwen en 

taakmotivatie, in groep 8 ook burgerschap;  

vragenlijsten die door leerkrachten worden ingevuld over leerlingen met 

betrekking tot gedragsaspecten, achtergronden van leerlingen, relatie 

leerkracht-leerling;

	 *	 	leerlingen die extra ondersteuning behoeven worden in het 

BAO geïdentificeerd via het zgn. zorgprofiel, dit betreft zowel 

geïndiceerde als niet geïndiceerde leerlingen.56  

54  Uitgezonderd de leerlingen met LGF-indicatie, dit gegeven wordt ook  door DUO verzameld en is 

koppelbaar met het onderwijsnummer. 

55  COOL5-18 kent metingen in 2008, 2011 en 2014, COOL Speciaal in 2011 en 2014

56  Zie voor uitgebreide informatie de technische rapporten over COOL5-18 en COOL Speciaal: 

Driessen, G., Mulder, L., & Roeleveld, J. (2012). Cohortonderzoek COOL5-18. Technisch rapport 

basisonderwijs, tweede meting 2010/11. Nijmegen/Amsterdam: ITS/Kohnstamm Instituut, en 

Ledoux, G., Roeleveld, J., Van Langen, A., & Paas, T. (2012). COOL Speciaal. Technisch rapport 

meting schooljaar 2010/2011. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. 
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Leerlingen met extra ondersteuning worden COOL5-18 aangeduid met 

zorgleerlingen. Omdat wij in dit hoofdstuk tabellen overnemen uit rapportages 

van COOL5-18, zullen we deze terminologie in dit hoofdstuk ook aanhouden. 

Voor de gegevens over de loopbanen van zorgleerlingen zijn de data van 

COOL5-18 (en haar voorloper PRIMA) gekoppeld aan het databestand van het 

onderwijsnummer (BRON-PO), via het CBS. 

De voor dit rapport gebruikte gegevens zijn afkomstig uit 

onderzoeksrapporten over reeds uitgevoerde analyses op de COOL-data57.  

Er zijn dus geen nieuwe analyses uitgevoerd.

7.3  Aantallen en typen zorgleerlingen in het BAO

Identificatie van zorgleerlingen vindt in COOL5-18 plaats met behulp van het 

zorgprofiel. Leerkrachten vullen voor elke zorgleerling in hun klas hier een 

aantal leerlingkenmerken in. Daarbij is een zorgleerling gedefinieerd als een 

leerling:

•	 voor wie een individueel handelingsplan bestaat, en/of

•	 voor wie specifieke aanpak of extra hulp nodig is, en/of

•	 die een specifiek probleem of beperking heeft.

Het is de leerkracht die, met behulp van deze definitie, bepaalt welke leerlingen 

zorgleerlingen zijn. In de laatste meting van COOL5-18 gaf 12.0% van de 

responderende leerkrachten aan dat zij helemaal geen zorgleerlingen in de klas 

hebben. De overige leerkrachten hebben één of meer zorgleerlingen in de klas.

In Tabel 7.1 wordt het aandeel zorgleerlingen in de groepen 2, 5 en 8 van het 

BAO weergegeven, voor de referentiesteekproef58. In Tabel 7.2 volgt de nadere 

uitsplitsing naar het geslacht van de leerlingen.

57  Dat zijn de technische rapporten, zie noot 12, en verder: Roeleveld, J., Smeets, E., Ledoux, G., 

Wester, M., & Koopman, P. (2013). Prestaties en loopbanen van zorgleerlingen. Secundaire analyses 

op COOL-data ten behoeve van evaluatie Passend Onderwijs. Amsterdam/Nijmegen: Kohnstamm 

Instituut/ITS (Rapport 896, projectnummer 20559) en Ledoux, G. , Roeleveld, J., Van Langen, A., & 

Smeets, E. (2012). COOL Speciaal Inhoudelijk rapport. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. 

58  COOL5-18 kent een referentiesteekproef (landelijk representatief) en een aanvullende 

steekproef (met extra veel leerlingen uit achterstandsgroepen). We maken hier gebruik van de 

referentiesteekproef. 
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Tabel 7.1  Aandeel zorgleerlingen in regulier basisonderwijs

groep 2 groep 5 groep 8

% aantal n % aantal n % aantal n

Referentiesteekproef 19.7 1283 6517 27.1 1889 6974 21.3 1305 6124

Bron: Technisch rapport tweede meting COOL5-18

Tabel 7.2  Aandeel zorgleerlingen in regulier basisonderwijs, naar geslacht 

Referentiesteekproef

% zorgleerlingen aantal zorgleerlingen totaal aantal leerlingen

Groep 2

Jongen 23.4 774 3304

Meisje 16.3 497 3052

Groep 5    

Jongen 31.3 1078 3442

Meisje 23.4 784 3347

Groep 8    

Jongen 24.1 708 2939

Meisje 19.1 588 3084

Bron: Technisch rapport tweede meting COOL5-18

We zien dat over het geheel genomen ongeveer een kwart van de leerlingen 

in het BAO een zorgleerling is, volgens hun leerkrachten. Vooral in groep 5 

worden veel zorgleerlingen gerapporteerd, meer dan in groep 2 en 8. Jongens 

zijn vaker zorgleerlingen dan meisjes. 

Zorgzwaarte bij de zorgleerlingen

In het instrument zorgprofiel van Cool5-18 wordt een groot aantal mogelijke 

problemen en beperkingen genoemd, waar leerlingen, in mindere of meerdere 



117

mate, mee te maken kunnen hebben. In de analyses kon deze uitgebreide lijst 

gereduceerd worden naar een zestal schalen en zeven losse items:

	 *	 externaliserende problematiek

	 *	 internaliserende problematiek 

	 *	 problematische werkhouding

	 *	 communicatieproblemen

	 *	 verstandelijke beperking

	 *	 leerachterstand

	 *	 visuele handicap

	 *	 auditieve handicap

	 *	 motorische handicap

	 *	 andere fysieke beperking

	 *	 dyslexie

	 *	 autisme

	 *	 hoogbegaafdheid

Uit de analyses bleek vervolgens dat de situatie van zorgleerlingen zelden 

gekenmerkt wordt door slechts één van deze problemen, maar dat er 

doorgaans sprake is van combinaties van een (flink) aantal problemen. Doordat 

er zo een veelheid aan allerlei verschillende combinaties voorkomt, wordt 

het aantal leerlingen met één specifieke combinatie, vooral in het speciaal 

basisonderwijs en het speciaal onderwijs, al gauw te klein om nog zinvolle 

vergelijkingen mogelijk te maken tussen leerlingen met een vergelijkbare 

combinatie van problemen in de verschillende onderwijstypen. En deze situatie 

wordt nog complexer als ook de mate waarin een probleem zich voordoet 

(licht, behoorlijk, ernstig) mee in beschouwing wordt genomen.  

Om toch op goede gronden te kunnen vergelijken is in COOL een variabele 

‘zorgzwaarte’ geconstrueerd. Dit is een combinatie van het aantal problemen dat 

een leerling heeft en de mate van ernst ervan. Een leerling kan dan een bepaalde 

score krijgen op deze zorgzwaarte, bijvoorbeeld door veel problemen in lichtere 

mate te hebben of door minder problemen in ernstiger mate te hebben. De 

zorgzwaarte is de som van de maximale score bij de 6 schalen en de scores bij 6 

afzonderlijke variabelen (4 typen lichamelijke beperkingen, dyslexie, autisme en 

verwante stoornissen). De score per beperking kan variëren van 0 tot 3. De score 

bij zorgzwaarte kan dus variëren van 0 tot 36 (12 maal 3). Bij de score per klas is 

de zorgzwaarte van de niet-zorgleerlingen (0) meegerekend.
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De volgende tabel geeft de gemiddelde zorgzwaarte van de zorgleerlingen 

in het BAO per groep. Verder wordt de gemiddelde zorgzwaarte over alle 

leerlingen vermeld per groep. 

Tabel  7.3  Gemiddelde zorgzwaarte per zorgleerling en per klas in het BAO, volgens 
inschatting van de leerkracht; per groep; referentiesteekproef 19.615 leerlingen in COOL2)

COOL2

gem. std.dev

Zorgleerlingen
• groep 2 6,02 3,99

• groep 5 6,32 4,17

• groep 8 6,03 3,78

• totaal 6,15 4,01

Klas

• groep 2 1,19 2,98

• groep 5 1,71 3,55

• groep 8 1,29 3,02

• totaal 1,40 3,22

Bron: Prestaties en loopbanen van zorgleerlingen. Roeleveld e.a. (2013)59, p. 34.

Aandeel leerlingen met LGF-indicatie en enkele andere aspecten van speciale 

onderwijsbehoeften

Vanuit het zorgprofiel is over de zorgleerlingen, naast type problemen 

en zorgzwaarte, nog de nodige extra informatie voorhanden. Er wordt 

bijvoorbeeld gevraagd naar:

•	 is er voor dit kind een ‘Rugzak’ beschikbaar?

•	 	wordt er voor dit kind ambulante begeleiding gegeven vanuit het speciaal 

onderwijs?

•	 loopt voor dit kind een procedure tot plaatsing in het speciaal onderwijs?

•	 is er voor dit kind een handelingsplan opgesteld?

•	 volgt het kind een eigen leerlijn?

Op deze vragen kon geantwoord worden met ‘ja’, ‘nee’ of ‘weet niet’.

59  Roeleveld, J., Smeets, E., Ledoux, G., Wester, M., & Koopman, P. (2013). Prestaties en loopbanen van 

zorgleerlingen. Secundaire analyses op COOL-data ten behoeve van evaluatie Passend Onderwijs. 

Amsterdam/Nijmegen: Kohnstamm Instituut/ITS (Rapport 896, projectnummer 20559). 
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In Tabel 7.4 geven we het percentage leerlingen waarvoor deze vragen met 

‘ja’ zijn beantwoord. De antwoordcategorie ‘weet niet’ is daarbij buiten 

beschouwing gelaten; deze wordt, net als niets is ingevuld, als ‘missing value’ 

beschouwd. 

Tabel 7.4  Zorgaspecten van leerlingen in het BAO, aantallen en %60

Referentiesteekproef groep 2 groep 5 groep 8

% ja aantal n % ja aantal n % ja aantal n

rugzak 1.0 79 8151 2.0 179 8997 2.3 195 8397

ambulante begeleiding 1.3 104 8233 2.3 207 9026 1.8 153 8417

procedure plaatsing SBO 0.8 66 8226 0.8 72 9024 1.0 83 8409

handelingsplan 20.7 1705 8221 33.1 2975 8992 23.5 1970 8380

eigen leerlijn 3.2 265 8222 5.3 479 9010 8.5 710 8392

Bron: Technisch rapport COOL5-18

Van de leerlingen in het BAO heeft slechts een heel klein deel een rugzak (2,3% 

in groep 8, 2,0% in groep 5 en 1,0% in groep 2). Eveneens bij een heel klein deel 

(1% of minder) loopt een procedure voor plaatsing in het SBO. Een substantiëler 

deel volgt een eigen leerlijn (8,5% in groep 8, 5,3% in groep 5, 3,2% in groep 2). 

Vergelijken we het aantal zorgleerlingen in tabel 7.1 met het aantal leerlingen 

in tabel 7.4 dat bepaalde aspecten van zorg ontvangt, dan kan worden 

geconcludeerd dat, met uitzondering van een handelingsplan, een groot aantal 

zorgleerlingen geen van de aspecten van zorg ontvangt. Precieze uitspraken 

over de aspecten van zorg die zorgleerlingen ontvangen kunnen echter niet 

worden gedaan. Er is in Cool nog niet gerapporteerd over de zorgaspecten voor 

wel- en niet-zorgleerlingen.

60  Het aantal leerlingen van de referentiesteekproef in deze tabel 7.4 verschilt van dat in 

aantal in tabel 7.1. Dit verschil wordt veroorzaakt door het aantal leerlingen waarvoor de 

COOL-instrumenten zijn ingevuld. Voor tabel 7.1 is het COOL-instrument ‘zorgprofiel’ gebruikt, 

dat afhankelijk van de groep voor 6.000 à 7.000 leerlingen is ingevuld. Voor tabel 7.4 is het 

COOL-instrument ‘Leerlingprofiel gebruikt, dat, afhankelijk van de groep en het zorgaspect, voor 

8.100 à 9.000 leerlingen is beantwoord. 
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7.4  Toetsprestaties wel/geen zorgleerlingen in het BAO, SBO en SO 

De toetsafnames in COOL Speciaal en COOL5-18

Voor het onderzoek COOL Speciaal zijn in het speciaal basisonderwijs en 

in cluster 4 van het speciaal onderwijs in het schooljaar 2010/2011 toetsen 

afgenomen bij de leerlingen uit de geboortejaren 2001 en 1998. Het gaat 

daarbij om de toets rekenen/wiskunde, begrijpend lezen, woordenschat 

en technisch lezen (DMT, oftewel drie-minutentoets). In het basisonderwijs 

zijn deze toetsen ook afgenomen in dezelfde periode in het kader van de 

tweede meting van het onderzoek COOL5-18 in groep 5 en in groep 8. Het 

betreft in beide onderzoeken ongeveer dezelfde leeftijdsgroepen. In de 

volgende paragrafen vergelijken we de toetsresultaten van de leerlingen in het 

basisonderwijs met de leerlingen in het speciaal basisonderwijs en in cluster 

461.  

Tabel 7.5  en 7.6 tonen de gemiddelde scores behaald bij rekenen/wiskunde, 

begrijpend lezen, woordenschat en technisch lezen (DMT), naar onderwijstype 

(meetjaar 2011). Bij tabel 7.5 betreft het de leerlingen uit groep 5 in het 

basisonderwijs en geboortejaar 2001 uit sbo en cluster 4. De cijfers in tabel 7.6  

hebben respectievelijk betrekking op groep 8 en geboortejaar 1998. 

61  De gebruikte toetsen zijn afkomstig uit het Cito Leerling- en Onderwijsvolgsysteem. Daarin 

komen momenteel nog oude en nieuwe toetsversies voor. We rapporteren hier alleen over nieuwe 

toetsversies. Alleen voor woordenschat gaat het om de oude toetsversie. 
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Tabel 7.5 Toetsscores van leerlingen in groep 5 in het basisonderwijs en geboortejaar 2001 in 
sbo en cluster 4; gemiddelden en standaarddeviaties, per toetssoort (2011)

 rekenen/ 

wiskunde

begrijpend 

lezen

woorden- 

schat

technisch 

lezen

Gemiddelde

basisonderwijs geen zorgleerling  73,3  27,5  64,6  75,6

basisonderwijs zorgleerling  63,1  19,4  57,5  62,1

speciaal basisonderwijs  45,5  2,4  45,7  47,7

cluster 4 speciaal onderwijs  65,2  16,8  60,0  61,6

Standaarddeviatie

basisonderwijs geen zorgleerling  14,0  13,5  14,8  14,9

basisonderwijs zorgleerling  16,2  14,2  15,3  17,9

speciaal basisonderwijs  18,9  17,4  19,4  23,6

cluster 4 speciaal onderwijs  19,9  16,2  19,4  23,9

Aantal leerlingen

basisonderwijs geen zorgleerling  5721  5493  5632  5475

basisonderwijs zorgleerling  2105  2019  2142  2071

speciaal basisonderwijs  491  512  487  514

cluster 4 speciaal onderwijs  132  135  167  141

Bron: Inhoudelijk rapport COOL Speciaal
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Tabel 7.6  Toetsscores van leerlingen in groep 8 in het basisonderwijs en geboortejaar 1998 
in sbo en cluster 4; gemiddelden en standaarddeviaties, per toetssoort (2011)

 rekenen/ 

wiskunde

begrijpend 

lezen

woorden- 

schat

technisch 

lezen

Gemiddelde

basisonderwijs geen zorgleerling  111,6  55,3   99,9

basisonderwijs zorgleerling  100,0  41,4   90,8

speciaal basisonderwijs  75,5  26,8  63,2  76,5

cluster 4 speciaal onderwijs  86,7  30,4  70,8  75,4

Standaarddeviatie

basisonderwijs geen zorgleerling  12,1  18,3   11,9

basisonderwijs zorgleerling  14,4  17,3   16,7

speciaal basisonderwijs  20,0  16,1  17,6  22,8

cluster 4 speciaal onderwijs  24,3  20,6  25,4  21,7

Aantal leerlingen

basisonderwijs geen zorgleerling  4096  2905  0  5142

basisonderwijs zorgleerling  1078  813  0  1463

speciaal basisonderwijs  476  471  347  532

cluster 4 speciaal onderwijs  75  65  41  75

Bron: Inhoudelijk rapport COOL Speciaal

In beide tabellen valt op dat de zorgleerlingen in het basisonderwijs gemiddeld 

duidelijk lager scoren dan de niet-zorgleerlingen, dat de leerlingen in het speciaal 

basisonderwijs gemiddeld aanzienlijk lager scoren dan de zorgleerlingen in het 

basisonderwijs en dat de leerlingen in cluster 4 gemiddeld beter presteren dan de 

leerlingen in het speciaal basisonderwijs. Dit laatste met uitzondering van de score 

technisch lezen van de leerlingen die in 1998 zijn geboren. 

De vergelijking tussen basisonderwijs en cluster 4 laat zien dat de in 2001 

geboren leerlingen in cluster 4 bij rekenen/wiskunde en bij woordenschat 

gemiddeld iets hogere scores halen dan de zorgleerlingen in groep 5 in het 

basisonderwijs, terwijl de gemiddelde score bij begrijpend lezen iets lager 

ligt en de scores bij technisch lezen nagenoeg gelijk zijn. Bij de oudere 

leerlingen (geboortejaar 1998, dan wel groep 8) zijn de verschillen tussen 
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het basisonderwijs en cluster 4 groter. Zowel bij rekenen/wiskunde, als bij 

begrijpend lezen en bij technisch lezen ligt de gemiddelde score van de 

leerlingen in cluster 4 aanmerkelijk lager dan bij de zorgleerlingen in het 

basisonderwijs. Het lijkt er dus op dat leerlingen in cluster 4 tussen groep 5 en 

8 minder vooruitgang boeken dan zorgleerlingen in het basisonderwijs, al is dit 

bij een cross-sectionele meting niet met zekerheid te zeggen62.

7.5  Loopbanen van zorgleerlingen in het basisonderwijs

Van leerlingen, die bij de eerste meting van COOL5-18 (schooljaar 2007/2008) in 

groep 2 en 5 zaten kan de loopbaan in  het primair onderwijs in de drie volgende 

schooljaren in beeld worden gebracht (leerlingen uit groep 8 hebben uiteraard 

drie jaar later het basisonderwijs al verlaten, zie hiervoor de volgende paragraaf). 

In de volgende tabel laten we dat, afzonderlijk voor de groepen 2 en 5, zien. 

Tabel 7.7  Loopbanen van wel- en niet-zorgleerlingen; per groep waarin de leerling zat ten 
tijde van COOL-1 (kolompercentages)

         groep 2           groep 5

zorgleerling: niet wel niet wel

Onvertraagd 91.7 60.4 98.2 90.3

vertraagd in bao 7.7 27.9 1.5 6.1

naar speciaal basisonderwijs 0.5 8.3 0.2 2.1

naar speciaal onderwijs 0.1 3.3 0.1 1.5

Totaal 3944 1331 3473 1428

Bron: rapport Prestaties en loopbanen van zorgleerlingen, Roeleveld e.a., 2013

Bij groep 2 heeft ongeveer 60% van de zorgleerlingen een ‘gewone’ loopbaan; 

28% is vertraagd (opnieuw vermoedelijk vooral kleuterbouwverlenging) en bijna 

12% wordt verwezen: 8.3% naar speciaal basisonderwijs en 3.3 % naar speciaal 

onderwijs. Vertraging en verwijzing komt ook nog voor bij de zorgleerlingen 

die ten tijde van COOL-1 niet als zorgleerling zijn aangemerkt, zij het in veel 

mindere mate: respectievelijk bijna 8% en minder dan 1%. 

62  De onderzoekers merken nog op dat in groep 8 “…de oudste leerlinggroep uit cluster 4 niet geheel 

representatief (is). Het is mogelijk dat de leerlingen uit geboortejaar 1998, die al wel naar het 

VSO zijn, wat ‘betere’ leerlingen zijn dan leerlingen die nog wel in het niet-voortgezet speciaal 

onderwijs verblijven”. Zie Coolspeciaal, Technisch Rapport (2012), p. 14.
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Bij groep 5 heeft 90% van de zorgleerlingen een ‘gewone’ loopbaan en is 6% 

vertraagd. In totaal 3.6% van de zorgleerlingen wordt na groep 5 verwezen 

(naar sbao 2.1% en naar so 1.5%). Bij de niet-zorgleerlingen is 1.5% vertraagd en 

wordt 0.3% verwezen.

7.6  Loopbanen PO-zorgleerlingen in het voortgezet onderwijs

Van leerlingen, die bij de laatste meting van PRIMA (schooljaar 2004/2005; 

PRIMA is de voorloper van COOL5-18) in groep 8 zaten kan de loopbaan door 

het voortgezet onderwijs in de zes volgende schooljaren in beeld worden 

gebracht.

Startposities in het voortgezet onderwijs

De leerlingen die bij deze Prima-meting in groep 8 zaten beginnen in schooljaar 

2005/2006 in het voortgezet onderwijs. Voor de verdere loopbaan door het 

Nederlandse voortgezet onderwijs is de startpositie van groot belang: op welk 

niveau van voortgezet onderwijs begint de leerling en is er sprake van een ongedeeld 

niveau of van een bredere of smallere brugklas. In deze paragraaf vergelijken we 

deze startpositie van de zorgleerlingen met die van niet-zorgleerlingen.  

Een complicatie daarbij is dat het praktijk onderwijs pas vanaf schooljaar 

2007/2008 in de onderwijsnummerbestanden bij CBS is opgenomen. Wanneer 

een leerling niet teruggevonden wordt in het onderwijsnummerbestand is 

het aannemelijk dat deze leerling naar het praktijkonderwijs is gegaan10. Op 

basis van de gegevens in de onderwijsnummerbestanden van CBS kunnen de 

volgende startposities worden onderscheiden:

	 *	 praktijk praktijkonderwijs

	 *	 brug BK brugklas vmbo basis en kader leerweg

	 *	 brug VHV brede brugklas: alle vmbo, havo en vwo

	 *	 	brug GTHV  smalle (avo) brugklas: havo, vwo, eventueel 

ook vmbo-theoretisch

	 *	 vmbo B vmbo basis

	 *	 vmbo K vmbo kader

	

63  Een andere mogelijkheid is dat de leerling na groep 8 nog een kop-(schakel)klas in het 

basisonderwijs heeft gevolgd, maar dat zal weinig voorkomen.
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	 *	 vmbo T  vmbo theoretisch

	 *	 havo  havo

	 *	 vwo  vwo

In de volgende tabel worden de startposities van de zorgleerlingen en van de 

overige leerlingen vergeleken.

Tabel 7.8  De startpositie van Prima-leerlingen in het voortgezet onderwijs; voor 
zorgleerlingen en niet-zorgleerlingen (% van n)

 zorgleerling  

 nee ja totaal

Praktijk 1% 3% 1%

brug BK 8% 22% 11%

brug VHV 17% 24% 19%

brug GTHV 48% 18% 41%

vmbo B 2% 17% 5%

vmbo K 3% 5% 4%

vmbo T 9% 9% 9%

Havo 2% 0% 2%

Vwo 9% 2% 7%

n (100%) 5418 1532 6950

Bron: rapport Prestaties en loopbanen van zorgleerlingen, Roeleveld e.a., 2013

Zoals verwacht kon worden gaan de zorgleerlingen vaker dan de 

niet-zorgleerlingen naar lagere onderwijstypen als het praktijkonderwijs en 

de beroepsgerichte leerwegen (zowel ongedeeld vmbo basis en vmbo kader als 

een brugklas met vmbo basis/kader). Verder gaan ze ook vaker naar een brede 

brugklas vmbo/havo/vwo. Ze gaan vooral minder naar een avo-brugklas (brug 

GTHV) en naar ongedeeld havo en vwo. 

Deze ‘selectie’ zet zich vervolgens door in de verdere loopbaan. Bij ongedeelde 

klassen verschilt de loopbaan van wel- en niet-zorgleerlingen niet sterk; bij brede 

brugklassen eindigen zorgleerlingen duidelijk lager dan de niet-zorgleerlingen.

We geven twee illustraties (zie voor Roeleveld e.a., 2013). Allereerst leerlingen 

die starten in een (ongedeelde) brugklas BK, met vmbo-B en vmbo-K.
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Tabel 7.9  Zorgleerlingen en niet-zorgleerlingen, gestart in 2005/06 in een brugklas BK: 
hoogst behaalde diploma’s, diploma rendement, schoolverlaters zonder diploma, gemiddelde 
verblijfsduur

Start in 2005/06: brugklas BK brugklas BK

 niet-zorgleerlingen zorgleerlingen

 
(hoogste) 

diploma

gem 

duur

(hoogste) 

diploma

gem 

duur

 N % (jaren) N % (jaren)

vmbo B 152 34% 4.1 143 42% 4.0

vmbo K 210 47% 4.0 124 36% 4.1

vmbo GT 40 9% 4.1 21 6% 4.0

Havo 4 1% 5.5 2 1% 6.0

totaal diploma's, rendement 406 91% 290 85%

totaal start (2005/06) 445 340

nog in VO (2011/12) 1 0

VO schoolverlater zonder 

diploma
38 9% 3.4 50 15% 3.6

gemiddeld niveau diploma's64           2.7           2.6

En vervolgens de verdere loopbaan van leerlingen die starten in een brede 

brugklas VHV, met vmbo t/m vwo.

-----------------------------------------------------

64  Voor de berekening van het gemiddelde niveau van de diploma’s is heeft praktijkonderwijs de 

waarde 1, vmbo B de waarde 2, vmbo K de waarde 3, vmbo GT de waarde 4, havo de waarde 5, en 

vwo de waarde 6. Een gemiddelde van 2.7 heeft het niveau aan tussen vmbo B en K, en dichter bij 

vmbo K dan bij vmbo B.
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Tabel 7.10  Zorgleerlingen en niet-zorgleerlingen, gestart in 2005/06 in een brede brugklas 
(alle vmbo, havo, vwo) : hoogst behaalde diploma’s, diploma rendement, schoolverlaters 
zonder diploma, gemiddelde verblijfsduur

Start in 2005/06: brugklas VHV brugklas VHV

 niet-zorgleerlingen zorgleerlingen

 
(hoogste) 

diploma

gem 

duur

(hoogste) 

diploma

gem 

duur

 N % (jaren) N % (jaren)

vmbo B 86 9% 4.1 91 25% 4.1

vmbo K 232 25% 4.1 123 33% 4.2

vmbo GT 290 31% 4.1 72 19% 4.2

Havo 158 17% 5.5 22 6% 5.6

Vwo 54 6% 6.0

totaal diploma's, rendement 820 88% 313 85%

totaal start (2005/06) 928 370

nog in VO (2011/12) 34 5

VO schoolverlater zonder diploma 74 8% 4.4 52 14% 3.5

gemiddeld niveau diploma's          3.8          3.0

7.7  Samenvatting

In het volgende overzicht vatten we de bevindingen van dit hoofdstuk samen. 

Links in het overzicht staan de inhoudelijke uitkomsten, rechts de gegevens 

over de bronnen. 
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Uitkomsten Bronnen en beschikbaarheid bestanden

Zorgleerlingen BAO

Ongeveer een kwart van de leerlingen in 

het BAO is een zorgleerling, volgens hun 

leerkrachten. Zorgleerling is gedefinieerd 

als een leerling die (volgens de leerkracht) 

speciale hulp of aandacht nodig heeft, 

en/of een specifieke beperking heeft, 

en/of voor wie een handelingsplan is 

opgesteld.  Vooral in groep 5 worden veel 

zorgleerlingen gerapporteerd. Jongens 

zijn vaker zorgleerling dan meisjes. 

Er is grote variatie in de mate van de 

problemen die zorgleerlingen hebben en 

er komen veel combinaties van problemen 

voor. 

Van de zorgleerlingen in het BAO heeft 

slechts een heel klein deel een rugzak 

(2,3% in groep 8, 2,0% in groep 5 en 

1,0% in groep 2). Eveneens bij een heel 

klein deel (1% of minder) loopt een 

procedure voor plaatsing in het SBO. Een 

substantiëler deel volgt een eigen leerlijn 

(8,5% in groep 8, 5,3% in groep 5, 3,2% in 

groep 2). 

Data van het cohortonderzoek COOL5-18, 

metingen 2008 en 2011, basisonderwijs. 

Betreft leerlingen in de groepen 2, 5 en 8.

Geen populatiegegevens, het gaat om 

steekproeven.  Data kunnen niet worden 

uitgesplitst naar SWV. 

De vermelde kengetallen zijn ontleend aan 

bestaande rapportages over COOL5-18 

(technisch rapport, tweede meting). 

Prestaties zorgleerlingen in BAO, SBO en 

SO cluster 4

Zorgleerlingen in het BAO scoren 

gemiddeld duidelijk lager op toetsen voor 

lezen, rekenen en woordenschat dan de 

niet-zorgleerlingen. Leerlingen in het SBO 

scoren  gemiddeld aanzienlijk lager dan 

de zorgleerlingen in het BAO. Leerlingen 

in cluster 4 presteren gemiddeld beter 

dan de leerlingen in het SBO (meetjaar 

2011, leerlingen in de leeftijdsgroep 

van groep 5 en groep 8 ).Het lijkt er op 

dat leerlingen in cluster 4 tussen groep 

5 en 8 minder vooruitgang boeken dan 

zorgleerlingen in het basisonderwijs, al 

is dit bij een cross-sectionele meting niet 

met zekerheid te zeggen.

Data van het cohortonderzoek COOL5-18, 

metingen 2008 en 2011, basisonderwijs, 

en  

data van het cohortonderzoek COOL 

Speciaal, meting 2011, SBO en clusters 3 

en 4 van het SO. 

Betreft leerlingen in de groepen 2, 

5 en 8 van het BAO en vergelijkbare 

leeftijdsgroepen in  het SBO en SO (maar 

in SBO en SO geen groep 2). 

De vermelde kengetallen zijn ontleend 

aan bestaande rapportages over deze 

cohortonderzoeken . 

Geen populatiegegevens, het gaat om 

steekproeven. Data kunnen niet worden 

uitgesplitst naar SWV.
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Uitkomsten Bronnen en beschikbaarheid bestanden

Loopbanen zorgleerlingen binnen het PO

Bij groep 2 heeft ongeveer 60% van de 

zorgleerlingen een ‘gewone’ loopbaan; 

28% is vertraagd en bijna 12% wordt 

verwezen: 8.3% naar SBO en 3.3 % 

naar SO. Bij groep 5 heeft 90% van de 

zorgleerlingen een ‘gewone’ loopbaan 

en is 6% vertraagd. In totaal 3.6% van de 

zorgleerlingen wordt na groep 5 verwezen 

(naar SBO 2.1% en naar SO 1.5%). 

Voor de gegevens over de loopbanen 

van zorgleerlingen zijn de data van 

COOL5-18 door de COOL-onderzoekers 

gekoppeld aan het databestand van het 

onderwijsnummer (BRON-PO), via het CBS. 

De vermelde kengetallen zijn ontleend 

aan het rapport Prestaties en loopbanen 

van zorgleerlingen.  

Geen populatiegegevens, het gaat om 

steekproeven. Data kunnen niet worden 

uitgesplitst naar SWV.

Loopbanen zorgleerlingen na het PO

Zoals verwacht kon worden 

gaan  zorgleerlingen vaker dan 

niet-zorgleerlingen naar lagere 

VO-onderwijstypen als het 

praktijkonderwijs en de beroepsgerichte 

leerwegen van het vmbo. Verder gaan ze 

ook vaker naar een brede brugklas vmbo/

havo/vwo. Ze gaan vooral minder naar 

een avo-brugklas en naar ongedeeld havo 

en vwo. 

Deze ‘selectie’ zet zich vervolgens door 

in de verdere loopbaan. Bij ongedeelde 

klassen verschilt de loopbaan van wel- 

en niet-zorgleerlingen verder niet sterk, 

maar bij brede brugklassen eindigen 

zorgleerlingen duidelijk lager dan de 

niet-zorgleerlingen.

Voor de gegevens over de loopbanen van 

zorgleerlingen zijn de data van PRIMA-6 

(de voorloper van COOL5-18)  door de 

COOL-onderzoekers gekoppeld aan het 

databestand van het onderwijsnummer 

(BRON-VO), via het CBS. 

De vermelde kengetallen zijn ontleend 

aan het rapport Prestaties en loopbanen 

van zorgleerlingen.  

Geen populatiegegevens, het gaat om 

steekproeven. Data kunnen niet worden 

uitgesplitst naar SWV.
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8 Loopbanen van leerlingen met een beschikking 
praktijkonderwijs of leerwegondersteuning

Over de loopbanen van de groep leerlingen die met een indicatie 

praktijkonderwijs (PrO) of leerwegondersteuning (lwoo) beginnen aan het 

voortgezet onderwijs zijn afzonderlijke gegevens beschikbaar. Die komen aan 

bod in dit hoofdstuk. We beschrijven de loopbanen van twee leerling-cohorten, 

op basis van onderzoek dat door het Kohnstamm Instituut is uitgevoerd in 

opdracht van de RVC’s en de Algemene Rekenkamer. 

8.1 Gegevensbronnen

Voor de toelating tot het praktijkonderwijs en voor het ontvangen van 

leerwegondersteuning in het vmbo moet een beschikking worden afgegeven 

door een Regionale Verwijzingscomissie (RVC) . Voor een beschikking 

praktijkonderwijs (PrO) en een beschikking leerwegondersteuning (lwoo) 

gelden bij ministerieel besluit vastgelegde criteria met betrekking tot de 

intelligentie en de leerachterstand van de leerling. Er zijn 16 regionale RVC’s, 

die hun registratie bijhouden in een landelijke database. In deze database 

worden alle beschikkingen in Nederland vastgelegd.

In de landelijke database van de RVC zijn van de leerlingen alleen de 

beschikkingen geregistreerd, van de onderwijsloopbaan na het ontvangen 

van de beschikking is niets vastgelegd. Door de leerlingen te koppelen met de 
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microdatabestanden65 op het CBS66 zijn de bovengenoemde leerlingcohorten 

gevolgd in hun onderwijsloopbaan en op hun eerste schreden op de 

arbeidsmarkt. 

Bij het CBS duurt het ongeveer een jaar voordat gegevens over een afgesloten 

schooljaar of kalenderjaar ter beschikking komen voor onderzoek. 

Op dit moment zijn de onderwijsgegevens van schooljaar 2011/12 

beschikbaar. Het bestand met onderwijsgegevens van het schooljaar 2012/13 

zal ongeveer in september 2013 beschikbaar komen. 

Voor de posities op de arbeidsmarkt en gegevens over uitkeringen, zoals 

wajong, zijn gegevens per kalenderjaar beschikbaar. De gegevens van 2012 

komen naar verwachting begin 2014 beschikbaar, op dit moment zijn de 

gegevens tot en met kalenderjaar 2011 beschikbaar.

8.2 Het PrO cohort 2005/06 en het lwoo cohort 2005/06

Voor de leerlingen met een beschikking praktijkonderwijs maken we gebruik 

van het onderzoek naar de loopbanen van leerlingen in het praktijkonderwijs, 

dat wij recent hebben afgerond (Koopman en Voncken, 201267). In dit 

onderzoek analyseren we het PrO cohort 2005/06, de leerlingen met een 

beschikking praktijkonderwijs, die in het schooljaar 2005-06 in het VO 

zijn gestart. Van de leerlingen het PrO cohort is hun onderwijsloopbaan 

onderzocht, en hun arbeidsloopbaan na het verlaten van het onderwijs. In de 

kengetallen voor dit hoofdstuk komt alleen de onderwijsloopbaan aan de orde.

65  De microdatabestanden zijn de gegevensbestanden op het CBS met gegevens op microniveau, 

het niveau van de individuen. In deze microdatabestanden wordt een veelheid van gegevens 

vastgelegd, zoals onderwijs, arbeid, inkomen, uitkering, etc. Voor een overzicht zie  

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/catalogi/catalogus-microdatabestanden-thema/

default.htm . 

De inhoud van de microdatabestanden met onderwijsgegevens is identiek aan de 

onderwijsbestanden van DUO.

66  Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek kunnen onderzoeksbestanden worden verrijkt, 

aangevuld, met gegevens die het CBS registreert. Deze koppeling vindt plaats door het CBS, aan 

de onderzoekers worden alleen anonieme bestanden verstrekt. Dit koppelen wordt aangeduid met 

verrinnen, dat wil zeggen, de leerlingen krijgen een nietszeggende, maar unieke code, dus niet het 

sofinummer of onderwijsnummer, waarmee leerlingen anoniem in de microdatabestanden van 

het CBS kunnen worden gevolgd. In onze onderzoeken met leerlingen met een beschikking PrO of 

LWOO kan meer dan 96% van de leerlingen worden gekoppeld.

67  Koopman, P.N.J., Voncken, E. (2012). PrO-loopbanen van zes jaar. Loopbanen in onderwijs en arbeid 

van leerlingen met een beschikking Praktijkonderwijs, 2005/06 – 2010/11. Amsterdam: Kohnstamm 

Instituut. (Rapport 881, projectnummer 40548).

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/catalogi/catalogus-microdatabestanden-thema/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/catalogi/catalogus-microdatabestanden-thema/default.htm
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Voor een ander recent onderzoek voor de Algemene Rekenkamer (Koopman en 

Voncken, 201368) analyseerden we het lwoo cohort 2005/06, de leerlingen met 

een beschikking lwoo die in het schooljaar 2005/06 in het VO zijn gestart. 

Voor het schooljaar 2005/06 hebben 8.481 leerlingen in Nederland een 

beschikking praktijkonderwijs gekregen. Er bleken loopbaananalyses mogelijk 

voor 73% van deze leerlingen69. Er is dus sprake van een zeer grote steekproef.

Over de onderwijsloopbanen van het PrO cohort 2005/06 is gerapporteerd tot 

en met zes jaar na de start in het vo, tot en met schooljaar 2010/11. Voor de 

kengetallen in dit rapport geven we ook de gegevens van schooljaar 2011/12. 

Over het schooljaar 2006/07 wordt voor het PrO cohort niet gerapporteerd. Het 

praktijkonderwijs verschijnt in de onderwijsstatistieken van het CBS namelijk 

pas vanaf schooljaar 2007/08. 

Het lwoo cohort 2005/06 bestaat uit alle leerlingen in Nederland die in 2005 

een beschikking leerwegondersteuning hebben gekregen. Hier is dus geen 

sprake van een steekproef. Het analysebestand bestaat alleen uit de leerlingen 

die gematcht konden worden met de CBS-bestanden70. Het lwoo cohort 

2005/06 bestaat uit 24. 209 leerlingen. 

Voor dit cohort is gerapporteerd tot en met zeven jaar na de start in het 

vo, schooljaar 2011/12. De behaalde diploma’s voor beide cohorten zijn 

beschikbaar tot en met schooljaar 2010/11. Er wordt niet gerapporteerd per 

samenwerkingsverband, maar deze gegevens zijn wel beschikbaar bij de 

onderzoekers.

8.3 Pro cohort 2005/06: onderwijsbestemmingen en behaalde diploma’s

In tabel 8.1 geven we de onderwijsposities van de leerlingen in het PrO cohort 

weer tussen 2005/06 en 2011/12.

68  Koopman, P., Voncken, E. (2013). Lwoo-loopbanen in beeld. De Loopbanen van leerlingen met een 

beschikking lwoo tussen 2005 en 2012. Onderzoek voor de Algemene Rekenkamer. Rotterdam, 

Actis Advies, Amsterdam, Kohnstamm Instituut. (Rapport 899, projectnummer 40593).

69 Zie voor meer informatie Koopman & Voncken, 2012. 

70 Het matchingspercentage van het lwoo-cohort is 96.2%.



134

Tabel 8.1 Onderwijsbestemmingen van het PrO cohort 2005/06, tussen 2005/06 en 2011/12. 
Percentages leerlingen

 2005/06 .. 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Praktijkonderwijs 74% 66% 60% 42% 18% 1%

vmbo/havo/vwo 6% 2% 0% 0%

vmbo-basisberoeps 10% 17% 16% 3% 0%

vmbo-basisberoeps 

leer-werktraject 2% 3% 1% 0%

vmbo-basisberoeps assistent 

opleiding 1% 1% 0% 0% 0%

vmbo-basis/kaderberoeps 5% 1% 0%

vmbo-kaderberoeps 0% 2% 3% 1% 0%

vmbo-gemengd/theoretisch 0% 1% 1% 0% 0%

havo/vwo 0% 0% 0% 0% 0%

mbo-1 1% 4% 12% 11% 6%

mbo-234 1% 3% 26% 38% 37%

opdc, isk 5%

geen onderwijs, leerplichtig 2% 6% 0%

geen onderwijs, niet leerplichtig 5% 4% 15% 33% 55%

totaal (100%) 6.159 6.159 6.159 6.159 6.159 6.159

Bron: Koopman en Voncken (2012), tabellen 1, 2a, 6a, 11a, 16a gecombineerd. Gegevens 
2011/12 nog niet gepubliceerd

Van links naar rechts is de loopbaanontwikkeling van het PrO-cohort te volgen.

In 2005/06 start 74% van de leerlingen met een PrO-beschikking in het 

praktijkonderwijs, de rest start elders in het VO. 

In 2007/08 zit 66% van de leerlingen nog steeds in het praktijkonderwijs, 7% 

heeft het onderwijs verlaten, waarvan 2% nog leerplichtig is.

In 2011/12 zit 1% van het cohort nog in het praktijkonderwijs, 43% zit in het 

mbo, 55% van de leerlingen van het pro cohort volgt geen onderwijs meer.

Voor het onderwijssucces van de leerlingen in dit cohort is het hoogste 

diploma berekend, de combinatie van het hoogst behaalde diploma in het VO 

en het hoogst behaalde diploma in het mbo. De behaalde diploma’s zijn op dit 

moment beschikbaar tot en met schooljaar 2010/11.
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Tabel 8.2 Hoogst behaalde diploma in vo en mbo, tot en met schooljaar 2010/11. Pro cohort 
2005/06

 N %

Vo 752 12%

mbo-assistent 1.609 26%

mbo basisberoeps 867 14%

mbo-vakopleiding 34 1%

Geen 2.897 47%

totaal (100%) 6.159  

Bron: PrO loopbanen onderzoek Kohnstamm Instituut. Nog niet gepubliceerd

Anno 2010-11 heeft 47% van de leerlingen van het pro cohort nog geen 

diploma behaald. 12% heeft als hoogste een diploma behaald in het vo, 41% een 

diploma in het mbo. 

De VO-diploma’s die de jongeren hebben behaald zijn voornamelijk vmbo-b 

diploma’s. In de tabellen waarin de behaalde diploma’s in het vo en het 

mbo zijn gecombineerd is geen verdere uitsplitsing gemaakt naar het type 

vmbo-diploma. 

De behaalde diploma’s zijn een tussenstand, ze geven nog geen eindsituatie 

weer. Van het PrO-cohort volgt 45% van de jongeren in 2011-12 nog onderwijs, 

en kan nog diploma’s behalen.

8.4 Lwoo cohort 2005/06: onderwijsbestemmingen en behaalde diploma’s

In de tabel 8.3 worden de onderwijsposities van het lwoo cohort weergegeven 

tussen 2005/06 en 2011/12.
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Tabel 8.3 Bestemmingen van het lwoo-cohort 2005/06, tussen 2005/06 en 20011/12 (in %)

 2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/12

Praktijkonderwijs*  1% 1% 1% 0% 0%

PrO, assistentenopleiding   0% 0% 0% 0%

brug: vmbo-b/k 30% 29% 1% 0% 0%

brug: vmbo/havo/vwo 28% 25% 2% 0% 0% 0% 0%

brug: vmbo-GT/havo/vwo 0% 0% 0%

vmbo-Bb 33% 31% 57% 53% 4% 0% 0%

vmbo-Bb assistentenopleiding 0% 0% 0% 0% 0%  

vmbo-Kb 6% 8% 25% 25% 3% 0% 0%

vmbo-Gl of vmbo-Tl 3% 4% 8% 8% 2% 0% 0%

vavo: vmbo-Gl of 

vmbo-Tl
0% 0% 0% 0% 0% 0%

Havo  0% 0% 0% 1% 1% 0%

vavo: havo   0% 0% 0% 0% 0%

Vwo  0% 0% 0% 0% 0% 0%

vavo: vwo     0% 0% 0%

Assistent 0% 1% 3% 6% 3% 1%

Basisberoeps  0% 0% 3% 49% 48% 22%

Vakopleiding 0% 0% 1% 12% 15% 27%

middenkader (en specialist) 0% 0% 1% 12% 14% 16%

geen vo, mbo, vavo 2% 4% 5% 10% 18% 33%

Totaal (100%) 24.209 24.209 24.209 24.209 24.209 24.209 24.209

Bron: Koopman en Voncken (2013)
*Vavo= voortgezet algemeen volwassenen onderwijs
**Registratie van leerlingen praktijkonderwijs door CBS vindt sinds 2007 plaats, daarom zijn de  
eerste cellen van 2005/06 en 2007/07leeg

Van links naar rechts is de loopbaanontwikkeling van het lwoo-cohort te 

volgen.

In 2005/06 starten de meeste leerlingen in het vmbo-b, 33%. Van het 

lwoo-cohort gaat 9% naar vmbo-k of vmbo-t. In totaal 58% van het cohort start 

in een brugklas.

In het tweede jaar, in 2006/07 volgen de meeste leerlingen nog steeds 

vmbo-b, 31%. Van het lwoo-cohort gaat 12% naar vmbo-k of vmbo-t, 1% is naar 
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opgestroomd naar havo/vwo of mbo. In totaal 54% van het cohort zit nog in 

een brugklas.

In het derde jaar, in 2007/08, zit 57% van de leerlingen in het vmbo-b, 33% in 

het vmbo-k of vmbo–gt. Ruim 1% is naar opgestroomd naar havo/vwo of mbo. 

In totaal 4% van het cohort zit nog in een brugklas, 4% heeft het onderwijs 

verlaten.

In het zevende jaar, in 2011/12, zit 66% van het lwoo-cohort in het mbo, 1% in 

het vo, en heeft 33% het onderwijs verlaten.

Voor het onderwijssucces is het hoogste diploma berekend, de combinatie 

van het hoogst behaalde diploma in het vo en het hoogst behaalde diploma in 

het mbo. De behaalde diploma’s zijn op dit moment beschikbaar tot en met 

schooljaar 2010/11.

Tabel 8.4 Het hoogst behaalde diploma in het vo (rijen) en het hoogst behaalde diploma in het 
mbo (kolommen), tot en met 2010/11. Lwoo cohort 2005/06

hoogst behaalde diploma in mbo

 (nog) 

geen

assistenten- 

opleiding

basisberoeps- 

opleiding

vak- 

opleiding

middenkader-

specialisten 

opleiding

totaal  

N

% 

(kol)

geen dipl. VO 3.221 1.250 867 96 40 5.474 23%

vmbo-b 5.938 321 5.056 53 1 11.369 47%

vmbo-k 4.678 23 669 192 8 5.570 23%

vmbo-gt 1.461 4 52 55 13 1.585 7%

havo 204 204 1%

vwo 7 7 0%

totaal 15.509 1.598 6.644 396 62 24.209 100%

% (rij) 64% 7% 27% 2% 0% 100%  

Bron: Koopman en Voncken (2013); tabel niet in eindrapport 
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Van de leerlingen van het lwoo cohort heeft:

- 77% van de leerlingen een vo-diploma behaald

-  23% geen vo-diploma behaald, maar hiervan zijn 2.253 leerlingen 

(1250+867+96+40) zonder VO diploma naar het mbo doorgestroomd 

en hebben daar een mbo diploma behaald.

-  De leerlingen in de gearceerde cellen, in totaal 6.447 leerlingen, 27%, 

zijn met een vo diploma doorgestroomd, en hebben daar ook een mbo 

diploma behaald.

-  Van de leerlingen van het lwoo cohort heeft in totaal 36% 

een mbo-diploma behaald, de meeste op mbo-2 niveau 

(basisberoepsopleiding) . Dit percentage en het niveau kunnen nog 

hoger worden als de leerlingen die nog in het mbo zitten een diploma 

behalen of een hoger diploma behalen.

Uit de combinatie van het behaalde diploma in het vo en het mbo is het 

hoogste diploma berekend. 

Tabel 8.5 Hoogst behaalde diploma in vo en mbo, tot en met schooljaar 2010/11.        
Lwoo cohort 2005/06

N %

3.221 (13%) jongeren geen (enkel) diploma behaald

12.288 (51%) jongeren als hoogste diploma een vo-diploma behaald

1.598 ( 7%) jongeren als hoogste een mbo niveau  1 diploma behaald

6.644 (27%) jongeren als hoogste een mbo-niveau 2 diploma 

(startkwalificatie) behaald

396 ( 2%) jongeren als hoogste een mbo-niveau 3 diploma behaald

62 ( 0%) jongeren haalden als hoogste een mbo-niveau 4 diploma

Totaal 24.209 (100%)

Bron: Koopman en Voncken (2013)

De behaalde diploma’s zijn een tussenstand, ze geven nog geen eindsituatie 

weer. Van de jongeren van het lwoo cohort 2005/06 volgt 67% in 2011/12 nog 

onderwijs, en kan nog diploma’s behalen.
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8.5  Onderwijsloopbanen van overige geïndiceerde leerlingen met extra  

ondersteuning in het VO

Behalve leerlingen met een indicatie PrO of lwoo zijn er in het VO nog 

leerlingen met een LGF-indicatie. Zij volgen onderwijs in het regulier onderwijs 

met rugzak of nemen deel aan het VSO. Over deze leerlingen zijn momenteel 

geen onderwijsloopbanen bekend. Er zijn wel data aanwezig waarmee 

dit nagegaan kan worden (onderwijsnummerbestanden gekoppeld aan 

LGF-indicaties). Dit vergt echter nieuwe analyses, die niet ondernomen konden 

worden in het kader van dit onderzoek. 

In 2014 komen verder ook data beschikbaar over toetsprestaties van 

leerlingen in het VSO, omdat het VSO is opgenomen in de tweede 

meting van COOL Speciaal (dit was in de eerste meting niet het geval). 

In COOL5-18 is het in beginsel ook mogelijk om analyses te doen op 

toetsprestaties van LGF-leerlingen in het regulier VO, na koppeling met de 

onderwijsnummerbestanden. COOL5-18 bevat namelijk ook data van leerlingen 

in het derde leerjaar van het VO. Het zal echter niet goed mogelijk zijn om 

deze gegevens te vergelijken met de toekomstige data over prestaties van 

leerlingen in het VSO, omdat de onderzoeksinstrumenten voor beide groepen 

verschillen (de toetsen en vragenlijsten van regulier COOL5-18 in het VO zijn 

voor de VSO-leerlingen te moeilijk en niet goed op één lijn te krijgen met de 

toetsen die in het SO worden gebruikt). 

8.6  Samenvatting

In het volgende overzicht vatten we de bevindingen van dit hoofdstuk samen. 

Links in het overzicht staan de inhoudelijke uitkomsten, rechts de gegevens 

over de bronnen. 
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Uitkomsten Bronnen en beschikbaarheid bestanden

Loopbanen leerlingen met indicatie 

praktijkonderwijs 

Van de leerlingen met een beschikking 

praktijkonderwijs start in 2005/06 74% ook 

daadwerkelijk in het praktijkonderwijs, 

de rest stroomt elders in het VO (vooral 

vmbo-b met lwoo). 

Anno 2010-11 heeft 12% een diploma 

behaald in het VO (vooral vmbo-b) en 41% 

een diploma in het mbo. De overige 47% 

heeft in 2010/11 nog geen diploma, maar 

45% volgt nog langer onderwijs, en kan dus 

nog diploma’s behalen.

Landelijke RVC database met gegevens 

over beschikkingen praktijkonderwijs 

en leerwegondersteuning 

(populatiegegevens), gekoppeld aan CBS 

gegevens over onderwijsloopbanen. 

Koppeling mogelijk sinds 2007/08.

Kengetallen ontleend aan bestaande 

rapporten over de loopbanen van een 

cohort leerlingen dat in 2005/06 gestart 

is in het VO. Leerlingen gevolgd tot 

2011/12. 

Vervolgonderzoek mogelijk (op de 

verdere loopbanen van dit cohort of bij 

nieuwe cohorten), maar daarin is nog niet 

voorzien. 

Kengetallen per SWV mogelijk, alleen 

voor dit cohort.

Loopbanen leerlingen met indicatie 

leerwegondersteuning 

Van de leerlingen met een beschikking 

leerwegondersteuning start in 2005/06 33% 

in het vmbo-b, 9% in vmbo-k of vmbo-t. 

In totaal 58% van het cohort start in een 

brugklas. In het zevende jaar, in 2011/12, 

zit 66% van het lwoo-cohort in het mbo, 

1% in het vo, en heeft 33% het onderwijs 

verlaten.

Ruim driekwart heeft na zeven jaar een 

VO-diploma behaald en ongeveer de 

helft (ook al) een mbo-diploma, meestal 

op mbo-2 niveau. Een groot deel van de 

leerlingen zit nog in het mbo en heeft daar 

nog uitzicht op een diploma of op een 

hoger diploma. 

 

Landelijke RVC database met gegevens 

over beschikkingen praktijkonderwijs 

en leerwegondersteuning 

(populatiegegevens), gekoppeld aan CBS 

gegevens over onderwijsloopbanen. 

Koppeling mogelijk sinds 2007/08.

Kengetallen ontleend aan bestaande 

rapporten over de loopbanen van een 

cohort leerlingen dat in 2005/06 gestart 

is in het VO. Leerlingen gevolgd tot 

2011/12. 

Vervolgonderzoek mogelijk (op de 

verdere loopbanen van dit cohort of bij 

nieuwe cohorten), maar daarin is nog niet 

voorzien.

Kengetallen per SWV mogelijk, alleen 

voor dit cohort.
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9 Arbeidsloopbaan PrO leerlingen

Om te kunnen nagaan hoe het leerlingen die extra ondersteuning krijgen in het 

onderwijs uiteindelijk vergaat na afronding van hun onderwijsloopbaan, zijn 

gegevens over de arbeidsloopbaan nodig. De ECPO vroeg om na te gaan welke 

gegevens hierover beschikbaar zijn. Hiervoor kan gedacht worden aan drie 

mogelijke bronnen:

-  CBS statistieken over arbeidsmarktpositie (werk/geen werk, inkomen 

e.d.), gerelateerd aan het hoogste behaalde onderwijsniveau;

-  specifieke uitstroomonderzoeken van leerlingen die het VSO of het 

praktijkonderwijs hebben bezocht;

-  cohortgegevens waarin onderwijsloopbanen gevolgd worden tot en met 

de eerste jaren op de arbeidsmarkt.

In verband met de beperkte tijd die voor dit onderzoek beschikbaar was zijn de 

eerste twee mogelijke databronnen niet verkend. We hebben ons beperkt tot de 

derde bron. Dit type gegevens is tot nu toe alleen beschikbaar voor leerlingen 

in het praktijkonderwijs, vandaar dat in dit hoofdstuk alleen die groep aan de 

orde komt. We gaan ook in op de vraag hoe dat ook onderzocht zou kunnen 

worden voor lwoo- en rugzakleerlingen. 

9.1 Gegevensbronnen 

Voor dit hoofdstuk zijn dezelfde gegevensbronnen gebruikt als in het vorige 

hoofdstuk 8, de Landelijke RVC-VO database en de microdatabestanden van 

het CBS. Zie verder bij hoofdstuk 8. 

Voor de beschrijving van de manier waarop de beschikkingen praktijk-onderwijs 

worden afgegeven door de RVC’s VO en de registratie van deze gegevens in de 

landelijke RVC VO database verwijzen we naar hoofdstuk 2. 
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9.2  Pro cohort 2005/06: Onderwijs, wajong en arbeid na zes en zeven jaar

De leerlingen van het PrO cohort 2005/06, waarover we in het vorige hoofdstuk 

rapporteerden, zijn gevolgd in hun onderwijsloopbaan, maar ook in hun eerste 

schreden op de arbeidsmarkt. Het meest recente onderzoek naar de loopbanen 

van deze leerlingen is van 201271. De leerlingen zijn hierin zes jaar gevolgd tot 

en met het schooljaar 2010/1172.  

Tabel 9.1 laat zien waar de leerlingen uit het Pro cohort 2005/06 zich zes jaar 

na de start in het voortgezet onderwijs bevonden. 

Tabel 9.1 Tussenbalans na 6 jaar, onderwijs, wajong en arbeid, in 2010/11.            
PrO-cohort 2005/06.

          wajong     totaal

 nee ja aantal %

geen onderwijs, geen werk 598 453 1.051 17,1%

Pro 758 320 1.078

67,2%
vmbo/havo/vwo 25 1 26

mbo 1 549 134 683

mbo 234 2.260 94 2.354

werk <25 uur 411 173 584
15,7%

werk >= 25 uur 313 70 383

Totaal 4.914 1.245 6.159 100%

Bron:  RVC-VO database en CBS-microdatabestanden onderzoeken Kohnstamm Instituut 
en Actis 2007-2012

Na zes jaar volgt 67% van het PrO cohort 2005/06 nog onderwijs, 16% werkt, 

en 17% volgt geen onderwijs en heeft geen werk. 1.245 leerlingen, 20% , hebben 

een wajong-uitkering.

71  Koopman, P.N.J., Voncken, E. (2012). PrO-loopbanen van zes jaar. Loopbanen in onderwijs en 

arbeid van leerlingen met een beschikking Praktijkonderwijs, 2005/06 – 2010/11. Amsterdam: 

Kohnstamm Instituut. (Rapport 881, projectnummer 40548).

72  Inmiddels zijn op het CBS ook de gegevens van 2011 beschikbaar, maar deze hebben we nog niet 

kunnen analyseren. De gegevens van 2012 komen naar verwachting in 2014 beschikbaar voor 

onderzoek.
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Inmiddels, anno 2013, kan het cohort zeven jaar worden gevolgd, tot en met 

schooljaar 2011/12. We geven hiervan in tabel 9.2 voorlopige resultaten73.  

Uitsplitsing naar ja/nee wajong kon hierin nog niet worden gemaakt. 

Tabel 9.2 Tussenbalans na 7 jaar, onderwijs en arbeid, in 2011/12. PrO-cohort 2005/06.

 wajong totaal

 aantal %

geen onderwijs, geen werk 1.588 25,8%

Pro 86

44,7%

vmbo/havo/vwo 5

mbo 1 383

mbo 234 2.280

werk <25 uur 1.092
29,5%

werk >= 25 uur 725

Totaal 4.560 1.799 6.159 100%

bron:   RVC-VO database en CBS-microdatabestanden  
onderzoeken Kohnstamm Instituut 2007-2012. Nog niet gepubliceerd.

Na zeven jaar volgt 45% van het PrO cohort 2005/06 nog onderwijs, 30% werkt, 

en 26% volgt geen onderwijs en heeft geen werk. 1.799 leerlingen, 29%, hebben 

een wajong-uitkering.

9.3   Pro cohort 2005/06: Informatie over de banen van de werkende  

jongeren die geen onderwijs meer volgen

De gegevens over de banen zijn verwerk tot en met het zesde jaar, 2010/11.

Van het PrO cohort 2005/06 zijn er in 2010/11 in totaal 967 jongeren met 

betaald werk, en die geen onderwijs meer volgen.

73 Nog niet gepubliceerd.
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Van de banen van deze jongeren is informatie over : 

- Cao

- Economische activiteit van het bedrijf 

- Aard van de arbeidsverhouding

- Sector

- Aanstelling

De gegevens hierover komen uit Koopman en Voncken (2012).

Tabel 9.3 De CAO waaronder de werkende jongeren vallen.  
Pro-cohort 2005/06, jaar 2010, de werkende jongeren die geen onderwijs meer volgen.

N %

particuliere bedrijven 856 89%

gesubsidieerde sector 97 10%

Onderwijs 5 1%

Defensie 8 1%

Gemeenten 1 0%

Totaal 967 100%

Voor de indeling in CAO’s volgen we de indeling die het CBS hanteert. 89% 

van de werkende jongeren werkt bij particuliere bedrijven en 10% in de 

gesubsidieerde sector. 

Tabel 9.4 De aard van de dienstverhouding van de werkende jongeren.  
Pro-cohort 2005/06, jaar 2010, de werkende jongeren die geen onderwijs meer volgen.

 N %

Arbeidsovereenkomst 727 75%

Stagiair 30 3%

Thuiswerker 4 0%

wet sociale werkvoorziening (WSW) 26 3%

Uitzendkracht 163 17%

persoonlijke arbeid tegen beloning 1 0%

ontslag uitkering 14 1%

Onbekend 2 0%

Totaal 967 100%
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Voor de indeling in aard van de dienstverhouding volgen we de indeling die het 

CBS hanteert. 75% van de werkende jongeren heeft een arbeidsovereenkomst, 

17% is uitzendkracht.

Van de jongeren heeft 75% een aanstelling voor bepaalde tijd, 25% een 

aanstelling voor onbepaalde tijd (geen tabel).

9.4  Stand van zaken in 2013 en verdere onderzoeksmogelijkheden.

Op dit moment is er één cohort leerlingen met een beschikking 

praktijkonderwijs het PrO cohort 2005/06, dat nu 7 jaar is gevolgd. Inmiddels 

is er ook een Lwoo cohort 2005/06, bestaande uit de gehele Nederlandse 

populatie leerlingen die in 2005/06 een beschikking lwoo hebben gekregen 

(Koopman en Voncken (2013)74. Dit cohort is alleen nog maar gevolgd in hun 

onderwijsloopbaan, voor zeven jaar. Er is nog geen onderzoek gedaan naar de 

positie op de arbeidsmarkt, maar het lwoo cohort is er klaar voor.

Met de gegevens in de microdatabestanden van het CBS, kunnen ook andere 

cohorten zorgleerlingen in hun onderwijs- en arbeidsloopbaan worden gevolgd, 

zoals de zorgleerlingen uit Cool5-18 en Cool Speciaal en de leerlingen met een 

rugzakje.

In de cohortstudies beoordelen leerkrachten welke leerlingen zorgleerlingen 

zijn, en ook deze data kunnen met de gegevens uit de microdatabestanden van 

het CBS worden verrijkt75, met gegevens over de verdere schoolloopbanen van 

de leerlingen en hun posities op de arbeidsmarkt. 

De cohortstudies Cool5-18 en Cool Speciaal zijn representatieve steekproeven, 

waarvoor alleen landelijke kengetallen kunnen worden berekend.

De gegevens over de rugzakjes van leerlingen zijn bekend en beschikbaar 

via DUO. Als de LGF-gegevens ook bij het CBS beschikbaar zijn zijn de 

arbeidsloopbanen direct koppelbaar en beschikbaar voor onderzoek. Als 

de gegevens alleen bij DUO beschikbaar zijn moeten de LGF-gegevens eerst 

worden ingebracht bij het CBS, maar dit is slechts een kleine technische hobbel.

74  Koopman, P., Voncken, E. (2013). Lwoo-loopbanen in beeld. De Loopbanen van leerlingen met een 

beschikking lwoo tussen 2005 en 2012. Onderzoek voor de Algemene Rekenkamer. Rotterdam, 

Actis Advies, Amsterdam, Kohnstamm Instituut. (Rapport 896, projectnummer 20559).

75  Over de wijze waarop bestanden uit Cool met de CBS microdatabestanden met gegevens over de 

arbeidsloopbanen kunnen worden gekoppeld zie hoofdstuk 8, over verrinnen en anoniem volgen.
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Voor het PrO cohort 2005/06 zijn de landelijke gegevens weergegeven, en 

er zijn gegevens weergegeven per RVC-regio. Nederland is hierbij opgedeeld 

volgens de gebieden van de 16 RVC’s. Er is geen onderscheid gemaakt 

naar samenwerkingsverband, maar dit behoort wel tot de mogelijkheden. 

Het PrO cohort 2005/06 en de microdatabestanden van het CBS bevatten 

gegevens op individueel leerling niveau, met gegevens over de postcode 

en de woonplaats van de leerlingen. Hierop kan de indeling van de nieuwe 

samenwerkingsverbanden worden toegepast.

Een eventueel nieuw PrO cohort, met als startjaar het schooljaar 2007/08 of 

later76, is een populatiebestand voor geheel Nederland, op basis waarvan ook 

kengetallen per samenwerkingsverband worden berekend.

Het lwoo cohort 2005/06 staat klaar, en in principe kunnen hier de gegevens 

over banen en uitkeringen aan worden gekoppeld en geanalyseerd, en kunnen 

kengetallen per samenwerkingsverband worden berekend.

9.5  Samenvatting

In het volgende overzicht vatten we de bevindingen van dit hoofdstuk samen. 

Links in het overzicht staan de inhoudelijke uitkomsten, rechts de gegevens 

over de bronnen. 

76  De basis voor het pro cohort 2005/06 ligt bij de landelijke RVC VO database en de 

gegevensverzameling op de scholen. Hiermee is uiteindelijk een respons op leerlingniveau bereikt 

van 73% .Vanaf 2007/08 hoeven geen gegevens meer te worden verzameld op de scholen, omdat 

ook het praktijkonderwijs inde onderwijsbestanden opgenomen. Na koppeling met de RVC VO 

database is er per definitie een dekking van vrijwel 100%.
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Uitkomsten Bronnen en beschikbaarheid bestanden

Onderwijs en arbeid

Na zes jaar volgt 67% van het PrO cohort 

2005/06 nog onderwijs, 16% werkt, en 

17% volgt geen onderwijs en heeft geen 

werk. 1.245 leerlingen, 20% , hebben een 

wajong-uitkering.

Na zeven jaar volgt 45% van het PrO 

cohort 2005/06 nog onderwijs, 30% werkt, 

en 26% volgt geen onderwijs en heeft geen 

werk. 1.799 leerlingen, 29%, hebben een 

wajong-uitkering.

Landelijke RVC database met gegevens 

over beschikkingen praktijkonderwijs 

en leerwegondersteuning 

(populatiegegevens), gekoppeld aan CBS 

gegevens over onderwijsloopbanen en de 

arbeidsmarkt. Koppeling mogelijk sinds 

2007/08.

Leerlingen gevolgd tot 2011/12. 

Van de zorgleerlingen zijn anno 

2013 alleen van de leerlingen van het 

PrO-cohort 2005/06 de posities op de 

arbeidsmarkt beschikbaar na zes jaar 

(2010/11). Van het zevende jaar is alleen 

bekend of men betaalde arbeid heeft. 

Kengetallen tot en met zesde jaar 

ontleend aan bestaande rapporten over de 

loopbanen van het Pro cohort 2005/06.

De kengetallen met betrekking tot 

onderwijs en arbeid in het zevende jaar 

van dit cohort zijn wel in dit rapport 

opgenomen, maar er is nog niet over 

gepubliceerd.

Kengetallen per SWV mogelijk, alleen voor 

dit cohort.

Werkende jongeren.

Werkende jongeren zijn de jongeren 

die geen onderwijs meer volgen, en wel 

betaald werk verrichten. 

In het zesde jaar na de start van het VO, 

in 2010/11, is 30% van het PrO cohort 

2005/06 werkende jongere.

Van de werkende jongeren werkt 89% 

bij particuliere bedrijven en 10% in de 

gesubsidieerde sector.

Landelijke RVC database met gegevens 

over beschikkingen praktijkonderwijs 

en leerwegondersteuning 

(populatiegegevens), gekoppeld aan CBS 

gegevens over onderwijsloopbanen en de 

arbeidsmarkt. Koppeling mogelijk sinds 

2007/08.

Leerlingen gevolgd tot 2011/12. 
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Uitkomsten Bronnen en beschikbaarheid bestanden

Toekomstmuziek

Voor onderzoek dat zich richt op 

de arbeidsmarkt van startcohorten 

VO-leerlingen is een lange adem nodig, 

en de mogelijkheid om gegevens over de 

arbeidsloopbanen te kunnen koppelen 

aan de onderwijsnummerbestanden.

Het PrO cohort 2005/06 is hiervoor een 

van de weinige onderzoeksbestanden. 

Maar er ontstaan nieuwe mogelijkheden. 

Het lwoo-cohort 2005/06 (zie hoofdstuk 

8) kan worden verrijkt met de bestanden 

van het CBS. En ook biedt de landelijke 

RVC-VO database mogelijkheden 

ook oudere PrO- en lwoo cohorten 

te maken van voor 2005/06. Ook de 

COOL cohortonderzoeken bieden de 

mogelijkheden wel- en niet-zorgleerlingen 

in de bestanden van het CBS te volgen.

Om op basis van de RVC-database nieuwe 

cohorten te kunnen starten, moet de 

database hiervoor worden veiliggesteld, 

voordat op 1 januari 2014 de RVC’s 

ophouden te bestaan.
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10 Slotbeschouwing

In dit rapport hebben we een veelheid van voor Passend onderwijs relevante 

kengetallen verzameld, bedoeld als nulmeting voorafgaand aan de invoering 

van passend onderwijs in 2014. In de hoofdstukken 2 tot en met 9 is hierover 

gerapporteerd, voor alle indicatoren waarover de ECPO informatie wenste.  

Daarmee is een antwoord gegeven op twee van de onderzoeksvragen die de 

ECPO voor het onderhavige onderzoek heeft geformuleerd, namelijk

	 *	 	Voor welke indicatoren die de ECPO heeft geselecteerd zijn welke 

kengetallen mogelijk? In hoeverre zijn deze al beschikbaar, waar 

(welke bron) en hoe kunnen ze worden gedefinieerd?

	 *	 	Wat is, gebaseerd op de nu beschikbare data, de stand van zaken 

op de door de ECPO onderscheiden indicatoren, landelijk en in de 

afzonderlijke samenwerkingsverbanden PO en VO? (nulmeting)

De samenvattingen bij elk hoofdstuk  geven de huidige stand van zaken op 

hoofdlijnen weer, zowel voor de inhoudelijke uitkomsten als voor de databronnen. 

 

In  deze slotbeschouwing  gaan we in op de betekenis van deze uitkomsten 

voor de toekomst. We beperken ons daarbij tot de uitkomsten met betrekking 

tot beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de data voor de onderscheiden 

indicatoren. De vraag die we in dit hoofdstuk proberen te beantwoorden is wat 

er na invoering van Passend onderwijs nog mogelijk is aan herhaling van de 

hier gepresenteerde kengetallen, en welke acties daar eventueel voor nodig zijn. 

Leidraad daarbij zijn de twee andere onderzoeksvragen die de ECPO stelde: 

	 *	 	Is een selectie/zijn alternatieve indicatoren mogelijk of wenselijk, 

zo ja welke?

	 *	 	Welke aanbevelingen vloeien voort uit de bevindingen bij 1, 2 en 3?
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We beginnen dit hoofdstuk met een overzichtstabel waarin we voor de door 

ECPO onderscheiden indicatoren weergeven welke data en databronnen 

gebruikt zijn voor de huidige nulmeting en welke verwachting er is dat dit ook 

in de toekomst nog zo zal kunnen plaatsvinden.  

Vervolgens bespreken we voor de hoofdonderwerpen uit de tabel nader welke 

mogelijkheden er daadwerkelijk zijn om ook in de toekomst over de gewenste 

data te beschikken en doen we daarvoor enkele aanbevelingen.  

We gaan daarbij ook in op de vraag wie/welke instantie het meest geëquipeerd 

is om de betreffende gegevens te bewerken. 

Tot slot maken we enkele opmerkingen over het belang van monitoring en over 

de herhaalbaarheid van deze nulmeting wat betreft bewerking van de bestanden. 

10.1 Overzicht

Kengetal Databron periode kengetal 

per SWV te 

berekenen?

toekomst

Aantallen 

leerlingen

BAO website Passend 

Onderwijs, DUO

v.a. 2010/11 ja beschikbaar zo lang 

DUO registreert 

SBO

SO

VSO

website Passend 

Onderwijs, DUO

v.a. 2010/11 ja

VO website Passend 

Onderwijs, DUO

v.a. 2003/04 ja

Aantal 

geïndiceerde  

zorgleerlingen

LGF

BAO, SBO, 

VO

website Passend 

Onderwijs, DUO

v.a. 2011/12 ja beschikbaar zo lang 

DUO registreert

Beschik- 

kingen CVI

Inspectie, 

website Passend 

Onderwijs, DUO

ja CVI opgeheven per 

1.8.2014

Registratie 

afhankelijk van 

SWV’s PO en VO

Geïndiceerde 

leerlingen die voor 

het eerst naar SBO 

en (V)SO gaan 

kunnen ook worden 

gereconstrueerd uit 

bestanden DUO

Beschik- 

kingen PCL

geen centrale 

registratie

- nee
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Kengetal Databron periode kengetal 

per SWV te 

berekenen?

toekomst

Aantal 

niet-geïndiceerde 

zorgleerlingen

Herstart Landelijk 

Projectbureau van 

Herstart en Op de 

Rails

2008/09 

2009/10 

2010/11

2011/12

misschien als SWV’s blijven 

registreren

Op de Rails misschien

Rebound NJi 2008/09 

2009/10 

2010/11

nee

OPDC Inspectie 2009/10

2010/11

2011/12

nee

oude 

swv’s

?

LWOO, PRO VO website Passend 

Onderwijs 

en 

DUO

v.a. 2011/12

v.a. 2007/08

ja beschikbaar zo lang 

DUO registreert

Zorgleerlingen

beschikking PRO, 

LWOO

VO RVC VO landelijk ja RVC’s worden 

opgeheven per 

1.1.2015

Beschikkingen vanaf 

2014/15 door SWV’s 

VO

beschikbaarheid 

gegevens 

afhankelijk van 

registratie SWV’s VO

Geïndiceerde 

leerlingen die 

voor het eerst 

naar PRO gaan of 

als lwoo worden 

geregistreerd 

kunnen ook worden 

gereconstrueerd uit 

bestanden DUO

Eemland

RVC VO Pilot

Aantallen scholen, 

vestigingen en 

schoolbesturen

PO

VO

DUO ja beschikbaar zo lang 

DUO registreert
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Kengetal Databron periode kengetal 

per SWV te 

berekenen?

toekomst

Prestaties en 

loopbanen 

zorgleerlingen

prestaties 

PO

Cool Cool 

metingen in:

2008

2011

2014

CBS data 

jaarlijks 

vanaf 2010

nee hangt af van 

toekomst landelijke 

cohortonderzoeken

Onderwijs- 

loopbanen 

PO

Cool

CBS microdata- 

bestanden

hangt af van 

toekomst landelijke 

cohortonderzoeken;

koppeling met 

microdatabestanden 

CBS

VO 

onderwijs- 

loopbanen

RVC VO landelijk

CBS microdata- 

bestanden

RVC VO:

2005/06

CBS data 

jaarlijks 

vanaf 2007

ja RVC’s worden 

opgeheven per 

1.1.2015

Registratie 

afhankelijk van 

SWV’s VO

voortbestaan CBS

Arbeidsloopbaan 

zorgleerlingen

PrO- 

leerlingen

RVC VO landelijk RVC VO:

2005/06

Kwaliteitas-pecten 

van het onderwijs

VO

Zwak, zeer 

zwak

Inspectie 2009

2010

2011

2012

ja beschikbaar zo lang 

inspectie registreert

PO

zwak, zeer 

zwak

ja

SO

VSO

Onderwijsverslag 

inspectie, 

2012/2013.

ja

Leerling- 

zorg

Onderwijsverslag 

inspectie, 

2012/2013.

nee

Doorloop- 

tijden 

indicaties

CVI, Inspectie 2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

ja nee, CVI opgeheven 

per 1.8.14, of 

afhankelijk van 

registratie indicaties 

door SWV’s

Wacht- 

lijsten

- geen

Thuis- 

zitters

DUO - ja beschikbaar als DUO 

en gemeenten dit 

voor elkaar krijgen

Financiën PO

VO

MinOCW 2010/11

2011/12

2012/13

ja beschikbaar zo lang 

DUO registreert
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10.2   Aantallen leerlingen en aantallen leerlingen met extra    

ondersteuning 

Alle leerlingen 

De gegevens over aantallen leerlingen in verschillende schoolsoorten zijn 

beschikbaar bij DUO en zullen, zolang DUO dit blijft registreren, ook in de 

toekomst aanwezig zijn. Deze gegevens kunnen ook geordend worden naar 

samenwerkingsverband en ze kunnen tevens worden benut om grensverkeer 

tussen samenwerkingsverbanden te blijven volgen (door koppeling van 

postcode woonadres leerlingen en postcode van de school die de leerling 

bezoekt). Hier zijn geen specifieke acties voor nodig. Herhaling van de nu 

gepresenteerde kengetallen voor aantallen en grensverkeer kan worden belegd 

bij onderzoekers, maar ook bij DUO zelf. 

 

Leerlingen met extra ondersteuning 

Ingewikkelder wordt het als we kijken naar de aantallen leerlingen met extra 

ondersteuning. We hebben in dit rapport gezien dat de groep leerlingen in het 

basisonderwijs die extra aandacht of hulp nodig heeft volgens de leerkracht 

groot is: gemiddeld ongeveer een kwart van alle leerlingen. Het aandeel 

geïndiceerde leerlingen (rugzakleerlingen en leerlingen voor wie een verwijzing 

naar S(B)O gaande is) bedraagt echter slechts enkele procenten en is dus maar 

een fractie hiervan. De grote groep niet-geïndiceerde leerlingen, waar scholen 

wel extra hulp aan bieden, is niet traceerbaar in landelijke databases met 

populatiegegevens. Deze leerlingen zijn momenteel alleen traceerbaar in het 

cohortonderzoek COOL en ook daar vooralsnog alleen in het basisonderwijs. 

Wil dit gegeven ook in de toekomst behouden blijven dan zal dergelijk 

cohortonderzoek moeten worden voortgezet. De huidige metingen van het 

cohortonderzoek lopen tot en met 2014, over de periode daarna is nog niet 

bekend of voortzetting zal plaatsvinden.  

In het voortgezet onderwijs vindt in COOL geen aparte identificatie van 

zorgleerlingen plaats. Dat is wel mogelijk in het subcohort waarin leerlingen 

gevolgd worden vanaf het basisonderwijs tot in het voortgezet onderwijs, 

deze leerlingen zijn dan ook in het voortgezet onderwijs nog traceerbaar als 

‘zorgleerling volgens het basisonderwijs’. Dit betreft echter maar een deel van 

alle COOL-VO-leerlingen.  
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Om voor de niet-geïndiceerde zorgleerlingen populatiegegevens te 

verkrijgen, en daarmee ook de mogelijkheid om uitsplitsingen naar 

samenwerkingsverband mogelijk te maken, zou een procedure bedacht moeten 

worden waarmee elke reguliere school op uniforme wijze in kaart brengt welke 

leerlingen zij als ‘zorgleerling’ beschouwen. Hoewel niet onmogelijk, is een 

dergelijke procedure logistiek complex en belastend voor scholen. 

 

Rugzakjes en indicaties lwoo/PrO verdwijnen 

De leerlingen met extra ondersteuning die wel geïndiceerd zijn, zijn in 

het PO de leerlingen met rugzak in het regulier basisonderwijs en de 

leerlingen in het SBO en SO. In het VO zijn het naast de leerlingen met 

rugzak en de leerlingen in het VSO ook de leerlingen met een beschikking 

lwoo of PrO. Momenteel zijn al deze groepen traceerbaar, hetzij via hun 

registratie in DUO hetzij via hun registratie in de landelijke bestanden van 

de CvI’s en de RVC’s. Na de invoering van Passend onderwijs zal dat laatste 

echter niet meer, of niet meer systematisch, het geval zijn. De rugzakjes 

en (op termijn) de indicaties Pro en lwoo gaan immers verdwijnen. Het is 

dan geheel aan de samenwerkingsverbanden om de middelen voor extra 

ondersteuning toe te wijzen aan leerlingen en/of scholen en daarbij kan 

ieder samenwerkingsverband een eigen werkwijze volgen. Landelijke 

kengetallen zijn dan hiervoor niet meer mogelijk en vergelijkingen tussen 

samenwerkingsverbanden ook niet. Om toch binnen het regulier onderwijs nog 

leerlingen te kunnen traceren die zorgleerling zijn of als zodanig beschouwd 

worden door de school, zouden afspraken gemaakt moeten worden met 

samenwerkingsverbanden over de registratie van zulke leerlingen. Dit zal 

niet eenvoudig zijn, maar omdat samenwerkingsverbanden ook baat kunnen 

hebben bij ‘benchmarking’ is dit wellicht toch een begaanbare weg.  

 

Ontwikkelingsperspectief 

In bespreking/in onderzoek is momenteel de optie om bij DUO in ieder 

geval het aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief te registreren. 

De inspectie van het onderwijs vraagt op dit moment in het regulier 

basisonderwijs al om een gedocumenteerd ontwikkelingsperspectief als 

leerlingen een duidelijk van hun leeftijdgenoten afwijkend programma of 

leerlijn volgen. Dit wordt nu nog niet centraal geregistreerd, maar dat is in 

principe wel mogelijk. Het zal echter geen goede vervanging kunnen zijn van 
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de registratie van de huidige LGF- en lwoo/PrO-indicaties. Immers, lang niet 

alle zorgleerlingen volgen een eigen leerlijn, dit is in de regel alleen het geval 

als een leerling wat betreft cognitieve ontwikkeling sterk bij leeftijdgenoten 

achterblijft. In het gedifferentieerde stelsel van het voortgezet onderwijs is 

het begrip ‘eigen leerlijn’ bovendien minder goed bruikbaar. Leerlingen die in 

het VO fors gaan achterlopen op hun klasgenoten zullen immers in de regel 

afstromen naar een ander schooltype.  

 

Bovenschoolse voorzieningen 

De leerlingen die momenteel worden opgevangen in de voorzieningen 

Rebound, Herstart, Op de Rails en OPDC zijn momenteel nog traceerbaar, 

zij het niet optimaal. Tot nu worden er data verzameld door landelijke 

organisaties zoals NJI en Inspectie, maar voor de OPDC’s nog niet erg 

systematisch. Deze gegevens kunnen bovendien niet (allemaal) goed geordend 

worden naar samenwerkingsverband. Na invoering van Passend onderwijs 

vervallen deze registraties vermoedelijk, althans voor Rebound, Herstart en Op 

de Rails. Waarschijnlijk zullen ze door de samenwerkingsverbanden (deels) wel 

worden gecontinueerd (ze voorzien in een behoefte), maar dataverzameling 

over deelnemende leerlingen zal dan bij de SWV’s moeten plaatsvinden. 

Hetzelfde geldt voor de OPDC’s, hier kan de Inspectie mogelijk de taak krijgen 

om aantallen leerlingen in kaart te brengen.  

 

Leerlingen in SBO en (V)SO 

Voor de geïndiceerde leerlingen in het SBO en (VSO) verandert er niets. Deze 

blijven in de toekomst traceerbaar via DUO. 

 

Aanbevelingen: 

* het cohortonderzoek COOL5-18 voortzetten, ook na 2014 

*  nagaan of het mogelijk is met de samenwerkingsverbanden uniforme 

afspraken te maken over de registratie van leerlingen die in het regulier 

onderwijs extra ondersteuning krijgen; registratie van leerlingen met 

ontwikkelingsperspectief hierin meenemen, maar de registratie niet daartoe 

beperken

*  bevorderen dat samenwerkingsverbanden goede registraties bijhouden van 

deelname van leerlingen aan voorzieningen als Herstart, Rebound, Op de rails 

en OPDC’s en een instantie aanwijzen die deze data landelijk verzamelt.
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10.3  Scholen en schoolbesturen 

 

In hoofdstuk 3 zijn gegevens vermeld over ontwikkelingen in aantallen 

besturen en scholen en in grootte en breedte van besturen en scholen. Deze 

gegevens zijn allemaal te vinden bij het Ministerie van OCW en DUO en blijven 

in de toekomst beschikbaar, ook per samenwerkingsverband. De achterliggende 

vraag achter het in kaart brengen van deze gegevens is de bestuurbaarheid 

van een samenwerkingsverband. Er zijn geen blauwdrukken van een ideale of 

optimale mix van besturen. De relevantie van deze data voor de evaluatie van 

Passend onderwijs moet daarom wellicht nog eens worden doordacht. Indien 

gewenst, is voortzetting van metingen op dit onderwerp echter geen probleem.  

 

10.4  Prestaties en loopbanen 

 

Over prestaties van leerlingen die extra ondersteuning behoeven zijn geen 

populatiegegevens beschikbaar. Er zijn wel enkele gegevens hierover voor alle 

leerlingen, bij DUO en in BRON-PO en BRON-VO (Eindtoets basisonderwijs, 

diploma’s en examencijfers voortgezet onderwijs), maar deze zijn niet te 

onderscheiden naar leerlingen die extra ondersteuning krijgen, behoudens 

de LGF-geïndiceerde leerlingen en de leerlingen in praktijkonderwijs en lwoo. 

Voor leerlingen in het SBO en (VSO) zijn zulke gegevens slechts incidenteel 

beschikbaar (wegens geringe deelname aan de Eindtoets en aan eindexamens).  

We hebben voor deze nulmeting gebruik gemaakt van de prestatiegegevens 

in de cohortonderzoeken COOL5-18 en COOL Speciaal. Zeker voor het 

PO bevatten deze onderzoeken veel rijkere gegevens dan de DUO- of 

BRON-bestanden, zowel wat betreft (typen) zorgleerlingen als wat betreft 

prestaties op verschillende domeinen en in verschillende leerjaren. Ook 

COOL5-18 voor het VO biedt hiervoor nog analysemogelijkheden, deze analyses 

zijn tot nu toe nog niet gedaan.  

Om dergelijke prestatiegegevens ook in de toekomst nog te kunnen gebruiken, 

is voortzetting van de cohortonderzoeken gewenst. Er zijn vooralsnog geen 

alternatieven voorhanden. Uitsplitsing naar samenwerkingsverband is ook in 

de toekomst niet mogelijk.  

 

Voor de loopbaangegevens van leerlingen die extra ondersteuning krijgen 

is in dit onderzoek eveneens gebruik gemaakt van COOL5-18 en daarnaast 

van de eenmalige cohortonderzoeken voor leerlingen met een PrO- of 



157

lwoo-indicatie. COOL5-18 blijft hiervoor de aangewezen weg voor wat betreft 

de niet-geïndiceerde zorgleerlingen. Voor wel geïndiceerde leerlingen (ook in 

SBO en (VSO) is het mogelijk gebruikt te maken van de BRON-bestanden en van 

de werkwijzen zoals in hoofdstuk 8 en 9 beschreven voor de loopbanen van 

leerlingen met Pro/lwoo beschikkingen. Om dit laatste te kunnen herhalen (dat 

wil zeggen eventuele nieuwe cohorten te starten), of te kunnen repliceren voor 

leerlingen met een rugzak, is het wel nodig de huidige databases van CvI’s en 

RVC’s veilig te stellen. De BRON-bestanden bevatten populatiegegevens en deze 

zijn dus wel uit te splitsen naar samenwerkingsverband. Met het wegvallen van 

de indicaties vervalt echter op termijn de mogelijkheid om via BRON loopbanen 

van zorgleerlingen te volgen, met uitzondering van de leerlingen in SBO en (V)

SO.  

 

Aanbevelingen: 

* de cohortonderzoeken COOL5-18 en COOL Speciaal voortzetten, ook na 2014 

* de databases van de CvI’s en de RVC’s veilig stellen 

* zie verder de aanbevelingen bij 10.2

10.5  Kwaliteitsaspecten van het onderwijs

Bij de onderscheiden kwaliteitsaspecten van het onderwijs (zie tabel 10.1) zijn 

er twee waarvoor we in de huidige nulmeting geen data kunnen presenteren: 

wachtlijsten voor SBO en (V)SO en thuiszitters. Over wachtlijsten bestaan 

geen centrale data. De enige mogelijkheid om die te verkrijgen, is aparte 

dataverzameling in de samenwerkingsverbanden/bij de betreffende scholen. 

Aangezien dit voor de evaluatie van Passend onderwijs een belangrijk 

gegeven is, is het zeker het overwegen waard om die dataverzameling te gaan 

organiseren, bijvoorbeeld tegelijk met de start van Passend onderwijs. Mogelijk 

kan deze taak (opnieuw) bij de inspectie worden belegd.  

Betrouwbare gegevens over de thuiszitters zijn er nu nog niet, maar de 

verwachting is wel dat DUO die over afzienbare tijd kan produceren. Wat 

ervoor nodig is, is dat gemeenten meer systematisch en volgens vast protocol 

verzuim van leerplichtige leerlingen registreren. Daar wordt aan gewerkt. Om 

op dit gebied toch over een nulmeting te kunnen beschikken, is het wenselijk 

om aan DUO te vragen deze gegevens (landelijk en per samenwerkingsverband) 

te leveren in het schooljaar 2013/2014.  

Gegevens over kwaliteit van de ondersteuning in scholen zijn (enigszins) 
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aanwezig, behoudens wat de inspectie daarover rapporteert. Ervan 

uitgaande dat de inspectie dat zal blijven doen, zijn er wel vervolgmetingen 

mogelijk. Helaas zijn de inspectiegegevens niet goed uit te splitsen naar 

samenwerkingsverband, omdat vanwege het risicogerichte toezicht in de 

inspectiebestanden zwakkere scholen oververtegenwoordigd zijn en de 

gegevens daardoor niet representatief zijn voor alle scholen. Landelijk geeft 

de inspectie, in haar jaarlijkse Onderwijsverslag, wel steeds een representatief 

beeld (op basis van een steekproef). In de toekomst zal de inspectie ook de 

kwaliteit van de ondersteuning op het niveau van samenwerkingsverbanden 

inspecteren; deze gegevens zij er nu nog niet.  

Aanbevelingen: 

*  bevorderen dat er op korte termijn data worden verzameld over wachtlijsten 

voor het SBO en (V)SO, bijvoorbeeld door de inspectie

*  aan DUO vragen om uiterlijk over een jaar cijfers over thuiszitters te leveren, 

landelijk en per SWV.

10.6  Financiën

De gegevens die in deze nulmeting gepresenteerd zijn over financiën betreffen 

vooral de gevolgen van de verevening. Over de besteding van de zorgmiddelen 

in de scholen konden we geen gegevens produceren, deze zijn niet 

voorhanden. Op dit gebied ontbreken dus nulmetingsgegevens. Als het voor 

de toekomst gewenst is om deze gegevens wel te verkrijgen, zal een werkwijze 

bedacht moeten worden om  dit te realiseren. Het verdient aanbeveling om met 

de Algemene Rekenkamer en met de financiële afdeling van de inspectie te 

overleggen over mogelijkheden hiervoor. Een optie is richtlijnen opstellen voor 

financiële jaarverslagen van schoolbesturen en samenwerkingsverbanden.  

 

Aanbeveling: 

*  onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het door schoolbesturen en 

samenwerkingsverbanden laten verantwoorden van de besteding van 

middelen voor extra ondersteuning.  
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10.7  Herhaalbaarheid kengetallen op basis van de gegevensbestanden van  

DUO

DUO registreert de onderwijsgegevens in het PO en het VO, en stelt ze ter 

beschikking aan de website Passend onderwijs. Hierop worden “nog enkele 

bewerkingen” uitgevoerd/ In dit rapport zijn de kengetallen berekend en 

gepresenteerd, vòòr invoering van passend onderwijs. Om ook de kengetallen 

te berekenen ná de invoering van passend onderwijs moet deze op dezelfde 

wijze worden berekend. Bij de website Passend onderwijs zal moeten worden 

nagevraagd welke precies de bewerkingen zijn die zij hebben uitgevoerd op de 

gegevens van DUO.

Aanbeveling:

*  Met het oog op de berekeningen van kengetallen ná invoering van passend 

onderwijs bij de website Passend Onderwijs navragen welke precies de 

bewerkingen zijn die zij hebben uitgevoerd op de gegevens van DUO.
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Bijlage

Het aantal leerlingen per onderwijsniveau in het VO

Van de leerlingen wordt de zogenoemde elementcode geregistreerd. Dit is een 

veelheid aan codes. Wij hebben de elementcodes als volgt ingedeeld77 in een 

indeling in onderwijsniveau:

	 *	 	een indeling naar de onderwijsniveaus praktijkonderwijs, vmbo-b, 

vmbo-k, vmbo-t, havo en vwo

	 *	 	brugklassen worden benoemd naar de voorkomende 

onderwijsniveaus

	 *	 	experiment VM278 ondergracht bij overeenkomstige afdelingen vmbo

	 *	 	‘internationaal baccalaureaat’79 laten we als zodanig staan.

Een niet bestaande elementcode is omgezet naar een code in het vmbo.80

 

77  Zie Koopman, P., Karssen, M., & Ledoux, G. (2012). Zaans Onderwijs in cijfers II. Schooljaar 

2003/2004 – 2010/2011. Zaanstad: Gemeente Zaanstad

78  Elementcodes 4211, 4231, 4251, 4271, 4291, 4331, 4351, 4371, 7391

79  Elementcodes 700, 800

80  Elementcode 801, bij 81 leerlingen lijkt een vakcode te staan in plaats van een elementcode. 

Ondergebracht bij vmbo-k.
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Leerlingen per onderwijsniveau in het VO. Nederland 2007/08 - 2012/13

 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

praktijkonderwijs 3% 3% 3% 3% 3% 3%

vmbo b 8% 8% 7% 7% 7% 7%

brugklas vmbo b/k 4% 4% 3% 3% 3% 3%

vmbo k 8% 8% 8% 8% 8% 8%

brugklas vmbo b/k/t 4% 4% 4% 4% 4% 4%

brugklas vmbo b/k/t/havo 0% 0% 0% 0% 0% 0%

brugklas vmbo b/k/t/havo/vwo 2% 2% 2% 2% 2% 2%

vmbo t 16% 16% 16% 17% 17% 18%

brugklas vmbo t/havo 3% 3% 3% 3% 3% 3%

brugklas vmbo t/havo/vwo 3% 3% 3% 2% 2% 2%

Havo 18% 19% 19% 19% 20% 20%

brugklas havo/vwo 8% 8% 7% 8% 8% 7%

Vwo 22% 23% 23% 24% 23% 23%

experiment MBO-2 0% 0% 0% 0% 0% 0%

internationaal baccalaureaat 0% 0% 0% 0% 0% 0%

totaal aantal (100%) 945.675 941.393 942.730 947.866 957.323 970.029

exp. VM2 ondergebracht bij overeenkomstige afdeling vmbo 
Bron: bestanden DUO, bewerking Kohnstamm Instituut
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Aantal besturen en vestigingen, naar samenstelling van schoolsoorten

Afzonderlijk voor PO en voor VO.

Aantal schoolbesturen en vestigingen, naar samenstelling van  soorten scholen. PO, 

Nederland, 2010/11 - 2012/13

2010/11 2011/12 2012/13

 besturen vest. besturen vest. besturen vest.

so 6 19 4 15 3 11

so+vso 55 314 57 320 58 314

so+vo+vso 4 73 4 72 4 73

sbo 29 39 29 38 29 38

sbo+vo 3 9 3 9 3 9

sbo+so+vso 9 34 9 34 10 67

sbo+so+vo+vso 11 111 11 111 10 81

bao 834 3.806 860 3.854 832 3.776

bao+vo 13 90 12 87 13 99

bao+so 0 0 0 0 1 14

bao+so+vso 2 33 2 30 2 31

bao+so+vo+vso 2 45 2 45 2 45

bao+sbo 121 2.099 119 2.005 119 2.030

bao+sbo+vo 10 220 10 231 9 203

bao+sbo+so 2 44 2 44 1 29

bao+sbo+so+vso 31 826 31 824 31 816

bao+sbo+so+vo+vso 8 367 8 365 8 368

totaal 1.140 8.129 1.163 8.084 1.135 8.004

Bron: gegevens website Passend Onderwijs, bewerking Kohnstamm Instituut
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Aantal schoolbesturen en vestigingen, naar samenstelling van  soorten scholen. VO, 

Nederland, 2010/11 - 2012/13

2010/11 2011/12 2012/13

 besturen vest. besturen vest. besturen vest.

vso 6 13 6 13 7 14

vo 299 1.137 300 1.156 298 1.176

so+vso 55 314 57 320 58 314

so+vo+vso 4 73 4 72 4 73

sbo+vo 3 9 3 9 3 9

sbo+so+vso 9 34 9 34 10 67

sbo+so+vo+vso 11 111 11 111 10 81

bao+vo 13 90 12 87 13 99

bao+so+vso 2 33 2 30 2 31

bao+so+vo+vso 2 45 2 45 2 45

bao+sbo+vo 10 220 10 231 9 203

bao+sbo+so+vso 31 826 31 824 31 816

bao+sbo+so+vo+vso 8 367 8 365 8 368

totaal 453 3.272 455 3.297 455 3.296

Bron: gegevens website Passend Onderwijs, bewerking Kohnstamm Instituut

Leeswijzer tabellen

In  2011/12 zijn er in Nederland in het VO 6 besturen met alleen vso-scholen, 

met in totaal 13 vestigingen. In 2012/13 zijn er 7 besturen met alleen 

vso-scholen, met in totaal 14 vestigingen. Het aantal besturen is met 1 

toegenomen, en het aantal vestigingen eveneens met 1 toegenomen.
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Recent uitgegeven rapporten Kohnstamm Instituut 

906 Ledoux, G., Vergeer, M.M., Elshof, D.

 Nieuwe paden.

904 Glaudé, M.,  Eck van, E.

 Uitstroom van oudere docenten. Actie?

902 Heemskerk, I.M.C.C., Eck, E. van, Karssen, A.M.

  Meer differentiatie in de onderwijsaanpak: Gunstig voor jongens?                      

En voor meisjes?

901 Veen, A., Veen, I. van der, Karssen, A.M., Roeleveld, J.

 Deelname aan voor- en vroegschoolse educatie en de ontwikkeling van kinderen.
900  Ledoux, G., Meijer, J., Veen, I. van der, Breetvelt, I., m.m.v. Dam, G. ten, Volman, M.

 Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills.       

899 Koopman, P.N.J., Voncken, E.

 LWOO-loopbanen in beeld.

898 Sligte, H.W., Breetvelt, I.S., Karssen, A.M.

 Vraagfinanciering Schoolbegeleiding. Vervolgonderzoek 2008-2011.
897 Eck, E. van, Voncken, E., Glaudé, M., Roeleveld, J.

 Opwaarts, mars.

896 Roeleveld, J., Smeets, E., Ledoux, G., Wester, M., Koopman, P.N.J.

 Prestaties en loopbanen van zorgleerlingen. 

895 Pater, C.J., Veugelers, W., Karssen, A.M., Vergeer, M.M.

 De context van G/HVO in het openbaar onderwijs.
894 Karssen, A.M., Veen, I. van der, Veen, A., Daalen, M.M. van, Roeleveld, J.  
  Effecten van deelname aan en kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie op  

de ontwikkeling van kinderen.

Deze rapporten zijn te bestellen via: secr@kohnstamm.uva.nl 

Voor meer informatie, zie; http://www.kohnstamminstituut.uva.nl
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