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Samenvatting 

  

Vanuit het speciaal basisonderwijs (sbo) kwamen enige tijd geleden signalen1 dat hun 

leerlingen de laatste jaren steeds later instromen, met als gevolg dat het voor het sbo 

moeilijker wordt om nog een positieve invloed op hun ontwikkeling te hebben. De 

invoering van passend onderwijs zou hierbij een rol kunnen spelen, vanuit de 

veronderstelling dat scholen voor regulier onderwijs de leerlingen die ze voorheen naar 

het sbo zouden verwijzen nu langer vasthouden. Verder ervaren sbo-scholen dat de 

problemen van leerlingen die instromen in het sbo geleidelijk zwaarder worden, waardoor 

het eveneens moeilijker wordt om goede resultaten te behalen en leerlingen goed voor te 

bereiden op het vervolgonderwijs. Tegelijkertijd bestaat in het sbo-veld de indruk dat het 

hen niettemin lukt om hun leerlingen succesvol te laten zijn in het voortgezet onderwijs, 

mogelijk meer dan het geval is bij leerlingen met vergelijkbare ondersteuningsbehoeften 

die uitstromen vanuit het regulier basisonderwijs.  In dit onderzoek, dat deel uitmaakt van 

de landelijke evaluatie van passend onderwijs, hebben we deze signalen onderzocht. De 

volgende onderzoeksvragen waren daarbij leidend: 

1. Welke ontwikkelingen zijn er in de aantallen en de leeftijd waarop leerlingen 

vanuit het regulier basisonderwijs instromen in het sbo? 

2. Is er een verband tussen de instroomleeftijd in het sbo en het welbevinden van 

leerlingen in het sbo? Zijn er aanwijzingen voor een eventuele grotere 

kwetsbaarheid van leerlingen die op latere leeftijd instromen in het sbo? 

3. Is er een verband tussen de instroomleeftijd in het sbo en de zwaarte van de 

problematiek bij sbo-leerlingen? Zijn er aanwijzingen dat de problematiek van 

sbo-leerlingen in het algemeen zwaarder wordt? 

4. In hoeverre is de bestemming in het voortgezet onderwijs (vo) of het voortgezet 

speciaal onderwijs (vso) in de loop der jaren veranderd van de leerlingen die het 

sbo verlaten? Is er een verband tussen (verandering in) instroomleeftijd in het sbo 

en het niveau van doorstroom naar het vo/vso? 

5. Hoe succesvol zijn leerlingen die uitstromen uit het sbo vergeleken met leerlingen 

uit het regulier onderwijs die doorstromen naar praktijkonderwijs en vmbo met 

leerwegondersteuning? 

Voor de analyses gebruikten we de onderwijsbestanden vanaf het schooljaar 2008/09, 

zoals die in BRON zijn verzameld en via het CBS toegankelijk zijn. Er is gekozen voor een 

lange onderzoeksperiode (2008-2018), om uitspraken te kunnen doen over  trends en over 

loopbanen. Ook hebben we de bestanden gebruikt van een landelijk cohortonderzoek, 

Cool Speciaal.2 Via dit onderzoek beschikken we over gegevens over het sociaal-

                                                                 

 

1
  Uit gesprek met het Landelijk SBOwerkverband . 

2 
 Zie Ledoux, G., Roeleveld, J., Langen, A. van, Smeets, E. (2012), Cool Speciaal. Inhoudelijk rapport. 

Amsterdam: Kohnstamm Instituut. (Rapport 884, projectnummer 20476) 
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emotioneel functioneren en de zwaarte van de problematiek van leerlingen in het sbo.  

Deze gegevens zijn er echter alleen voor de periode 2011-2014, dus tot aan de invoering 

van passend onderwijs en niet meer daarna.  

 

Resultaten 

De verwachting  van het SBOwerkverband dat recent vanaf 2015 de leerlingen steeds later 

instromen in het sbo komt uit. Maar in de zeven schooljaren daarvoor is er juist een flinke 

daling van de instroom van oudere leerlingen geweest. De verwachting dat oudere 

instromers kwetsbaardere leerlingen zouden zijn komt niet uit.  

 

In de onderzoeksperiode (2008-2018) zijn wel veranderingen opgetreden in de doorstroom 

naar het voortgezet onderwijs, en ook in het niveau van de vo-adviezen. De doorstroom 

naar het vso is in de onderzoeksperiode bijna verdubbeld, van 5,2% naar 10,2%. Het 

aandeel van de vo-adviezen praktijkonderwijs en vso is gestegen, het aandeel van de 

vmbo-adviezen is gedaald. Dit zou kunnen wijzen op toenemende problematiek van 

leerlingen in het sbo. 

De instroomleeftijd in het sbo hangt samen met het niveau van het advies, maar niet zoals 

verwacht: bij instroom op latere leeftijd krijgen leerlingen geen lagere, maar juist hogere 

adviezen.  Dit wijst niet op zwaardere problematiek specifiek bij leerlingen die later 

instromen in het sbo.  

 

Met behulp van de gegevens uit Cool Speciaal is nagegaan of het zo is dat leerlingen die 

later instromen kwetsbaarder zijn in sociaal-emotioneel opzicht (bijvoorbeeld door 

frustraties die opgelopen zijn in het regulier basisonderwijs) dan leerlingen die op jongere 

leeftijd instromen. Onderzocht zijn de kenmerken welbevinden, taakmotivatie, cognitief 

zelfvertrouwen, gedrag in de klas en werkhouding. Bij  de meeste kenmerken is er geen 

verschil naar instroomleeftijd. Voor twee kenmerken is dat wel het geval, namelijk bij 

gedrag en werkhouding. Maar de relatie is anders dan verondersteld: later ingestroomde 

leerlingen worden door hun leerkrachten op gedrag en werkhouding juist gunstiger 

beoordeeld dan jong ingestroomde leerlingen.   

Verder blijkt ook uit de gegevens van COOL Speciaal dat er in het algemeen sprake is van 

licht toegenomen problematiek bij sbo-leerlingen, in de periode kort voor passend 

onderwijs. Maar bij leerlingen die later instromen is de problematiek minder zwaar dan bij 

leerlingen die jonger instromen. Over de periode na passend onderwijs  zijn op basis van 

COOL Speciaal geen uitspraken mogelijk.  

 

Tot slot is gekeken naar het succes in het vo van de leerlingen die het sbo verlaten. We 

hebben de leerlingen uit het speciaal basisonderwijs vergeleken met de leerlingen uit 

regulier basisonderwijs die met hetzelfde advies naar het  voortgezet onderwijs gaan, 

namelijk vmbo-beroepsgericht en praktijkonderwijs. 

Succes in het vmbo hebben we geoperationaliseerd als het behalen van een vmbo-

diploma. De veronderstelling vanuit het sbo-veld was dat leerlingen afkomstig uit het sbo 

succesvoller zouden zijn dan hun evenknieën uit het regulier basisonderwijs. Dit blijkt niet 

het geval. Integendeel, de leerlingen uit het sbo zijn in het vmbo minder succesvol. 

Succes in het praktijkonderwijs hebben we geoperationaliseerd als het percentage 

leerlingen met een advies praktijkonderwijs dat een mbo diploma behaalt. Van de 
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leerlingen die in 2012 de overstap naar het vo hebben gemaakt vanuit het regulier 

basisonderwijs heeft 65% een mbo-diploma behaald, voor het sbo is dit beduidend 

minder, 48%. 

 

Totaalbeeld 

We hebben de verwachting onderzocht dat de doelgroep van leerlingen in het sbo in de 

afgelopen jaren later instroomt in het sbo en daardoor kwetsbaarder en problematischer 

zou zijn geworden, maar dat het sbo desondanks leerlingen zou afleveren die succesvoller 

in het vo zouden zijn dan vergelijkbare leerlingen in het regulier basisonderwijs. Deze 

verwachtingen zijn, bekeken over een langere periode, niet uitgekomen. De overstap 

vanuit het regulier naar speciaal basisonderwijs vindt niet later plaats en de instroom 

wordt derhalve ook niet ouder. De instroom van oudere leerlingen neemt een aantal jaren 

eerst af, maar neemt recent weer toe. Mogelijk is dit een effect van de invoering van 

passend onderwijs, en is het inderdaad zo dat reguliere basisscholen leerlingen met 

specifieke ondersteuningsbehoeften langer zijn gaan vasthouden en dus pas op latere 

leeftijd verwijzen. Dit kan echter ook een tijdelijk effect zijn, want recent neemt de 

instroom in het sbo weer toe, na een jarenlange daling. Vervolgonderzoek naar 

leerlingstromen is nodig om te kunnen laten zien hoe dit zich verder ontwikkelt.  

Duidelijk is wel dat er geen sprake is van grotere kwetsbaarheid en problematischer 

instroom die met de hogere instroomleeftijd zou samenhangen, althans niet bij leerlingen 

die al voor passend onderwijs in het sbo zaten. Leerlingen die later  verwezen worden 

hebben juist een wat gunstiger profiel wat betreft gedrag en werkhouding, en dat heeft er 

mogelijk mede toe geleid dat ze niet eerder zijn verwezenVerder is  het succes in het vo, 

zowel van leerlingen met een vmbo-advies als met een advies praktijkonderwijs, van 

leerlingen afkomstig uit het sbo niet groter dan het succes van de leerlingen afkomstig uit 

het regulier basisonderwijs. Het omgekeerde is het geval. 

Er zijn wel wat aanwijzingen dat de problematiek van leerlingen in het sbo toeneemt. De 

recente toename (sinds 2015) van het aandeel leerlingen dat vanuit sbo naar het vso gaat 

en niet naar regulier voortgezet onderwijs suggereert dat passend onderwijs hierbij een rol 

kan spelen. Echter, de leerlingen die vanaf 2015 zijn doorgestroomd naar het v(s)o hebben 

natuurlijk overwegend langere tijd in het sbo gezeten, dus ook al voor de invoering van 

passend onderwijs. Het lijkt er daarom meer op dat die toenemende problematiek al wat 

langer speelt; ook de COOL-data wijzen daarop.  
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Inleiding en achtergrond 

Eind 2016 is er overleg geweest tussen het Landelijk SBOwerkverband  en medewerkers 

van het consortium evaluatie passend onderwijs, op verzoek van het Landelijk 

SBOwerkverband. In dit overleg kwamen enkele vragen op tafel over ontwikkelingen die 

gaande zijn in het sbo. 

1. De indruk bestaat in het sbo-veld dat leerlingen steeds later instromen in het sbo, 

omdat basisscholen langer zelf hulp blijven bieden. Als het dan daar niet meer 

lukt, komen die leerlingen ‘kwetsbaarder’ binnen in het sbo. Kwetsbaar in de zin 

dat opgelopen achterstanden moeilijker in te lopen zijn en hun 

schoolwelbevinden te lijden heeft van opgelopen frustraties in het 

basisschoolperiode. 

2. Tevens bestaat de indruk dat de problematiek van leerlingen in het sbo toeneemt 

en er dus sprake is van een steeds ‘zwaardere’ doelgroep.  

3. Tegelijkertijd wordt binnen het Landelijk SBOwerkverband gesignaleerd dat het 

sbo desondanks leerlingen sterker ‘aflevert’ aan het vervolgonderwijs dan het 

regulier basisonderwijs, dit zou bijvoorbeeld zichtbaar zijn in minder uitval van 

leerlingen die vanuit sbo doorstromen naar praktijkonderwijs dan bij leerlingen 

die vanuit het regulier onderwijs naar praktijkonderwijs gaan.  

Vooral bij de vraag naar de latere instroom zou de  invoering van passend onderwijs een 

rol kunnen spelen, vanuit de veronderstelling dat scholen voor regulier onderwijs 

potentiële sbo-leerlingen nu langer vasthouden. Dit vanwege de opdracht die passend 

onderwijs aan het onderwijs stelt om leerlingen zoveel mogelijk in een reguliere setting en 

thuisnabij extra ondersteuning te bieden. Dit zou betekenen dat sinds de invoering van 

passend onderwijs deze ontwikkelingen zich versterkt voordoen. Hoewel ‘zo min mogelijk 

verwijzen’ niet per se een doel van passend onderwijs is, blijken leraren in het regulier 

onderwijs vaak te denken dat dit wel zo is en dat het hun taak is om leerlingen zo lang 

mogelijk zelf hulp te bieden.3  

 

In dit onderzoek, dat deel uitmaakt van de landelijke evaluatie van passend onderwijs, 

hebben we onderzocht of het beeld van het Landelijk SBOwerkverband over deze 

ontwikkelingen klopt. De volgende onderzoeksvragen waren daarbij leidend: 

 

  

                                                                 

 

3  Eimers e.a., 2016; Van der Linden e.a., 2017. 
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Onderzoeksvragen 

1. Welke ontwikkelingen zijn er in de aantallen en de leeftijd waarop leerlingen 

vanuit het regulier basisonderwijs instromen in het sbo? 

2. Is er een verband tussen de instroomleeftijd in het sbo en het welbevinden van 

leerlingen in het sbo? Zijn er aanwijzingen voor een mogelijk grotere 

kwetsbaarheid van leerlingen die op latere leeftijd instromen in het sbo? 

3. Zijn er aanwijzingen dat de problematiek van sbo-leerlingen in het algemeen 

zwaarder wordt? Is er een verband tussen de instroomleeftijd in het sbo en de 

zwaarte van de problematiek bij sbo-leerlingen?  

4. In hoeverre is de bestemming in het vo of het vso veranderd van de leerlingen die 

het sbo verlaten? Is er een verband tussen (verandering in) instroomleeftijd in het 

sbo en niveau van doorstroom naar het vo/vso? 

5. Hoe succesvol zijn leerlingen die uitstromen uit het sbo vergeleken met leerlingen 

uit het regulier onderwijs die doorstromen naar praktijkonderwijs en vmbo met en 

zonder leerwegondersteuning? 

Onderzoeksopzet 

Voor de vragen 1, 4 en 5 hebben we gebruik gemaakt van de onderwijsbestanden van 

DUO/CBS. Daarin zijn loopbanen van leerlingen op individueel niveau traceerbaar. We 

brengen de ontwikkeling in kaart van de leerlingen in het sbo, in de periode 2008/09 tot en 

met 2017/18. Het schooljaar 2008/09 is het eerste jaar waarin het onderwijsnummer in het 

primair onderwijs volledig is ingevoerd, zodat de leerlingen in hun schoolloopbanen 

kunnen worden gevolgd. De verdeling naar instroomleeftijd in het sbo is onderzocht 

(onderzoeksvraag 1) en de bestemming in het vo (onderzoeksvraag 4). De 

onderzoeksperiode omvat tien schooljaren. De laatste vier schooljaren hiervan betreffen 

passend onderwijs. Hiermee wordt een beeld verkregen van eventuele trends die zouden 

kunnen samenhangen met de invoering van passend onderwijs, voor wat betreft de 

vragen over instroomleeftijd.  

Voor de vijfde onderzoeksvraag is een vergelijking gemaakt tussen leerlingen die hetzij 

vanuit sbo hetzij vanuit regulier basisonderwijs instromen in praktijkonderwijs (pro) of 

vmbo met of zonder leerwegondersteuning (lwoo) in de periode 2008/09 tot en met 

2012/13. Bij leerlingen in deze instroomjaren kan vrijwel de hele vo-loopbaan gevolgd 

worden en kan worden vastgesteld in hoeverre er verschillen zijn in onderwijssucces in het 

vo tussen de leerlingen afkomstig van speciaal of van regulier basisonderwijs. De invoering 

van passend onderwijs (in 2014) speelt bij deze vraag geen rol, omdat alleen van 

leerlingen die vóór die invoering het sbo hebben verlaten een volledige loopbaan in het vo 

bekend is.  

 

Voor de onderzoeksvragen 3 en 4 is gebruik gemaakt van data van het cohortonderzoek 

Cool Speciaal, meting 1 (schooljaar 2010/11) en meting 2 (schooljaar 2013/14). In Cool 

Speciaal zijn gegevens verzameld over leerlingen in het sbo en het speciaal onderwijs en 

voortgezet speciaal onderwijs. Sommige gegevens in Cool Speciaal zijn verzameld bij de 

leerlingen, voor andere gegevens zijn leerkrachtoordelen over de leerlingen gevraagd. Van 

de vragenlijst die bij de leerlingen is afgenomen gebruiken we de variabelen welbevinden, 
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taakmotivatie en cognitief zelfvertrouwen. Voor het oordeel van de leerkracht is gebruik 

gemaakt van het leerlingprofiel, waarin het gedrag en de werkhouding van de leerlingen 

zijn bevraagd, en van het zorgprofiel, waarin bijzonderheden over de problematiek van de 

leerlingen zijn bevraagd. Deze variabelen uit Cool Speciaal kunnen naar onze opvatting 

iets zeggen over de kwetsbaarheid waar het Landelijk SBOwerkverband op doelt. Op basis 

van de gegevens uit het zorgprofiel is de zorgzwaarte berekend, die staat voor het aantal 

verschillende problemen van een leerling (bijvoorbeeld combinatie van leer- en 

gedragsproblemen) en de ernst daarvan. Met de zorgzwaarte onderzoeken we de mate 

van problematiek van de leerlingen. 

Aan de eerste meting hebben leerlingen uit twee geboortejaren meegedaan (qua leeftijd 

ongeveer vergelijkbaar met de groepen 5 en 8 uit het basisonderwijs), aan de tweede 

meting hebben leerlingen uit drie geboortecohorten meegedaan (qua leeftijd ongeveer 

vergelijkbaar met de groepen 2, 5 en 8 uit het basisonderwijs). Voor elke meting zijn circa 

1000 leerlingen gekoppeld met de sbo-leerlingen in de onderwijsbestanden van DUO/CBS. 

Voor de vragen omtrent kwetsbaarheid en zorgzwaarte kunnen we slechts beschikken 

over de gegevens van één interval van drie jaar, omdat deze data alleen aanwezig zijn in 

Cool Speciaal. Voor een antwoord op de vraag of problematiek van leerlingen in het sbo 

toeneemt is dat dus maar een beperkte dataset, die bovendien niet de transitie naar 

passend onderwijs omvat. Er zijn echter niet meer gegevens voorhanden voor deze 

onderzoeksvragen. We hebben besloten deze dataset toch te gebruiken, omdat de 

geluiden over toenemende zwaarte van de problematiek in het sbo (ook wel verdichting 

genoemd) al langer bestaan en niet specifiek voortkomen uit de veranderingen die 

passend onderwijs teweeg heeft gebracht. Alleen met deze databron kan worden 

nagegaan of er enige empirische evidentie voor die toenemende zwaarte van de 

problematiek bestaat. 

We maken alleen cross-sectionele vergelijkingen (vergelijkingen tussen de metingen), 

waarbij we voor de beantwoording van de onderzoeksvragen 2 en 3 nagaan: 

1. of er een verband is tussen instroomleeftijd en welbevinden, taakmotivatie en 

cognitief zelfvertrouwen en of dit verband wel/niet hetzelfde is in beide metingen 

(onderzoeksvraag 2); 

2. of er sprake is van toenemende gemiddelde zorgzwaarte van leerlingen in het sbo, 

(onderzoeksvraag 3); 

3. of er een verband is tussen instroomleeftijd en zorgzwaarte en of dit verband 

wel/niet hetzelfde is in beide metingen (onderzoeksvraag 3). 
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Ontwikkelingen in de instroom in het sbo 

In dit hoofdstuk behandelen we de eerste onderzoekvraag, naar de ontwikkelingen in de 

leeftijd waarop de leerlingen vanuit het regulier basisonderwijs instromen in het sbo. 

 

De leerlingen die naar het sbo gaan moeten altijd eerst aangemeld zijn/ingeschreven 

hebben gestaan bij een school voor regulier bao.  

 

Verandering in instroomleeftijd bij instroom in sbo 

In Tabel 1 geven we de leeftijd weer waarop de leerlingen vanuit het regulier onderwijs 

voor het eerst staan ingeschreven in het sbo.4 

Tabel 1  Leeftijd bij instroom in het sbo vanuit het regulier basisonderwijs, en de gemiddelde leeftijd bij 

instroom. Per schooljaar van instroom.  Percentages 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totaal 

4 4,2% 4,6% 5,5% 6,1% 6,5% 7,7% 10,2% 8,8% 8,4% 7% 

5 6% 6% 7% 7% 7% 7% 9% 8% 9% 7% 

6 10% 10% 10% 11% 9% 10% 10% 9% 9% 10% 

7 15% 15% 15% 16% 16% 15% 14% 15% 15% 15% 

8 20% 19% 19% 17% 18% 17% 16% 18% 18% 18% 

9 21% 20% 20% 19% 19% 18% 17% 18% 18% 19% 

10 15% 15% 15% 15% 16% 15% 14% 14% 14% 15% 

11 8% 8% 8% 8% 8% 7% 8% 7% 8% 8% 

12 2% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 

Totaal  N 

(100%) 
9383 8943 8556 7798 7686 7709 6312 7410 8053 71850 

 

gemiddelde 

leeftijd bij 

instroom 

8,1 8,1 8,0 8,0 8,0 7,9 7,7 7,8 7,9 8,0 

 

Voor een goed begrip van Tabel 1 geven we de inhoud hiervan ook grafisch weer.  

 

 

 

 

                                                                 

 

4
  Voor de aantallen zie Tabel 10 in de  bijlage 
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Figuur 1  Leeftijd bij instroom in het sbo, voor de eerste keer in sbo, wel of niet vanuit bao. Percentages, 

per schooljaar, instroomjaar.  

 

In Tabel 1 zijn de rijen van de 4-, 5-, 8- en 9-jarigen, en de totaalrij, gearceerd. In de tabel 

zien we twee opmerkelijke zaken. In de eerste plaats, dat de instroom van het aantal 

nieuwe leerlingen in het sbo grote veranderingen laat zien. Het totaal aantal instromers in 

het sbo daalt tussen 2009 en 2015 van 9383 naar 6312; dat is een daling van 33%. Na 2015 

stijgt het aantal instromers in het sbo weer, tot 8053 in schooljaar 2017, ten opzichte van 

2015 is dat een stijging van 28%. Het totaal van de instroom in het sbo zit dan weer op het 

niveau van de schooljaren 2011 en 2012. In de tweede plaats zien we dat de gemiddelde 

instroomleeftijd vrij stabiel is en ligt tussen 7,7 en 8,1 jaar. Maar als we inzoomen naar 

leeftijd is het plaatje minder stabiel. In Figuur 1 is een linker- en een rechterdeel te 

onderscheiden, met als scharnierpunt het schooljaar 2015. Het linkerdeel is de periode 

van een  dalende instroom in het sbo, het rechterdeel de periode van een stijgende 

instroom in het sbo. In de periode van dalende instroom daalt met name de instroom van 

de leeftijdsgroepen 8, 9 en 10 jaar. In de leeftijdsgroepen van 6- en 7-jarigen is er ook nog 

sprake van een lichte daling van het aandeel instromers. Terwijl het aantal 4- en 5-jarige 

instromers licht stijgt (zie Tabel 10 in de bijlage) stijgt het aandeel 4- en 5- jarige 

instromers in deze periode van dalende instroom flink. Na 2015, in de periode van 

stijgende instroom, neemt de instroom van met name de leeftijdsgroepen 8 en 9 weer toe. 

Hun aandeel stijgt dan ook weer, en het aandeel in de instroom van de 4- en 5- jarigen 

daalt weer iets, terwijl het aantal 4- en 5-jarigen toeneemt. We concluderen dat de 

fluctuaties in de instroom in het sbo vooral samenhangen met meer of minder instroom 

van oudere leerlingen Passend onderwijs is in 2014 ingevoerd. Mogelijk heeft dat geleid tot 

een –tijdelijke- dip in de verwijzing naar sbo van met name al wat oudere leerlingen. En 

kennelijk is dat na 2015 niet meer het geval, en worden deze leerlingen weer vaker 

verwezen.  
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Beantwoording onderzoeksvraag 1 

Het totaal aantal instromers in het sbo daalt tussen 2009 en 2015 met 33%. Deze daling 

wordt met name veroorzaakt door minder instroom van 7-10 jarigen. Recent, na 2015 

stijgt het aantal instromers in het sbo weer met 28%. Deze stijging wordt met name 

veroorzaakt door meer instroom van 7-10 jarigen. De instroom van 4- en 5-jarigen 

verdubbelt in de periode 2009-2017 van 4,2% naar 8,4%. Over een langere periode 

bekeken wordt de veronderstelling dat leerlingen steeds langer in het regulier onderwijs 

blijven, waardoor er relatief oudere en daarmee kwetsbaardere leerlingen zouden 

instromen in het sbo, niet bewaarheid. 
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Het verband tussen de instroomleeftijd in 

het sbo, kwetsbaarheid en zorgzwaarte 

Data en variabelen 

Data 

Voor de gegevens over kwetsbaarheid en zorgzwaarte maken we gebruik van Cool 

Speciaal.  

In Cool Speciaal werd de ontwikkeling gevolgd van leerlingen in het speciaal onderwijs en 

het speciaal basisonderwijs, met behulp van een landelijk cohortonderzoek. “De directe 

aanleiding was de start van passend onderwijs, waarin sprake is van herstructurering van 

het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Om dit beleid te kunnen 

evalueren, is het gewenst over gegevens te beschikken over cognitieve en niet-cognitieve 

vaardigheden en onderwijsloopbanen van alle leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften, zowel in regulier als in speciaal onderwijs en speciaal 

basisonderwijs” (Roeleveld e.a.,20155).  

Van Cool Speciaal zijn twee metingen geweest, de eerste in schooljaar 2010/11, de tweede 

in schooljaar 2013/14. In de eerste meting zijn de gegevens verzameld van 1971 leerlingen, 

in de tweede meting van 2063 leerlingen. De leerlingen uit Cool Speciaal zijn gekoppeld 

met de onderwijsbestanden van DUO/CBS. Van de eerste meting zijn 1240  leerlingen 

gematcht, van de tweede meting 1182 leerlingen. 

 

Onderzochte variabelen  

Voor een gedetailleerde beschrijving van de metingen van Cool Speciaal verwijzen we naar 

Ledoux e.a. (2012)6 en Roeleveld e.a. (2015). In Cool Speciaal zijn vragenlijsten afgenomen 

bij leerlingen en het leerlingprofiel en het zorgprofiel bij leerkrachten. In het leerlingprofiel 

konden de leerkrachten hun mening geven over elke leerling uit hun klas met betrekking 

tot de leerlingprestaties, het gedrag, de relatie met de leerling, de achtergrond van de 

leerling, onderwijskundige bijzonderheden en het karakter van de leerling. In het 

zorgprofiel is gevraagd naar specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

Hier beschrijven we kort de variabelen uit de leerlingvragenlijst en het leerling- en 

zorgprofiel die we in deze analyse voor het sbo gebruiken.  

 

Uit de leerlingvragenlijst komen de volgende drie variabelen. 

Welbevinden met klasgenoten.  Een schaal met  6 items over het welbevinden van een 

leerling in relatie met medeleerlingen. Bijvoorbeeld, “Ik kan goed met mijn klasgenoten 

overweg”. 

                                                                 

 

5 
 Roeleveld, J., Paas, T., Regtvoort, A.G.F.M., Langen, A. van, Elshof, D.P., Ledoux, G. (2015), Technisch 

rapport tweede meting, 2013/14. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.  Nijmegen: ITS, Radboud Universiteit 
Nijmegen. (Rapport 884, projectnummer 20476). 

6 
 Ledoux, G., Roeleveld, J., Langen, A. van, Paas, T. (2018), COOL speciaal Technisch rapport meting 

schooljaar 2010/2011. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. (Rapport 875, projectnummer 20476) 
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Taakmotivatie. Een schaalscore op basis van 5 items, bijvoorbeeld “Ik ben tevreden als ik 

op school iets heb geleerd dat ik begrijp”. 

Cognitief zelfvertrouwen. Een schaalscore op basis van 6 items, bijvoorbeeld ”Ik kan al mijn 

werk voor school goed maken, als ik maar genoeg tijd heb”.  

Op de items die aan de leerlingen werden voorgelegd konden zij kiezen uit vijf 

antwoordcategorieën,  (1) klopt helemaal niet, (2) klopt niet, (3) klopt soms wel/soms niet, 

(4) klopt, en (5) klopt precies. De schaalscores zijn het gemiddelde van de scores op de 

betreffende items. 

Uit het leerlingprofiel komen de volgende twee variabelen. 

Werkhouding, een schaalscore op basis van 3 items. Bijvoorbeeld “Werkt nauwkeurig”. 

Gedrag, een schaalscore op basis van 4 items. Bijvoorbeeld “Houdt zich aan de regels”. 

Bij de items die aan de leerkracht werden voorgelegd konden zij kiezen uit 5 

antwoordcategorieën, (1) beslist onwaar, (2) onwaar, (3) niet onwaar, niet waar, (4) waar, 

en (5) beslist waar. Beide variabelen zijn zo geconstrueerd, met waarden tussen de 1 en de 

5,  waarbij een hoge score op gedrag of werkhouding  gunstig gedrag of een goede 

werkhouding betekent. 

Met de vijf variabelen uit de leerlingvragenlijst en het leerlingprofiel onderzoeken we de 

kwetsbaarheid van de leerlingen. De aanname is dus dat meer kwetsbare leerlingen 

minder zelfvertrouwen hebben, minder  welbevinden ervaren en minder motivatie voor 

leren hebben, en dat dat valt terug te zien in een minder goede werkhouding en meer 

probleemgedrag. 

 

Het zorgprofiel is gebruikt om de zorgzwaarte van de leerlingen vast te stellen. 

Aan de leerkrachten is per leerling uit hun eigen klas gevraagd naar de 

onderwijs/leerproblemen van die leerling, bijvoorbeeld naar de aanwezigheid van autisme  

of dyslexie. Voor elk van de problemen kon met een cijfer tussen 0 en 3 worden 

aangegeven of er van het betreffende probleem geen sprake is, of dat het in lichte, 

behoorlijke of ernstige mate aanwezig is. Voor beide metingen van Cool Speciaal hebben 

we voor dezelfde (elf) problemen de ongewogen somscore berekend7. Zorgzwaarte vormt 

de combinatie van deze problemen en de ernst daarvan, met een minimum van 0 en een 

maximum van 33. 

Met deze zorgzwaartevariabele onderzoeken we de zwaarte van de problematiek van de 

leerlingen.  

 

  

                                                                 

 

7  
Het begrip zorgzwaarte is voor het eerst berekend in de tweede meting, en is op een later moment ook 
voor de leerlingen in de eerste meting berekend. Het zorgprofiel bestaat uit een 20-tal items. Voor deze 
analyse van de leerlingen in het sbo hebben we de zorgzwaarte voor beide metingen op basis van 
dezelfde 11 items berekend. 
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Instroomleeftijd in het sbo en variabelen uit leerlingvragenlijst en 

leerlingprofiel 

In Tabel 2 geven we voor de leerlingen in het sbo van de variabelen uit de 

leerlingvragenlijst en het leerlingprofiel van Cool Speciaal de verdelingskarakteristieken 
voor beide metingen.  
 
Tabel 2  Verdelingskarakteristieken van welbevinden, motivatie, zelfvertrouwen, gedrag en 

werkhouding, Cool Speciaal metingen 1 en 2.  

    welbevinden motivatie zelfvertrouwen gedrag werkhouding 

meting 1 gem 3,93 4,06 3,78 3,35 3,15 

  N 1142 1141 1141 1177 1164 

  sd 0,719 0,651 0,673 0,932 0,902 

meting 2 gem 3,95 3,99 3,73 3,45 3,10 

  N 968 963 962 1068 1052 

  sd 0,674 0,694 0,672 0,918 0,922 

sign verschil ns * ns * ns 

 

Voor twee van de vijf variabelen is er een significant verschil tussen de eerste en de tweede 

meting. De taakmotivatie is bij de tweede meting iets lager, op gedrag scoren de 

leerlingen van de tweede meting iets hoger. 

 

In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. in de bijlage geven we per leeftijd van instroom 

in het sbo en per meting van Cool Speciaal de gemiddelde scores. Voor de meeste 

variabelen zijn er geen verschillen tussen de leeftijden, en zijn de gemiddelden stabiel. 

Voor twee variabelen vinden we significante verschillen tussen de leeftijden. Gedrag uit de 

eerste meting, en werkhouding in de tweede meting. In beide gevallen is er sprake van een 

stijging van jong naar oud, dat wil zeggen dat de oudere leerlingen door de leerkrachten 

op gedrag en werkhouding gunstiger zijn beoordeeld. We geven dit weer in Figuur 2. 

 

 

Figuur 2 De verschillen naar instroomleeftijd in het sbo en gedrag en werkhouding  
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Beantwoording onderzoeksvraag 2 

De uitkomsten van deze analyse zijn niet conform de verwachtingen. De oudere leerlingen 

die instromen zijn niet kwetsbaarder dan de jongere instromers. In de meeste gevallen is 

er geen verschil naar leeftijd op de onderzochte variabelen. In de twee gevallen dat er wel 

verschillen zijn naar leeftijd is de uitkomst contrair  aan de verwachtingen. Vanaf de 

instroomleeftijd van 9 jaar vertonen de instromers beter gedrag of een betere werkhou-

ding dan de jongere instromers. Met name de leerlingen die nog op 11- of 12-jarige leeftijd 

de overstap maken van regulier naar speciaal basisonderwijs vertonen, in vergelijking met 

de jongere instromers, positiever gedrag of een positievere werkhouding. Leerlingen die 

later verwezen worden hebben dus juist een wat gunstiger profiel, wat betreft gedrag en 

werkhouding, en dat heeft er mogelijk mede toe geleid dat ze niet eerder zijn verwezen.  

Zorgzwaarte in het sbo 

Tabel 3 Verdelingskarakteristieken van zorgzwaarte, Cool Speciaal metingen 1 en 2.  

    zorgzwaarte 

meting 1 gem 7,49 

  N 954 

  sd 4,211 

meting 2 gem 8,17 

  N 1066 

  sd 4,257 

sign verschil * 

 

Drie jaar na de eerste meting is de zorgzwaarte gemiddeld hoger, 8,2 versus 7,5. De 

gemiddelde zorgzwaarte van de leerlingen in het sbo neemt dus iets toe. 

Instroomleeftijd in het sbo en zorgzwaarte 

In Tabel 12 in de bijlage geven we per leeftijd van instroom in het sbo en per meting van 

Cool Speciaal de gemiddelde zorgzwaarte. In Figuur 3 geven we de resultaten grafisch 

weer. 
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Figuur 3 Gemiddelde zorgzwaarte naar instroomleeftijd in het sbo. Cool metingen in 2011 en 2014 

Zoals de figuur laat zien, is de zorgzwaarte lager (dus minder problematiek) bij leerlingen 

die later instromen in het sbo. Bij de eerste meting is dat een duidelijk verband, bij de 

tweede meting is het wat minder duidelijk bij de hoogste leeftijdsgroepen.  

Beantwoording onderzoeksvraag 3 

De uitkomsten van de gemiddelde zorgzwaarte in het sbo zijn conform de verwachtingen 

uit het sbo-veld. Tussen de eerste en de tweede meting van Cool Speciaal, tussen de 

schooljaren 2010 en 2014, neem de gemiddelde zorgzwaarte van leerlingen in het sbo iets 

toe. Er lijkt dus inderdaad sprake te zijn van enige verdichting van de problematiek. We 

wijzen er echter op dat het een klein verschil is en dat we niet kunnen laten zien of die 

trend zich in latere jaren (ook na de invoering van passend onderwijs) voortzet. Wel 

relevant is dat in de periode 2010-2014 het leerlingenaantal in het sbo daalde. De afname 

van het aantal verwijzingen naar het sbo ging dus gepaard met enige toename van de 

gemiddelde problematiek van sbo-leerlingen. Of dit een causaal verband is weten we niet, 

maar we zien beide ontwikkelingen wel samen optreden.  

De uitkomsten van de analyse van de zorgzwaarte naar instroomleeftijd zijn niet conform 

de verwachtingen. Tegen de verwachting in daalt de gemiddelde zorgzwaarte naarmate 

de instromers in het sbo ouder worden. Vanaf de instroomleeftijd van 10 jaar loopt de 

zorgzwaarte van de leerlingen uiteen tussen de metingen. We hebben hier geen verklaring 

voor. Maar wat hier ook de verklaring voor moge zijn, er is in ieder geval geen stijging van 

de zwaarte van de problematiek voor leerlingen die later in de loopbaan de overstap 

maken van regulier naar speciaal basisonderwijs. Bij latere instromers is de problematiek 

juist lichter dan bij vroege instromers.    
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Ontwikkelingen in de bestemming na het 

sbo 

In dit hoofdstuk gaan we na in hoeverre in de periode 2008/09-2017/18 de bestemming in 

het vo of het vso veranderd voor de leerlingen die het sbo verlaten. Tevens gaan we na of 

er een verband is tussen (verandering in) instroomleeftijd in het sbo en niveau van 

doorstroom naar vo/vso. 

De bestemming na het sbo operationaliseren we op twee manieren. De eerste is een 

tweedeling van het type onderwijs waar de leerlingen naar toe gaan, vo of vso. De tweede 

is het advies dat de leerlingen krijgen. We kiezen voor het advies, en  niet voor het eerste 

onderwijstype in het vo waar de leerlingen na de po-vo overstap terecht komen. In het 

eerste jaar in het vo komen de leerlingen die naar het vmbo gaan namelijk veelal in 

brugklassen terecht, waarvan het verschil in onderwijsniveau vaak niet is aan te geven. 

Het advies geeft preciezer de niveauverschillen en het te verwachten eindniveau in het 

voortgezet onderwijs weer. 

De bestemming vo of vso 

In Tabel 13 in de bijlage geven we de bestemming vo of vso weer. In de volgende grafiek 

geven we alleen de ontwikkeling in bestemming vso weer. De bestemming vo is hier het 

spiegelbeeld van, beide bestemmingen tellen samen op tot 100%.  

 

 

Figuur 4 De bestemming vso na sbo; per schooljaar instroom.  

De bestemming vso vanuit het sbo verdubbelt bijna van 5,2% in 2009 tot 10,2% in 2017. De 

groei vindt met name plaats in de laatste twee schooljaren, 2016 en 2017. 
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Het vo-advies 

Vanaf het vo-instroomschooljaar 2011  wordt het vo-advies voor een groot aantal 

leerlingen vastgelegd in de onderwijsbestanden. 

We onderscheiden zeven adviezen, van pro tot en met vwo, en vier combi-adviezen. 

In Tabel 4 geven we de aantallen en de percentages leerlingen weer naar advies. 

 

Tabel 4  VO-advies van de leerlingen die het sbo verlaten. Per schooljaar van instroom in het vo; 

percentages  

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totaal  

1,0 praktijkonderwijs 35% 37% 37% 37% 39% 39% 40% 38% 

2,0 vso 4% 3% 3% 4% 4% 5% 7% 4% 

3,0 vmbo-b 39% 39% 39% 40% 39% 38% 34% 38% 

3,5 vmbo-bk 6% 6% 5% 3% 5% 5% 6% 5% 

4,0 vmbo-k 9% 8% 9% 9% 7% 7% 6% 8% 

4,5 vmbo-kt 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

5,0 vmbo-t 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 

5,5 vmbo-t, havo 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 

6,0 havo 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

6,5 havo, vwo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

7,0 vwo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Totaal (100%) 8578 8589 8659 8164 7954 7604 7193 56741 

         gemiddeld advies 2,53 2,50 2,47 2,45 2,42 2,42 2,39 2,46 

 

Vanaf 2011 is van ruim 56.000 leerlingen het vo-advies bekend. In Tabel 4  is te zien dat 

praktijkonderwijs en vmbo-b de meest voorkomende adviezen zijn, vrijwel evenveel 

leerlingen krijgen deze adviezen, 38%. Het gemiddelde vo-advies berekenen we als het 

gemiddelde van de numerieke waarden van de adviezen. Het vo-advies daalt geleidelijk, 

van 2,53 in 2011 tot 2,39 in 2017. Voor de beschrijving van de ontwikkeling in de adviezen 

tussen 2011 en 2017 beperken we ons tot de vijf meest voorkomende adviezen. De dalers 

zijn vmbo-b (van 39% naar 34%) en vmbo-k (van 9% naar 6%). Dit verklaart de daling van 

het gemiddelde advies. De stijgers zijn praktijkonderwijs (van 35% naar 40%) en vso (van 

4% naar 7%). De stijging van het aantal vso-adviezen in 2016 en 2017 is opvallend. Het 

SBOwerkverband noemt als mogelijke verklaring dat er in het sbo iets meer instroom is 

gekomen van leerlingen die voorheen naar het speciaal onderwijs gingen.  
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Instroomleeftijd in sbo en advies 

In Tabel 5 splitsen we het advies uit naar de leeftijd waarop de leerlingen in het sbo 

instromen.  

Tabel 5 Advies naar leeftijd instroom in sbo, percentages 

  pro vso vmbo-b vmbo-bk vmbo-k vmbo-kt vmbo-t 

vmbo-t/ h, h, 

hv, v 

totaal 

(100%) 

4 31% 12% 33% 5% 7% 2% 8% 4% 197 

5 40% 13% 26% 6% 6% 2% 5% 3% 706 

6 47% 9% 27% 4% 5% 1% 4% 2% 1972 

7 47% 6% 32% 4% 6% 1% 3% 2% 4273 

8 41% 4% 38% 5% 7% 1% 3% 1% 6822 

9 35% 3% 43% 5% 8% 1% 4% 2% 8728 

10 31% 3% 43% 6% 9% 1% 5% 2% 7844 

11 27% 4% 44% 7% 9% 1% 6% 2% 4405 

12,13 27% 5% 42% 5% 12% 1% 6% 2% 987 

totaal 36% 4% 40% 5% 8% 1% 4% 2% 35934 

 

Van niet alle leerlingen waarvan een advies bekend is is ook de leeftijd bij instroom in het 

sbo bekend. De leeftijd bij instroom in het sbo kan in de onderwijsbestanden pas worden 

vastgesteld vanaf 2009. Het totaal aantal leerlingen in Tabel 5 is daarom kleiner dan het 

totaal van Tabel 4, en daardoor kunnen ook de uitkomsten iets verschillen. 

Van de leerlingen die op 4-jarige leeftijd in het sbo zijn gestart zijn anno 2017 twee po-vo 

overgangen bekend. Voor elke volgende leeftijdsgroep is een extra po-vo overgang 

bekend, tot maximaal acht po-vo overgangen van de leerlingen die op 10-jarige leeftijd of 

later zijn gestart. 

Over het geheel genomen gaan (zie Tabel 5) de meeste leerlingen vanuit het sbo naar 

vmbo-b (40%), gevolgd door praktijkonderwijs (36%). De advisering is niet voor alle 

instroomleeftijden hetzelfde. De leerlingen die op 5-8 jarige leeftijd zijn gestart in het sbo 

krijgen merendeels het advies praktijkonderwijs. De leerlingen die op 9-13 jarige leeftijd 

zijn  gestart krijgen merendeels een vmbo-b advies. Van de leerlingen die op  12-13 jarige 

leeftijd zijn gestart krijgt een relatief groot deel een vmbo-k advies. Voor het vmbo-k 

advies zien we dat het aandeel stijgt met de instroomleeftijd. Hetzelfde zien we, in 

mindere mate,  bij het vmbo-t advies, met uitzondering van de 4-jarige instromers. 

Omgekeerd daalt het aandeel leerlingen met een vso-advies met de instroomleeftijd. Deze 

bevindingen zijn contrair aan de verwachtingen. Als het zo zou zijn dat de latere instroom 

in het sbo samenhangt met een toenemende problematiek zouden juist bij latere 

instromers lagere adviezen verwacht worden.  Dat blijkt dus niet het geval.  

Beantwoording onderzoeksvraag 4 

In de periode 2008/09-2017/18 zijn zowel de bestemming van de leerlingen uit het sbo 

gewijzigd als het niveau van de vo-adviezen. De bestemming vso is in deze periode bijna 

verdubbeld, van 5,2% naar 10,2%. Het aandeel van de vo-adviezen praktijkonderwijs en 

vso is gestegen, het aandeel van de vmbo-adviezen is gedaald.  
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De instroomleeftijd hangt samen met het niveau van het advies, maar niet zoals verwacht. 

Latere instromers krijgen hogere adviezen dan vroege instromers. Dat wijst opnieuw niet 

op zwaardere problematiek bij leerlingen die later instromen.  
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Succes van uitstromers uit sbo en regulier 

onderwijs 

 

In dit hoofdstuk gaan we na in hoeverre overeenkomstige leerlingen uit regulier en 

speciaal basisonderwijs even succesvol zijn in hun loopbaan in het voortgezet onderwijs. 

We selecteren hiervoor de leerlingen die naar praktijkonderwijs of naar het vmbo zijn 

gegaan, omdat het merendeel van de sbo-leerlingen deze adviezen krijgen. Leerlingen die 

vanuit het regulier basisonderwijs naar deze schooltypen gaan hebben in ieder geval 

ongeveer hetzelfde cognitieve niveau als de sbo-leerlingen. Binnen de leerwegen van het 

vmbo onderscheiden we of de leerlingen al of niet in aanmerking komen voor 

leerwegondersteuning (lwoo). We onderzoeken de veronderstelling dat sbo-leerlingen 

succesvoller zijn in deze vo-schooltypen dan leerlingen  uit het regulier onderwijs, omdat 

sbo-leerlingen zich in sociaal-emotioneel opzicht wat sterker ontwikkeld hebben.  

Succes in vmbo en in praktijkonderwijs 

Voor de leerlingen die naar het vmbo zijn gegaan meten we succes af aan het behalen van 

een diploma in het vmbo. Om vmbo-loopbanen van voldoende lengte te analyseren 

selecteren we de leerlingen die tussen 2009 en 2012 de overstap po-vo hebben gemaakt. 

Van de leerlingen die in 2012 de overstap hebben gemaakt kunnen we nagaan of ze in vijf 

jaar een diploma hebben behaald. Van de leerlingen die in 2012 vanuit het sbo naar het 

vmbo zijn gegaan heeft 92% vmbo voor 2017 afgerond, voor de leerlingen die deze 

overstap in 2009 hebben gemaakt heeft 100% het vmbo afgerond. 

Voor leerlingen die naar het praktijkonderwijs zijn gegaan meten we succes af aan het 

aantal jaren dat zij in het vo ingeschreven zijn en naar de behaalde diploma’s in het mbo 

(het praktijkonderwijs zelf wordt immers niet met een diploma afgesloten). 

 

In de volgende tabel geven we de aantallen leerlingen weer waar deze analyses betrekking 

op hebben. 

Tabel 6 Aantal leerlingen vanuit regulier (bao) of speciaal basisonderwijs (sbo) dat naar 

praktijkonderwijs of vmbo gaat. Selectie: instroomjaren in vo 2009 tot en met 2012. 

  bao sbo 

  geen lwoo wel lwoo geen lwoo wel lwoo 

praktijkonderwijs 14886 - 27887 - 

vmbo-b 21614 51666 2508 14563 

vmbo-bk 62386 43698 2441 8418 

vmbo-k 66475 22681 1322 1184 

vmbo-g(t) 126113 8397 1108 251 

vmbo-t 70706 3580 479 164 

totaal 362180 130022 35745 24580 

 



24 

 

Voor de vergelijking van succes tussen regulier en speciaal basisonderwijs kijken we naar 

de afzonderlijke onderwijstypen in het vo, en apart voor wel-niet lwoo. 

 

In Tabel 7 geven we de resultaten weer voor de leerlingen die naar het vmbo zijn gegaan. 

Tabel 7  Succes in het vmbo. Het percentage leerlingen dat een vo-diploma heeft behaald, naar 

startpositie in vo en al of niet lwoo. Vergelijking van leerlingen afkomstig uit bao of sbo.  

  geen lwoo wel lwoo 

  bao sbo sign. verschil bao sbo sign. verschil 

vmbo-b 88% 79% * 83% 75% * 

vmbo-bk 92% 82% * 88% 77% * 

vmbo-k 93% 82% * 91% 82% * 

vmbo-g(t) 92% 78% * 89% 79% * 

vmbo-t 90% 85% * 72% 49% * 

 

Voor alle startposities in het vmbo geldt dat leerlingen afkomstig uit het regulier 

basisonderwijs succesvoller zijn dan leerlingen uit het speciaal basisonderwijs. Dit is zowel 

het geval voor de leerlingen met als de leerlingen zonder beschikking lwoo. De 

veronderstelling dat leerlingen afkomstig uit het sbo in het vmbo gelijke of betere 

resultaten zouden behalen dan leerlingen afkomstig uit het regulier basisonderwijs, zien 

we niet bevestigd. 

 

In Tabel 8 geven we de resultaten weer voor de leerlingen die naar het praktijkonderwijs 

zijn gegaan, op basis van het aantal jaren gevolgd onderwijs in het vo. 

Tabel 8  Het aantal jaren vo van leerlingen die naar het praktijkonderwijs zijn gegaan. Leerlingen 

afkomstig uit bao of sbo. 

  bao sbo sign. verschil 

Praktijkonderwijs 7,26 7,37 * 

 

De leerlingen die vanuit het sbo naar het praktijkonderwijs zijn gegaan volgen iets langer 

onderwijs in het praktijkonderwijs dan leerlingen die vanuit het regulier basisonderwijs 
naar het praktijkonderwijs zijn gegaan.  Dat zou er op kunnen wijzen dat leerlingen  uit het 

regulier onderwijs iets vaker voortijdig stoppen met hun opleiding in het praktijkonderwijs 
dan leerlingen afkomstig uit het sbo. Echter, het kan ook zo zijn dat leerlingen  uit het 

regulier onderwijs hun opleiding in het praktijkonderwijs iets eerder afronden. Of een 

langer verblijf in het praktijkonderwijs dus succesvoller kan worden genoemd, is de vraag. 

We gaan daarom ook na  in hoeverre leerlingen uit het sbo succesvoller zijn in termen van 
het behalen van een mbo-diploma dan de leerlingen uit het regulier basisonderwijs. Voor 
deze analyse tellen we alleen of de leerlingen een mbo-diploma hebben behaald, 

ongeacht het niveau van het diploma. In Tabel 9 geven we de resultaten weer. 
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Tabel 9  Percentage leerlingen dat een mbo-diploma behaalt. Leerlingen die tussen 2009 en 2012 

gestart zijn in het praktijkonderwijs, vanuit regulier (bao) of speciaal basisonderwijs (sbo)  

  bao sbo 

  N % N % 

2009 1252 65,1 2886 48,4 

2010 1404 57,8 3074 44,2 

2011 1566 52,9 3247 35,7 

2012 1637 33,3 3356 18,6 

 

De leerlingen die al langer geleden de po-vo overstap hebben gemaakt behalen vaker een 

mbo-diploma dan de leerlingen die recenter de overstap hebben gemaakt8, maar duidelijk 

is te zien dat de leerlingen uit het regulier basisonderwijs met een advies praktijkonderwijs 

vaker een mbo-diploma behalen dan de leerlingen die vanuit het sbo een advies 

praktijkonderwijs hebben  ontvangen.  

Beantwoording onderzoeksvraag 5 

Succes in het vmbo operationaliseren we als het behalen van een vmbo-diploma. De 

verwachting was dat leerlingen afkomstig uit het sbo succesvoller zouden zijn dan hun 

evenknieën uit het regulier basisonderwijs. Deze verwachting komt niet uit, integendeel, 

de leerlingen uit het sbo zijn minder succesvol. 

Voor leerlingen met een advies praktijkonderwijs hebben we succes eerst 

geoperationaliseerd als het aantal jaren dat men onderwijs volgt in het vo. Leerlingen uit 

het sbo blijven gemiddeld langer in het vo dan hun evenknieën uit het regulier 

basisonderwijs, maar niet direct is uit te maken of een langer verblijf in het vo ook echt als 

succesvoller te beschouwen is. Daarom zijn we vervolgens nagegaan of leerlingen uit het 

sbo met een advies praktijkonderwijs succesvoller zijn in termen van het behalen van een 

mbo-diploma. Deze verwachting komt niet uit. Leerlingen uit het sbo behalen beduidend 

minder vaak een mbo-diploma. Of het sbo met recentere cohorten leerlingen succesvoller 

is zal de toekomst moeten uitwijzen. 

 
  

                                                                 

 

8
  Want zij hebben daarvoor ook langer de tijd gehad. 
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Nabeschouwing 

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de evaluatie passend onderwijs. Een 

belangrijke vraag is dan uiteraard of er aanwijzingen zijn dat zich sinds passend onderwijs 

nieuwe ontwikkelingen voordoen in het sbo wat betreft kenmerken van leerlingen die 

daar in- en uitstromen. Met de beschikbare data is daarop maar een gedeeltelijk antwoord 

mogelijk.  

 

Beantwoording onderzoeksvraag 1 

Wat betreft het aantal instromers in het sbo hebben  we gezien dat er tot 2015 sprake was 

van een daling, met name bij wat oudere leerlingen, maar dat die instroom recent weer 

stijgt en dat dit weer vaker de oudere leerlingen betreft. Mogelijk is dit een effect van de 

invoering van passend onderwijs, en is het inderdaad zo dat reguliere basisscholen 

leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften vanwege passend onderwijs langer 

zijn gaan vasthouden en dus pas op latere leeftijd verwijzen. Het lijkt er echter op dat dit 

een tijdelijk effect is, gezien de inmiddels weer toenemende instroom in het sbo. Over de 

vraag of het nadelig is dat leerlingen pas op latere leeftijd naar het sbo worden verwezen 

kunnen we op grond van dit uitsluitend kwantitatieve onderzoek geen uitspraken doen, 

maar een duidelijke bevinding is wel dat leerlingen die in de periode vóór passend 

onderwijs later verwezen zijn juist een wat gunstiger profiel hebben wat betreft gedrag en 

werkhouding dan leerlingen die op jongere leeftijd verwezen zijn. Dat heeft er mogelijk 

mede toe geleid dat die late instromers niet eerder zijn verwezen. Of dit patroon ná 

passend onderwijs ook zo is valt niet met zekerheid te zeggen, vanwege ontbrekende data 

uit deze periode.  

 

Beantwoording onderzoeksvraag 2 

Verder is nagegaan of er aanwijzingen zijn dat er sprake is van toenemende problematiek 

bij sbo-leerlingen en of passend onderwijs daarin een rol speelt. Bijvoorbeeld omdat sinds 

passend onderwijs alleen de ‘moeilijkste’ leerlingen nog vanuit het regulier onderwijs naar 

het sbo worden verwezen, wellicht ook leerlingen die voorheen eerder naar speciaal 

onderwijs  zouden zijn gegaan.  

Er zijn wel wat aanwijzingen gevonden dat de problematiek van leerlingen in het sbo 

toeneemt. De recente toename (sinds 2015) van het aandeel leerlingen dat vanuit sbo naar 

het vso gaat en niet naar regulier voortgezet onderwijs suggereert dat passend onderwijs 

hierbij een rol kan spelen. Echter, de leerlingen die vanaf 2015 zijn doorgestroomd naar 

het v(s)o hebben natuurlijk overwegend langere tijd in het sbo gezeten, dus ook al voor de 

invoering van passend onderwijs. Het lijkt er daarom meer op dat die toenemende 

problematiek al wat langer speelt. Ook de COOL-data die laten zien dat er in  de periode 

vóór  passend onderwijs in het sbo sprake is van een lichte toename in de zorgzwaarte van 

leerlingen wijzen daarop.  
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Door de beëindiging van het cohortonderzoek COOL Speciaal in 2014 zijn er helaas geen 

gegevens meer van na passend onderwijs die op deze vraag een verder antwoord kunnen 

geven. Door het Nationaal  Regieorgaan Onderwijsonderzoek (dat de subsidiegever is voor 

de evaluatie passend onderwijs) wordt momenteel nagegaan of en hoe dergelijke data 

toch weer beschikbaar zouden kunnen komen. Een concreet plan hiervoor is er echter nog 

niet. Het is dus niet mogelijk om op dit moment vast te stellen of er sinds passend 

onderwijs sprake is van (verdere) verzwaring van de problematiek van sbo-leerlingen. 

Wellicht dat andere onderzoeksmethoden (bijvoorbeeld analyse van dossiers van 

leerlingen die instromen in het sbo voor en na passend onderwijs) hierop meer licht 

kunnen werpen. Dit valt echter buiten het bestek van het onderhavige onderzoek.  

 

Beantwoording onderzoeksvraag 3 

De uitkomsten van de gemiddelde zorgzwaarte in het sbo zijn conform de verwachtingen 

uit het sbo-veld. Tussen de eerste en de tweede meting van Cool Speciaal, tussen de 

schooljaren 2010 en 2014, neem de gemiddelde zorgzwaarte van leerlingen in het sbo iets 

toe. Er lijkt dus inderdaad sprake te zijn van enige verdichting van de problematiek. We 

wijzen er echter op dat het een klein verschil is en dat we niet kunnen laten zien of die 

trend zich in latere jaren (ook na de invoering van passend onderwijs) voortzet. Wel 

relevant is dat in de periode 2010-2014 het leerlingenaantal in het sbo daalde. De afname 

van het aantal verwijzingen naar het sbo ging dus gepaard met enige toename van de 

gemiddelde problematiek van sbo-leerlingen. Of dit een causaal verband is weten we niet, 

maar we zien beide ontwikkelingen wel samen optreden.  

De uitkomsten van de analyse van de zorgzwaarte naar instroomleeftijd zijn niet conform 

de verwachtingen. Tegen de verwachting in daalt de gemiddelde zorgzwaarte naarmate 

de instromers in het sbo ouder worden. Vanaf de instroomleeftijd van 10 jaar loopt de 

zorgzwaarte van de leerlingen uiteen tussen de metingen. We hebben hier geen verklaring 

voor. Maar wat hier ook de verklaring voor moge zijn, er is in ieder geval geen stijging van 

de zwaarte van de problematiek voor leerlingen die later in de loopbaan de overstap 

maken van regulier naar speciaal basisonderwijs. Bij latere instromers is de problematiek 

juist lichter dan bij vroege instromers.    

 

Beantwoording onderzoeksvraag 4 

In de periode 2008/09-2017/18 zijn zowel de bestemming van de leerlingen uit het sbo 

gewijzigd als het niveau van de vo-adviezen. De bestemming vso is in deze periode bijna 

verdubbeld, van 5,2% naar 10,2%. Het aandeel van de vo-adviezen praktijkonderwijs en 

vso is gestegen, het aandeel van de vmbo-adviezen is gedaald.  

De instroomleeftijd hangt samen met het niveau van het advies, maar niet zoals verwacht. 

Latere instromers krijgen hogere adviezen dan vroege instromers. Dat wijst opnieuw niet 

op zwaardere problematiek bij leerlingen die later instromen.  
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Beantwoording onderzoeksvraag 5 

Succes in het vmbo operationaliseren we als het behalen van een vmbo-diploma. De 

verwachting was dat leerlingen afkomstig uit het sbo succesvoller zouden zijn dan hun 

evenknieën uit het regulier basisonderwijs. Deze verwachting komt niet uit, integendeel, 

de leerlingen uit het sbo zijn minder succesvol. 

Voor leerlingen met een advies praktijkonderwijs hebben we succes eerst 

geoperationaliseerd als het aantal jaren dat men onderwijs volgt in het vo. Leerlingen uit 

het sbo blijven gemiddeld langer in het vo dan hun evenknieën uit het regulier 

basisonderwijs, maar niet direct is uit te maken of een langer verblijf in het vo ook echt als 

succesvoller te beschouwen is. Daarom zijn we vervolgens nagegaan of leerlingen uit het 

sbo met een advies praktijkonderwijs succesvoller zijn in termen van het behalen van een 

mbo-diploma. Deze verwachting komt niet uit. Leerlingen uit het sbo behalen beduidend 

minder vaak een mbo-diploma. Of het sbo met recentere cohorten leerlingen succesvoller 

is zal de toekomst moeten uitwijzen. 
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Bijlage 

Tabel 10 Leeftijd bij instroom in het sbo, vanuit het regulier basisonderwijs. Per schooljaar 

(instroomjaar). Aantallen 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totaal 

4 393 411 467 472 502 592 641 650 678 4806 

5 568 546 577 538 567 571 563 622 685 5237 

6 924 871 820 830 714 781 623 686 714 6963 

7 1411 1377 1255 1256 1210 1169 906 1080 1178 10842 

8 1854 1733 1647 1320 1356 1316 1035 1304 1424 12989 

9 1976 1818 1677 1482 1445 1421 1070 1338 1467 13694 

10 1385 1342 1297 1192 1193 1133 867 1061 1147 10617 

11 723 687 673 596 580 576 497 542 635 5509 

12 142 153 141 111 118 143 102 123 120 1153 

Totaal 9383 8943 8556 7798 7686 7709 6312 7410 8053 71850 

 

Tabel 11 De variabelen uit de leerlingvragenlijst en het leerlingprofiel van Cool Speciaal. Gemiddelden 

en aantallen naar instroomleeftijd in het sbo. Cool metingen in 2011 en 2014. 

    meting 1 meting 2 

    

welbe-

vinden 

moti-

vatie 

zelfver-

trouwen 

Ge-

drag 

werk-

houding 

welbe-

vinden 

moti-

vatie 

zelfver-

trouwen 

Ge-

drag 

werk- 

hou-ding 

4 gem. 

     

3,8 3,9 3,6 3,4 3,0 

 

N 

     

38 38 38 45 43 

5 gem. 

     

4,0 4,0 3,7 3,4 3,0 

 

N 

     

32 32 32 37 37 

6 gem. 3,8 4,2 3,9 3,3 3,1 4,0 4,0 3,8 3,6 3,0 

 

N 34 34 34 35 34 107 107 106 125 122 

7 gem. 3,9 4,1 3,8 3,2 3,0 4,0 4,0 3,8 3,4 3,0 

 

N 223 222 223 237 232 241 239 238 257 255 

8 gem. 3,9 4,1 3,8 3,3 3,2 4,0 4,0 3,7 3,4 3,1 

 

N 169 169 169 174 172 215 213 212 240 237 

9 gem. 3,9 4,1 3,8 3,4 3,2 4,0 4,0 3,7 3,6 3,2 

 

N 264 264 263 270 267 173 172 173 184 180 

10 gem. 4,0 4,0 3,8 3,4 3,2 3,9 3,9 3,6 3,4 3,2 

 

N 386 386 386 394 392 124 123 124 133 133 

11 gem. 4,0 4,1 3,8 3,4 3,0 3,9 4,1 3,9 3,3 3,3 

 

N 56 56 56 57 57 27 28 28 33 31 

12 gem. 3,9 4,0 3,8 3,8 3,6 3,7 3,9 3,8 3,6 3,6 

  N 10 10 10 10 10 11 11 11 14 14 

Totaal gem. 3,9 4,1 3,8 3,4 3,1 3,9 4,0 3,7 3,4 3,1 

  N 1142 1141 1141 1177 1164 968 963 962 1068 1052 

            
sign verschil 

tussen leeftijden 
ns ns ns 0,027 ns ns ns ns ns 0,046 
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Tabel 12 Zorgzwaarte. Gemiddelden en aantallen naar instroomleeftijd in het sbo. Cool metingen in 

2011 en 2014. 

    zorgzwaarte 

    meting 1 meting 2 

4 gem.   9,4 

 

N 

 

46 

5 gem.   9,3 

 

N 

 

38 

6 gem. 8,9 8,7 

 

N 36 126 

7 gem. 8,5 8,3 

 

N 215 258 

8 gem. 8,3 8,2 

 

N 141 239 

9 gem. 7,2 7,4 

 

N 213 180 

10 gem. 6,6 7,8 

 

N 301 132 

11 gem. 6,1 7,7 

 

N 41 33 

12 gem. 5,3 7,6 

 

N 7 14 

Total gem. 7,5 8,2 

  N 954 1066 

 

Tabel 13 De bestemming vo of vso na sbo; per schooljaar instroom. 

  vo vso 

 Totaal (100%)   N % N % 

2009 8239 94,8 452 5,2 8691 

2010 8437 94,3 508 5,7 8945 

2011 8740 93,8 576 6,2 9316 

2012 8775 93,7 586 6,3 9361 

2013 8545 94,0 543 6,0 9088 

2014 7905 92,9 600 7,1 8505 

2015 7619 93,4 542 6,6 8161 

2016 7222 92,1 622 7,9 7844 

2017 6620 89,8 753 10,2 7373 
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