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1 Inleiding 
 
 
 
1.1 Het NCO 
 
Sinds 2016 wordt er door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) gewerkt aan 
de opbouw van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO). Het NCO vervangt het groot-
schalige cohortonderzoek COOL5-18, dat tussen 2007 en 2014 is uitgevoerd en een belangrijke 
bron was voor landelijk representatieve informatie over het prestatieniveau en de schoolloopba-
nen van leerlingen in het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs. De kern van de NCO-opzet 
is het zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande data om scholen zo weinig mogelijk te 
belasten. Het doel is om populatiebreed te kunnen beschikken over longitudinale loopbaangege-
vens, toetsresultaten en achtergrondkenmerken van leerlingen en hun gezinnen. Door koppeling 
met data van de Inspectie van het Onderwijs kunnen ook schoolkenmerken beschikbaar komen. 
Daarnaast worden door middel van modules periodiek extra data verzameld over specifieke on-
derwerpen, bij steekproeven van scholen. Gericht steekproevenbeleid moet daarbij zorgen voor 
een relatief geringe belasting van scholen.  
 
De deelnamebereidheid van de scholen wordt extra bevorderd doordat het NCO onderzoeksge-
gevens aan hen teruggeeft. Alle reguliere basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in 
Nederland ontvangen namelijk jaarlijks in oktober een terugrapportage van het NCO over de on-
derwijsloopbanen en prestaties van hun leerlingen en oud-leerlingen, waarbij rekening gehouden 
wordt met de samenstelling van de leerlingenpopulatie. De school kan zichzelf vergelijken met 
landelijke gemiddelden en tevens met andere groepen scholen met een overeenkomstige leer-
lingenpopulatie. Het NCO-schoolrapport wordt uitsluitend ter beschikking gesteld aan de bestuur-
ders die het rapport kunnen doorzetten naar hun schoolleiders en gebruiken voor hun school- en 
kwaliteitszorgbeleid.  
 
 
1.2 Een NCO-schoolrapport voor sbo en (v)so 
 
Op dit moment worden er door NCO (nog) geen schoolrapporten geleverd aan scholen voor spe-
ciaal basisonderwijs., speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs; hierna ook aangeduid 
als sbo, so en vso. De NCO-Programmacommissie heeft het Kohnstamm Instituut en KBA Nij-
megen gevraagd om een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden hiervoor en de wensen 
en behoeften die er bij de scholen voor sbo, so en vso bestaan. Dit rapport brengt verslag uit van 
deze verkenning, die is uitgevoerd in de periode van januari tot en met september 2021 en waar-
aan de volgende onderzoeksvragen ten grondslag lagen: 
 
1.  Aan welke informatie hebben scholen behoefte in zo’n rapport? 
2.  Welke data zijn er al bij CBS aanwezig en mogelijk te verkrijgen om binnen NCO te gebruiken 

(o.a. in relatie tot de AVG)? 
3.  Welke eventuele bestaande aanvullende data zouden er nodig zijn om een rapport te kunnen 

leveren met informatie waar scholen behoefte aan hebben, en is het haalbaar om die te ver-
krijgen? 

4.  Hoe zouden die rapporten er uit moeten zien?  
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1.3 Aanpak van de verkenning 
 
Bij de start van deze verkenning is besloten cluster 1 en 2 buiten beschouwing te laten, omdat 
het aantal scholen in deze clusters slechts een kleine minderheid vormen van het totale speciaal 
onderwijs, met bovendien een leerlingenpopulatie met een geheel eigen problematiek1. Als we 
hierna spreken over so en vso, doelen we dus uitsluitend op (voormalig) cluster 3 en 4. 
 
De onderzoeksvragen richten zich enerzijds op de wensen en behoeften die er in sbo, so en vso 
leven ten aanzien van de inhoud van een NCO-schoolrapport (‘vraagkant’), anderzijds op de mo-
gelijkheden rondom de beschikbaarheid van data voor een NCO-rapport voor deze scholen (‘aan-
bodkant’). Het combineren van de antwoorden moet vervolgens leiden tot een aantal conclusies 
en mogelijke rapportagevoorzet.  
 
Het schema hierna laat zien welke fasen in de uitvoering van de verkenning zijn te onderscheiden 
en op welke manier c.q. met welke respondenten we deze fasen hebben uitgevoerd.  
 
Fase Uitvoering 

Start Deskresearch 
- Doornemen bestaande NCO-rapporten voor basisscholen en vo-scholen 
- Opstellen lijst aandachtspunten en vragen 

Vraagkant: 
Inventarisatie van be-
hoeften  

Veldraadpleging 
Vraaggesprekken (online) gevoerd met: 

- 3 bestuurders voor sbo, so en vso 
- 6 so-scholen (teamleiders/IB’ers) 
- 5 vso-scholen (teamleiders/medewerkers kwaliteitszorg) 
- 2 sbo-scholen (schoolleiders) 

Aanbodkant:  
Inventarisatie van mo-
gelijkheden  

Raadpleging dataspecialisten 
Informatie verzameld (online/telefonisch/per e-mail) bij: 

- CBS 
- DUO 
- Ontwikkelaars leerlingvolgsystemen/administratiepakketten 

Combineren resultaten Dataverwerking en voorlopige rapportage 
- Vergelijken verzamelde gegevens aan vraag- en aanbodkant 
- Opstellen eerste conclusies en voorzet NCO-rapporten 

 
Raadplegen landelijke sleutelfiguren 
Vraaggesprek over eerste conclusies en voorzet gevoerd met: 

- 4 vertegenwoordigers van (verschillende) landelijke organisaties die de be-
langen behartigen van scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverban-
den in sbo en (v)so 

 
Definitieve rapportage 

- Opstellen aanbevelingen 
- Ontwikkelen concrete voorzet NCO-rapporten 

 
 

1  Op dit moment bestaan er acht scholen (vestigingen) voor cluster 1 en 79 voor cluster 2 (so plus vso). Zij herbergen 
ca. dertien procent van alle leerlingen in (v)so  In (voormalig) cluster 3 en 4 gaat het om 510 schoolvestigingen (204 
in cluster 3, 298 in cluster 4, 4 combi’s). Bron: DUO Open onderwijsdata. 
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1.4 Leeswijzer 
 
Dit rapport volgt in grote lijnen het bovenstaande schema. In Hoofdstuk 2 brengen we verslag uit 
van de veldraadpleging die is uitgevoerd onder besturen en scholen voor sbo, so en vso. Hoofd-
stuk 3 beschrijft de resultaten van de raadpleging van dataspecialisten. Hoofdstuk 4 bevat onze 
eerste conclusies en een voorzet voor de inhoud van de schoolrapporten. In Hoofdstuk 5 doen 
we verslag van de raadpleging van landelijke sleutelfiguren en sluiten daarop aan met onze eigen 
definitieve conclusies. In de bijlagen zijn per onderwijstype (sbo, so en vso) een aantal voorbeeld-
grafieken voor de schoolrapporten opgenomen. 
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2 Resultaten veldraadpleging 
 
 
2.1 Opzet 
 
In het voorjaar van 2021 hebben we in totaal vier online groepsgesprekken gevoerd met zestien 
personen uit het onderwijsveld, werkzaam bij twee (grote) schoolbesturen, twee sbo-scholen, zes 
so-scholen en vijf vso-scholen. Hun functie varieerde van bestuursdirecteur onderwijs tot kwali-
teitsmedewerker op bestuurlijk of schoolniveau, schoolleider, teamleider of IB’er. 
 
Ter voorbereiding op de groepsgesprekken ontvingen alle betrokkenen de NCO-voorbeeldrap-
porten voor reguliere scholen voor basis- en voortgezet onderwijs, met daarbij het verzoek deze 
voorafgaand aan het gesprek door te nemen. Deze rapporten bestaan uit vier onderdelen: 1) 
beschrijving leerlingenpopulatie, 2) beschrijving schoolloopbaan, 3) beschrijving afsluiting school-
loopbaan en 4) informatie over oud-leerlingen. Aan de hand van deze indeling zijn tijdens het 
gesprek grofweg de volgende vragen aan de orde gesteld: 
 
- Met welk type scholen zou uw school zich willen kunnen vergelijken? 
- Welke kenmerken van de leerlingenpopulatie op uw school zou u willen kunnen zien en ver-

gelijken met die op andere scholen? 
- Welke informatie over prestaties of loopbanen van uw (oud-)leerlingen zou u willen kunnen 

zien en vergelijken met die van andere scholen? 
- Hoe bruikbaar zou de informatie in het reguliere rapport over prestaties en loopbanen van 

(oud-)leerlingen voor uw school zijn? 
 
Bij de start van het groepsgesprek hebben we aangegeven dat in toekomstige schoolrapporten 
voor sbo, so en vso alleen gegevens kunnen worden opgenomen die voor alle of de meeste 
scholen beschikbaar zijn en dezelfde betekenis hebben. Dit beperkt in de praktijk de mogelijkhe-
den: wat wenselijk is, is misschien niet beschikbaar. De gesprekspartners kregen echter het ver-
zoek zich in het gesprek niet teveel door deze beperkingen te laten leiden, maar vooral hun wen-
sen en behoeften uit te spreken; ook al zouden deze bij voorbaat onhaalbaar zijn.  
 
In de volgende paragraaf zijn per sector (sbo, so en vso) de resultaten van de gesprekken punts-
gewijs weergegeven. 
 
 
2.2 Resultaten 
 
De vier groepsgesprekken zijn volledig uitgeschreven en hierna per sector in hetzelfde format 
samengevat, zodat de resultaten gemakkelijk kunnen worden vergeleken.  
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2.2.1 Veldraadpleging sbo 
 

Leerlingenpopulatie in sbo 

Wat is relevant? Eigen school/demografische kenmerken leerlingen 
• Achtergrondkenmerken: o.a. migratieachtergrond, geslacht, 1-oudergezin, gezinsinko-

men. 
• Woonsituatie leerling: o.a. uit-/thuiswonend, stad/platteland, afstand tot school (NB. 

vooral bij sbo-scholen met een groot spreidingsgebied is niet altijd goed zicht op de thuis-
situatie). 

• Minder prioriteit, wel genoemd: aandeel leerlingen uit gezinnen die ondersteuning krijgen 
van gemeente (bijv. opvoedingsondersteuning). 

Eigen school/onderwijscontext leerlingen 
• Instroomleeftijd (“De grens tussen kort/lang in het sbo ligt bij ten minste 3 tot 4 jaar in het 

sbo, want instroom na groep 5/6 is ingewikkeld omdat problematiek dan vaak al heel lang 
speelt.”). 

• IQ (gemiddelde/verdeling over groepen? Bijv. <80, 80-89, 90-109, 110-119, ≥120). 
• Verwachte uitstroombestemming (vervolgonderwijs, arbeidsmarkt, dagbesteding). 

Vergelijkingen 
• In de tijd: hoe bovenstaande kenmerken van de leerlingenpopulatie zich over de jaren 

heen hebben ontwikkeld.  
• Met andere scholen: in hoeverre de leerlingenpopulatie op bovenstaande kenmerken 

verschilt van sbo-scholen elders. 
• Minder prioriteit, wel genoemd: vergelijking met bao en so.  
• Met andere regio’s: in hoeverre verschilt het percentage doorverwijzingen vanuit basison-

derwijs naar sbo (en so) van regio’s (en wat is de relatie met stedelijkheid)? 

Rekening houden met 
• Type school (sbo, soms ook bao en so). 
• Stedelijkheid en regio.  

Wat niet? -- 

Schoolloopbaan in sbo 

Wat is relevant? Eigen school 
• Aandeel terugverwijzingen naar regulier basisonderwijs 
• Effectieve onderwijstijd (bij sommige leerlingen meer verzuim dan bij andere, bijv. door 

intensief zorgtraject). 
• Tussentijdse bijstellingen van het OPP/verwachte uitstroombestemming. 

Vergelijkingen 
• Met andere scholen: in hoeverre bovenstaande schoolloopbaankenmerken verschillen 

van sbo-scholen elders. 

Rekening houden met 
• Type school (sbo). 
• Stedelijkheid en regio. 
• IQ-groep. 
• Verwachte uitstroombestemming. 
• Instroomleeftijd. 

Wat niet? Vertraging of versnelling is in sbo niet per se een goede indicator van gunstige of ongun-
stige schoolloopbaan. Al houdt sbo wel een leeftijdsgrens aan waarop een leerling uiterlijk 
moet zijn vertrokken. 
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Afsluiting van de schoolloopbaan in sbo 

Wat is relevant Eigen school 
• Scores op de eindtoets (evt. ook: aandeel dat geen eindtoets maakt?). 
• VO-adviezen. 
• Uitstroomniveau (verhouding dagbesteding/arbeid/vervolgonderwijs). 

Vergelijking  
• Met andere scholen: in hoeverre bovenstaande gegevens verschillen van scholen voor 

bao, sbo en so elders.  

Rekening houden met 
• Type school (sbo, soms ook bao en so). 
• Stedelijkheid en regio. 
• IQ-groep.  
• Verwachte uitstroombestemming. 
• Instroomleeftijd/verblijfsduur in sbo. 

Wat niet? -- 

Informatie over oud-leerlingen van sbo 

Wat is relevant Eigen school 
• Loopbaan in vo : schooltype, door-, af- en uitstroom, diploma.  
• Bestemming na vo: tertiair onderwijs, betaalde baan/uitkering 
• Minder prioriteit, wel genoemd: woonsituatie (zelfstandig, begeleid, instelling), overige 

ondersteuning. 

Vergelijking  
• Met andere scholen: in hoeverre bovenstaande gegevens verschillen van sbo-scholen 

elders.  

Rekening houden met 
• Type school (sbo). 
• Stedelijkheid en regio. 
• IQ-groep.  
• Verwachte uitstroombestemming. 
• Instroomleeftijd/verblijfsduur in sbo. 
• VO-advies. 
• Uitstroomniveau. 

Wat niet? -- 

Aanvullende wensen in sbo 

 • Een eigen NCO-rapport voor sbo, dus geen samenvoeging met so.  
• Het moet geen verantwoordingsdocument worden, daar zijn de verschillen tussen leer-

lingen/scholen in sbo te groot voor. 
• Leerwinst in kaart brengen aan de hand van de Cito-LVS scores, in vergelijking met an-

dere scholen voor sbo (misschien ook bao en so).  
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2.2.2 Veldraadpleging so 
 
Leerlingenpopulatie in so 

Wat is relevant? Eigen school/demografische kenmerken leerlingen 
• Achtergrondkenmerken: o.a. geslacht, 1-oudergezin, gezinsinkomen. 
• Minder prioriteit, wel genoemd: migratieachtergrond. 

Eigen school/onderwijscontext leerlingen 
• Instroomleeftijd. 
• Voorgeschiedenis/onderwijsherkomst (bao, sbo, thuiszitter). 
• Leerroutes.  
• Aandeel leerlingen met fysieke problemen (laatste verwijst naar mate van effectieve on-

derwijstijd). 
• Verwachte uitstroombestemmingen (verhouding dagbesteding, arbeid en vervolgonder-

wijs). 
• Minder prioriteit, wel genoemd: mate van benodigde zorg, aandeel dat naar dagcentrum 

gaat, aandeel met autisme, gebruik jbo. 

Vergelijkingen 
• In de tijd: hoe bovenstaande kenmerken van de leerlingenpopulatie zich over de jaren 

heen hebben ontwikkeld.  
• Met andere scholen: in hoeverre de leerlingenpopulatie op bovenstaande kenmerken 

verschilt van (vergelijkbare) so-scholen elders.  
• Minder prioriteit, wel genoemd: vergelijken met bao en sbo. 

Rekening houden met 
• Type school (so, evt. bao en sbo). 

Wat niet? Het voormalige cluster wordt als vergelijkingsgroep niet erg relevant gevonden. Leerroutes 
(zijn niet landelijk in gebruik) zijn beperkt relevant; bij leerroute 1 en 2 is uitstroombestem-
ming altijd dagbesteding. In hogere leerroutes is wel sprake van wel relevante verschillen, 
maar het begrip leerroute is (nog) niet landelijk in gebruik. 

Schoolloopbaan in so 

Wat is relevant? Eigen school 
• Effectieve onderwijstijd (bij sommige leerlingen meer verzuim dan bij andere, bijv. door 

intensief zorgtraject). 
• Verblijfsduur in so/uitstroomleeftijd. 

Vergelijkingen 
• Met andere scholen: in hoeverre bovenstaande gegevens verschillen van (vergelijkbare) 

so-scholen elders. 

Rekening houden met 
• Type school (so). 
• Instroomleeftijd. 
• Leerroute in combinatie met aanwezigheid fysieke problemen. 
• Verwachte uitstroombestemming. 

Wat niet? Er zijn zoveel verschillen tussen de leerlingen in so, zowel qua problematiek, voorgeschie-
denis en instroomleeftijd, dat het moeilijk is om vergelijkingen te maken die informatief zijn 
voor scholen. “Het inzichtelijk maken van de condities om succes te kunnen behalen heeft 
meer waarde”. 
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Afsluiting van de schoolloopbaan in so 

Wat is relevant Eigen school 
• Scores op de eindtoets. 
• VO-adviezen. 
• Uitstroomniveau (verhouding dagbesteding/arbeid/vervolgonderwijs). 

Vergelijking  
• Met andere scholen: in hoeverre bovenstaande gegevens verschillen van (vergelijkbare) 

so-scholen elders. 
• Minder prioriteit, wel genoemd: vergelijken met bao en sbo. 

Rekening houden met 
• Type school (so, evt. ook bao en sbo). 
• Leerroute in combinatie met aanwezigheid fysieke problemen. 
• Instroomleeftijd. 
• Verwachte uitstroombestemming. 

Wat niet? Het wordt niet interessant gevonden om informatie te krijgen over het aandeel deelnemers 
aan de eindtoets. Ze volgen allemaal dezelfde landelijke regels. Verschillen in deze beslissin-
gen komen soms voor, maar niet vaak. In enkele gevallen is er maatwerk nodig of de eindtoets 
wel een goed idee is, maar over het algemeen zijn de beslisregels helder en worden ze op 
dezelfde manier opgevolgd. 

Informatie over oud-leerlingen van so 

Wat is relevant Eigen school 
• Loopbaan in vo : schooltype, door-, af- en uitstroom, diploma.  
• Bestemming na vo: tertiair onderwijs, betaalde baan/uitkering. 

Vergelijking  
• Met andere scholen: in hoeverre bovenstaande gegevens verschillen van (vergelijkbare) 

so-scholen elders. 

Rekening houden met 
• Type school (so). 
• Leerroute in combinatie met aanwezigheid fysieke problemen. 
• Instroomleeftijd. 
• Verwachte uitstroombestemming. 
• VO-advies. 
• Uitstroomniveau. 

Wat niet? -- 

Aanvullende wensen in so 

 • SO-scholen moeten zelf twee jaar lang na de uitstroom van een leerling bestendigingsge-
gevens verzamelen. Dat is soms erg lastig vanwege strikte AVG-regels. Het zou fijn zijn 
als dit vanuit het NCO geleverd kan worden, dat scheelt de scholen veel werk. 

• Het begrip leerroute zou landelijk gebruikt moeten worden om verschillen tussen so-scho-
len te kunnen aanduiden; hangt samen met de verdeling over verwachte uitstroombe-
stemmingen en uitstroomniveaus.  

• Hetzelfde geldt voor het landelijke gebruik van het doelgroepenmodel: zou bij vergelijkin-
gen in de schoolrapporten nuttig zijn.   
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2.2.3 Veldraadpleging vso 
 

Leerlingenpopulatie in vso 

Wat is relevant? Eigen school/demografische kenmerken leerlingen 
• Geslacht. 
• Woonsituatie leerling: o.a. in-/uitwonend, woonplaats, stad/platteland, afstand tot school.  
• Minder prioriteit, wel genoemd: beroepsgroep ouders (vanwege relatie met autisme). 

Eigen school/onderwijscontext leerlingen 
• Voorgeschiedenis/herkomst (ingestroomd vanuit bao, sbo of so). 

Vergelijkingen 
• In de tijd: hoe bovenstaande kenmerken van de leerlingenpopulatie zich over de jaren 

heen hebben ontwikkeld.  
• Met andere scholen: in hoeverre de leerlingenpopulatie op bovenstaande kenmerken ver-

schilt van vso-scholen elders.  

Rekening houden met 
• Type school: vso, vso-diplomagericht/hogere leerroutes.  
• Uitstroomprofiel.  

Wat niet? Informatie over de samenstelling van de leerlingenpopulatie naar niet-westers/westers, per-
centage uit gezinnen met een laag inkomen en eenoudergezinnen wordt weinig relevant ge-
acht. Met name bij migratieachtergrond worden vraagtekens gezet vanwege mogelijke stig-
matiserende effect. Een respondent geeft aan dat zodra leerlingen binnen zijn in het vso ze 
allemaal gelijke kansen hebben; informatie over hun achtergrond zou niet veel toevoegen. 

Schoolloopbaan in vso 

Wat is relevant? Eigen school 
• Opstroom, afstroom en doubleren. 
• Wisselen van uitstroomprofiel. 
• Verblijfsduur in vso (NB. Sommige leerlingen verblijven maar kort in vso, stromen snel 

door). 

Vergelijkingen 
• Met andere scholen: in hoeverre bovenstaande gegevens verschillen van vso-scholen el-

ders. 

Rekening houden met 
• Type school: vso, vso-diplomagericht/hogere leerroutes. 
• Uitstroomprofiel. 
• VO-advies. 
• Voorgeschiedenis/herkomst (ingestroomd vanuit bao, sbo of so). 

Wat niet? -- 
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Afsluiting van de schoolloopbaan in vso 

Wat is relevant Eigen school 
• SE- en CE-cijfers. 
• Diploma behaald: staatsexamen of deelcertificaten (NB. Sommige vso-scholen bieden 

staatsexamen aan, andere werken met deelcertificaten zodat leerlingen gespreid examen 
kunnen doen).  

• Sector-/profielkeuze.  
• Advies uitstroomniveau/-bestemming na vso. 

 
Vergelijking  
• Met andere scholen: in hoeverre bovenstaande gegevens verschillen van scholen voor 

vso elders.  
• Minder prioriteit, wel genoemd: met andere besturen. 

 
Rekening houden met 
• Type school: vso, vso-diplomagericht/hogere leerroutes. 
• Uitstroomprofiel. 
• VO-advies. 
• Verblijfsduur in vso (m.n. in relatie tot behalen diploma staatsexamen of deelcertificaten; 

bij langere verblijfsduur in vso werkt het laatste mogelijk beter). 

Wat niet? -- 

Informatie over oud-leerlingen van vso 

Wat is relevant Eigen school 
• Schoolloopbaan na vso (mbo/ho): onderwijsniveau, door-, af- en uitstroom, met/zonder 

diploma, sector-/profielkeuze. Ook: alsnog behalen vso-diploma of deelcertificaten (na 
vertrek uit vso).  

• Bestemming na onderwijs: (on-)betaalde baan/uitkering. 
• Minder prioriteit, wel genoemd: woonsituatie (zelfstandig, begeleid, instelling), overige on-

dersteuning. 

 
Vergelijking  
• Met andere scholen: in hoeverre bovenstaande gegevens verschillen van vso-scholen el-

ders.  

 
Rekening houden met 
• Type school: vso, vso-diplomagericht/hogere leerroutes. 
• Uitstroomprofiel. 
• VO-adviezen. 
• Advies uitstroomniveau/-bestemming na vso. 
• Uitstroom uit vso met/zonder diploma (“Een uitstromer zonder diploma wordt vaak een 

thuiszitter”). 

Wat niet? -- 
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Aanvullende wensen in vso 

 • VSO-scholen zijn verplicht 26 maanden na uitstroom de onderwijspositie van hun oud-
leerlingen te registreren (‘bestendiging’). Dat kost vaak grote moeite omdat vervolgscho-
len vanwege AVG geen informatie willen verstrekken. Nu blijkt dat deze bestemmingen 
landelijk beschikbaar zijn; waarom deze niet gebruiken? 

• Het NCO-rapport zou ook nuttig kunnen zijn voor mbo-scholen; dat die beter inzicht heb-
ben in het onderwijssucces van (oud-)vso-leerlingen.  

• De diversiteit onder vso-leerlingen is groot. Ondersteuningsbehoeften (problematiek) erbij 
betrekken zou daarom interessant zijn. Dat is nu nog niet mogelijk, maar kan wel als 
meer scholen met het doelgroepenmodel gaan werken.  

• Diagnoses meenemen gaat te ver; zegt te weinig ook.   
• Onderscheid naar leerroutes kan relevant zijn als de indeling landelijk wordt gebruikt. 

“Leerroute 1 en 2 hebben als uitstroom dagbesteding, tussen leerroute 3 en 4 loopt de 
scheidslijn van uitstroom naar dagbesteding / beschut werk.” 
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3 Resultaten raadpleging dataspecialisten  
 
 
 
3.1 Opzet en databronnen  
 
In dit hoofdstuk beschrijven we onze bevindingen in Fase 3 van de verkenning. In deze fase zijn 
dataspecialisten van CBS en DUO telefonisch geraadpleegd en is ook online informatie verza-
meld bij landelijke ontwikkelaars van leerlingvolgsystemen en administratiepakketten. De vraag 
die daarbij centraal stond is: welke gegevens zijn er landelijk beschikbaar en zouden kunnen 
worden opgenomen in de NCO-rapporten voor sbo, so en vso? 
 
Vanuit meerdere bronnen blijken er gegevens beschikbaar over leerlingen in speciaal (basis)on-
derwijs die benut zouden kunnen worden voor het maken van NCO-schoolrapporten. In de eerste 
plaats zijn dat gegevens uit het Basisregister Onderwijs (BRON). Om bekostiging te krijgen, moe-
ten scholen gegevens over leerlingen leveren aan BRON. Dit register wordt beheerd door de 
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Op basis van het register produceert DUO jaarlijks zoge-
noemde 1-cijferbestanden met gegevens van ingeschreven leerlingen op 1 oktober van het be-
treffende schooljaar. Een deel van de 1-cijferbestanden is afkomstig uit de gemeentelijke basis-
administratie (GBA). De gegevens van de 1-cijferbestanden worden geleverd aan het CBS en 
kunnen daarom benut worden voor het maken van NCO-rapporten. Voor het maken van de 
schoolrapporten in het reguliere onderwijs, vormen de 1-cijferbestanden een belangrijke bron. In 
paragraaf 3.2 laten we zien welke door de scholen voor sbo, so en vso gewenste gegevens over 
leerlingen in deze bestanden beschikbaar zijn en welke niet. Daarnaast gaan we in op de kwaliteit 
van de gegevens. Een deel van de gegevens in de 1-cijferbestanden is van onvoldoende kwaliteit, 
omdat de bekostiging van scholen er niet van afhangt. Scholen leveren data die niet bekostigings-
relevant zijn lang niet altijd bij DUO aan. De genoemde data kunnen aangevuld worden met CBS-
registerdata, bijvoorbeeld als het gaat om gegevens over werk en inkomen.  
 
Een andere mogelijke databron wordt gevormd door leerlingvolgsystemen. Deze systemen vor-
men al een bron voor de DUO-data, maar bevatten veel meer informatie. Bijvoorbeeld toetsge-
gevens, maar ook het type problematiek en extra begeleiding die leerlingen ontvangen. Deze 
data zijn echter verspreid over verschillende volgsystemen met een eigen systematiek en gege-
vens met eenzelfde label hebben niet altijd dezelfde betekenis. Hier is al het een en ander over 
bekend en er wordt momenteel in een ander project ook nader onderzoek naar gedaan. In para-
graaf 3.3 gaan we hier kort op in. We eindigen dit hoofdstuk met enkele conclusies (paragraaf 
3.4). 
 
 
3.2 Gegevens uit BRON 
 
In Hoofdstuk 2 is beschreven welke wensen ten aanzien van de inhoud van de NCO-schoolrap-
porten naar voren kwamen bij de veldraadpleging. In deze paragraaf gaan we na in hoeverre 
deze wensen aansluiten bij de beschikbare gegevens in BRON. Vanwege de overlap in het type 
gegevens, bespreken we deze gezamenlijk voor so, sbo en vso; waar gegevens alleen een be-
paalde onderwijssoort of onderwijssoorten betreffen, is dat aangegeven.  
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3.2.1 Leerlingenpopulatie 
 
Achtergrondkenmerken 
Achtergrondkenmerken van leerlingen kunnen met BRON in kaart gebracht worden, in principe 
vergelijkbaar met wat in de NCO-rapporten voor het reguliere onderwijs wordt gepresenteerd (% 
leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond, % leerlingen met ouders met een laag in-
komen, % leerlingen afkomstig uit eenoudergezinnen). Een aandachtspunt is dat de leerlingen-
aantallen per schoolvestiging lager zijn in het so, sbo en vso (in het so is het gemiddelde leerlin-
genaantal per vestiging ruim de helft lager, in het sbo ruim twee vijfde deel lager en in het vso 
bijna twee vijfde deel lager dan in het reguliere bo). Dit zou kunnen betekenen dat de aantallen 
leerlingen na uitsplitsing onder de 10 komen; een te laag aantal in verband met de eisen aan 
anonimiteit. Dit kan opgelost worden door gegevens van meerdere schooljaren samen te nemen 
(in de rapporten voor het reguliere onderwijs worden gegevens per schooljaar getoond). Voor het 
so, sbo en vso is het dus wellicht noodzakelijk om de gegevens per groep van schooljaren te 
tonen, maar er kan ook gekozen worden voor het tonen van globalere categorieën in plaats van 
percentages.  
NB. De genoemde achtergrondkenmerken die in de rapportages van het reguliere onderwijs wor-
den getoond, worden binnen het speciaal onderwijs veel minder relevant geacht dan binnen het 
reguliere onderwijs (zie Hoofdstuk 2). 
 
Urbanisatiegraad  
Op het niveau van de viercijferige postcode van het woonadres van iedere leerling (PC4_LEERL), 
kan (enigszins globaal) de mate van stedelijkheid van de woonomgeving bepaald worden. De 
mate van stedelijkheid van de omgeving waarin de school staat kan bepaald worden op basis 
van de postcode van de schoolvestiging (PC6_VEST).  
 
Afstand woonadres-school  
Kinderen in het speciaal onderwijs wonen gemiddeld verder van school dan kinderen in het regu-
liere onderwijs. DUO levert in de 1-cijferbestanden op leerlingniveau gegevens aan het CBS over 
de afstand in meters tussen het woonadres van de leerling en de schoolvestiging (variabele AF-
STAND). De afstand wordt bepaald op basis van de vier cijfers van de postcode. Voor kortere 
afstanden is dit onvoldoende nauwkeurig, maar vanwege de gemiddeld grotere afstand van de 
school tot het woonadres is dit voor het speciaal onderwijs zeer waarschijnlijk wel bruikbaar.   
 
Woonsituatie 
DUO levert in de 1-cijferbestanden op leerlingniveau gegevens aan het CBS over een eventuele 
opname in een instelling voor jeugdhulpverlening of jeugdgezondheidszorg (variabele 
SRT_VERBL). Dit is een bekostigingsrelevante variabele en daarom van goede kwaliteit. 
 
Uitstroombestemming (vso) 
Voor vso-leerlingen wordt in de 1-cijferbestanden (die aan het CBS worden geleverd) bijgehou-
den wat de richting is van de uitstroombestemming die de leerling binnen het vso volgt. Dit betreft 
de variabele UP_RICHTING en bevat drie waarden: 1 dagbesteding, 2 arbeidsmarkt en 3 ver-
volgonderwijs. 
 
Instroomleeftijd, verblijfsduur 
In het sbo en so worden de kinderen vaak verwezen vanuit het reguliere basisonderwijs. In het 
vso kunnen kinderen ook later instromen vanuit het reguliere voortgezet onderwijs. Het maakt 
voor een school uit op welke leeftijd de kinderen verwezen worden. In de 1-cijferbestanden is de 
leeftijd bij inschrijving beschikbaar (variabele LEEFTIJD3 voor leeftijd op 1 oktober in het 
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kalenderjaar van inschrijvingsdatum). De kwaliteit van deze variabele is goed, omdat deze be-
kostigingsrelevant is. Een andere relevante variabele is verblijfsduur, beschikbaar voor het so, 
sbo en vso (variabele VBJ_INS): het aantal verblijfsjaren aan de huidige instelling. Dit is een 
betrouwbare variabele, want bekostigingsrelevant. 
 
Onderwijsherkomst (so) 
Kinderen in het so kunnen direct naar het so zijn gegaan, doorverwezen zijn vanuit het reguliere 
basisonderwijs of het sbo, óf een tijd geen onderwijs genoten hebben (‘thuiszitter’ zijn geweest). 
In hoeverre dit het geval is kan per school in kaart gebracht worden op basis van gegevens in 
BRON.   
 
Onderwijsherkomst (vso) 
Niet alle leerlingen in het vso zijn afkomstig uit het speciaal (basis)onderwijs, een deel komt uit 
het reguliere basisonderwijs. Laatstgenoemde aandeel kan per school verschillen. De herkomst 
van de leerlingen in het vso kan bepaald worden aan de hand van de onderwijssoort (variabele 
SOORT_PO) voorafgaand aan de inschrijving op de vso-school. Hierbij kan verschil gemaakt 
worden tussen leerlingen in de eerste klas die voor het eerst naar een vso-school gaan en leer-
lingen die later instromen. De beschikbare gegevens zijn kwalitatief goed vanwege de bekosti-
gingsrelevantie ervan. 
 
Schooladvies (vso) 
De schooladviezen van de leerlingen zijn beschikbaar, ook voor leerlingen afkomstig uit het so of 
sbo (variabele ADVIES_VO). De adviezen kunnen vanuit verschillende instroomcohorten in de 
tijd beschreven worden, waardoor mogelijke trends zichtbaar worden.   
 
Aanbod afgestemd op uitstroombestemming (vso) 
Vso-scholen kunnen getypeerd worden aan de hand van hun aanbod: de mate waarin zij onder-
wijs aanbieden dat is afgestemd op de drie onderwijsprofielen (vervolgonderwijs, arbeidsmarkt, 
dagbesteding).  
 
Richting uitstroomprofiel (vso) 
Voor leerlingen in het vso is in BRON per jaar bekend binnen welke richting van de verwachte 
uitstroombestemming zij onderwijs volgen: 1 dagbesteding, 2 arbeidsmarkt, 3 vervolgonderwijs 
(variabele UP_RICHTING). 
 
Wat is niet mogelijk in BRON? 
- Er zijn geen gegevens van voldoende kwaliteit over het ontwikkelingsperspectief (OPP) (sbo, 

so). Dit komt omdat het geen rol speelt in de bekostiging van scholen. Om de administratieve 
last voor scholen zo laag mogelijk te houden hoeven scholen alleen de begin- en einddatum 
van het OPP in BRON te registeren. 

- Net als voor kinderen in het reguliere onderwijs zijn er van de kinderen in het so, sbo en vso 
geen gegevens beschikbaar in BRON over het IQ van de kinderen.  

- De fysieke, psychische en of cognitieve beperkingen waarmee leerlingen te maken hebben, 
bepalen in belangrijke mate mede hun schoolsucces. Om eerlijke vergelijkingen te kunnen 
maken die een indicatie zijn van de mate waarin de school bijdraagt aan schoolsucces, is 
consistente informatie nodig over deze beperkingen. Deze informatie is niet beschikbaar in 
BRON. 

- Benodigde zorg kan de effectieve leertijd van kinderen beperken. De mate van verzuim op 
een school zou hiervan een indicatie kunnen geven.  Hiervan zijn echter geen bestanden op 
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landelijk niveau beschikbaar, omdat het geoorloofd verzuim betreft. Scholen zijn alleen ver-
plicht om ongeoorloofd verzuim aan DUO door te geven. 

 
 
3.2.2 De schoolloopbaan 
 
Terugverwijzing naar het reguliere basisonderwijs (sbo, so) 
Op basis van de onderwijssoort per schooljaar (variabele SOORT_PO), kan worden vastgesteld 
hoe groot het aandeel kinderen is op een sbo dan wel so-school dat in een later schooljaar naar 
het reguliere basisonderwijs gaat. Dit kan met de 1-cijferbestanden niet binnen een schooljaar 
bepaald worden, omdat de 1-cijferbestanden jaarlijkse bestanden zijn met als peildatum 1 okto-
ber. De mate waarin terugverwijzingen voorkomen kan op basis van de 1-cijferbestanden wel 
over een periode van twee of meer schooljaren bepaald worden. 
 
Opstroom, afstroom, doubleren, wisselen van uitstroomprofiel (vso) 
De verschillen tussen vso-scholen en daaraan gerelateerd hun leerlingen, zijn groot. Alle niveaus 
van voortgezet onderwijs komen voor binnen het vso binnen de verwachte uitstroombestemming 
vervolgonderwijs, evenals onderwijs afgestemd op uitstroombestemmingen dagbesteding en ar-
beidsmarkt. Scholen verschillen ook in de uitstroomprofielen die zij aanbieden, niet alle scholen 
bieden alle drie de profielen aan (zie ook boven). Het gevolgde niveau van voortgezet onderwijs 
binnen de verwachte uitstroombestemming vervolgonderwijs wordt bijgehouden in BRON en is 
kwalitatief goed (variabele UP_ELEMENT: uitstroomprofiel elementcode bij vervolgonderwijs). 
Rapporteren over opstroom en afstroom in niveau van voortgezet onderwijs is daarmee mogelijk. 
Doublure zou in principe vastgesteld kunnen worden, maar is minder informatief dan in het regu-
liere voortgezet onderwijs, vanwege een soms kortere verblijfsduur en onder meer omdat leer-
lingen soms met certificaten hun einddiploma behalen. Daarnaast kunnen veranderingen in de 
verwachte uitstroombestemming van jaar tot jaar bekeken worden (mate van wisselingen van 
uitstroomprofiel). 
 
Verblijfsduur 
De verblijfsduur van leerlingen in het so en sbo is wel te bepalen (zie boven), maar in tegenstelling 
tot in het reguliere basisonderwijs geen goede indicator van een gunstige of ongunstige school-
loopbaan, wat met name in het so en sbo te maken heeft met verschillen in instroomleeftijd. Het 
zegt meer over achtergrondkenmerken van de leerlingenpopulatie, vandaar dat het bij het vorige 
onderdeel vermeld staat. Ook binnen het vso komt het voor dat leerlingen hier kort verblijven en 
al snel doorstromen. Bovendien verblijven leerlingen in principe tot het einde van het schooljaar 
waarin zij 20 jaar worden in het vso. 
 
 
3.2.3 Afsluiting van de schoolloopbaan 
 
Schooladvies (sbo, so) 
De schooladviezen van de leerlingen zijn beschikbaar, ook voor leerlingen afkomstig uit het so of 
sbo (variabele ADVIES_VO). De gegevens zijn van goede kwaliteit.  
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Eindtoetsgegevens (sbo, so) 
Sinds schooljaar 2019/2020 is de eindtoets verplicht in het so en sbo. Door Corona is de eindtoets 
in dat schooljaar niet afgenomen, vandaar dat vanaf schooljaar 2020/2021 voor het eerst eind-
toetsgegevens beschikbaar zullen zijn. Het is wel de vraag in hoeverre er voldoende gegevens 
beschikbaar zullen zijn, omdat een deel van de kinderen een ontheffing van deelname aan de 
eindtoets hebben. Bovendien is de bruikbaarheid van eindtoetsgegevens lager door het gebruik 
van verschillende toetsen. Voor vso-leerlingen afkomstig uit het reguliere basisonderwijs zijn van 
schooljaren van voor 2019/2020 wel eindtoetsgegevens beschikbaar.  
Gegevens over de mate waarin ontheffingen van deelname aan de eindtoets voorkomen op 
schoolniveau, zouden een (globale) indicator kunnen zijn van de leerlingpopulatie op een school. 
In het so wordt dit niet interessant gevonden, maar binnen het sbo wel. 
 
Afsluiting (vso) 
In kaart kan worden gebracht in hoeverre het schooladvies en schoolniveau waarmee de vso-
school wordt afgesloten overeenkomen. Verder zouden eindexamencijfers per vak beschreven 
kunnen worden, maar het is de vraag in hoeverre dit zinvol kan vanwege de grote diversiteit in 
leerlingpopulatie binnen het vso. 
 
 
3.2.4 Informatie over oud-leerlingen 
 
Schoolniveau vo (sbo, so) 
Het schoolniveau in het voortgezet onderwijs van oud-leerlingen van samengevoegde uitstroom-
cohorten kan beschreven worden voor leerlingen die doorstromen naar vervolgonderwijs. 
 
Schoolniveau in relatie tot advies (sbo, so) 
Aangegeven kan worden in hoeverre samengevoegde uitstroomcohorten van oud-leerlingen van 
drie jaar nadat zij de s(b)o-school hebben verlaten, onderwijs volgen onder, op of boven het ni-
veau van het advies. Hierbij zou wel nagegaan moeten worden in hoeverre vso-adviezen gecom-
bineerd met een niveau-advies daadwerkelijk voorkomen (dit zou wel het geval moeten zijn). 
 
Diploma (sbo, so) 
Bepaald kan worden welk aandeel van oud-leerlingen (van samengevoegde uitstroomcohorten) 
de gestarte opleiding binnen de nominale opleidingsduur heeft afgerond, nog bezig is of ongedi-
plomeerd de gestarte opleiding heeft verlaten. 
 
Af- en opstroom (sbo, so) 
Bepaald kan worden welk aandeel van oud-leerlingen (samengevoegde uitstroomcohorten) is 
afgestroomd naar een lager niveau en welk deel is opgestroomd naar een hoger niveau in de 
eerste drie jaren na het verlaten van de s(b)o-school.  
 
Bestemming na vo (sbo, so) 
Beschreven kan worden in hoeverre oud-leerlingen ‘uiteindelijk’ tertiair onderwijs volgen, een be-
taalde baan en/of uitkering hebben. Dit zou moeten worden vastgesteld voor gecombineerde co-
horten van oud-leerlingen na een langere periode. Voor gegevens over inkomen en werk moeten 
registerdata benut worden. NB. Het OPP is niet beschikbaar binnen de 1-cijfer bestanden, terwijl 
dit voor de duiding van deze gegevens heel relevant zou zijn. 
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Bestemming na vo (vso) 
Aan de hand van gecombineerde cohorten van oud-leerlingen kan in kaart gebracht worden: 
• Het vervolg van de schoolloopbaan in mbo/ho: onderwijsniveau, door-, af- en uitstroom, 

met/zonder diploma, sector-/profielkeuze.  
• Als zonder diploma de school is verlaten: in hoeverre later alsnog een diploma wordt behaald, 

in hoeverre sprake is van het volgen van tertiair onderwijs, een betaalde baan en/of uitkering. 
NB. Vanwege de diversiteit in niveaus van leerlingen en daaraan gerelateerd uitstroomprofielen, 
is het waarschijnlijk alleen zinvol om globalere indelingen als op- en afstroom in niveau, alsnog 
behalen van diploma en overeenstemming tussen uitstroomprofiel en latere situatie in kaart te 
brengen en hiermee vergelijkingen te maken met andere vso-scholen. 
 
 
3.3 Gegevens uit leerlingvolgsystemen 
 
De gegevens uit de 1-cijferbestanden en CBS-registerdata zijn al voorhanden en kunnen daar-
mee al gebruikt worden voor het samenstellen van NCO-rapporten. Voor het benutten van ove-
rige gegevens, zoals die uit de leerlingvolgsystemen, moeten eerst nog stappen worden gezet. 
De volgsystemen bevatten twee typen informatie die relevant zijn voor het maken van NCO-rap-
porten. Het gaat hier om relevante gegevens over ondersteuning en beperkingen die met name 
in het so en sbo ontbreken. Daarnaast betreft het toetsgegevens.  
 
Gegevens over ondersteuning en beperkingen worden vaak wel geregistreerd, maar op veel ver-
schillende plekken in het volgsysteem en vaak niet uniform (gegevens met eenzelfde label heb-
ben soms een verschillende betekenis). Er vindt op dit moment een ander onderzoeksproject 
plaats om de bruikbaarheid van dit type gegevens te verkennen en te verbeteren. Aanbieders 
van leerlingvolgsystemen zijn bereid, eventueel tegen vergoeding, om de invoermogelijkheden in 
hun systemen aan te passen om een uniforme invoer te vergemakkelijken (zie ook Van Langen 
& Van der Veen, 2021). 
 
Ook toetsgegevens worden ingevoerd in de volgsystemen. Deze zouden net als nu in het regu-
liere basisonderwijs gebeurt benut kunnen worden. Om te bepalen wat mogelijk is en wat de 
kwaliteit van de gegevens is, is echter een pilot noodzakelijk. 
 
 
3.4 Samenvattend 
 
Het maken van voor scholen zinvolle schoolrapporten is mogelijk, op basis van alleen bestaande, 
op landelijk niveau beschikbare data. Hoewel informatie over de ondersteuningsbehoeften van 
leerlingen hierin ontbreekt, kunnen deze rapporten op met name twee punten een meerwaarde 
vormen.  
 
In de eerste plaats kan de focus van deze rapporten liggen op de beschrijving van kenmerken 
van scholen (inclusief kenmerken van de leerlingenpopulatie), zodat zichtbaar wordt hoe zich dit 
verhoudt tot andere scholen binnen dezelfde sector (so, sbo dan wel vso). Scholen kunnen deze 
rapporten gebruiken om te laten zien met welke omstandigheden en welke leerlingenpopulatie zij 
te maken hebben en dit bijvoorbeeld in gesprekken met de inspectie gebruiken. 
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In de tweede plaats kunnen de rapporten systematisch inzicht bieden in hoe het de oud-leer-
lingen, ook langere tijd na het verlaten van hun school vergaat. Scholen moeten deze informatie 
zelf ook voor enkele jaren verzamelen, maar dit kost veel moeite, lukt vanwege de AVG lang niet 
altijd, betreft een kortere periode na het verlaten van de school en gaat alleen over de eigen 
school. In de rapporten kunnen ook vergelijkingen met andere scholen binnen dezelfde sector 
gemaakt worden.  
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4 Voorlopige conclusies en eerste voorzet rapporten 
 
 
 
4.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk maken we de voorlopige stand van zaken op, na het raadplegen van het veld en 
de dataspecialisten. In paragraaf 4.2 formuleren we welke conclusies en uitgangspunten bij het 
vergelijken van de wensen van het veld (Hoofdstuk 2) met de beschikbare gegevens (Hoofdstuk 
3) naar voren zijn gekomen. Vervolgens doen we in paragraaf 4.3 op basis daarvan een eerste 
voorzet voor de inhoud van de schoolrapporten. 
 
 
4.2 Voorlopige conclusies en uitgangspunten 
 
4.2.1 Algemeen/sectoroverstijgend 
 
Allereerst stellen we vast dat er in Hoofdstuk 2 sectorspecifieke wensen naar voren kwamen. Dat 
maakte duidelijk dat op sectoren toegespitste, dus aparte rapporten per sector gemaakt moeten 
worden. Dat sluit ook aan bij de wens van sbo en so om niet als één vergelijkingsgroep te worden 
beschouwd. 
 
Een tweede belangrijke constatering is dat de fysieke, psychische en/of cognitieve beperkingen 
waarmee leerlingen in het speciaal onderwijs te maken hebben, in belangrijke mate mede hun 
schoolsucces bepalen. Om eerlijke vergelijkingen te kunnen maken die een indicatie zijn van de 
mate waarin de school bijdraagt aan schoolsucces, is (tussen scholen vergelijkbare) informatie 
nodig over deze beperkingen. Deze informatie is echter nu niet voorhanden. Dit maakt ook dat 
informatie over en vergelijkingen met andere scholen over de schoolloopbaan van leerlingen op 
de betreffende school (onderdeel 2) maar beperkt relevante informatie op kunnen leveren. Zelfs 
informatie over de verwachte uitstroombestemming (OPP, indeling vervolgonderwijs, arbeids-
markt, dagbesteding) is voor het so en sbo niet beschikbaar.  
 
Ook de achtergrondkenmerken van de leerlingenpopulatie (zoals het percentage leerlingen met 
ouders met een laag inkomen of afkomstig uit eenoudergezinnen) die in de NCO-rapporten voor 
het reguliere onderwijs worden getoond en daar worden benut voor het maken van een eerlijker 
vergelijking met andere scholen, zijn in het speciaal onderwijs minder relevant. Evengoed maken 
de gevoerde gesprekken duidelijk dat een rapport waarin het accent ligt op duidelijke beschrijvin-
gen van de leerlingenpopulatie en daarnaast informatie wordt verstrekt over oud-leerlingen in 
vergelijking tot de andere scholen binnen dezelfde sector waardevol wordt gevonden.  
 
Wel zijn de leerlingenaantallen in het speciaal onderwijs lager dan in het reguliere onderwijs. 
Hierdoor zullen uitsplitsingen sneller dan in het reguliere basisonderwijs leiden tot te kleine aan-
tallen om gegevens te kunnen tonen. In de rapporten moet daarom worden gekozen voor uitsplit-
singen in een beperkt aantal betekenisvolle categorieën en/of voor het tonen van gegevens over 
meerdere schooljaren tezamen.  
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4.2.2 Sectorspecifiek  
 
Sbo 
Binnen het sbo verschillen scholen sterk in het aandeel leerlingen met een cognitieve beperking. 
Alleen wanneer hiermee rekening kan worden gehouden, wordt een vergelijking met andere sbo-
scholen mogelijk. De verdeling naar IQ-niveaus van leerlingen zou daarom relevante informatie 
geven, maar is nu niet beschikbaar voor het maken van schoolrapporten. Informatie die hierover 
wel enige indicatie geeft is de mate waarin er sprake is van ontheffingen van deelname aan de 
eindtoets. Dit is pas sinds het schooljaar 2020/2021 mogelijk, waardoor het nog niet mogelijk is 
om gegevens van meerdere schooljaren samen te voegen. In de toekomst zou deze informatie 
dus wel kunnen worden opgenomen in de schoolrapporten, maar op dit moment nog niet. 
 
So 
Leerlingen in het so (voormalige clusters 3 en 4) hebben uiteenlopende fysieke, psychische en/of 
cognitieve beperkingen die van invloed zijn op hun schoolloopbaan. Zoals aangegeven, is hier-
over geen informatie beschikbaar die gebruikt kan worden bij het maken van schoolrapporten. In 
tegenstelling tot bij het sbo wordt informatie over het IQ van de leerlingen niet als informatief 
gezien. Hetzelfde geldt voor informatie over ontheffingen van deelname aan de eindtoets. 
 
Vso 
Voor het vso is (wel) bekend op welk uitstroomniveau de leerlingen onderwijs volgen. Scholen 
brengen zelf de schoolloopbanen van hun leerlingen in kaart. Dit kan ook gedaan worden met 
behulp van data uit de 1-cijferbestanden. Opname in het NCO-rapport zou toegevoegde waarde 
kunnen hebben door de  vergelijking met andere scholen, al is deze minder goed te interpreteren 
door het ontbreken van informatie omtrent de beperkingen van leerlingen.  
 
 
4.3 Mogelijke inhoud van een NCO-schoolrapport voor sbo, so en vso 
 
De NCO-rapporten voor regulier onderwijs bestaan uit vier onderdelen: 1) beschrijving leerlingen-
populatie, 2) beschrijving schoolloopbaan, 3) beschrijving afsluiting schoolloopbaan en 4) infor-
matie over oud-leerlingen. In eerste instantie lijkt het logisch om in de rapporten voor so, sbo en 
vso ook deze vier onderdelen op te nemen. Het beschrijven van de schoolloopbanen van de 
leerlingen op de eigen school in vergelijking tot overige scholen binnen dezelfde sector (onder-
deel 2) geeft echter onvoldoende indicatie van het succes dat scholen met leerlingen behalen. 
Dat komt, zoals hiervoor beschreven, omdat gegevens die hiervoor nodig zijn over fysieke, psy-
chische en/of cognitieve beperkingen van leerlingen of een voldoende indicatie hiervan, ontbre-
ken. We komen daarom tot de conclusie dat zolang dit het geval is, de rapporten geen gegevens 
over de loopbaan van leerlingen op de school zouden moeten bevatten. Ook gegevens over de 
afsluiting van de schoolloopbaan; de adviezen en eindtoetsgegevens (onderdeel 3) moeten niet 
worden opgenomen. Immers, voor dit type gegevens biedt een vergelijking met andere scholen 
geen betekenisvolle informatie en de scholen beschikken al over deze informatie over hun eigen 
school. Gegevens over de loopbanen van oud-leerlingen (onderdeel 4) kunnen wél waardevolle 
informatie bieden, zelfs als een vergelijking met andere scholen niet zinvol is. Het gaat hier na-
melijk om gegevens die voor scholen vanwege de AVG heel lastig te achterhalen zijn, terwijl 
scholen wel verplicht zijn om bestendigingsgegevens te verzamelen.  
Op grond van het voorafgaande komen we tot het volgende voorstel voor de inhoud van de NCO-
schoolrapporten voor sbo, so en vso (Tabel 4.1). 
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Tabel 4.1 - Gegevens om op te nemen in de NCO-rapporten 
 

sbo so vso 

Leerlingenpopulatie 
   

˗ beschrijving geslacht (% jongens), % met ouders met een laag inkomen, % 
afkomstig uit eenoudergezinnen 

ja ja ja 

˗ woonsituatie: % niet-thuiswonend, % uit weinig stedelijk tot zeer stedelijk ge-
bied (urbanisatiegraad), afstand huisadres tot school 

ja ja ja 

˗ instroomleeftijd en verblijfsduur  ja ja ja 
˗ mate ontheffingen van deelname aan de eindtoets  ja nee nvt 
˗ onderwijsherkomst (% afkomstig uit sbo, bo, geen inschrijving*) nee ja ja 
˗ advies basisonderwijs als kenmerk leerlingenpopulatie nvt nvt ja 
˗ % verdeeld over uitstroombestemmingen vervolgonderwijs, arbeidsmarkt en 

dagbesteding 
X X ja 

Informatie over oud-leerlingen 
   

˗ -schoolniveau in relatie tot advies (% lager, gelijk, hoger, 3 jaar na verlaten 
van de school, gecombineerde uitstroomcohorten) 

ja ja nvt 

˗ % dat (alsnog) diploma behaalt ja ja ja 
˗ overeenstemming tussen uitstroomprofiel en latere situatie X X ja 
˗ door-, op- af- en uitstroom zonder diploma ja ja ja 
˗ naar uitstroomprofiel % betaalde baan, % uitkering voor gecombineerde uit-

stroomcohorten 

  
ja 
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5 Raadpleging sleutelfiguren en definitieve conclusies 
 
 
 
5.1 Inleiding en aanpak 
 
In dit laatste hoofdstuk doen we verslag van de raadpleging van enkele zogenoemde ‘sleutelfigu-
ren’. Daaronder verstaan we landelijke experts op het terrein van het speciaal onderwijs die het 
veld goed kennen en zicht hebben op de bruikbaarheid van een NCO-schoolrapport voor dit on-
derwijs. In totaal hebben vier personen aan deze raadpleging meegewerkt, werkzaam bij (ver-
schillende) landelijk opererende organisaties die de sector speciaal onderwijs (scholen, besturen, 
samenwerkingsverbanden) vertegenwoordigen en/of ondersteunen en vanuit die positie een 
brede kijk hebben op dit onderwijsveld.  
 
We hebben de vier sleutelfiguren elk afzonderlijk gesproken. Ter voorbereiding ontvingen ze een 
notitie waarin de opzet van onze verkenning en een samenvatting van onze voorlopige bevindin-
gen was opgenomen. Daarnaast kregen ze per schooltype (sbo, so en vso) een pdf-document 
toegestuurd met daarin een aantal grafieken die in het NCO-rapport voor de betreffende scholen 
zouden kunnen worden opgenomen. Deze grafieken waren gebaseerd op fictieve data en sloten 
rechtstreeks aan op de inhoud van Tabel 4.1. In Paragraaf 4.2 beschrijven we de opbrengst van 
deze laatste raadpleging. In Paragraaf 4.3 sluiten we deze verkenning af met onze eigen aanvul-
lende conclusies.  
 
 
5.2 Resultaten raadpleging sleutelfiguren 
 
Vermijden cognitieve indicatoren 
Alle vier scharen de sleutelfiguren zich achter onze constatering dat het op dit moment niet mo-
gelijk en zeker ook niet wenselijk is om in een schoolrapport voor speciaal onderwijs cognitieve 
prestaties van leerlingen te tonen en vergelijken. Zolang we niet de beschikking hebben over 
eenduidige, landelijk gestandaardiseerde informatie over de fysieke, psychische en/of cognitieve 
beperkingen waarmee leerlingen in het speciaal onderwijs te maken hebben2, zijn er immers geen 
eerlijke schoolvergelijkingen te maken. De meningen zijn verdeeld over de wenselijkheid om wél 
cognitieve indicatoren in de NCO-rapporten op te gaan nemen als in de toekomst een gestan-
daardiseerde indeling van leerlingen op basis van onderwijsbehoeften en/of beperkingen beschik-
baar zou komen. In het speciaal onderwijs ligt de focus namelijk sterk op de sociaal-emotionele 
ontwikkeling en het welzijn van de leerlingen. Ook daarover zijn overigens geen landelijke gege-
vens beschikbaar. 
 
Uitvoerige disclaimer en uitleg 
Mede gezien het voorafgaande is het volgens de betrokkenen van groot belang dat een NCO-
rapport voor speciaal onderwijs start met een uitgebreide pre-module of disclaimer en dat de 
gepresenteerde gegevens uitvoerig worden toegelicht. Het risico van het vergelijken van appels 

 
 

2  Zoals bijvoorbeeld het zogenoemde doelgroepenmodel dat in 2019 is opgesteld door LECSO in samenwerking met 
het veld en dat momenteel verder doorontwikkeld en onderzocht wordt. Zie https://gespecialiseerdonderwijs.nl/expert-
groep/landelijk-doelgroepenmodel/ 
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met peren blijft namelijk op de loer liggen, ook als cognitieve prestatie-indicatoren achterwege 
blijven. De verscheidenheid van de leerlingenpopulaties op de scholen – ook binnen dezelfde 
voormalige clusters – is enorm en binnen scholen hebben zich de afgelopen jaren soms zeer 
grote populatieveranderingen voorgedaan. Daar komt bij dat scholen voor speciaal onderwijs 
vaak vrij klein zijn. Het samenvoegen van meerdere cohorten of schooljaren in het schoolrapport 
kan daarvoor een oplossing zijn, maar als er binnen de samengenomen periode een grote be-
leidsverandering heeft plaatsgevonden is een gemiddelde lastig te interpreteren.  
 
De vereiste disclaimer zou niet alleen betrekking moeten hebben op de beperkingen ten aanzien 
van de vergelijkbaarheid van scholen en leerlingen. Ook van belang is te benoemen wat de func-
tie van het rapport is. Het gaat NIET om een kwaliteitstool waarmee anderen (inspectie, ouders) 
scholen kunnen afrekenen, maar om het bieden van inzicht aan de scholen zelf van wat ze in 
huis hebben en hoe dat verschilt van elders of van de situatie in eerdere jaren. Ook als alle voor-
noemde kanttekeningen in acht genomen worden blijft de zin van schoolvergelijkingen beperkt. 
Terwijl reguliere scholen bijvoorbeeld kunnen proberen te sturen op hun aantrekkelijkheid voor 
ouders is dat voor scholen in het speciaal onderwijs niet mogelijk, aangezien zij afhankelijk zijn 
van de verschillende toeleidingprocedures.  
 
Demografische kenmerken 
Het weergeven van demografische kenmerken van de leerlingenpopulatie in de NCO-rapporten, 
zoals het percentage jongens, het percentage leerlingen uit gezinnen met een laag inkomen en 
uit éénoudergezinnen, en de urbanisatiegraad van het woonadres van de leerlingen heeft een 
matige informatieve waarde voor de scholen. Over het algemeen hebben ze zelf ook goed zicht 
op deze zaken, al kan het aardig zijn om in één oogopslag te zien hoe de populatie in de loop der 
jaren is veranderd. Voor demografische kenmerken zoals de afstand tussen het woonadres en 
de school en het percentage niet-thuiswonende leerlingen geldt ongeveer hetzelfde, met dien 
verstande dat de informatiewaarde nul is voor scholen verbonden aan residentiële instellingen.  
 
Een variabele die (nog) niet in onze voorlopige voorzet was meegenomen maar die wel door 
bovengenoemde demografische kenmerken heen speelt is de ontwikkeling van het leerlingaantal 
van een school. Ook hierop hebben scholen voor speciaal onderwijs echter weinig invloed; of er 
sprake is van groei of krimp hangt sterk af van de context, zoals de verschillende toeleidingpro-
cedures van de samenwerkingsverbanden of de sluiting van een andere school in de regio.  
 
Onderwijskenmerken  
Het opnemen van onderwijskenmerken van de leerlingenpopulatie in de NCO-schoolrapporten 
wordt goed gewaardeerd door de sleutelfiguren. Het betreft dan bijvoorbeeld de onderwijsher-
komst (doorverwezen vanuit regulier of speciaal onderwijs), verblijfsduur op de school en de leef-
tijd van in- en uitstroom. Wat dat laatste betreft wordt opgemerkt dat met name in het sbo de 
frustratie speelt dat leerlingen soms erg laat worden doorverwezen, zodat er maar een beperkte 
tijd rest om achterstanden zoveel mogelijk weg te werken en hen adequaat over te dragen aan 
het vervolgonderwijs. Het zou ook interessant kunnen zijn om de vervolgloopbanen te tonen van 
leerlingen die van jongs af aan op de school hebben gezeten (‘eigen kweek’) versus leerlingen 
die later instroomden. Overigens moet wel bedacht worden dat recente beleidsveranderingen de 
gegevens kunnen beïnvloeden; bijvoorbeeld rondom de maximale leeftijd waarop leerlingen in-
geschreven mogen staan in so of vso. Verder wordt aanbevolen de term ‘vertraging’ te mijden 
omdat die te negatief klinkt, terwijl lang op school verblijven eerder een teken van goede onder-
steuning is. Ook moet het rapport duidelijk zijn over definities en berekeningswijzen; bijvoorbeeld 
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bij het berekenen van de gemiddelde uitstroomleeftijd moet duidelijk zijn of hierin ook tussentijdse 
uitstroom is meegenomen.  
 
Informatie over oud-leerlingen 
Informatie over oud-leerlingen kan volgens de sleutelfiguren voor de scholen van grote waarde 
zijn. Allemaal willen ze bijvoorbeeld weten voor welk deel van de leerlingen het ontwikkelingsper-
spectief (dagbesteding, arbeidsmarkt of vervolgonderwijs) blijkt te kloppen. Des te opmerkelijk is 
het dat deze informatie voor sbo en so niet landelijk beschikbaar is, terwijl het opstellen van een 
OPP verplicht is vanaf groep 6 en de gegevens dus wel worden geregistreerd. Op dit moment 
kan echter alleen de uitstroombestemming worden meegenomen, in NCO-rapporten voor vso-
scholen, en ook dat is volgens de sleutelfiguren zinvol. Een van de hen geeft daarnaast aan dat 
in het sbo informatie over oud-leerlingen ook zou kunnen worden gerelateerd aan het doorstroom-
niveau, bijvoorbeeld aan de hand van de driedeling pro/vso, vmbo-beroepsgericht en alles daar-
boven.  
 
Als in de NCO-rapporten gegevens worden opgenomen over oud-leerlingen die doorstromen 
naar mbo, is het van belang onderscheid te maken naar het niveau waarop mbo wordt gevolgd. 
Relatief veel leerlingen uit het speciaal onderwijs stromen uit na het behalen van niveau 1 en 
hebben dan dus geen startkwalificatie. Met een diploma op mbo-niveau 2 is men op de arbeids-
markt beter af.  
 
Fictieve voorbeeldgrafieken 
Enkele sleutelfiguren gaven ook gedetailleerde reacties op de fictieve voorbeeldgrafieken die ze 
ter voorbereiding op het gesprek hadden ontvangen. Dat heeft soms geleid tot kleine wijzigingen, 
bijvoorbeeld in de titel of legenda bij de grafiek of in de gekozen indeling van categorieën. De 
bijgestelde voorbeeldgrafieken zijn opgenomen in de bijlage van dit rapport.  
 
 
5.3 Slotconclusies 
 
Naar aanleiding van de raadpleging van de sleutelfiguren en mede gezien de eerdere resultaten 
van onze verkenning sluiten we dit rapport af met enkele slotconclusies. De belangrijkste daarvan 
is deze: het is ons inziens zeker haalbaar en waardevol om ook voor scholen in sbo, so en vso 
een NCO-rapportage te introduceren. Wel is het van belang dat dit voorzichtig en stapsgewijs 
gebeurt, en dat terdege rekening wordt gehouden met de gevoeligheden en belemmeringen 
waarop we in onze verkenning zijn gestuit en waarvan we in dit rapport verslag hebben gedaan. 
Wellicht is het een goed idee om eerst met één NCO-rapport van start te gaan, bijvoorbeeld alleen 
voor de sbo-scholen. Dan zal ook pas blijken in hoeverre de ‘echte data’ die landelijk beschikbaar 
zijn voldoende robuustheid hebben om de voorgestelde grafieken (zie bijlage) te kunnen vullen. 
Omdat we zelf niet tot al die gegevens toegang hebben, is dat nu niet altijd zeker. Mogelijk zijn 
bijvoorbeeld op veel scholen de aantallen leerlingen per cohort of leerjaar dermate laag, dat al-
leen samenpakken van een nogal ruime periode c.q. een flink aantal cohorten een optie is. De 
vraag is dan of dat nog voldoende informatief is voor de scholen. Dat geldt eens te meer omdat 
we concluderen dat de scholen meer gebaat zijn bij informatie over eventuele ontwikkelingen op 
de eigen school over de jaren heen dan vanwege vergelijkingen met de (sub-)sector als geheel. 
 
  



28 

Een andere kernconclusie is dat zolang er geen gestandaardiseerde landelijke indicator beschik-
baar is die het mogelijk maakt de leerlingen op basis van hun specifieke beperkingen en/of on-
derwijsbehoeften in te delen in min of meer vergelijkbare groepen, het NCO-rapport voor scholen 
in speciaal (basis)onderwijs minder de functie van ‘benchmark’ kan hebben dan voor scholen in 
regulier onderwijs. Om bruikbare gegevens te kunnen terugkoppelen aan scholen over het ver-
loop van de loopbaan van hun leerlingen in vergelijking tot andere scholen, zouden meer gege-
vens over de leerlingenpopulatie beschikbaar moeten zijn. Voor het sbo betreft dit onder meer 
gegevens over het IQ van de leerlingen, voor het so en vso onder meer gegevens over de effec-
tieve onderwijstijd per leerling (dan wel geoorloofd verzuim). Wat betreft leerlingenbeperkingen 
verwijzen we naar een lopend onderzoek uitgevoerd door Oberon waarin wordt onderzocht welke 
gegevens over leerlingenbeperkingen het beste verzameld kunnen worden en hoe dit gedaan 
kan worden. Wat minimaal beschikbaar zou kunnen komen in so en sbo is de verwachte uit-
stroombestemming en het OPP, die op dit moment alleen lokaal geregistreerd worden. Daarnaast 
zou in een aparte pilot uitgezocht kunnen worden in hoeverre Cito-toetsscores die in leerlingvolg-
systemen zijn opgeslagen, bruikbaar zijn voor het maken van schoolleerwinstrapportages.  
 
Door de gesprekken met de sleutelfiguren is bij ons twijfel gerezen over de zin van het opnemen 
van bepaalde demografische kenmerken van de leerlingenpopulatie in het NCO-rapport; met 
name het percentage leerlingen dat meer dan 15 kilometer van de school woont en het percen-
tage niet-thuiswonende leerlingen. Uiteindelijk hebben we besloten om in ieder geval over dat 
laatste aspect geen gegevens op te nemen en in de bijlagen komt deze grafiek dus niet voor. De 
grafiek over de afstand thuisadres-school is wel gehandhaafd, maar het is duidelijk dat deze in-
formatie voor scholen bij residentiële instellingen niet relevant is. Deze grafiek zou in het rapport 
voor hen dus niet moeten worden aangeboden en ook valt te overwegen deze scholen  
buiten de berekening van het landelijke gemiddelde (in het rapport van de overige scholen) te 
houden. Dat laatste vergt overigens wel een duidelijke uitleg en toelichting in het rapport. Sowieso 
ondersteunen we de oproep van de sleutelfiguren om een uitvoerige disclaimer in de schoolrap-
porten op te nemen over het risico op onzuivere vergelijkingen en het doel van het rapport.  
 
Wat onze verkenning (onbedoeld) aan het licht heeft gebracht, is dat veel gegevens die bij CBS 
nu al beschikbaar zijn, voor scholen zeer bruikbaar zouden zijn in verband met de zogenoemde 
bestendiging. Die taak – het uitzoeken en doorgeven waar oud-leerlingen zich bevinden - is een 
zware opdracht voor scholen, mede vanwege de AVG- wetgeving en zeker voor scholen die leer-
lingen hebben met een voogd. Het zou de scholen enorm helpen als de gegevens uit CBS daar-
voor zouden kunnen worden ingezet. Het probleem is echter dat dit dan gegevens op individueel 
niveau zouden moeten zijn.  
 
Wat betreft de functie van het NCO-rapport stellen we tot slot vast dat – zoals ook het veld en de 
sleutelfiguren benadrukt hebben – moet worden voorkomen dat het wordt gezien als een kwali-
teitstool om de school mee af te rekenen. Anderzijds kunnen de scholen het rapport juist wel 
gebruiken in het gesprek met de inspectie om te laten zien hoe hun leerlingenpubliek verschilt 
van andere scholen. Dit kan voor kwaliteitsoordelen relevante contextinformatie geven die anders 
mogelijk onderbelicht blijft.  
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Bijlage: Voorbeeldgrafieken 
 
 
Korte toelichting vooraf 
 
Op de pagina’s hierna tonen we een aantal grafieken die mogelijk zouden kunnen worden opge-
nomen in de NCO-rapporten voor respectievelijk sbo, so en vso. De grafieken zijn gebaseerd op 
fictieve data. Bij het maken van deze voorbeeldgrafieken konden we niet beschikken over de data 
zelf. We hebben wel zoveel mogelijk rekening geprobeerd te houden met alle verzamelde infor-
matie over aantallen en mogelijkheden. Evengoed kan blijken dat sommige grafieken niet zinvol 
te maken zijn of alsnog aangepast moeten worden. Sommige scholen zijn klein en er kunnen 
grote veranderingen zijn geweest, waardoor het bijvoorbeeld niet zinvol is om gegevens van veel 
schooljaren bij elkaar op te tellen. Na gebruik van de werkelijke data blijkt mogelijk dat indelingen 
wat aangepast zouden moeten worden. Bijvoorbeeld bij de afstand tussen school en thuis, han-
teren wij nu een grens van 15 km, maar dat zou op grond van beschikbare data uiteraard aange-
past kunnen worden. Een ander voorbeeld betreft Figuur 1.9 voor het vso. Deze bevat een inde-
ling in vijf groepen. Dit zou – als de aantallen te klein worden – verder ingedikt kunnen worden 
naar drie groepen: 1) regulier onderwijs, 2) speciaal (basis)onderwijs en 3) geen onderwijs (thuis-
zitter). Dit werd door een van de sleutelfiguren de meest relevante informatie gevonden. Een 
andere sleutelfiguur gaf echter aan veel waarde te hechten aan het onderscheid so en sbo van-
wege het te verwachten verschil in schoolsucces tussen leerlingen afkomstig uit het sbo en so 
(“Leerlingen die uit sbo komen zijn vaak succesvoller in vso dan die uit so komen. En uitval van 
leerlingen afkomstig uit sbo is groter dan die afkomstig vanuit bao.”). 
 
 
Voorbeeldgrafieken die zijn aangepast na de raadpleging van de sleutelfiguren 
 
Op grond van de reacties van de sleutelfiguren op de eerste versie van de voorbeeldgrafieken 
zijn enkele aanpassingen gedaan aan de figuren:  
- In enkele gevallen betrof dit alleen een aanpassing in formulering. Zo werd in Figuur 2.1 in het 

so en sbo ‘in leerjaar 3 van het vervolgonderwijs’ vervangen door de formulering: ‘in het derde 
jaar in het vervolgonderwijs’ om beter aan te sluiten bij het feit dat er in het vso geen duidelijke 
grenzen tussen leerjaren zijn.  

- In een aantal andere gevallen werden grafieken verwijderd of aangepast. Op grond van de 
wensen uit de praktijk was een grafiek toegevoegd over de woonsituatie van leerlingen: het 
aandeel thuis- en uitwonende leerlingen. Meerdere sleutelfiguren brachten naar voren dat dit 
weinig zinvolle informatie zal opleveren, omdat dit aandeel bij residentiële instellingen 100% 
thuiswonende leerlingen zal laten zien en bij de overige scholen een heel laag percentage. 
Deze grafiek is verwijderd.  

- De grafiek over leeftijd van instroom (nu Figuur 1.6) in so en sbo bevatte oorspronkelijk een 
indeling in groepen. Dit is op grond van de gesprekken veranderd naar een indeling in leeftijd: 
4-5 jaar, 6-7 jaar, 8-9 en 10 jaar en ouder.  

- Op grond van de gesprekken met de sleutelfiguren is voor zowel sbo, so als vso een figuur 
(1.8) toegevoegd over de uitstroomleeftijd van de leerlingen. Voor het so en sbo is er een 
indeling gemaakt in twee groepen: 1) 10 jaar en jonger en 2) 11 jaar en ouder. Voor het vso 
is er een indeling gemaakt in drie groepen: 1) 15 jaar en jonger 2) 16-18 jaar, 3) 19 jaar en 
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ouder. De toegevoegde grafiek geeft een indicatie van de mate van tussentijdse uitstroom en 
de mate waarin dit hoger of lager is dan gemiddeld.   

- Meerdere sleutelfiguren gaven aan dat het van belang is om onderscheid te maken tussen 
mbo niveau 1 en 2. Met het behalen van alleen mbo 1 wordt namelijk geen startkwalificatie 
behaald. “Wie ook niveau 2 haalt en dan pas uitstroomt is beter af. Het behalen van mbo 
niveau 2 geeft een hogere kans op werk.”  Dit betreft Figuur 2.1 in het vso. Oorspronkelijk 
gaven we in die grafiek aan in hoeverre een diploma al dan niet binnen de nominale studieduur 
behaald werd. De informatie over het al dan niet binnen de nominale studieduur behalen van 
het diploma werd verwijderd en in plaats daarvan werd informatie over het hoogst behaalde 
mbo-niveau toegevoegd.  

- Toelichting bij Figuren 2.1 en 2.2: als wordt gesproken van uitstroomcohorten, gaat het om 
leerlingen die in het laatste/hoogste jaar zaten, dus niet om tussentijds vertrek.  
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VOORBEELDGRAFIEKEN NCO-RAPPORT VOOR SBO 
 
1 SAMENSTELLING LEERLINGENPOPULATIE 
 
 
Demografische kenmerken 
 

Figuur 1.1 Percentage jongens, voor de schooljaren 2014/2015 t/m 2020/2021 
(driejaarsgemiddelden) 
 
 

Figuur 1.2 Percentage leerlingen met ouders met een laag inkomen,  
voor de schooljaren 2014/2015 t/m 2020/2021 (driejaarsgemiddelden) 
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Figuur 1.3 Percentage leerlingen aȠkomstig uit eenoudergezinnen  
voor de schooljaren 2014/2015 t/m 2020/2021 (driejaarsgemiddelden) 
 
 

Figuur 1.4 Percentage leerlingen dat verder dan 15 km van school woont  
voor de schooljaren 2014/2015 t/m 2020/2021 (driejaarsgemiddelden) 
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Figuur 1.5 Percentage leerlingen woonachtig in niet tot weinig, matig en sterk tot zeer sterk 
stedelijk gebied voor de samengevoegde schooljaren 2018/2019 t/m 2020/2021 
 
 
Onderwijskenmerken leerlingenpopulatie 
 

Figuur 1.6 Percentage leerlingen per instroomleeftijd  
voor samengevoegde instroomcohorten 2018/2019 t/m 2020/2021 
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Figuur 1.7 Gemiddelde verblijfsduur van leerlingen: percentage leerlingen dat 0-2 jaar, 3-4 jaar 
en 5 jaar of langer op de sbo-school verbleef voor leerlingen die in de periode 2018/2019 t/m 
2020/2021 de sbo-school verlieten (inclusief tussentijds vertrek) 
 
 

Figuur 1.8 Percentage leerlingen naar uitstroomleeftijd 
voor leerlingen die in de periode 2018/2019 t/m 2020/2021 de sbo-school verlieten 
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Figuur 1.9 Percentage leerlingen met een ontheffing voor deelname aan de eindtoets  
voor samengevoegde uitstroomcohorten 2018/2019 t/m 2020/2021 
 
 
2 INFORMATIE OVER OUD-LEERLINGEN 
 

Figuur 2.1 Percentage oud-leerlingen dat in het derde jaar in het vervolgonderwijs boven, op of 
onder het gegeven basisschooladvies zit (voor samengevoegde uitstroomcohorten 2015/2016 
t/m 2017/2018) 
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Figuur 2.2 Percentage oud-leerlingen dat is afgestroomd naar een lager niveau in de eerste 
drie jaren  
na de sbo-school voor de samengevoegde uitstroomcohorten 2015/2016 t/m 2017/2018 
 
 

Figuur 2.3 Percentage oud-leerlingen dat doubleerde in de eerste drie jaren na het verlaten van 
de sbo-school (voor samengevoegde uitstroomcohorten 2015/2016 t/m 2017/2018) 
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Figuur 2.4 Percentage oud-leerlingen dat de gestarte vervolgopleiding binnen de nominale 
opleidingsduur heeft afgerond, nog steeds volgt (vertraagd) of ongediplomeerd heeft verlaten 
(voor de samengevoegde uitstroomcohorten 2011/2012 t/m 2013/2014) 
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VOORBEELDGRAFIEKEN NCO-RAPPORT VOOR SO 
 
1 SAMENSTELLING LEERLINGENPOPULATIE 
 
Demografische kenmerken 
 
 

Figuur 1.1 Percentage jongens, voor de schooljaren 2014/2015 t/m 2020/2021 
(driejaarsgemiddelden) 
 
 

Figuur 1.2 Percentage leerlingen met ouders met een laag inkomen, voor de schooljaren 
2014/2015 t/m 2020/2021 (driejaarsgemiddelden) 
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Figuur 1.3 Percentage leerlingen afkomstig uit eenoudergezinnen  
voor de schooljaren 2014/2015 t/m 2020/2021 (driejaarsgemiddelden) 
 
 

Figuur 1.4 Percentage leerlingen dat verder dan 15 km van school woont  
voor de schooljaren 2014/2015 t/m 2020/2021 (driejaarsgemiddelden) 
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Figuur 1.5 Percentage leerlingen woonachtig in niet tot weinig, matig en sterk tot zeer sterk 
stedelijk gebied voor de samengevoegde schooljaren 2018/2019 t/m 2020/2021  
 
 
Onderwijskenmerken leerlingenpopulatie 
 

Figuur 1.6 Percentage leerlingen per instroomleeftijd voor samengevoegde instroomcohorten 
2018/2019 t/m 2020/2021 
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Figuur 1.7 Gemiddelde verblijfsduur van leerlingen: percentage leerlingen dat 0-2 jaar, 3-4 jaar 
en 5 jaar of langer op de so-school verbleef voor leerlingen die in de periode 2018/2019 t/m 
2020/2021 de so-school verlieten (inclusief tussentijds vertrek) 
 
 

Figuur 1.8 Percentage leerlingen naar uitstroomleeftijd 
voor leerlingen die in de periode 2018/2019 t/m 2020/2021 de so-school verlieten 
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Figuur 1.9 Percentage leerlingen dat in het jaar voor de eerste so-inschrijving was 
ingeschreven in het regulier basisonderwijs, in speciaal basisonderwijs en dat niet was 
ingeschreven in onderwijs voor samengevoegde instroomcohorten 2018/2019 t/m 2020/2021 
 
 
2 INFORMATIE OVER OUD-LEERLINGEN 
 

Figuur 2.1 Percentage oud-leerlingen dat in het derde jaar in het vervolgonderwijs boven, op of 
onder het gegeven basisschooladvies zit (voor samengevoegde uitstroomcohorten 2015/2016 
t/m 2017/2018) 
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Figuur 2.2 Percentage oud-leerlingen dat is afgestroomd naar een lager niveau in de eerste 
drie jaren na de so-school voor de samengevoegde uitstroomcohorten 2015/2016 t/m 
2017/2018 
 
 

Figuur 2.3 Percentage oud-leerlingen dat doubleerde in de eerste drie jaren na het verlaten van 
de so-school (voor samengevoegde uitstroomcohorten 2015/2016 t/m 2017/2018) 
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Figuur 2.4 Percentage oud-leerlingen dat de gestarte vervolgopleiding binnen de nominale 
opleidingsduur heeft afgerond, nog steeds volgt (vertraagd) of ongediplomeerd heeft verlaten 
(voor de samengevoegde uitstroomcohorten 2011/2012 t/m 2013/2014) 
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VOORBEELDGRAFIEKEN NCO-RAPPORT VOOR VSO 
 
 
1 SAMENSTELLING LEERLINGENPOPULATIE 
 
Demografische kenmerken 
 

Figuur 1.1 Percentage jongens, voor de schooljaren 2014/2015 t/m 2020/2021 
(driejaarsgemiddelden)  
 

Figuur 1.2 Percentage leerlingen met ouders met een laag inkomen,  
voor de schooljaren 2014/2015 t/m 2020/2021 (driejaarsgemiddelden) 
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Figuur 1.3 Percentage leerlingen afkomstig uit eenoudergezinnen  
voor de schooljaren 2014/2015 t/m 2020/2021 (driejaarsgemiddelden) 
 
 

Figuur 1.4 Percentage leerlingen dat verder dan 15 km van school woont  
voor de schooljaren 2014/2015 t/m 2020/2021 (driejaarsgemiddelden) 
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Figuur 1.5 Percentage leerlingen woonachtig in niet tot weinig, matig en sterk tot zeer sterk 
stedelijk gebied voor de samengevoegde schooljaren 2018/2019 t/m 2020/2021 
 
 
Onderwijskenmerken leerlingenpopulatie  
 

Figuur 1.6 Percentage leerlingen dat instroomde op 12-jarige leeftijd en jonger en 13-jarige 
leeftijd en ouder voor samengevoegde instroomcohorten 2018/2019 t/m 2020/2021 
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Figuur 1.7 Gemiddelde verblijfsduur van leerlingen: percentage leerlingen dat 0-2 jaar, 3-4 jaar 
en 5 jaar of langer op de vso-school verbleef voor leerlingen die in de periode 2018/2019 t/m 
2020/2021 de vso-school verlieten (inclusief tussentijds vertrek)  
 
 

Figuur 1.8 Percentage leerlingen naar uitstroomleeftijd  
voor leerlingen die in de periode 2018/2019 t/m 2020/2021 de vso-school verlieten 
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Figuur 1.9 Percentage leerlingen afkomstig uit regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, 
geen inschrijving in onderwijs jaar voorafgaand aan vso-inschrijving voor samengevoegde 
instroomcohorten 2018/2019 t/m 2020/2021 
 

Figuur 1.10 Percentage leerlingen naar uitstroombestemming voor samengevoegde 
instroomcohorten 2018/2019 t/m 2020/2021 
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2 INFORMATIE OVER OUD-LEERLINGEN  
 

Figuur 2.1 Oud-leerlingen die doorstroomden naar het mbo, vijf jaar na het verlaten van het 
vso: percentage diploma mbo niveau 1 behaald, mbo niveau 2 of hoger behaald en voortijdig 
gestopt zonder diploma (voor uitstroomcohorten 2013/2014, 2014/15 en 2015/2016) 
 
 

Figuur 2.2 Percentage oud-leerlingen met uitstroombestemming arbeidsmarkt dat drie jaar na 
het verlaten van het vso een  inkomen uit arbeid en/of een uitkering heeft (voor 
samengevoegde uitstroomcohorten 2015/16, 2016/17 en 2017/2018) 
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