
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Extra analyses ten behoeve van 

de Evaluatie Passend onderwijs  

 

Eelco van Aarsen, Anke Suijkerbuijk / Oberon  

Ed Smeets, Rita Kennis / KBA  

Desirée Weijers, Pjotr Koopman, Guuske Ledoux / Kohnstamm Instituut 

 

 





  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Aarsen, E. van, Suijkerbuijk, A., Smeets, E., Kennis, R., Weijers, D., Koopman, P. & Ledoux, G. 

Extra analyses ten behoeve van de Evaluatie Passend onderwijs. 

Utrecht: Oberon, Nijmegen: KBA, Amsterdam: Kohnstamm Instituut. 

(Rapport 1055, projectnummer 20689) 

Dit is publicatie nr.72 in de reeks Evaluatie Passend Onderwijs. 

 

 

ISBN: 978-94-6321-119-2 

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een 

geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

 

All rights reserved. No parts of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any 

means without prior written permission of the author and the publisher holding the copyrights of the 

published articles. 

 

Uitgave en verspreiding: 

Kohnstamm Instituut 

Roetersstraat 31, Postbus 94208, 1090 GE Amsterdam 

Tel. 020-525 1226 

www.kohnstamminstituut.uva.nl 

© Copyright Kohnstamm Instituut, 2020 

 

 

Deze publicatie maakt deel uit van het door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek gefinancierde 

onderzoeksprogramma Evaluatie Passend Onderwijs (2014-2020). 

NRO-projectnummer: 405-15-750 

 

 



 

 

 

  



  

 

 

 

 

1. Inleiding 1 

2. Secundaire analyses Monitoronderzoek samenwerkingsverbanden 2018                    

Eelco van Aarsen & Anke Suijkerbuijk 7 

2.1 Inleiding 7 

2.2 Aanvullende analyse I: Krimp en verevening 8 

2.3 Aanvullende analyse II: Relatie tussen ‘mandaat’ samenwerkingsverband en 

samenwerking met jeugdhulp Paragraaf 10 

2.4 Aanvullende analyse III: Tevredenheid samenwerkingsverbanden over de 

aansluiting met één of meerdere gemeenten 13 

3. Extra analyses Monitor Scholen  Ed Smeets 15 

3.1 Inleiding 15 

3.2 Vragenlijst voor intern begeleiders en ondersteuningscoördinatoren 16 

3.3 Vragenlijst voor schoolleiders 19 

3.4 Koppeling van de vragenlijst voor intern begeleiders en de vragenlijst voor 

schoolleiders 22 

3.5 Conclusies 24 

4. Secundaire analyses Monitor mbo 2018  Rita Kennis & Ton Eimers 27 

4.1 Inleiding 27 

4.2 Aanvullende analyse I: Voorlopers en achterblijvers 28 

4.3 Aanvullende analyse II: Instellingskenmerken en toelatingspraktijk op  

 teamniveau 34 

4.4 Aanvullende analyse III: Ontwikkelingen in de afbakening van het beleid  

 passend onderwijs in relatie tot andere variabelen 38 

5. Ontwikkelingen in deelname aan speciaal onderwijs, periode 2011-2019, en de 

effecten van verevening  Pjotr Koopman & Guuske Ledoux 45 

5.1 Inleiding en onderzoeksvragen 45 

5.2 Deelname aan (voortgezet) speciaal onderwijs 47 

5.3 Bekostigingscategorieën 57 

5.4 Duur toelaatbaarheidsverklaringen 60 

5.5 Variatie tussen de samenwerkingsverbanden 62 

5.6 Samenvatting en conclusies 65 

6. Hoe ontwikkelt zich problematiek van leerlingen in het basisonderwijs tussen  

2008-2018?   Desirée Weijers 69 

6.1 Respondenten 70 

6.2 Instrumenten 70 

6.3 Analyses 71 

6.4 Resultaten 71 



 

 

6.5 Conclusie 78 

7. Leerresultaten van leerlingen zonder extra ondersteuningsbehoeften                                    

Ed Smeets 81 

7.1 Inleiding 81 

7.2 Resultaten bij rekenen-wiskunde 82 

7.3 Resultaten bij begrijpend lezen 84 

7.4 Conclusies 85 

Bijlagen 87 

Bijlage bij hoofdstuk 2 87 

Bijlage bij hoofdstuk 3 93 

Bijlage bij hoofdstuk 4 103 

Bijlage bij hoofdstuk 7 106 

 
 



  

1 

 Inleiding 

In het evaluatieprogramma passend onderwijs, uitgevoerd in de periode 2015-2020, zijn 

veel afzonderlijke onderzoeken uitgevoerd. De voornaamste bevindingen daaruit zijn 

samengebracht in het eindrapport dat in mei 2020 is gepubliceerd1. Voor dit eindrapport 

zijn echter ook nog enkele extra analyses uitgevoerd, die niet in de rapporten van de 

afzonderlijke onderzoeken te vinden zijn. Het gaat om analyses waarin nader gezocht is 

naar verbanden en naar ontwikkelingen in de tijd. De reden om deze analyses uit te 

voeren is, in algemene zin, dat er gedurende de implementatie van passend onderwijs 

nieuwe of verdiepende vragen of veronderstellingen opkwamen over relaties tussen 

aspecten van passend onderwijs of over mogelijke trends. Om die te kunnen onderzoeken 

was, in een aantal gevallen, koppeling van databestanden nodig. In het laatste jaar van de 

evaluatie zijn deze extra analyses uitgevoerd. Om ze publiek beschikbaar te maken, en ter 

verantwoording van een aantal conclusies en reflecties die vermeld zijn in het 

eindrapport, bundelen we de uitkomsten hiervan in het voorliggende rapport.  

Doordat het gaat om het bijeen brengen van heel verschillende analyses vanuit 

verschillende vragen, heeft dit rapport meer het karakter van een bundel artikelen dan 

van een integraal onderzoeksverslag. Het rapport heeft daarom ook geen 

managementsamenvatting; voor de samenvatting van de uitkomsten verwijzen we naar 

de slotparagrafen van elk hoofdstuk.  

 

Voor de volledigheid vermelden we dat dit rapport niet alle extra analyses bevat die zijn 

uitgevoerd. Er zijn nog enkele artikelen voor wetenschappelijke tijdschriften in 

voorbereiding, waarin verslag zal worden gedaan van specifieke analyses op de data van 

het project passend onderwijs op school en in de klas (in dit rapport ook wel aangeduid met 

de afkorting SKL, school-klas-leerling). Verder bevat dit rapport ook geen nadere analyses 

van de vele kwalitatieve data die in het evaluatieprogramma verzameld zijn. Mogelijk 

worden die in een latere fase nog ter hand genomen.  

 

In dit eerste hoofdstuk lichten we toe wat de achtergronden zijn van de uitgevoerde 

analyses en introduceren we de verschillende bijdragen. De volgorde is gebaseerd op het 

niveau van de gebruikte data: van macro (niveau samenwerkingsverbanden) naar meso 

(scholen) naar micro (leerlingen).  

Alle rapporten waarnaar verwezen wordt in deze bundel zijn te vinden op 

www.evaluatiepassendonderwijs.nl. 

Omdat we ervan uit gaan dat dit rapport voornamelijk geraadpleegd zal worden door 

lezers de bekend zijn met passend onderwijs, worden begrippen die met het beleid 

passend onderwijs verbonden zijn (zoals verevening, zorgplicht) hier niet nader uitgelegd. 

We verwijzen hiervoor naar de afzonderlijke rapporten van de deelonderzoeken en naar 

het eindrapport.  

 

 

 

1  Ledoux, G., & Waslander, S., m.m.v. Eimers, T. (2020). Evaluatie passend onderwijs, Eindrapport, mei 

2020. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.  

http://www.evaluatiepassendonderwijs.nl/
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In hoofdstuk 2, Secundaire analyses monitoronderzoek samenwerkingsverbanden 2018, 

hebben Eelco van Aarsen en Anke Suijkerbuijk enkele hypothesen onderzocht over 

mogelijke relaties tussen kenmerken van samenwerkingsverbanden en ervaringen die 

directeuren van samenwerkingsverbanden rapporteren over de uitvoering van beleid. 

Hiervoor zijn data gebruikt van de Monitor samenwerkingsverbanden 20182 en de 

Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs en jeugdhulp3. In beide projecten zijn 

directeuren van samenwerkingsverbanden passend onderwijs de respondenten 

(populatieonderzoek, alle samenwerkingsverbanden zijn hiervoor benaderd) en  

koppeling van data was mogelijk op het niveau van samenwerkingsverbanden. De 

veronderstellingen die zijn onderzocht hebben met name betrekking op deze gekoppelde 

data. Verder is, aanvullend op eerdere analyses die al vermeld zijn in de rapporten van de 

Monitor samenwerkingsverbanden4, nog onderzocht of de combinatie van de 

omstandigheden krimp van leerlingenaantallen en negatieve verevening een extra 

bedreiging zou kunnen vormen voor een aantal aspecten van de uitvoering van passend 

onderwijs in samenwerkingsverbanden, ten opzichte van de invloed van elk van deze 

omstandigheden afzonderlijk.   

De resultaten laten zien dat de hypothesen over de mogelijke verbanden overwegend niet 

bevestigd worden. Dit is in lijn met eerdere bevindingen in de Monitor 

samenwerkingsverbanden, waaruit ook weinig significante relaties naar voren kwamen. 

Vaak veronderstelde verbanden, die bijvoorbeeld te maken hebben met de 

vereveningspositie of het gekozen model voor middelenverdeling in het 

samenwerkingsverband en allerlei uitvoeringsaspecten, hebben we ook daar niet 

gevonden. Een uitzondering is dat nu wel een verband is gevonden tussen de mate van 

centraal beleid in het samenwerkingsverband en het oordeel van de directeur van het 

samenwerkingsverband over vertrouwen in samenwerking met de jeugdhulp: bij een meer 

centraal model is er gemiddeld sprake van meer vertrouwen. Mogelijk komt dit doordat bij 

meer centraal beleid het samenwerkingsverband zelf meer zicht en invloed heeft op de 

samenwerking met jeugdhulp, terwijl dat bij meer decentraal beleid wordt overgelaten 

aan besturen en scholen.  

 

Ter verdere toelichting vermelden we nog dat is afgezien van een poging om een nieuwe 

typologie van samenwerkingsverbanden op te stellen. Dit is bij aanvang van passend 

onderwijs wel gedaan5, maar de variabelen die toen onderscheidend waren bleken later 

erg tijdgebonden. De evaluatie heeft geleerd dat samenwerkingsverbanden zich 

 

 

2 Aarsen, E. van, Suijkerbuijk, A., Van Eck, P., Weijers, S., & Walraven, M. (2019). Monitor 

samenwerkingsverbanden 2018. De voortgang van passend onderwijs 2018 volgens leidinggevenden. 

Utrecht: Oberon.  

3  Van der Grinten, M., Walraven, M., Kooij, D., Bomhof, M., Smeets, E., & Ledoux, G. (2018). Landelijke 

inventarisatie aansluiting onderwijs en jeugdhulp. Utrecht/Nijmegen/Amsterdam: 

Oberon/KBA/Kohnstamm Instituut. 

4  Zie noot 2 en Aarsen, E. van, Weijers, S., Walraven, M., & Bomhof, M. (2017). Monitor 

samenwerkingsverbanden 2016. De voortgang van passend onderwijs volgens swv-directeuren. 

Utrecht: Oberon.  

5  Rekers-Mombarg, L.T.M., Bosker, R.J. (2015) Typering van samenwerkingsverbanden voor Passend 

onderwijs. Deelonderzoek B: Stand van zaken samenwerkingsverbanden Passend onderwijs primair 

onderwijs en voortgezet onderwijs. Groningen: GION onderwijs/onderzoek. 
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voortdurend ontwikkelen en dat eerdere beleidskeuzes in de loop van de tijd vaak worden 

herzien of aangepast. Kenmerken van samenwerkingsverbanden zijn dus weinig stabiel en 

dat maakt de constructie van een typologie tot iets kunstmatigs.  

 

Hoofdstuk 3, Extra analyses monitor scholen, doet verslag van nadere analyses op de data 

van de Monitor scholen en de Monitor samenwerkingsverbanden. Auteur Ed Smeets 

onderzoekt in dit hoofdstuk of er factoren zijn die de mate waarin een school leerlingen 

met extra ondersteuningsbehoeften kan ondersteunen kunnen verklaren en of er factoren 

zijn die kunnen verklaren hoe goed een school kan voldoen aan de zorgplicht. Het gaat om 

factoren in de school zelf (beleidsaspecten en achtergrondkenmerken van de school) en 

factoren op het niveau van het samenwerkingsverband. Daarvoor zijn data gekoppeld van 

de Monitor scholen en de Monitor samenwerkingsverbanden. De Monitor scholen6 is een 

survey bij scholen voor basis-, voortgezet en speciaal onderwijs en gaat over allerlei 

aspecten van passend onderwijs (steekproefonderzoek). Respondenten zijn schoolleiders 

en intern begeleiders/ondersteuningscoördinatoren, beide hebben een eigen deel van de 

vragen beantwoord. In deze extra analyses is voor het eerst gebruikgemaakt van 

gekoppelde bestanden, van de verschillende respondenten per school en van data van 

scholen met de data van hun samenwerkingsverband.  

Een van de uitkomsten is dat er maar weinig factoren zijn die een relatie laten zien met de 

mate waarin scholen (volgens de intern begeleiders/ondersteuningscoördinatoren) 

ondersteuning kunnen bieden aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Nog 

minder factoren verklaren enigszins substantieel de variantie tussen scholen. In het 

basisonderwijs blijkt vooral het oordeel over de pedagogische en didactische kwaliteiten 

van leraren relevant, en daarnaast de mate waarin de schoolleider tevreden is over de 

financiën wat passend onderwijs betreft (omvang, verdeling, besteding) en de afwezigheid 

van onenigheid met ouders. In het voortgezet onderwijs is de beschikbare tijd voor de 

ondersteuningscoördinator de belangrijkste voorspeller van de mate waarin de school 

volgens diezelfde ondersteuningscoördinator ondersteuning kan bieden. Volgens de 

ondersteuningscoördinator zelf gaat dus meer tijd voor de eigen taak samen met betere 

ondersteuning. Verder blijkt in het voortgezet onderwijs ook het beleid van het 

samenwerkingsverband relevant: naarmate het samenwerkingsverband meer decentraal 

is ingericht, en er dus meer regie en budget naar de scholen gaat, zijn de 

ondersteuningscoördinatoren sterker van mening dat de school ondersteuning kan 

bieden aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. In gecombineerde analyses 

voorspelt deze variabele zelfs het sterkst, zij het dat er nog altijd veel onverklaarde 

variantie overblijft. Het blijkt dus dat het beeld voor het basis- en voortgezet onderwijs 

niet hetzelfde is, maar ook dat in beide sectoren de meeste onderzochte variabelen er 

helemaal niet toe doen voor de mate waarin de school ondersteuning kan bieden (de 

meeste hypothesen hierover worden niet bevestigd). Hetzelfde geldt voor de mate waarin 

de school aan de zorgplicht kan voldoen. Een van de veronderstellingen die wel uitkomt is 

dat samenwerking tussen bestuur en samenwerkingsverband (naar het oordeel van de 

schoolleider) hiervoor belangrijk is. In het basisonderwijs komt daarbij, nogmaals, de 

 

 

6  Ledoux, G., Smeets, E., & Weijers, D. (2019). Monitor Scholen. Passend onderwijs in het primair, 

voortgezet en speciaal onderwijs. Amsterdam/Nijmegen: Kohnstamm Instituut/KBA Nijmegen. 
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factor onenigheid met ouders naar voren: als hiervan minder sprake is, lukt voldoen aan 

de zorgplicht beter (gegevens schoolleiders).  

 

In hoofdstuk 4, Secundaire analyses monitor mbo 2018, komen enkele nadere analyses 

aan bod die zijn uitgevoerd op data die in het mbo zijn verzameld. Rita Kennis en Ton 

Eimers onderzoeken hier drie thema’s: (1) de vraag of er binnen mbo-instellingen 

koplopers en achterblijvers kunnen worden onderscheiden als het gaat om vormgeven 

aan beleid passend onderwijs, (2) de vraag of er relaties zijn tussen het toelatingsbeleid 

van afzonderlijke opleidingen en kenmerken van de mbo-instelling waartoe deze 

opleidingen behoren, en (3) de vraag hoe de mbo-instellingen hun doelgroep  voor 

passend onderwijs hebben afgebakend, hoe zich dat heeft ontwikkeld in de tijd en of dit 

verband houdt met andere ontwikkelingen die in de tijd waarneembaar zijn. Het blijkt dat 

er maar weinig echte voorlopers en achterblijvers zijn, de meeste mbo-instellingen 

ontwikkelen zich in ongeveer hetzelfde tempo. Wel verschillen instellingen in de inhoud 

van ontwikkelingen. Er is een brede ontwikkeling in het mbo als het gaat om een 

verschuiving van extra ondersteuning naar basisondersteuning, maar op andere terreinen 

verschillen mbo-instellingen in hun ontwikkelingen passend onderwijs. Verder zijn er geen 

verbanden gevonden tussen toelatingsbeleid van opleidingen en instellingskenmerken. 

Wat betreft de doelgroepafbakening blijkt dat nogal wat mbo-instellingen hierin 

verschuivingen kennen in de tijd, maar een duidelijke relatie met andere variabelen is er 

niet. Veronderstellingen hierover worden niet bevestigd. 

 

In hoofdstuk 5, Ontwikkelingen in speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, 2011-2019, en 

de effecten van verevening worden data op leerlingniveau verbonden met data op het 

niveau van samenwerkingsverbanden. In dit hoofdstuk onderzoeken Pjotr Koopman en 

Guuske Ledoux of er een verband is tussen de omvang van de instroom in speciaal en 

voortgezet speciaal onderwijs enerzijds en financiële keuzes of omstandigheden in 

samenwerkingsverbanden anderzijds. De veronderstelling is hier dat 

samenwerkingsverbanden die door negatieve verevening moeten omgaan met 

afnemende inkomsten, vaker dan andere samenwerkingsverbanden zullen proberen om 

de instroom in het hun speciaal onderwijs te verminderen. Samenwerkingsverbanden met 

een positieve verevening zouden mogelijk juist meer gaan verwijzen. Dat zou dan leiden 

tot nivellering van de verschillen tussen samenwerkingsverbanden. Andere 

veronderstellingen zijn dat samenwerkingsverbanden met negatieve verevening gaan 

werken met lagere bekostiging van plaatsen in het speciaal onderwijs, en/of de duur van 

plaatsing in het speciaal onderwijs gaan beperken. Voor deze analyses zijn data van DUO 

gebruikt (populatiegegevens).  

De veronderstellingen komen maar in beperkte mate uit. In het primair onderwijs heeft de 

verevening in de eerste jaren na invoering geleid tot enige nivellering van het aandeel 

leerlingen in het speciaal onderwijs in samenwerkingsverbanden. Maar na vijf jaar 

passend onderwijs is dit effect vrijwel verdwenen. In het voortgezet onderwijs is er een 

wat sterkere relatie tussen verevening en aandeel leerlingen in het voortgezet speciaal 

onderwijs. Daardoor zijn in de eerste jaren na invoering van passend onderwijs verschillen 

tussen samenwerkingsverbanden kleiner geworden, maar dat heeft zich vanaf 2017 niet 

verder doorgezet. Verder heeft een positieve of negatieve verevening nauwelijks effect op 
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de keuze voor hogere of lagere bekostigingscategorieën en geen effect op de gemiddelde 

duur van de afgegeven toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal onderwijs.                                          

 

In hoofdstuk 6, Hoe ontwikkelt zich problematiek van leerlingen in het basisonderwijs 

tussen 2008-2018? gaat Desirée Weijers in op de vraag of er aanwijzingen zijn voor een 

toename van het aantal leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in het regulier 

onderwijs, en/of een toename van de complexiteit (‘zwaarte’) van hun 

ondersteuningsbehoeften. Dat zou volgens geluiden die vaak geuit zijn binnen en buiten 

ons evaluatieonderzoek7 het geval zijn sinds de introductie van passend onderwijs en tot 

zwaardere belasting van leraren in het regulier onderwijs hebben geleid.  

Er is gebruik gemaakt van data die verzameld zijn onder leerkrachten tussen 2008 en 2018 

in het kader van de drie metingen van het COOL5-18 onderzoek8 (steekproefonderzoek) en 

de twee deelonderzoeken passend onderwijs op school en in de klas (SKL) van de 

evaluatie passend onderwijs9 (steekproefonderzoek), over problematiek van individuele 

leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Omdat het gaat om data die verzameld 

zijn met grotendeels hetzelfde instrument kon een vergelijking in de tijd gemaakt worden 

voor de periode van 2008-2018 (vijf meetmomenten). Ook gegevens over belasting die 

leraren ervaren vanwege de aanwezigheid van leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften in hun klas konden zo in de tijd worden vergeleken. De situatie 

voor en na passend onderwijs is aldus bestudeerd. Deze analyse is alleen uitgevoerd voor 

het regulier basisonderwijs, omdat er voor het voortgezet onderwijs geen gegevens 

beschikbaar zijn van vóór passend onderwijs.  

De uitkomsten laten zien dat er geen sprake is van een toename van het aandeel 

leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in de klas (dit aandeel blijft ongeveer gelijk 

in de tijd), maar dat er wel aanwijzingen zijn dat de complexiteit van de problematiek van 

leerlingen toeneemt. Ook in de aard van de problemen zit enige verschuiving. Verder blijkt 

dat sinds de introductie van passend onderwijs leraren zich zwaarder belast zijn gaan 

voelen en dat ze steeds minder positief zijn over de mate waarin ze leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften adequaat onderwijs kunnen bieden in hun klas. Het hoofdstuk 

laat alleen de resultaten van de analyses zien, de interpretatie van deze uitkomsten heeft 

een plaats gekregen in het eindrapport.  

 

In hoofdstuk 7, Leerresultaten van leerlingen zonder extra ondersteuningsbehoeften, 

beantwoordt Ed Smeets de vraag of er een samenhang is tussen het aandeel leerlingen 

met extra ondersteuningsbehoeften in de klas en de leerresultaten van leerlingen zonder 

extra ondersteuningsbehoeften. Dit is een aanvulling op analyses die zijn uitgevoerd in het 

project passend onderwijs op school en in de klas (SKL), naar de vraag of het voor de 

leerresultaten van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften zelf iets uitmaakt 

 

 

7 Zie Ledoux, G., Smeets, E., & Van Eck, P. (2020). Centrale thema’s in de Evaluatie Passend onderwijs, 

Deel 2. Onderzoek naar toewijzing van ondersteuning en hulp op maat, dekkend aanbod en het 

schoolondersteuningsprofiel, en competenties en ondersteuning van leraren. 

Amsterdam/Nijmegen/Utrecht: Kohnstamm Instituut/KBA Nijmegen/Oberon. 

8 Zie voor uitleg hoofdstuk 6.  

9 Zie voor uitleg hoofdstuk 6.  
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hoeveel leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in de klas zitten. Beide vragen zijn 

van belang omdat in debatten over passend onderwijs regelmatig te horen valt dat er een 

negatief effect zou zijn van ‘veel’ leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in de klas 

op de prestaties van leerlingen, bijvoorbeeld doordat het leraren dan niet meer lukt om 

elke leerling voldoende aandacht te geven. Vooral de gedachte dat leerlingen zonder extra 

ondersteuningsbehoefte dan tekort zouden komen door de aandacht die uitgaat naar 

leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, en dus minder goed onderwijs krijgen, 

doet opgeld.  

De eerdere analyses lieten zien dat er voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften 

in het basisonderwijs een relatie is tussen hun prestaties en het aandeel leerlingen met 

extra ondersteuningsbehoeften in de klas. Zowel bij rekenen/wiskunde als bij begrijpend 

lezen bleken de gemiddelde scores van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften 

significant lager naarmate er meer leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in de 

klas zijn.10 De extra analyses in hoofdstuk 7 laten zien dat die relatie er niet is voor 

leerlingen zonder extra ondersteuningsbehoeften. Voor hun prestaties maakt het niet uit 

hoeveel leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in de klas zitten.   

 

 

10  Smeets, E., Ledoux, G., & Van Loon-Dikkers, L.  (2019).  Passend onderwijs in de klas. Tweede meting 

in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Nijmegen/Amsterdam: KBA/Kohnstamm Instituut.  
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 Secundaire analyses Monitoronderzoek 

samenwerkingsverbanden 2018                    
Eelco van Aarsen & Anke Suijkerbuijk                                                   

2.1 Inleiding 

De afgelopen jaren is er vanuit de Evaluatie Passend Onderwijs11 op verschillende 

manieren onderzoek gedaan binnen samenwerkingsverbanden, waaronder de Monitor 

samenwerkingsverbanden 201812, de Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs en 

jeugdhulp 201813. Binnen elk onderzoek zijn er analyses uitgevoerd om inzicht te krijgen in 

een eventuele samenhang tussen verschillende aspecten die in het onderzoek zijn 

meegenomen. Multivariate samenhang tussen meerdere variabelen en de samenhang 

tussen verschillende aspecten uit de verschillende onderzoeken is daarentegen nog niet 

onderzocht.  

Allereerst hebben we de volgende hypothesen opgesteld: 

- Hypothese 1: Krimp en negatieve verevening vormen beiden een potentiële 

bedreiging voor diverse aspecten binnen passend onderwijs. De hypothese is dat 

een combinatie van zowel een negatieve verevening als krimp een grotere 

bedreiging kan vormen voor een aantal aspecten van de uitvoering van passend 
onderwijs dan elk van deze aspecten afzonderlijk.  

- Hypothese 2A: Samenwerkingsverbanden die worden gekenmerkt door een hoge 

mate van onderling vertrouwen en consensus hebben meer mandaat en zijn 
daardoor een betere gesprekspartner voor gemeenten, waardoor zij een 

positievere samenwerking met jeugdhulp ervaren.  
- Hypothese 2B: Samenwerkingsverbanden die meer centraal zijn gestuurd hebben 

meer mandaat en zijn daardoor een betere gesprekspartner voor gemeenten en 
ervaren een positievere samenwerking met jeugdhulp.  

- Hypothese 3: Samenwerkingsverbanden met uitsluitend scholen in één gemeente 
kunnen gemakkelijker afstemmen met die gemeente en zijn meer tevreden over 

de aansluiting onderwijs-jeugdhulp dan samenwerkingsverbanden met scholen in 

meerdere gemeenten.  
 
In deze notitie beschrijven we de uitkomsten van deze aanvullende analyses. Enerzijds zijn 
dit verbredende analyses waarin we kijken naar mogelijke verbanden tussen de 

verschillende onderzoeken en anderzijds zijn dit verdiepende analyses binnen de data van 
een enkel onderzoek.  

 

 

11  https://evaluatiepassendonderwijs.nl/ 

12  Aarsen, E. van, Suijkerbuijk, A., Weijers, S., Eck, P. van & Walraven, M. (2019). Monitor 

samenwerkingsverbanden 2018. De voortgang van passend onderwijs volgens leidinggevenden van 

samenwerkingsverbanden. Utrecht: Oberon. 

13  Grinten, M. van der, Walraven, M., Kooij, D., Bomhof, M., Smeets, E. & Ledoux, G. (2019). Landelijke 

inventarisatie aansluiting onderwijs en jeugdhulp 2018 Utrecht/Nijmegen/Amsterdam: Oberon/KBA 

Nijmegen/Kohnstamm Instituut 

https://evaluatiepassendonderwijs.nl/
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Allereerst zullen we in deze notitie per hypothese de gerelateerde variabelen toelichten en 

de hypothesen toetsen op basis van de data uit Monitor samenwerkingsverbanden 2018 

en de Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs en jeugdhulp 2018 alvorens de 

resultaten te bespreken.  

1. Aanvullende analyse I: Krimp en verevening 

Hypothese 1: Krimp en negatieve verevening vormen beiden een potentiële bedreiging 

voor diverse aspecten binnen passend onderwijs. De hypothese is dat een combinatie van 

zowel een negatieve verevening als krimp een grotere bedreiging kan vormen voor een 

aantal aspecten van de uitvoering van passend onderwijs dan elk van deze aspecten 

afzonderlijk.  

 

In de Monitor samenwerkingsverbanden hebben directeuren van 

samenwerkingsverbanden in 2016 en 2018 een vragenlijst ingevuld. In deze aanvullende 

analyse richten we ons op de Monitor samenwerkingsverbanden 2018. Deze vragenlijst is 

uitgezet onder alle samenwerkingsverbanden po en vo en de respons was 69%. Binnen dit 

onderzoek is er op verschillende manieren gekeken naar de achtergrondkenmerken 

verevening en krimp. Hieronder geven we eerst een definitie van deze variabelen. 

 

Achtergrondvariabelen: 

- Krimp: De ontwikkeling van het aantal leerlingen (mate van groei/krimp) is de 

prognose van de leerlingontwikkelingen tussen 2016 en 2021 in het 

samenwerkingsverband als percentage van het aantal leerlingen in 2016.                  

De variabele krimp is in drie groepen gecategoriseerd: < 91.0% (n= 34), 91.1%-

95.0% (n = 34) en 95.1% (n=35). 

- Verevening: De mate van verevening als percentage van het totale budget in 

2011.14 Deze variabele is eveneens in drie groepen gecategoriseerd: 

samenwerkingsverbanden met een grote negatieve verevening (n=34), een kleine 

verevening, positief dan wel negatief (n=31) en een grote positieve verevening 

(n=34).  

Zes andere variabelen uit het monitoronderzoek over de uitvoering van passend 

onderwijs laten een significante relatie zien met de achtergrondvariabelen krimp en/of 

 

 

14  De budgetten voor de samenwerkingsverbanden zijn voor wat betreft het totale landelijke bedrag 

gebaseerd op de gelden die in 2011 werden uitgegeven aan lichte en zware ondersteuning in het po 

en het vo. Vervolgens zijn die middelen verevend: elk samenwerkingsverband krijgt een bedrag naar 

rato van het aantal leerlingen op de scholen in het samenwerkingsverband, ongeacht wat in deze 

regio’s voorheen werd uitgegeven aan zware ondersteuning (plaatsen in het speciaal onderwijs en 

rugzakjes in het regulier onderwijs). Samenwerkingsverbanden die daar in het verleden 

bovengemiddeld veel aan uitgaven krijgen door de verevening vanaf 2014 (het jaar van de invoering 

van passend onderwijs) minder budget (negatieve verevening) en samenwekingsverbanden die daar 

in het verleden benedengemiddelde uitgaven voor hadden krijgen nu meer middelen (positieve 

verevening). Een overgangsregeling is getroffen om de verevening geleidelijk te laten landen.  
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verevening.15 Deze variabelen gebruiken we in deze analyses als uitkomstvariabelen en 

lichten we hieronder nader toe: 

Uitkomstvariabelen uit Monitor samenwerkingsverbanden: 

- Aangeboden diensten: Samenwerkingsverbanden hebben bij de meerkeuzevraag 

‘welke vormen van centrale dienstverlening vanuit het samenwerkingsverband) 

biedt uw samenwerkingsverband aan betrokkenen?’ wel of /niet aangegeven 

verschillende vormen van ondersteuning en begeleiding te bieden aan leerlingen 

met extra ondersteuningsbehoeften (bijvoorbeeld ambulante begeleiding of 

remedial teaching). 

- Speciale voorzieningen: Het percentage middelen (exclusief de middelen voor 

scholen voor (v)so en sbo) dat samenwerkingsverbanden begroten voor de post 

speciale voorzieningen: speciale (tussen)voorzieningen waar schoolbesturen en 

scholen gebruik van kunnen maken.  

- Invloed op kwaliteit: Samenwerkingsverbanden hebben antwoord gegeven op 

de volgende stelling ‘Het samenwerkingsverband heeft voldoende invloed op de 

kwaliteit van de ondersteuning’ gemeten op een vijf-puntsschaal van (1) helemaal 

niet zo tot (5) helemaal zo.  

- Consensus: Deze schaal wordt gevormd door zes stellingen16 omtrent de 

consensus onder de schoolbesturen van het samenwerkingsverband, 

bijvoorbeeld: “De schoolbesturen hebben een gedeelde visie op passend 

onderwijs”. De stellingen zijn beantwoord opeen vijf-puntsschaal van (1) dat 

helemaal niet zo tot (5) dat is helemaal zo. 

- Generieke doorbetaling: Het percentage middelen (exclusief de middelen voor 

scholen voor (v)so en sbo) dat samenwerkingsverbanden begroten voor de post 

generieke doorbetalingen aan regulieren scholen/ schoolbesturen (bijvoorbeeld 

op grond van aantallen leerlingen, of historie) los van actuele feitelijke 

ondersteuningsvragen bij leerlingen.  

- Middelenverdeling: Dit is een schaal die wordt gevormd door vijf stellingen17 

omtrent de duidelijkheid van het financieel beleid van het 

samenwerkingsverband, bijvoorbeeld: “In ons samenwerkingsverband heeft de 

ondersteuningsplanraad goed zicht op ons financieel beleid”. De stellingen zijn 

beantwoord op een vijf-puntsschaal van (1) dat helemaal niet zo tot (5) dat is 

helemaal zo.  

Voor meer details over deze variabelen en de achtergronden daarvan verwijzen we naar 

het rapport over de Monitor Samenwerkingsverbanden 2018.18  

 

 

15  Voor verreweg de meeste onderzochte variabelen in het monitoronderzoek werd geen relatie met 

krimp of vereving gevonden. 

16  Zie bijlage 2. 

17  Zie bijlage 3.  

18  Aarsen, E. van, Suijkerbuijk, A., Weijers, S., Eck, P. van & Walraven, M. (2019). Monitor 

samenwerkingsverbanden 2018. De voortgang van passend onderwijs volgens leidinggevenden van 

samenwerkingsverbanden. Utrecht: Oberon. 
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Analyse en resultaten: 

In deze aanvullende analyse hebben we de significante verbanden tussen krimp en/of 

verevening en de andere zes variabelen uit de Monitor samenwerkingsverbanden nu 

multivariaat herhaald door middel van een twee-weg-Anova en (indien niet voldaan werd 

aan de assumpties) non-parametrische tests (Kruskall-Wallis, zie bijlage 1). Het doel 

hiervan was om na te gaan of er sprake is van een zogenaamd interactie-effect, namelijk 

of de combinatie van krimp en verevening een verband laat zien met de uitvoering van 

passend onderwijs (gemeten aan de hand van de zes uitkomstvariabelen).  

2.2 Aanvullende analyse II: Relatie tussen ‘mandaat’ 

samenwerkingsverband en samenwerking met jeugdhulp Paragraaf 

Hypothese 2: 

Hypothese 2A: Samenwerkingsverbanden die worden gekenmerkt door een hoge mate 

van onderling vertrouwen en consensus hebben meer mandaat en zijn daardoor een 

betere gesprekspartner voor gemeenten, waardoor zij een positievere samenwerking met 

jeugdhulp ervaren. 

Hypothese 2B: Samenwerkingsverbanden die meer centraal zijn gestuurd hebben meer 

mandaat en zijn daardoor een betere gesprekspartner voor gemeenten en ervaren een 

positievere samenwerking met jeugdhulp.  

 

In de Monitor samenwerkingsverbanden 2018 zijn er schalen gevormd die de wijze van 

sturing en de mate van vertrouwen en consensus binnen een samenwerkingsverband 

meten. In de Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs en jeugdhulp 2018 zijn er een 

aantal schalen gevormd die verschillende aspecten van de samenwerking met de 

jeugdhulp meten, die zijn beoordeeld door de directeuren of vertegenwoordigers van het 

samenwerkingsverband. In deze analyse hebben we de databestanden van beide 

onderzoeken per samenwerkingsverband gekoppeld en de relatie geanalyseerd tussen de 

schalen uit beide onderzoeken. In totaal beschikken we over de data van 86 

samenwerkingsverbanden die hebben deelgenomen aan zowel de 

Monitorsamenwerkingsverbanden als de Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs 

en jeugdhulp. Steeds was de directeur van het samenwerkingsverband de respondent. Om 

de hypotheses te onderzoeken, gebruiken we de volgende schalen:  

 
Schalen uit Monitor samenwerkingsverbanden19 

- Consensus: Deze schaal wordt gevormd door zes stellingen omtrent de consensus 
onder de schoolbesturen van het samenwerkingsverband, bijvoorbeeld: “De 
schoolbesturen hebben een gedeelde visie op passend onderwijs”. De stellingen zijn 
beantwoord op een vijf-puntsschaal van (1) dat is helemaal niet zo tot (5) dat is 

helemaal zo. 

 

 

 
19 Zie bijlage 2. 
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- Vertrouwen: Dit is een schaal die wordt gevormd door vijf stellingen omtrent het 
onderling vertrouwen tussen schoolbesturen van het samenwerkingsverband, 
bijvoorbeeld: “Schoolbesturen zijn bereid elkaar te helpen, waar nodig”. De stellingen 

zijn beantwoord op een vijf-puntsschaal van (1) dat is helemaal niet zo tot (5) dat is 
helemaal zo. 

- Model (centraal-decentraal): Deze schaal wordt gevormd door items over de wijze 
waarop samenwerkingsverbanden de middelenverdeling, het dienstenaanbod en de 

regie van hun samenwerkingsverband plaatsen op een continuüm tussen decentraal 
(1) en centraal (10). De dimensie centraal-decentraal staat voor beleidskeuzes van het 
samenwerkingsverband: bij (sterk) centraal organiseert het samenwerkingsverband 

veel zelf en worden daaraan ook centraal middelen besteed, bij (sterk) decentraal 

gaan de middelen direct naar de besturen en de scholen die daarmee eigen keuzes 

maken.  

Schalen uit Landelijke inventarisatie jeugdhulp20 

- Gedeelde visie: Dit is een schaal die wordt gevormd door zes stellingen omtrent de 

gedeelde visie van onderwijs en jeugdhulp over verschillende aspecten, bijvoorbeeld: 
“Onderwijs en jeugdhulp hebben een gedeeld gevoel van urgentie van 

samenwerking”. De stellingen zijn door het samenwerkingsverband beantwoord op 
een vijf-puntsschaal van (1) dat is helemaal niet zo tot (5) dat is helemaal zo. 

- Onderling vertrouwen: Dit is een schaal die wordt gevormd door zes stellingen 

omtrent het onderling vertrouwen tussen onderwijs en jeugdhulp, bijvoorbeeld: 
“Onderwijs en jeugdhulp hebben vertrouwen in elkaars deskundigheid”. De stellingen 
zijn door het samenwerkingsverband beantwoord op een vijf-puntsschaal van (1) dat 

is helemaal niet zo tot (5) dat is helemaal zo.  

- Randvoorwaarden: Dit is een schaal die wordt gevormd door zes stellingen omtrent 

de randvoorwaarden voor samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, 
bijvoorbeeld: “Onderwijs en jeugdhulp hebben voldoende tijd om samen te werken”. 
De stellingen zijn door het samenwerkingsverband beantwoord op een vijf-

puntsschaal van (1) dat is helemaal niet zo tot (5) dat is helemaal zo.  
- Sturing op samenwerken: Dit is een schaal die wordt gevormd door zes stellingen 

omtrent de sturing in de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, bijvoorbeeld: 

“Het is duidelijk wie verantwoordelijk is voor de samenwerking tussen onderwijs en 

jeugdhulp”. De stellingen zijn door het samenwerkingsverband beantwoord op een 
vijf-puntsschaal van (1) dat is helemaal niet zo tot (5) dat is helemaal zo. 

- Borging: Dit is een schaal die wordt gevormd door acht stellingen omtrent de mate 
van borging van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp in het beleid en 

bestuur, bijvoorbeeld: “Het ondersteuningsplan en het jeugdplan zijn op elkaar 

afgestemd”. De stellingen zijn door het samenwerkingsverband beantwoord op een 
vijf-puntsschaal van (1) dat is helemaal niet zo tot (5) dat is helemaal zo.   

- Meerwaarde: Dit is een schaal die wordt gevormd door twaalf stellingen omtrent de 
meerwaarde van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, bijvoorbeeld: “De 

aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp in onze regio draagt bij aan maatwerk: 

leerlingen krijgen de hulp en ondersteuning die ze nodig hebben”. De stellingen zijn 

 

 

20 Zie bijlage 3. 
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door het samenwerkingsverband beantwoord op een vijf-puntsschaal van (1) dat is 
helemaal niet zo tot (5) dat is helemaal zo.   

 

Analyse en resultaten: 

We hebben gekeken naar de samenhang tussen de schalen uit de twee onderzoeken. Uit 

Tabel 2.1 blijkt dat er één significante correlatie is tussen de variabelen uit de Monitor 

samenwerkingsverbanden en de variabelen uit de Landelijke inventarisatie jeugdhulp. Het 

gaat hierbij om een positieve correlatie tussen het onderling vertrouwen en het 

sturingsmodel, waarbij we zien dat een centraler model samenhangt met een hogere 

mate van onderling vertrouwen tussen onderwijs en jeugdhulp. Hierbij moet worden 

opgemerkt dat het weliswaar gaat om een significante samenhang, maar dat dit verband 

zeer zwak is (.25121).  
 

Tabel 2.1 Correlaties tussen schalen 

 Consensus 

binnen swvs 

Vertrouwen  

binnen swv 

Decentraal_Centraal 

Gedeelde visie -,049 -,023 ,196 

Onderling vertrouwen ,055 ,146 ,251* 

Sturing op samenwerking ,152 ,041 ,076 

Randvoorwaarden ,096 ,175 ,115 

Meerwaarde ,076 ,142 ,034 

Borging ,202 ,040 -,054 

*P = .020 

 

Daarnaast hebben we door middel van een Anova of een Kruskall-Wallis-test gekeken of 

het model van het samenwerkingsverband (decentraal, midden of centraal) invloed heeft 

op de andere twee schalen uit de Monitor samenwerkingsverbanden (consensus en 

vertrouwen) en de zes schalen uit de Landelijke inventarisatie jeugdhulp gedeelde (visie, 

onderling vertrouwen, sturing op samenwerking, randvoorwaarden, meerwaarde en 

borging). Uit deze analyse blijkt dat de drie verschillende modellen van 

samenwerkingsverbanden op slechts één van de schalen significant van elkaar 

verschilden. De drie categorieën van decentrale, midden en centrale sturing verschillen 

significant van elkaar op de schaal van onderling vertrouwen.   

Samenwerkingsverbanden met een centrale sturing blijken gemiddeld iets meer onderling 

vertrouwen (M=3.62) tussen het onderwijs en de jeugdhulp te ervaren dan 

samenwerkingsverbanden met een midden (M=3.34) of een decentrale sturing (M=3.17). 

Verder bleek uit de post hoc analyse dat de verschillen tussen de schaalscores van 

samenwerkingsverbanden met een decentrale, midden of centrale sturing niet significant 

zijn.  

 

 

21  Vuistregels: zeer sterke correlatie = 1.0- 0.9, sterke correlatie = 0.9- 0.7, matige correlatie = 0.7-0.4, 

zwakke correlatie 0.4-0.2, verwaarloosbare correlatie = 0.2 > 
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Al met al concluderen we dat samenwerkingsverbanden met een hogere mate van 

vertrouwen en consensus binnen het samenwerkingsverband niet positiever zijn over de 

samenwerking met de jeugdhulp dan samenwerkingsverbanden met een lagere mate van 

vertrouwen of consensus (hypothese 2A). Daarnaast concluderen we dat een centraal 

sturingsmodel van het samenwerkingsverband een relatie heeft met het onderling 

vertrouwen tussen het onderwijs en de jeugdhulp. Voor de andere modellen (decentraal 

en midden) geldt dat niet (hypothese 2B). Het gevonden verband tussen meer centraal 

beleid en meer vertrouwen in de samenwerking met jeugdhulp kan wellicht verklaard 

worden uit het feit dat bij meer decentraal beleid het samenwerkingsverband minder zicht 

heeft op de afspraken en contacten met de jeugdhulp, omdat deze daar meer vallen onder 

eigen beleid van besturen en scholen en het samenweringsverband daar zelf minder 

bemoeienis mee heeft. 

2.3 Aanvullende analyse III: Tevredenheid samenwerkingsverbanden 

over de aansluiting met één of meerdere gemeenten 

Hypothese 3: Samenwerkingsverbanden met scholen in één gemeente zijn meer tevreden 
over de aansluiting onderwijs-jeugdhulp dan samenwerkingsverbanden met scholen in 

meerdere gemeenten. 

Om de hypothese te toetsen, maken we gebruik van de data uit het onderzoek Landelijke 

inventarisatie jeugdhulp. Deze variabelen beschrijven we hieronder. 

 

Variabelen Landelijke inventarisatie jeugdhulp 

- Aantal gemeenten: Samenwerkingsverbanden zijn ingedeeld in twee groepen, 

samenwerkingsverbanden met uitsluitend scholen uit één gemeente (n = 9) en 

samenwerkingsverbanden met scholen uit meerdere gemeenten (n = 9422).  

- Tevredenheid aansluiting onderwijs-jeugdhulp: Op een vijf-puntsschaal van (1) zeer 

ontevreden tot (5) zeer tevreden hebben samenwerkingsverbanden aangegeven in 

hoeverre ze tevreden zijn over de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp in hun 

regio23. De antwoordopties geen zicht op en niet van toepassing zijn buiten 

beschouwing gelaten.  

Analyse en resultaten: In de analyses zijn we door middel van een Kruskal-Wallis test 

nagegaan of samenwerkingsverbanden met uitsluitend scholen in één gemeente 

verschillen in hun tevredenheid over de aansluiting met jeugdhulp in vergelijking met 

samenwerkingsverbanden met scholen in meerdere gemeenten. Uit de analyse blijkt dat 

 

 

22  Dit waren er 96, twee repondenten hebben op de vraag over de tevredenheid met de gemeente n.v.t. 

ingevuld en zijn buiten beschouwing gelaten.  

23  Bij samenwerkingsverbanden die met meerdere gemeenten te maken hebben is gebruik gemaakt 

van de antwoorden op de vraag naar tevredenheid over de samenwerking met de kerngemeente(n), 

dat wil zeggen de grootste gemeente(n) in de regio. De tevredenheid over de aansluiting met de 

overige gemeenten in de regio laten we in deze analyse buiten beschouwing. 



14 

samenwerkingsverbanden met scholen in één gemeente niet significant afwijken van 

samenwerkingsverbanden met scholen in meerdere gemeenten24.  

 

We concluderen dat er geen verschil is tussen samenwerkingsverbanden met scholen in 

één of in meerdere gemeenten in de mate van tevredenheid over de aansluiting 

onderwijs-jeugdhulp. 

 

 

24  X2(2) = 0.992, p = .319 
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 Extra analyses Monitor Scholen                         
Ed Smeets 

3.1 Inleiding 

In de rapportage van de Monitor Scholen (Ledoux, Smeets, & Weijers, 2019)25 zijn de 

resultaten gepresenteerd van onderzoek dat in het schooljaar 2018/2019 is uitgevoerd bij 

schoolleiders, intern begeleiders en ondersteuningscoördinatoren. Genoemde rapportage 

is gebaseerd op beschrijvende analyses. In aanvulling daarop zijn extra analyses 

uitgevoerd. Daarvan wordt hier verslag gedaan. Het gaat om extra analyses op data van 

het basisonderwijs en van het voortgezet onderwijs. Daarmee wordt voor verdieping van 

de eerdere resultaten gezorgd. Hierbij zijn drie verschillende benaderingen gevolgd. In de 

eerste plaats zijn aanvullende analyses uitgevoerd op data van de afzonderlijke 

respondentgroepen, oftewel de schoolleiders en de intern begeleiders / 

ondersteuningscoördinatoren. Vervolgens zijn de data van respectievelijk de vragenlijst 

voor intern begeleiders, dan wel ondersteuningscoördinatoren, en de vragenlijst voor 

schoolleiders gekoppeld aan data van de Monitor Samenwerkingsverbanden 2018. Tot 

slot zijn per school de data van de intern begeleider (in het basisonderwijs) of de 

ondersteuningscoördinator (in het voortgezet onderwijs) gekoppeld aan de data van de 

schoolleider, waarna extra analyses zijn uitgevoerd op de gekoppelde databestanden. 

 

Bij de extra analyses is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van samengestelde variabelen 

(schalen) die zijn geconstrueerd op basis van factoranalyses en/of 

betrouwbaarheidsanalyses. Bijlage 1 geeft een overzicht van de samengestelde variabelen 

in de verschillende datasets. De analyses die zijn uitgevoerd, zijn het berekenen van 

correlaties en regressieanalyses. In de extra analyses ligt de nadruk op het verklaren van 

de mate waarin de school leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften kan 

ondersteunen en de mogelijkheden van de school om aan de zorgplicht te voldoen. 

Tevens zijn analyses uit-gevoerd waarmee is nagegaan hoe sterk verschillende variabelen 

met elkaar samenhangen.  

 

In de volgende paragrafen wordt achtereenvolgens verslag gedaan van de extra analyses 

op de vragenlijst voor intern begeleiders en ondersteuningscoördinatoren (par. 3.2), op de 

vragenlijst voor schoolleiders (par. 3.3) en op de gekoppelde data van genoemde 

respondentgroepen (par. 3.4). Elke paragraaf start met het formuleren van een aantal te 

beantwoorden vragen en bijbehorende hypotheses of verwachtingen. 

 

 

 

 

25  Ledoux, G., Smeets, E., & Weijers, D. (2019). Monitor scholen. Passend onderwijs in het primair, 

voortgezet en speciaal onderwijs. Amsterdam / Nijmegen: Kohnstamm Instituut / KBA Nijmegen. 
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3.2 Vragenlijst voor intern begeleiders en ondersteuningscoördinatoren 

De extra analyses op de data van de vragenlijst voor intern begeleiders en ondersteunings-

coördinatoren betreffen de volgende vragen:  

1) Is er een significante samenhang tussen het oordeel van de intern begeleider / 

ondersteuningscoördinator over de mate waarin de school leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften kan ondersteunen en de mate waarin de school de 

basisondersteuning en de extra ondersteuning kan realiseren? 

2) Welke variabelen vormen de beste voorspellers van de mate waarin de school volgens 

de intern begeleider / ondersteuningscoördinator leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften kan ondersteunen? 

3) Leveren variabelen op het niveau van het samenwerkingsverband een significante aan-

vulling op de beste voorspellers van de mate waarin de school volgens de intern 

begeleider / ondersteuningscoördinator leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften 

kan ondersteunen? 

 

Hypotheses / verwachtingen 

• Er is een positieve samenhang tussen de mate waarin de  school leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften kan ondersteunen (samengestelde variabele) en de mate 

waarin de school erin slaagt de basisondersteuning en de extra ondersteuning te 

realiseren (enkelvoudige variabelen). 

• De mate waarin de school leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften kan 

ondersteunen, wordt in significante mate voorspeld door randvoorwaarden op school 

(professionaliseringsbeleid, competenties, ondersteuning door het samenwerkings-

verband, tijd voor de ib’er of ondersteuningscoördinator, werkzame factoren 

jeugdhulp en gemeente, schoolgrootte en percentage gewichtenleerlingen op de 

basisschool).  

• In aanvulling op het bovenstaande, verwachten wij dat de mate waarin de school 

volgens de intern begeleider of ondersteuningscoördinator leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften kan ondersteunen in significante mate wordt voorspeld door 

variabelen ‘consensus’ (tussen schoolbesturen), ‘toewijzing’, ‘duidelijk financieel 

beleid’, ‘decentrale-centrale sturing’ en ‘verevening’ uit de Monitor 

Samenwerkingsverbanden 2018.  

 

Mate waarin de school ondersteuning kan bieden aan leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften 

Tabel 3.1 toont de correlaties tussen het oordeel over de mate waarin de school volgens 

de ib’er / ondersteuningscoördinator ondersteuning kan bieden aan leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften (samengestelde variabele, zie tabel 17 in bijlage 1) en 

respectievelijk de mate waarin de school erin slaagt de basisondersteuning te realiseren 

en de mate waarin de school erin slaagt de extra ondersteuning te realiseren 

(enkelvoudige variabelen). De samenhang tussen deze variabelen is significant, zowel in 

het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs. De sterkste samenhang is er op het 

punt van het realiseren van de extra ondersteuning. In het voortgezet onderwijs is die 

correlatie hoger dan in het basisonderwijs (.31 in het bao en .41 in het vo; bij de 

basisondersteuning is dat respectievelijk .29 en .24). Het bieden van ondersteuning aan 
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leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften wordt dus blijkbaar vooral geassocieerd 

met het bieden van extra ondersteuning, met name in het voortgezet onderwijs. Bij de 

basisondersteuning zijn de gevonden correlaties relatief zwak.   

 

Tabel 3.2 toont de resultaten van lineaire regressieanalyse waarin is nagegaan welke 

variabelen in het basisonderwijs significante voorspellers zijn van de mate waarin de 

school volgens de ib’er ondersteuning kan bieden aan leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften.  

Hier is een groot aantal samengestelde variabelen ingevoerd.26 Drie van deze variabelen 

voorspellen significant hoe hoog de intern begeleider de mogelijkheden van de school 

inschat om ondersteuning te geven aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. De 

inschatting door de ib’er van de pedagogisch-didactische competenties van de leraren is 

de beste voorspeller. Scholen waar deze competenties volgens de ib’er beter zijn, zijn 

volgens de ib’er beter in staat de benodigde ondersteuning te geven aan leerlingen met 

extra ondersteuningsbehoeften. Deze variabele voorspelt 22.2% van de variantie. Een 

tweede significante voorspeller is het oordeel van ib’ers over de mate waarin 

administratie en procedures in verband met leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften zinvol zijn (deze verklaart 4.6% variantie, aanvullend op het 

oordeel over de pedagogisch-didactische competenties van het team). In de derde plaats 

is de beschikbaarheid van programma’s en methoden die zijn gericht op de sociaal-

emotionele ontwikkeling een significante voorspeller van de mate waarin de basisschool 

volgens de ib’er ondersteuning kan bieden aan leerlingen met extra ondersteunings-

behoeften (deze variabele verklaart aanvullend nog 2.4% van de variantie).  

Tabel 3.1 Mate waarin de school leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften kan 
ondersteunen en mate waarin het lukt om de basisondersteuning en extra 
ondersteuning te realiseren; Pearson correlaties 

 Het lukt de school de basis-

ondersteuning te realiseren 

Het lukt de school de extra 

ondersteuning te realiseren 

 bao vo bao vo 

School kan leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften 

ondersteunen 

 r=.29 

 p<.001 

r=.24 

p<.001 

r=.35 

p<.001 

r=.41 

p<.001 

 

  

 

 

26  Als mogelijke voorspellers zijn ingevoerd: administratie en procedures belastend; administratie en 

procedures zinvol; programma’s i.v.m. gedrag; programma’s i.v.m. sociaal-emotionele ontwikkeling; 

professionaliseringsbeleid; tijd beschikbaar voor interne begeleiding; pedagogisch-didactische 

competenties; scholingsbereidheid;  competenties in communiceren met ouders; ervaren 

ondersteuning van samenwerkingsverband; samenwerking jeugdhulp; samenwerking gemeente; 

aantal leerlingen op school, percentage leerlingen uit achterstandsgroepen (zie bijlage 2 voor een 

overzicht van de samengestelde variabelen). 
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Tabel 3.2 Mate waarin de school volgens de intern begeleider leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften kan ondersteunen; resultaten van lineaire 
regressieanalyse; basisonderwijs 

 B Standard 
error 

Beta R2  
change 

T p 

Constante  1.151  .323    3.56  <.005 

Pedagogisch-didactische 
competenties van het team 

 .592  .110  .406  .222  5.37  <.001 

Procedures voor leerlingen met extra 
ondersteunings-behoeften zijn 
zinvol 

 .163  .069  .185  .046  2.38  <.05 

Programma’s voor sociaal-
emotionele ondersteuning van 
leerlingen 

 .131  .061  .161  .024  2.16  <.05 

Toelichting: Regressieanalyse volgens methode ‘stepwise’ 

 

Tabel 3.3 laat de uitkomsten zien van de lineaire regressieanalyses die zijn uitgevoerd op 

de antwoorden van de ondersteuningscoördinatoren in het voortgezet onderwijs. Daaruit 

komt een ander beeld naar voren dan bij het basisonderwijs. Van de in de analyse 

ingevoerde variabelen is de beschikbare tijd voor de ondersteuningscoördinator de 

belangrijkste voorspeller van de mate waarin de school (volgens de ondersteunings-

coördinator) ondersteuning kan geven aan leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften. Deze variabele verklaart 14.2% van de variantie). Daarnaast 

levert het oordeel over de samenwerking met de gemeente en het oordeel over de 

zinvolheid van procedures voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften een 

significante bijdrage aan de voorspelling. Wat het oordeel over de samenwerking met de 

gemeente betreft (5.8% verklaarde variantie) is de samenhang negatief. Het oordeel over 

de zinvolheid van procedures voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften hangt 

positief samen met de mate waarin de vo-school volgens de ondersteuningscoördinator 

ondersteuning kan bieden aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften (6.5% 

verklaarde variantie).        In tegenstelling tot in het basisonderwijs, is het oordeel over de 

pedagogisch-didactische competenties van het team in het voortgezet onderwijs geen 

significante voorspeller van de mate waarin de school de benodigde ondersteuning kan 

bieden. 

Tabel 3.3 Mate waarin de school volgens de ondersteuningscoördinator leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften kan ondersteunen; resultaten van lineaire 
regressieanalyse; voortgezet onderwijs 

 B Standard 
error 

Beta R2  

change 
T p 

Constante  3.020  .295    10.25  <.001 

Beschikbare tijd voor de 
ondersteuningscoördinator 

.208 .061 .377 .142 3.406 <.005 

Werkzame factoren in de 
samenwerking met de gemeente 

-.150 .056 -.300 .058 -2.70 <.05 

Procedures voor leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften zijn zinvol 

.157 .066 .266 .065 2.38 <.05 

Toelichting: Regressieanalyse volgens methode ‘stepwise’ 
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Koppeling aan data van het samenwerkingsverband 

De koppeling aan data van de Monitor Samenwerkingsverbanden 2018 leverde voor het  

basisonderwijs gekoppelde data op van 172 scholen en voor het voortgezet onderwijs van 

86 scholen. 

 

De lineaire regressieanalyse op de data van het basisonderwijs liet zien dat de ingevoerde 

variabelen uit de Monitor Samenwerkingsverbanden geen significante toevoeging vormen 

op de al geïdentificeerde voorspellers die in tabel 3.2 zijn gepresenteerd. Voor het 

voortgezet onderwijs is het beeld anders. Zoals tabel 3.4 laat zien, was er na toevoeging 

van de data uit de Monitor Samenwerkingsverbanden nog één significante voorspeller 

over: decentrale – centrale sturing. Naarmate samenwerkingsverbanden meer decentraal 

zijn ingericht, en er dus meer budget naar de scholen gaat, zijn de 

ondersteuningscoördinatoren in het voortgezet onderwijs sterker van mening dat de 

school ondersteuning kan bieden aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. 

Deze variabele op het niveau van het samenwerkingsverband heeft dus een grotere 

voorspellingskracht dan de in tabel 3.3 gepresenteerde variabelen op schoolniveau. 

Tabel 3.4 Mate waarin de school volgens de ondersteuningscoördinator leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften kan ondersteunen; resultaten van lineaire 
regressieanalyse; voortgezet onderwijs, scholen en samenwerkingsverband 
gekoppeld 

 B Standard 

error 

Beta R2  

change 

T p 

Constante  4.044  .182    22.22  <.001 

Decentrale – centrale sturing  -.066  .030  -.319  .102  -2.21  <.05 

Toelichting: Regressieanalyse volgens methode ‘stepwise’ 

3.3 Vragenlijst voor schoolleiders 

De extra analyses op de data van de vragenlijst voor schoolleiders betreffen de volgende 

vragen:  

1) In welke mate vormen randvoorwaarden op school significante voorspellers van het 

oordeel van de schoolleider over de mogelijkheden van de school om aan de zorgplicht 

te voldoen? 

2) In hoeverre is er samenhang tussen het oordeel van de schoolleider over het 

professionaliseringsbeleid, de teamcultuur en de tevredenheid over de financiën die de 

school ontvangt in verband met passend onderwijs? 

3) Leveren variabelen op het niveau van het samenwerkingsverband een significante 

aanvulling op de beste voorspellers van de mate waarin de school volgens de 

schoolleider aan de zorgplicht kan voldoen? 

 

Hypotheses / verwachtingen 

• De mate van tevredenheid van de schoolleider over financiën en de inschatting door de 

schooleider van de teamcultuur en van de competenties van het team vormen 

significante voorspellers van de mogelijkheden van de school om aan de zorgplicht te 

voldoen. 
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• Er is een significante samenhang tussen hoe met zorgplicht wordt omgegaan (door het 

schoolbestuur, het samenwerkingsverband en scholen onderling) en het oordeel van 

de schoolleider over de mogelijkheden van de school om aan zorgplicht te voldoen. 

• Er is een significante samenhang tussen de mate van tevredenheid over financiën, 

professionaliseringsbeleid, teamcultuur en competenties.  

• De mate van consensus tussen schoolbesturen, duidelijkheid over toewijzing van 

middelen, decentrale-centrale sturing en de mate van verevening, zoals onderzocht in 

de Monitor Samenwerkingsverbanden 2018 vormen significante voorspellers van de 

mate waarin scholen volgens de schoolleider aan de zorgplicht kunnen voldoen. 

 

Mogelijkheden om aan de zorgplicht te voldoen 

In tabel 3.5 staat het oordeel van de schoolleider over de mogelijkheden van de 

basisschool om aan zorgplicht te voldoen centraal.27 De manier waarop besturen en 

samenwerkingsverband volgens de schoolleider omgaan met en samenwerken bij de 

zorgplicht en het oplossen van thuiszittersproblematiek is de beste voorspeller van de 

opvattingen over de mogelijkheden om aan de zorgplicht te voldoen. Een kleinere rol is 

weggelegd voor de inschatting door de schoolleider van de teamcultuur en voor de mate 

waarin er onenigheid is met ouders. Scholen kunnen volgens schoolleiders beter voldoen 

aan de zorgplicht bij een positieve teamcultuur en als er minder onenigheid is met ouders. 

Tabel 3.5 Mogelijkheden van de school om aan de zorgplicht te voldoen; resultaten van 
lineaire regressieanalyse; schoolleiders basisonderwijs 

 B Standard 

error 

Beta R2  

change 

T p 

Constante  1.895  .323    5.86  <.001 

Omgaan met / samenwerking 

bij zorgplicht / thuiszitters 
.478 .053 .536 .332 8.97 <.001 

Teamcultuur  .131  .049  .156  .029  2.68  <.01 

Onenigheid met ouders  -.153  .060  -.154  .022  -2.56  <.05 

Toelichting: Regressieanalyse volgens methode ‘stepwise’ 

 

In het voortgezet onderwijs komt alleen de mening van de schoolleider over de manier 

waarop besturen en samenwerkingsverband omgaan met en samenwerken bij de 

zorgplicht en het oplossen van thuiszittersproblematiek naar voren als significante 

voorspeller van de mogelijkheden van de school om aan de zorgplicht te voldoen (zie 

tabel 3.6).  
  

 

 

27  (zie tabel 5 in bijlage 1). 
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Tabel 3.6 Mogelijkheden van de school om aan de zorgplicht te voldoen; resultaten van 
lineaire regressieanalyse; schoolleiders voortgezet onderwijs 

 B Standard 

error 

Beta R2  

change 

T p 

Constante  2.133  .304    7.01  <.001 

Omgaan met / samenwerking 

bij zorgplicht / thuiszitters 

 .467  .081  .514  .264  5.80  <.001 

Toelichting: Regressieanalyse volgens methode ‘stepwise’ 

 

Randvoorwaarden  

Tabel 3.7 laat de samenhang zien tussen de oordelen van de schoolleiders in het 

basisonderwijs over een aantal randvoorwaarden op het gebied van passend onderwijs. 

Zoals te verwachten, is er een significante samenhang tussen het oordeel over het 

professionaliseringsbeleid op school en het oordeel over de rol van 

samenwerkingsverband en schoolbestuur in de professionalisering en over de 

competenties van de leraren op school in verband met passend onderwijs. Ook zijn er 

significante samenhangen tussen de mate van tevredenheid van de schoolleiders over de 

financiën in verband met passend onderwijs en de twee samengestelde variabelen op het 

gebied van professionalisering, al gaat het hier bij één van deze twee samenhangen om 

een zwak verband. Het oordeel over de teamcultuur hangt eveneens significant samen 

met de twee samengestelde variabelen die professionalisering betreffen. 

Tabel 3.7 Samenhang tussen oordeel van de schoolleider over randvoorwaarden;  
basisonderwijs; Pearson correlaties 

 Tevredenheid over 

financiën i.v.m. 

passend onderwijs 

Rol van swv en bestuur 

in professionalisering 

en competenties van 

leraren i.v.m. passend 

onderwijs 

Professionalisering en 

competenties i.v.m.  

passend onderwijs 

Professionaliseringsbelei

d op school i.v.m. 

passend onderwijs 

r=.18 

p<.05 
  

Rol van swv en bestuur in 

professionalisering en 

competenties van leraren 

i.v.m. passend onderwijs 

r=.35 

p<.001 

r=.35 

p<.001 
 

Teamcultuur op school  r=.09 

n.s. 

r=.38 

p<.001 

r=.24 

p<.005 

 

Tabel 3.8 toont de resultaten in het voortgezet onderwijs. Ook hier is er een significante  

samenhang tussen het oordeel over het professionaliseringsbeleid op school en het 

oordeel over de rol van samenwerkingsverband en schoolbestuur in de 

professionalisering en over de competenties van de leraren op school in verband met 

passend onderwijs. Evenals in het basisonderwijs zijn er significante samenhangen tussen 

de mate van tevredenheid van de schoolleiders over de financiën in verband met passend 

onderwijs en de twee samengestelde variabelen op het gebied van professionalisering. 

Het oordeel over de teamcultuur hangt significant (maar relatief zwak) samen met het 

oordeel over het professionaliseringsbeleid op school.   
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Tabel 3.8 Samenhang tussen oordeel van de schoolleider over randvoorwaarden; voortgezet 
onderwijs; Pearson correlaties 

 Tevredenheid over 

financiën i.v.m. 

passend onderwijs 

Rol van swv en bestuur 

in professionalisering 

en competenties van 

leraren i.v.m. passend 

onderwijs 

Professionalisering en 

competenties i.v.m.  

passend onderwijs 

Professionaliseringsbelei

d op school i.v.m. 

passend onderwijs 

r=.24 

p<.05 
  

Rol van swv en bestuur in 

professionalisering en 

competenties van leraren 

i.v.m. passend onderwijs 

r=.45 

p<.001 

r=.40 

p<.001 
 

Teamcultuur op school r=.08 

n.s. 

r=.21 

p<.05 

r=.15 

n.s. 

 

Koppeling van de vragenlijst voor schoolleiders aan de Monitor samenwerkingsverbanden  

Bij 130 basisscholen en 92 vo-scholen kon een koppeling worden gemaakt tussen de 

vragenlijst voor schoolleiders en de data van de Monitor Samenwerkingsverbanden 2018. 

Om na te gaan of er bij de basisscholen een significante samenhang is tussen de 

inschatting door de schoolleider van de mogelijkheden van de school om aan zorgplicht te 

voldoen en variabelen uit de Monitor Samenwerkingsverbanden, is een lineaire 

regressieanalyse uitgevoerd waarbij de in tabel 3.5 opgenomen variabelen zijn aangevuld 

met (samengestelde)  

variabelen uit de Monitor Samenwerkingsverbanden, zoals genoemd bij de hypotheses. 

Deze variabelen leverden geen significante aanvulling op de in tabel 3.5 vermelde 

resultaten. Voor het voortgezet onderwijs zijn dezelfde variabelen uit de Monitor 

Samenwerkingsverbanden toegevoegd aan de in tabel 3.6 opgenomen variabelen. Ook dit 

leverde echter geen significante resultaten op wat betreft de variabelen uit de Monitor 

Samenwerkingsverbanden. 

3.4 Koppeling van de vragenlijst voor intern begeleiders en de vragenlijst 

voor schoolleiders 

Voor basisscholen waar zowel de vragenlijst voor schoolleiders als de vragenlijst voor de 

intern begeleider is ingevuld, is een koppeling van de desbetreffende databestanden 

gemaakt. Dit betreft 48 basisscholen. Daarnaast zijn de achtergrondvariabelen 

schoolgrootte en percentage gewichtenleerlingen toegevoegd. De data van de 

ondersteuningscoördinatoren en schoolleiders in het voortgezet onderwijs zijn niet 

gekoppeld, aangezien dit een gekoppeld bestand van slechts 27 vestigingen voor 

voortgezet onderwijs zou opleveren.  

 

Doel van de koppeling is het beantwoorden van de volgende vragen: 

1) Zijn er variabelen uit de vragenlijst voor schoolleiders die een significante toevoeging 

vormen op de voorspellers van het oordeel van de intern begeleider over de mate 

waarin de basisschool leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften kan 

ondersteunen? 
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2) Vormen de schoolgrootte en het percentage gewichtenleerlingen significante 

voorspellers van de mate waarin de basisschool volgens de intern begeleider leerlingen 

met extra ondersteuningsbehoeften kan ondersteunen? 

 

Hypotheses / verwachtingen 

• De mate waarin de basisschool volgens de intern begeleider de leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften kan ondersteunen, hangt samen met de tevredenheid van 

de schoolleider over de beschikbare financiën in verband met passend onderwijs, de 

teamcultuur, professionalisering/competenties, schoolgrootte en percentage 

gewichtenleerlingen. 

 

Mogelijkheid om leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften te ondersteunen 

Er zijn lineaire regressieanalyses uitgevoerd waarin is gezocht naar de beste voorspellers 

van het oordeel van de intern begeleider over de mate waarin de basisschool 

ondersteuning kan bieden aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Hierbij zijn 

samengestelde variabelen uit de vragenlijst voor schoolleiders28 toegevoegd aan de 

significante voorspellers uit de vragenlijst voor intern begeleiders.  

 

Tabel 3.9 toont de resultaten. De mate van tevredenheid van de schoolleider over de 

financiële aspecten rond passend onderwijs blijkt de belangrijkste voorspeller, gevolgd 

door het oordeel van de intern begeleider over de pedagogisch-didactische competenties 

van het team. De laatste significante voorspeller is de mate waarin zich volgens de 

schoolleider onenigheid met ouders voordoet. Samenvattend, is de inschatting dat 

basisscholen beter in staat zijn om ondersteuning te geven aan leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften, naarmate er meer tevredenheid is over de financiën in verband 

met passend onderwijs, de pedagogisch-didactische competenties van het team beter 

ontwikkeld zijn en er minder onenigheid is met ouders. Schoolgrootte en het percentage 

gewichtenleerlingen vormen hier geen factor van betekenis. 
 

  

 

 

28  Het betreft variabelen op het gebied van financiën, professionaliseringsbeleid, teamcultuur, 

competenties, voldoen aan zorgplicht, onenigheid met ouders (zie tabel 1 t/m 8 in de bijlage). 
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Tabel 3.9 Mate waarin de school volgens de intern begeleider leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften kan ondersteunen; resultaten van lineaire 
regressieanalyse;  
gekoppeld bestand intern begeleiders en schoolleiders basisonderwijs  
(48 scholen) 

 B Standard 

error 

Beta R2  

change 

T p 

Constante  2.279  .633    3.60  <.005 

Tevredenheid over financiën 

passend onderwijs 

(schoolleider) 

.238 .107 .312 .185 2.22 <.05 

Pedagogisch-didactische 

competenties van het team 

(ib’er) 

.403 .186 .302 .113 2.16 <.05 

Onenigheid met ouders 

(schoolleider) 
-.237 .116 -.285 .077 -2.04 <.05 

Toelichting: Regressieanalyse volgens methode ‘stepwise’ 

3.5 Conclusies 

Basisondersteuning en extra ondersteuning 

Het oordeel van de intern begeleiders in het basisonderwijs en de 

ondersteuningscoördinatoren in het voortgezet onderwijs over de mate waarin de school 

ondersteuning kan bieden aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, hangt 

significant samen met zowel de mate waarin de school er volgens de intern begeleider in 

slaagt de basisondersteuning te realiseren als de mate waarin de school er volgens 

diezelfde functionaris in slaagt de extra ondersteuning te realiseren. De samenhang is het 

sterkst op het punt van extra ondersteuning en in het voortgezet onderwijs is die 

samenhang sterker dan in het basisonderwijs. We kunnen op basis hiervan concluderen 

dat het bieden van ondersteuning aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften 

vooral wordt geassocieerd met het bieden van extra ondersteuning, met name in het 

voortgezet onderwijs, en minder met basisondersteuning. 

 

Mate waarin de school ondersteuning kan bieden aan leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften 

In het basisonderwijs wordt de inschatting door de intern begeleider van de mate waarin 

de school ondersteuning kan bieden aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften 

vooral voorspeld door de inschatting van de pedagogisch-didactische competenties van 

de leraren. Daarnaast is er een significante samenhang tussen het oordeel van intern 

begeleiders over de mate waarin administratie en procedures in verband met leerlingen 

met extra ondersteuningsbehoeften zinvol zijn en hun oordeel over de mogelijkheden van 

de school om ondersteuning te bieden. Ook is er een significant verband tussen de 

beschikbaarheid van programma’s en methoden die zijn gericht op de sociaal-emotionele 

ontwikkeling en de inschatting van de ondersteuningsmogelijkheden. Toevoeging van 

variabelen uit de Monitor Samenwerkingsverbanden leverde geen aanvullende 

significante voorspellers op. Koppeling van de data van de schoolleidersvragenlijst aan de 

vragenlijst voor intern begeleiders veranderde het beeld. Na die koppeling bleek van de 
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drie significante voorspellers uit de vragenlijst voor intern begeleiders alleen het oordeel 

over de pedagogisch-didactische competenties van de leraren een significante voorspeller 

te zijn van het oordeel over de mate waarin de basisschool ondersteuning kan bieden aan 

leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Hier kwamen twee significante 

voorspellers uit de vragenlijst voor schoolleiders bij: de mate waarin de schoolleider 

tevreden is over de financiën wat passend onderwijs betreft en de afwezigheid van 

onenigheid met ouders. 

Het voortgezet onderwijs laat een ander beeld zien dan het basisonderwijs. De 

beschikbare tijd voor de ondersteuningscoördinator is de belangrijkste voorspeller van de 

mate waarin de school (volgens de ondersteuningscoördinator) ondersteuning kan geven 

aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Daarnaast leveren het oordeel over de 

samenwerking met de gemeente (in negatieve zin) en het oordeel over de zinvolheid van 

procedures voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften een significante bijdrage 

aan de voorspelling. Na toevoeging van variabelen uit de Monitor 

Samenwerkingsverbanden veranderde dit beeld weer. Er bleef nog één significante 

voorspeller over: de mate waarin het beleid van het samenwerkingsverband is gericht op 

decentrale of centrale sturing. Naarmate samenwerkingsverbanden meer decentraal zijn 

ingericht, en er dus meer budget naar de scholen gaat, zijn de 

ondersteuningscoördinatoren sterker van mening dat de school ondersteuning kan 

bieden aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Er is geen koppeling gemaakt 

tussen de vragenlijst van de ondersteuningscoördinatoren en de vragenlijst voor 

schoolleiders, in verband met het beperkte aantal vestigingen voor voortgezet onderwijs 

waar die koppeling mogelijk was. 

 

Mogelijkheden om aan de zorgplicht te voldoen 

Zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs is de manier waarop besturen 

en het samenwerkingsverband volgens de schoolleider omgaan met en samenwerken bij 

de zorgplicht en het oplossen van thuiszittersproblematiek de beste voorspeller van de 

mening van de schoolleider over de mogelijkheden om aan de zorgplicht te voldoen. In 

het basisonderwijs kunnen scholen volgens schoolleiders bovendien beter voldoen aan de 

zorgplicht bij een positieve teamcultuur en als er minder onenigheid is met ouders. 

Variabelen uit de Monitor Samenwerkingsverbanden hebben hier geen significante 

voorspellende waarde. 

 

Randvoorwaarden  

Qua randvoorwaarden is er in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs een 

significant positieve samenhang tussen het oordeel over het professionaliseringsbeleid op 

school en het oordeel over de rol van het samenwerkingsverband en het bestuur in de 

professionalisering. Ook zijn er significant positieve samenhangen tussen de mate van 

tevredenheid van de schoolleiders over de beschikbare financiën in verband met passend 

onderwijs en de variabelen op het gebied van professionalisering. Het oordeel over de 

teamcultuur hangt in het basisonderwijs eveneens significant samen met het oordeel over 

professionalisering en professionaliseringsbeleid. In het voortgezet onderwijs is er een 

significante samenhang tussen teamcultuur en het professionaliseringsbeleid op school 

en niet met de activiteiten van bestuur en samenwerkingsverband in verband met 

professionalisering. 
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 Secundaire analyses Monitor mbo 2018       
Rita Kennis & Ton Eimers 

4.1 Inleiding 

De afgelopen jaren is er vanuit de Evaluatie passend onderwijs29 op verschillende 

manieren onderzoek gedaan naar passend onderwijs in het mbo. Enerzijds via een 

kwantitatieve monitor mbo en anderzijds kwalitatief en meerjarig door middel van 

integrale casestudies bij een vijftal mbo-instellingen. Voor de monitor mbo zijn 

verschillende enquêtes uitgevoerd op instellingsniveau (drie meetmomenten) en op 

niveau van opleidingsteams (één meetmoment). Daarvan zijn de uitkomsten 

gerapporteerd in de volgende publicaties: 

- Passend onderwijs mbo van start! Korte termijn evaluatie passend onderwijs mbo.30 

- Passend onderwijs in het mbo: tussenbalans. Tweede meting monitor. 31 

- Passend onderwijs in het mbo. Derde meting monitor. 32 

- Evaluatie passend onderwijs. Sectorrapport mbo. 33 

Ter verdieping zijn op de monitordata enkele aanvullende analyses gedaan, op een drietal 

thema’s.  

1. Er is nagegaan of mbo-instellingen kunnen worden ingedeeld in een ‘koplopers-

groep’ en een ‘achterblijversgroep’ als het gaat om hun beleid passend onderwijs. 

2. Er is gekeken in hoeverre er relaties zijn tussen kenmerken van de mbo-instelling 

als geheel en de toelatingspraktijk op het niveau van opleidingsteams 

(doorverwijzen en aannemen van studenten door teams bij de toelating). 

Uitkomsten hierover zijn eerder alleen nog per team gepresenteerd, in deze 

analyses is gekeken of er samenhang is met kenmerken van de instelling/het 

instellingsbeleid. 

3. Er is gekeken naar de afbakening van de doelgroep passend onderwijs door de 

mbo-instellingen, de ontwikkeling over tijd hierin en eventuele verklaringen 

hiervoor vanuit andere variabelen. Hierover is reeds gerapporteerd in de derde 

meting monitor mbo, in dit hoofdstuk wordt daar kort aanvullend verslag van 

gedaan. 

 

 

29  https://evaluatiepassendonderwijs.nl/ 

30  Eimers, T., Roelofs, M., Walraven, M., & Wolbers, M. (2015). Passend onderwijs mbo van start! Korte 

termijn evaluatie passend onderwijs mbo. Nijmegen: KBA Nijmegen. 

31  Eimers, T., & Kennis, R. (2017). Passend onderwijs in het mbo: tussenbalans. Tweede meting monitor. 

Nijmegen: KBA Nijmegen. 

32  Eimers, T., & Kennis, R. (2019). Passend onderwijs in het mbo. Derde meting monitor. Nijmegen: KBA 

Nijmegen. 

33  Eimers, T., & Kennis, R. (2018). Evaluatie passend onderwijs. Sectorrapport mbo. Nijmegen: KBA 

Nijmegen. 

https://evaluatiepassendonderwijs.nl/
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De uitgevoerde analyses hebben een exploratief karakter. Om die reden zijn vooraf geen 

hypotheses opgesteld. 

In de volgende paragrafen zullen we per thema eerst de gerelateerde variabelen 

toelichten en vervolgens de uitkomsten van de uitgevoerde analyses op de data uit de 

eerste en de derde meting Monitor mbo bespreken.  

Een belangrijke opmerking vooraf is dat een deel van de data afgenomen enquêtes op 

instellingsniveau betreft. Het totale aantal mbo-instellingen in Nederland is met 63 

beperkt. Hoewel deze instellingen vrijwel allemaal deel hebben genomen in de monitor34, 

legt dit wel beperkingen op aan de analyse. De percentages in de tabellen verwijzen soms 

naar kleine aantallen. Absolute aantallen worden daarom ook vermeld. 

 

4.2 Aanvullende analyse I: Voorlopers en achterblijvers 

Achtergrond 

Mbo-instellingen maken hun eigen keuzes in het beleid en de vormgeving en uitvoering 

van passend onderwijs.  

 

Het beleidskader passend onderwijs voor het mbo is relatief beperkt. Het aantal formele 

verplichtingen is gering en de beleidsdoelen zijn in algemene termen geformuleerd. Dat 

laat de mbo-instellingen grote ruimte om zelf invulling te geven aan wat passend 

onderwijs inhoudt, welke specifieke doelen ermee moet worden bereikt, welke inzet van 

mensen en middelen wordt gedaan en hoe men passend onderwijs wenst af te bakenen.  

De wet passend onderwijs schrijft voor het mbo maar een beperkt aantal zaken voor: 

- Elke mbo-instelling moet in een ondersteuningsprofiel aangeven welke ondersteuning 

zij kunnen bieden aan studenten met een ondersteuningsbehoefte. 

- De afspraken over extra ondersteuning die de mbo-instelling maakt met de student 

moeten in een bijlage bij de onderwijsovereenkomst (OOK) worden vastgelegd.35  

 

Uit eerdere analyses in de monitor mbo36 kwam naar voren dat de (bovengenoemde) 

wettelijke voorschriften door een beperkt aantal mbo-instellingen nog niet werden 

nageleefd. Eén op de tien instellingen had (nog) geen ondersteuningsprofiel en bij zes 

procent van de instellingen werd de bijlage bij de OOK niet in de hele instelling gebruikt. 

De eerste vraag is in hoeverre er ook nu nog instellingen zijn die in meer of mindere mate 

niet voldoen aan de wettelijke eisen ten aanzien van passend onderwijs in het mbo. 

 

 

34  Ten tijde van de derde meting monitor (2018) waren er 64 mbo-instellingen. Een aantal van deze 

instellingen werkt beleidsmatig zeer sterk samen. Die instellingen zijn niet ‘dubbel’ bevraagd, wat 

leidt tot een totaal van 61 mbo-instellingen die zijn bevraagd, waarvan er 57 de vragenlijst ook 

daadwerkelijk hebben ingevuld (respons). 

35  Later is daaraan ook de verplichting voor mbo-instellingen toegevoegd om deel te nemen aan 

zogenaamd op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met gemeenten en 

samenwerkingsverbanden VO. 

36  T. Eimers, & Kennis, R. (2017). Passend onderwijs in het mbo: tussenbalans. Tweede meting monitor. 

Nijmegen: KBA Nijmegen. 



  

29 

Daarnaast is het interessant om te kijken of deze instellingen ook op andere punten 

‘achterblijvers’ zijn op het gebied van passend onderwijs. 

 

In dezelfde meting van de monitor mbo werden ook ontwikkelingen op het vlak van 

passend onderwijs in het mbo geconstateerd, waarvan de aandacht voor versterking van 

de basisondersteuning de belangrijkste is. Daarnaast neemt ook de aandacht voor 

passend onderwijs in de beroepspraktijkvorming (BPV) toe, hoewel de concrete uitvoering 

daarvan een knelpunt blijft. Tot slot zijn steeds meer instellingen bezig om (ook) in de 

beroepsgerichte vakken met aangepaste examinering te werken.  

Dit roept de vraag op in hoeverre er een groep instellingen is aan te wijzen die op een meer 

‘innovatieve’ wijze invulling geeft aan passend onderwijs. Zijn er instellingen die 

vooroplopen in de ontwikkelingen wat betreft passend onderwijs in het mbo? 

 

Opzet en analyses 

Om de vraag naar ‘achterblijvers’ en ‘voorlopers’ te beantwoorden, maken we gebruik van 

de vragenlijst die in de derde meting op instellingsniveau is afgenomen. Die vragenlijst is 

door 57 (van de 61) mbo-instellingen ingevuld. 

 

In de analyses wordt gekeken in hoeverre er een groep instellingen is aan te wijzen als 

‘achterblijver’ en in hoeverre er een groep instellingen als ‘voorloper’ is te benoemen. Dat 

doen we door naar de volgende variabelen te kijken 

 

Achterblijver 

Achterblijvers zijn gedefinieerd als instellingen die na vijf jaar passend onderwijs nog niet 

aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van passend onderwijs in het mbo voldoen. 

Daarvoor hebben we gekeken naar twee items: 

- De vraag of de instelling een ondersteuningsprofiel heeft opgesteld (q14). Instellingen 

die deze vraag hebben beantwoord met ‘nee’ of met ‘nee, maar wel in voorbereiding’ 

worden gedefinieerd als achterblijver.  

- De vraag of de bijlage bij de onderwijsovereenkomst (OOK) binnen de hele instelling 

wordt gebruikt (q43l; 5-puntsschaal van helemaal niet – helemaal wel). Instellingen 

die deze vraag hebben beantwoord met ‘helemaal niet’ of ‘overwegend niet’ worden 

gedefinieerd als achterblijver. 

Voorloper 

Voorlopers zijn gedefinieerd als instellingen waar meerdere voor passend onderwijs 

belangrijke ontwikkelingen plaatsvinden (versterken basisondersteuning, passend 

onderwijs in de BPV, aangepaste examinering in beroepsgerichte vakken). Elke 

ontwikkeling is aan de hand van meerdere items vastgesteld. Alleen als een instelling op 

elk van de items scoort op de benoemde ontwikkeling is de instelling op dat terrein als 

voorloper gedefinieerd. 

- Basisondersteuning 

o De vraag of er een verschuiving plaatsvindt van extra ondersteuning naar 

basisondersteuning (q30b; 5-puntsschaal van helemaal niet – helemaal wel); 
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o De vraag of er een verschuiving plaatsvindt van tweedelijnsvoorzieningen 

naar de opleidingsteams (q30c; 5-puntsschaal van helemaal niet – helemaal 

wel);  

o De vraag of het de instelling lukt om passend onderwijs in de 

basisondersteuning te versterken (q43a; 5-puntsschaal van helemaal niet – 

helemaal wel).  

Instellingen zijn gedefinieerd als voorloper in de ontwikkeling richting basisondersteuning 

als zij op alle drie de items overwegend of helemaal wel scoren. 

- BPV 

o De vraag of de instelling in het kader van passend onderwijs specifiek beleid 

ten aanzien van de beroepspraktijkvorming heeft (q31; 

antwoordmogelijkheden nee, nee maar in voorbereiding, ja, weet ik niet); 

o De vraag of er binnen de instelling initiatieven zijn voor passend onderwijs in 

de BPV (q41; antwoordmogelijkheden nee, nee maar in voorbereiding, ja, 

weet ik niet); 

o De vraag of men binnen de instelling vindt dat passend onderwijs ook van 

toepassing is op de BPV (q43p; 5-puntsschaal van helemaal niet – helemaal 

wel).  

Instellingen zijn gedefinieerd als voorloper in passend onderwijs in de BPV als zij op de 

eerste twee items (q31, q41) ‘ja’ scoren en op het derde item (q43p) overwegend of 

helemaal wel scoren. 

- Examinering 

o De vraag of er in het kader van passend onderwijs specifiek beleid is ten 

aanzien van aangepast examineren (q32b; antwoordmogelijkheden nee, nee 

maar in voorbereiding, ja, weet ik niet); 

o De vraag of er binnen de instelling initiatieven zijn voor aangepaste 

examinering voor de beroepsgerichte vakken in het kader van passend 

onderwijs (q42b; antwoordmogelijkheden nee, nee maar in voorbereiding, ja, 

weet ik niet); 

o De vraag of er binnen de instelling voldoende draagvlak is voor aangepaste 

examinering (q43q; 5-puntsschaal van helemaal niet – helemaal wel).  

Instellingen zijn gedefinieerd als voorloper in passend onderwijs met betrekking tot 

aangepaste examinering als zij op de eerste twee items (q32b, q42b) ‘ja’ scoren en op het 

derde item (q43q) overwegend of helemaal wel scoren. 

Resultaten 

 

Achterblijvers 

Vier van de 53 instellingen37 (8%) zijn op één of beide criteria als ‘achterblijver’ aan te 

wijzen. In totaal twee instellingen (4%) hebben (nog) geen ondersteuningsprofiel en bij 

drie instellingen (6%) wordt de bijlage bij de OOK overwegend niet door de hele instelling 

gebruikt. Eén instelling scoort op beide criteria als ‘achterblijver. 

 

 

37  8 missing values 
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Tabel 4.1  Achterblijvers passend onderwijs 

 N % 

Achterblijver 4 7,5 

Geen achterblijver 49 92,5 

Totaal 53 100 

 

De vier instellingen zijn drie ROC’s en één vakinstelling.  

We concluderen dat een beperkte groep instellingen (N=4/8%) nog niet voldoet aan de 

wettelijke verplichtingen ten aanzien van passend onderwijs in het mbo en daarmee als 

‘achterblijver’ is aan te wijzen. Deze instellingen lopen niet achter wat betreft de 

ontwikkelingen van passend onderwijs (zie hierna), maar behoren evenmin tot de 

‘voorlopers’. 

 

Voorlopers 

Voorlopers verschuiving richting basisondersteuning 

Bijna 40 procent van de instellingen geeft aan dat er een verschuiving plaatsvindt van 

extra ondersteuning naar basisondersteuning en ruim 30 procent geeft aan dat er een 

verschuiving plaatsvindt van ondersteuning van de tweedelijnsvoorzieningen naar de 

opleidingsteams. Ruim 40 procent (N=21) van de instellingen geeft aan dat het hen ook 

daadwerkelijk lukt om de basisondersteuning te versterken. Een kleine groep van vier 

instellingen scoort op alle drie de items in de beoogde richting en is daarmee een 

‘voorloper’ in de verschuiving richting basisondersteuning. 

 

Tabel 4.2   Voorlopers basisondersteuning 

 Er vindt een verschuiving plaats van 

extra ondersteuning naar 

basisondersteuning 

Er vindt een verschuiving plaats in 

de ondersteuning van de 

tweedelijnsvoorzieningen naar de 

opleidingsteams 

Het lukt onze instelling om passend 

onderwijs in de basisondersteuning 

te versterken 

 N % N % N % 

Wel38 22 39 17 31 21 43 

Niet39 31 55 35 64 26 53 

Weet niet 3 5 3 6 2 4 

Totaal 56 100 55 100 49 100 

 

Tabel 4.3   Voorlopers basisondersteuning 

 N % 

Voorloper in de verschuiving richting basisondersteuning 4 7 

Geen voorloper in de verschuiving richting basisondersteuning 53 93 

Totaal 5740 100 

 

 

38  Overwegend wel, helemaal wel 

39  Deels wel, deels niet, overwegend niet, helemaal niet 

40  In totaal 57 instellingen hebben ten minste één van de drie items in de vragenlijst ingevuld. De totale 

respons is per vraag verschillend. 
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In de rapportages over de monitoring passend onderwijs in het mbo wordt geconcludeerd 

dat wellicht de grootste impact van passend onderwijs in het mbo de aandacht voor 

versterking van de basisondersteuning is, waarbij niet alleen naar de begeleiding en 

specifieke ondersteuning van de student wordt gekeken, maar ook naar het onderwijs in 

de klas. Op basis van de hier uitgevoerde analyse concluderen we echter ook dat de groep 

instellingen die daar een voorlopers positie in heeft veel kleiner is. Het gaat om 

instellingen waar zowel de beweging richting de basisondersteuning en naar de teams 

gaat én waar die beweging naar eigen zeggen ook succesvol verloopt. 

 

Voorlopers passend onderwijs in de BPV 

Bijna een kwart van de mbo-instellingen heeft specifiek beleid ten aanzien van passend 

onderwijs in de BPV. Een (veel) grotere groep – ruim de helft van alle instellingen – vindt 

dat passend onderwijs van toepassing is op de BPV. Binnen een ongeveer even grote 

groep instellingen zijn er ook initiatieven voor passend onderwijs in de BPV.  

In totaal negen instellingen – 16 procent – zijn op alle drie de items bezig met passend 

onderwijs in de BPV en wordt daarmee als ‘voorloper’ gezien op dit thema. 

 
Tabel 4.4  Voorlopers BPV 

 Is er in het kader van passend 

onderwijs specifiek beleid ten 

aanzien van de 

beroepspraktijkvorming? 

Zijn er binnen uw instelling 

initiatieven voor passend onderwijs 

in de BPV? 

Binnen de instelling vindt men dat 

passend onderwijs ook van 

toepassing is op de BPV 

 N % N % N % 

Wel41 13 23 29 56 27 55 

Niet42 40 72 20 39 20 41 

Weet niet 3 5 3 6 2 4 

Totaal 56 100 52 100 49 100 

 

Tabel 4.5  Voorlopers BPV 

 N % 

Voorloper in passend onderwijs in de BPV 9 16 

Geen voorloper in passend onderwijs in de BPV 48 84 

Totaal 5743 100 

 

Voorlopers aangepaste examinering in de beroepsgerichte vakken 

Bijna twee derde van de instellingen heeft in het kader van passend onderwijs specifiek 

beleid ten aanzien van aangepast examineren voor de beroepsgerichte vakken. Bij een 

vergelijkbaar percentage instellingen is daar ook draagvlak voor. Het aantal instellingen 

waar ook feitelijk initiatieven worden ontplooid op dit vlak is iets kleiner: bij ruim de helft 

van de instellingen. 

 

 

41  Overwegend wel, helemaal wel / ja 

42  Deels wel, deels niet, overwegend niet, helemaal niet / nee, nee maar in voorbereiding 

43  In totaal 57 instellingen hebben ten minste één van de drie items in de vragenlijst ingevuld. De totale 

respons is per vraag verschillend. 
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In totaal 15 instellingen, ruim een kwart van het totaal, kunnen op basis van deze drie 

items als ‘voorloper’ worden gezien wat betreft aangepaste examinering in relatie tot 

passend onderwijs. 

 

Tabel 4.6  Voorlopers aangepaste examinering 

 Is er in het kader van passend 

onderwijs specifiek beleid ten 

aanzien van aangepast examineren 

voor de beroepsgerichte vakken? 

Zijn er binnen uw instelling 

initiatieven voor aangepaste 

examinering in het kader van passend 

onderwijs voor de beroepsgerichte 

vakken? 

Binnen de instelling is voldoende 

draagvlak voor aangepaste 

examinering. 

 N % N % N % 

Wel44 36 64 28 54 33 67 

Niet45 16 29 18 35 14 29 

Weet niet 4 7 6 12 2 4 

Totaal 56 100 52 100 49 100 

 
Tabel 4.7  Aangepaste examinering in de beroepsgerichte vakken 

 N % 

Voorloper in aangepaste examinering 15 26 

Geen voorloper in aangepaste examinering 42 74 

Totaal 5746 100 

 

Voorlopers passend onderwijs 

In de voorgaande alinea’s is gekeken in hoeverre er een groep mbo-instellingen is aan te 

wijzen die voorlopen op een drietal ontwikkelingen die binnen passend onderwijs in het 

mbo zichtbaar zijn. De vraag is of er ook instellingen zijn die op meerdere thema’s 

‘voorlopen’ en daarmee in bredere zin vooropgaan in de ontwikkelingen in passend 

onderwijs. 

 

  

 

 

44  Overwegend wel, helemaal wel / ja 

45  Deels wel, deels niet, overwegend niet, helemaal niet / nee, nee maar in voorbereiding 

46  In totaal 57 instellingen hebben ten minste één van de drie items in de vragenlijst ingevuld. De totale 

respons is per vraag verschillend. 
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Tabel 4.8  Aantal terreinen waarin mbo-instellingen voorlopen in passend onderwijs 

Aantal terreinen waarop instelling ‘voorloper’ passend 

onderwijs is: 
N % 

0 terreinen 36 63 

1 terrein 

- Alleen basisondersteuning 

- Alleen BPV 

- Alleen aangepaste examinering 

14 

3 

3 

8 

25 

2 terreinen 

- Basisondersteuning en BPV 

- Basisondersteuning en aangepaste examinering 

- BPV en aangepaste examinering 

7 

- 

1 

6 

12 

3 terreinen - - 

Totaal 57 100 

 

Conclusie 

We concluderen dat er geen instellingen zijn die op alle drie de benoemde terreinen 

voorlopen op het gebied van passend onderwijs. Een beperkte groep van zeven 

instellingen (12%) doet dat wel op twee van de onderscheiden terreinen; meestal op de 

combinatie van passend onderwijs in de BPV en aangepaste examinering in het kader van 

passend onderwijs. Nog eens een kwart van de instellingen is ‘voorloper’ op één thema. 

De instellingen die op twee terreinen ‘voorlopen’ zijn in hun kenmerken niet als specifieke 

groep af te bakenen. Hoewel het wel alle zeven ROC’s betreft, vormen zij op andere 

kenmerken, zoals hun omvang en hun afbakening van passend onderwijs (BREED / 

SMAL)47 geen uniforme groep. 

 

Bijna twee derde van de instellingen loopt op geen van de thema’s voorop. De vier eerder 

in dit hoofdstuk besproken ‘achterblijvende’ instellingen – instellingen die (nog) niet 

voldoen aan de wettelijke eisen ten aanzien van passend onderwijs in het mbo – behoren 

ook tot deze categorie. ‘Achterblijvers’ op de wettelijke verplichtingen lopen niet achter 

wat betreft de ontwikkelingen van passend onderwijs in het mbo, maar behoren evenmin 

tot de ‘voorlopers’. 

 

4.3 Aanvullende analyse II: Instellingskenmerken en toelatingspraktijk op 

teamniveau 

Achtergrond 

Het mbo kent anders dan het primair en voortgezet onderwijs geen zorgplicht, die scholen 

verplicht studenten een passende plek aan te bieden, op de eigen school of elders. Wel 

gelden andere wetten die de toelating reguleren en die het recht van de student om te 

starten in het mbo moeten borgen. Het toelatingsbeleid van instellingen is de laatste jaren 

 

 

47  Een toelichting op de afbakening van passend onderwijs (BREED / SMAL) wordt gegeven in de eerste 

alinea van aanvullende analyse III. 
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ingrijpend aangepast. Daar heeft verschillend beleid/wetgeving een rol in gespeeld, 

waaronder de invoering van de Wet Toelatingsrecht. Hierdoor zijn instellingen 

terughoudender geworden in het hanteren van eigen vastgelegde criteria in de toelating 

van studenten; de mogelijkheden om expliciet te weigeren zijn beperkt.  

Meer impliciete vormen van niet-toelaten, namelijk doorverwijzen van studenten naar een 

andere opleiding binnen de instelling, komen vaker voor, bij ongeveer een kwart van alle 

opleidingsteams. Dit doorverwijzen is niet grootschalig, het gaat om kleine aantallen per 

team. Tegelijkertijd neemt een derde van de teams ook studenten aan vanuit andere 

opleidingsteams.  

De eerdere rapportages over de monitor mbo laten zien dat het doorverwijzen en 

aannemen tegelijkertijd kan voorkomen en dat doorverwijzen dus niet per se hoeft te 

wijzen op een tekort aan ondersteuningscapaciteit of bereidheid tot ondersteuning. 

 

Om na te gaan of er een relatie is tussen het voorkomen van meer impliciete vormen van 

niet-toelaten (het ‘doorverwijzen’ van studenten door teams) en bepaalde kenmerken of 

beleid van de instelling, zijn aanvullende analyses uitgevoerd. 

De verwachtingen vooraf ten aanzien van het vinden van deze relatie(s) zijn laag. Uit de 

rapportages over de monitor mbo komt naar voren dat er grote verschillen zijn tussen 

opleidingsteams binnen de instellingen, onder andere ten aanzien van de 

(handelings)bekwaamheid tussen teams en de (bereidheid tot) professionalisering. 

Kenmerken op instellingsniveau lijken op voorhand dus beperkt van invloed te zijn op het 

handelen of functioneren van teams.  

 

Opzet en analyses 

In de derde meting monitor mbo zijn vragenlijsten op instellingsniveau afgenomen en 

vragenlijsten op teamniveau bij zowel opleidingsmanagers als zorgcoördinatoren. In de 

vragenlijst gericht aan de opleidingsmanagers is onder meer gevraagd naar het 

voorkomen van het doorverwijzen van één of meerdere studenten met extra 

ondersteuningsbehoeften naar een andere opleiding in het schooljaar 2017-2018 (met de 

antwoordcategorieën: nee, ja X keer [invullen hoe vaak], weet niet). 

 

In deze analyse zijn een aantal variabelen van het databestand op instellingsniveau 

gekoppeld aan de dataset met daarin de data over het voorkomen van doorverwijzen van 

studenten met extra ondersteuningsbehoeften (gedichotomiseerd tot een variabele met 

de antwoordcategorieën 'wel doorverwezen naar ander team' en 'niet doorverwezen naar 

ander team of niet bekend’), afkomstig van de opleidingsmanagers. 

De variabelen op instellingsniveau die zijn gekoppeld hebben betrekking op: 

- Kenmerken van de mbo-instelling: type instelling (ROC/ AOC/Vakinstelling) en 

omvang van de instelling (klein/groot aantal studenten); 

- Afbakening van de doelgroep passend onderwijs: SMAL/BREED.48  

- Kenmerken van het toelatingsbeleid en de toelatingspraktijk:  

 

 

48  Een toelichting op de afbakening van passend onderwijs (BREED / SMAL) wordt gegeven in de eerste 

alinea van aanvullende analyse III. 
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o centraal of decentraal beleid  

o aanwezigheid van diverse criteria die in een bepaalde mate een rol kunnen 

spelen in de toelating van studenten. De antwoordcategorieën van deze 

criteria zijn voor deze analyses ingedikt tot twee antwoordopties, namelijk (1) 

spelen geen/weinig een rol en (2) spelen wisselend/veel of zeer veel een rol. 

Respondenten die de antwoordoptie ‘weet niet’ hebben ingevuld, zijn buiten 

de analyse gehouden. 

- Duidelijkheid van het toelatingsbeleid: (a) duidelijkheid en richtinggevendheid van 

het toelatingsbeleid voor medewerkers binnen de instelling, (b) duidelijkheid over 

criteria om student toe te laten, (c) duidelijkheid over toezegging van 

ondersteuning in de toelating. 

De antwoordcategorieën van de variabelen (b) en (c) zijn voor deze analyses 

ingedikt tot twee antwoordopties, namelijk (1) meestal-altijd duidelijk (2) soms 

wel/soms niet – meestal niet duidelijk. Respondenten die de antwoordoptie ‘weet 

niet’ hebben ingevuld, zijn buiten de analyse gehouden. 

In totaal is er de beschikking over de data van 143 teams van in totaal 48 mbo-instellingen 

(1-8 teams per mbo-instelling). 

 

Door middel van Chi-kwadraat toetsen is gekeken of doorverwijzen en/of het aannemen 

van studenten met extra ondersteuningsbehoeften verband houdt met de hierboven 

genoemde variabelen. 

 

Resultaten 

Het ‘doorverwijzen’ van studenten met een extra ondersteuningsbehoefte door teams 

houdt geen verband met de onderzochte kenmerken van de instelling of het 

instellingsbeleid. Geen van de getoetste verbanden is significant.  
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Tabel 4.9  Kruistabellen 

 X2-score p-waarde 

Kenmerken van de instelling   

Doorverwijzen x type instelling* 0,225 0,635 

Doorverwijzen x aantal deelnemers (categorieën)* 0,225 0,636 

Kenmerken beleid   

Doorverwijzen x afbakening passend onderwijs* 0,429 0,513 

Doorverwijzen x typering toelatingsbeleid (centraal-decentraal)* 0,015 0,902 

Criteria die een rol kunnen spelen in de toelating (mate van)   

Doorverwijzen x criteria in het toelatingsbeleid: aard en ernst 

handicap/beperking* 
0,783 0,376 

Doorverwijzen x criteria in het toelatingsbeleid: beroep op extra ondersteuning 

door school* 
0,271 0,603 

Doorverwijzen x criteria die meespelen in het toelatingsbeleid: belasting van 

onderwijsteam* 
1,719 0,190 

Doorverwijzen x criteria die meespelen in het toelatingsbeleid: belasting van 

medestudenten* 
0,000 1,000 

Doorverwijzen x criteria die meespelen in het toelatingsbeleid: geschiktheid 

voor beroep* 
0,741 0,389 

Doorverwijzen x criteria die meespelen in het toelatingsbeleid: kans op 

stageplaats* 
0,398 0,528 

Doorverwijzen x criteria die meespelen in het toelatingsbeleid: kans op 

behalen diploma* 
0,000 1,000 

Doorverwijzen x criteria die meespelen in het toelatingsbeleid: kans op werk* 0,006 0,938 

Duidelijkheid toelatingsbeleid   

Doorverwijzen x duidelijkheid en richtinggevendheid toelatingsbeleid* 0,005 0,942 

Doorverwijzen x duidelijkheid over wel/niet toelaten van student* 0,000 1,000 

Doorverwijzen x duidelijkheid over toezeggen van ondersteuning bij toelating* 0,000 1,000 

* 2x2 tabel (waarde onder continuity correction) 

 

De uitkomsten bevestigen de verwachting dat er geen samenhang is tussen 

instellingskenmerken/instellingsbeleid en het doorverwijzen van studenten door 

opleidingsteams; het voorkomen van doorverwijzen is een zaak van de opleidingsteams 

en het instellingsbeleid heeft daar niet rechtstreeks invloed op. Ook instellingscriteria in 

de toelating, zoals de belasting van het team en de medestudent en geschiktheid voor 

beroep blijken niet significant samen te hangen met het doorverwijzen van studenten 

door opleidingsteams. Deze ‘oneigenlijke’ criteria die bij een aantal instellingen een rol 

spelen in de toelating49, spelen op teamniveau dus geen rol in het doorverwijzen van 

studenten in de toelating. Een kanttekening is dat de mogelijkheden tot toetsing in deze 

analyse beperkt waren, omdat items over het beleid niet op teamniveau (maar op 

instellingsniveau) zijn bevraagd.  

 

 

 

49  Zie ook p.21 van het rapport Passend onderwijs in het mbo. Derde meting monitor. (Kennis, R., & 

Eimers, T., 2019) 



38 

Uit de analyses komt dus naar voren dat het ‘doorverwijzen’ van studenten door 

(individuele) teams niet samenhangt met instellingsbreed beleid. Dat kan op twee 

manieren uitgelegd worden:  

- Het instellingsbeleid maakt het mogelijk (of staat het toe) om te weigeren of te 

verwijzen.  

Expliciet beleid van instellingen dat tegen de wet in gaat, is in het onderzoek niet 

aangetroffen. Dit komt omdat het toelatingsbeleid van instellingen gebonden is 

aan de zeer beperkte wettelijke mogelijkheden; de ruimte die de wet 

Toelatingsrecht biedt om studenten af te wijzen is zeer beperkt. In principe geldt 

er recht op toelating als de student voldoet aan de vooropleidingseisen, zich voor 

1 april heeft aangemeld en deelneemt aan eventuele verplichte intake-

activiteiten.50 Voor studenten met een extra ondersteuningsbehoefte geldt dat zij 

alleen geweigerd mogen worden als de begeleiding van de student een 

onevenredige belasting voor de instelling vormt.  

- Het instellingsbeleid kan onduidelijk, onbekend of inconsistent zijn en daardoor 

indirect of impliciet weigering of doorverwijzing van opleidingsteams ‘mogelijk 

maken’. De data geven daarover geen uitsluitsel. 

 

Conclusie 

De conclusie is dat het vóórkomen van ‘doorverwijzen’ door teams niet samenhangt met 

de onderzochte instellingskenmerken of met kenmerken van het instellingsbeleid. 

 

4.4 Aanvullende analyse III: Ontwikkelingen in de afbakening van het 

beleid passend onderwijs in relatie tot andere variabelen 

Achtergrond 

Mbo-instellingen hanteren verschillende definities van passend onderwijs, met een eigen 

doelgroepafbakening. In de eerste meting51 van de monitor passend onderwijs mbo is een 

typering ontwikkeld in instellingen met een smalle en instellingen met een brede 

afbakening van passend onderwijs. Instellingen met een smalle afbakening van passend 

onderwijs rekenen jongeren met een handicap of chronische aandoening tot de doelgroep 

van passend onderwijs. Andere instellingen maken geen of minder onderscheid naar de 

aard en oorzaak van de ondersteuningsbehoefte van de student en hanteren een 

brede(re) afbakening. Dit onderscheid naar een brede of smalle definitie van passend 

onderwijs heeft gevolgen voor de accenten en invulling die de mbo-instellingen geven aan 

passend onderwijs: instellingen met een smalle afbakening hebben vaak een apart team 

passend onderwijs, een apart budget voor passend onderwijs, een focus op samenwerking 

met externe partners rondom de doelgroep (vso, praktijkonderwijs) en andere procedures 

voor toewijzing van extra ondersteuning.  

 

 

50  Er zijn uitzonderingen, deze zijn zeer beperkt. 

51  Eimers, T., Roelofs, M., Walraven, M., & Wolbers, M. (2015). Passend onderwijs mbo van start! Korte 

termijn evaluatie passend onderwijs mbo. Nijmegen: KBA Nijmegen. 
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De keuze voor de brede of smalle afbakening wordt op uiteenlopende gronden gemaakt. 

Inhoudelijke overwegingen spelen een rol, maar ook organisatorische overwegingen, 

zoals de beheersbaarheid van processen, bijvoorbeeld het opstellen van een bijlage bij de 

onderwijsovereenkomst, de OOK (bij een brede benadering, met een grotere doelgroep 

passend onderwijs, moet voor meer studenten zo’n bijlage worden opgesteld). 

 

Uit de derde meting van de monitor passend onderwijs in het mbo52 kwam naar voren dat 

tussen 2014 en 2018 meer dan de helft van de instellingen één of twee keer van 

afbakening is gewisseld. Van de 49 instellingen, waarvan uit drie metingen gegevens 

bekend zijn, wisselden er 26 van afbakening en bleven er 23 gelijk. 

De vergelijking van de eerste (2014) en derde (2018) meting levert het volgende beeld op 

(gegevens bekend van 57 instellingen): 

Tabel 4.10  Wisselingen in afbakening passend onderwijs tussen meting 1 en meting 3 

 N % 

Niet gewisseld; SMAL in meting 1 en meting 3 10 18 

Niet gewisseld; BREED in meting 1 en meting 3 26 46 

Gewisseld van BREED (meting 1) naar SMAL (meting 3) 10 18 

Gewisseld van SMAL (meting 1) naar BREED (meting 3) 7 12 

Onbekend (geen respons meting 1) 4 7 

Totaal 5753 100 

 

In vergelijking tussen meting 1 en meting 3 is 30 procent van de instellingen gewisseld 

tussen SMAL en BREED of andersom. 64 Procent is niet gewisseld. 

 

Uit de derde meting komt naar voren dat ‘er geen systematisch verkregen beeld is van de 

redenen van instellingen om van afbakening te wisselen. Dat is ook niet eerder in de data 

nagegaan. Maar op basis van (kwalitatieve) gesprekken met de instellingen ontstaat het 

beeld dat bij instellingen die van een smalle naar een brede benadering zijn gewisseld 

vaak meer inhoudelijke overwegingen een rol hebben gespeeld (i.t.t. organisatorische 

overwegingen). Sommige instellingen met een smalle afbakening gaven aan dat zij, in de 

geest van passend onderwijs, op termijn het onderscheid in doelgroepen alsnog wilden 

loslaten. Zo zou het loslaten van de smalle afbakening passen in de beweging om de 

ondersteuning van studenten minder bij een specialistisch team te leggen en meer – in de 

vorm van basisondersteuning – bij de opleidingsteams zelf’. Andere instellingen kozen 

direct voor de brede benadering vanuit de gedachte dat niet de diagnose van de 

problematiek bij de student, maar de ondersteuningsbehoefte leidend moet zijn.  

 

 

52  Eimers, T., & Kennis, R. (2019). Passend onderwijs in het mbo. Derde meting monitor. Nijmegen: KBA 

Nijmegen. 

53  Ten tijde van de derde meting monitor (2018) waren er 64 mbo-instellingen. Een aantal van deze 

instellingen werkt beleidsmatig zeer sterk samen. Die instellingen zijn niet ‘dubbel’ bevraagd, wat 

leidt tot een totaal van 61 mbo-instellingen die zijn bevraagd, waarvan er 57 de vragenlijst ook 

daadwerkelijk hebben ingevuld (respons). 
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Bij instellingen die van een brede naar een smalle benadering zijn gegaan bleken het 

beheersbaar houden van processen (intake, opstellen bijlage onderwijsovereenkomst) 

een rol te spelen. Door passend onderwijs smaller af te bakenen, hoeft men voor minder 

studenten een bijlage bij de onderwijsovereenkomst op te stellen’.54  

 

In eerdere analyses zijn we nog niet nagegaan in hoeverre er uit de data informatie is te 

halen waarmee inzichtelijk kan worden gemaakt welke redenen instellingen hebben om 

van afbakening te wisselen. In dit hoofdstuk doen we dat wel en kijken in hoeverre de in 

gesprekken genoemde argumentatie om te wisselen in afbakening passend onderwijs ook 

bevestigd wordt door de data uit de monitor.  

 

Opzet en analyses 

Voor de analyses is de afbakening van passend onderwijs die de instelling in 2014 (eerste 

meting) hanteerde vergeleken met de afbakening die de instelling in 2018 (derde meting) 

hanteerde. Op basis daarvan is een nieuwe variabele gemaakt met vijf 

antwoordcategorieën: niet gewisseld, SMAL; niet gewisseld, BREED; gewisseld van BREED 

naar SMAL; gewisseld van SMAL naar BREED; onbekend (meting 1 geen respons). 

 

De ontwikkeling van de instelling in de afbakening van passend onderwijs is afgezet tegen 

items die volgens respondenten uit het onderzoek reden kunnen zijn om van afbakening 

te wisselen. Het gaat om: 

- Verschuiving in de focus van de ondersteuning: verschuiving van extra naar 

basisondersteuning (q30b) en verschuiving van tweedelijnsondersteuning naar 

ondersteuning door de opleidingsteams. (q30c) (beide 5-puntsschaal van 

helemaal niet – helemaal wel, plus antwoordcategorie ‘weet niet’). Voor beide 

items is de gedachte dat bij instellingen die van SMAL naar BREED zijn geswitcht 

vaker een verschuiving zichtbaar is (antwoordcategorieën overwegend/helemaal 

wel) dan bij andere instellingen.  

- Ervaren administratieve belasting van de bijlage bij de OOK (q43o; 5-puntsschaal 

van helemaal niet – helemaal wel, plus antwoordcategorie ‘weet niet’). De 

verwachting is dat de administratieve belasting van de bijlage bij de OOK een rol 

speelt in de keuze van instellingen die van BREED naar SMAL zijn geswitcht.  

Vanwege de kleine aantallen (het aantal mbo-instellingen is beperkt en daarbinnen is nog 

weer sprake van een onderverdeling tussen instellingen die wel en niet zijn gewisseld van 

afbakening in een bepaalde richting), is het toetsen van de veronderstelde verbanden niet 

mogelijk. We kijken daarom primair of instellingen die van BREED naar SMAL zijn 

gewisseld ook een hoge administratieve belasting van de bijlage bij de OOK ervaren en of 

bij de instellingen die zijn gewisseld van SMAL naar BREED een verschuiving in de 

ondersteuning richting basisondersteuning en ondersteuning door teams zichtbaar is. We 

kijken dus niet naar de vraag of het bij deze wisselaars vaker voorkomt dan in de andere 

 

 

54  Eimers, T., Kennis, R., (2018) Evaluatie passend onderwijs. Sectorrapport mbo. Nijmegen: KBA 

Nijmegen. 
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groepen (dat is door de kleine aantallen ook niet toetsbaar), maar meer of de in 

gesprekken genoemde redenen om te wisselen breed voorkomen bij de wisselaars. 

 

Resultaten 

Wisselaars van SMAL naar BREED 

Op basis van gesprekken met mbo-instellingen is het idee dat bij instellingen die van een 

smalle naar een brede benadering zijn gewisseld vaak inhoudelijke overwegingen een rol 

hebben gespeeld. Uit de tabellen 3.2 en 3.3 zijn items die een inhoudelijke verschuiving in 

de (organisatie van de) ondersteuning meten afgezet tegen (verschuivingen in) de 

afbakening van passend onderwijs. 

 

Tabel 4.11  Verschuiving van extra naar basisondersteuning afgezet tegen wisselingen55 in 
afbakening tussen meting 1 en 3 

Mate waarin een 

verschuiving van extra 

naar basisondersteuning 

plaatsvindt 

SMAL BREED BREED 

naar 

SMAL 

SMAL 

naar 

BREED 

Totaal 

 N % N % N % N % N % 

Helemaal/overwegend niet - - 5 19 3 30 1 14 9 17 

Deels wel/deels niet 3 30 11 42 3 30 2 29 19 36 

Helemaal/overwegend wel 6 60 9 35 3 30 4 57 22 42 

Weet niet 1 10 1 4 1 10 - - 3 6 

Totaal 10 100 26 100 10 100 7 100 53 100 

 
 

Tabel 4.12  Verschuiving van tweedelijns ondersteuning naar ondersteuning door de teams 
afgezet tegen wisselingen56 in afbakening tussen meting 1 en 3 

Mate waarin een 

verschuiving van 

tweedelijns 

ondersteuning naar 

ondersteuning door 

teams plaatsvindt 

SMAL BREED BREED 

naar 

SMAL 

SMAL 

naar 

BREED 

Totaal 

 N % N % N % N % N % 

Helemaal/overwegend niet 1 10 5 19 2 22 - - 8 15 

Deels wel/deels niet 5 50 10 39 6 37 3 43 24 46 

Helemaal/overwegend wel 4 40 8 31 1 11 4 57 17 33 

Weet niet - - 3 12 - - - - 3 6 

Totaal 10 100 26 100 9 100 7 100 52 100 

 

 

55  De vier instellingen waar de afbakening in meting 1 en 3 niet te bepalen zijn, zijn in deze tabel buiten 

beschouwing gelaten. 

56  De vier instellingen waar de afbakening in meting 1 en 3 niet te bepalen zijn, zijn in deze tabel buiten 

beschouwing gelaten. 
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De resultaten zijn drieledig: 

- Van de zeven instellingen die van SMAL naar BREED zijn gewisseld, is bij vier 

instellingen sprake van een verschuiving in de ondersteuning richting 

basisondersteuning en uitgevoerd door de teams. Bij deze vier instellingen heeft 

deze ontwikkeling mogelijk meegespeeld in de keuze om met een BREDE 

afbakening van passend onderwijs te gaan werken. Bij de drie andere instellingen 

speelt dat maar ten dele of niet. We kunnen dus niet stellen dat deze inhoudelijke 

motieven om van afbakening te wisselen duidelijk in de data zijn terug te vinden.  

- De data laten zien dat de verschuiving richting basisondersteuning en 

ondersteuning door de teams een breed verspreide ontwikkeling is en ook 

zichtbaar is bij instellingen waar de afbakening van passend onderwijs 

onveranderd is gebleven. Zo is er bij 60 procent van de instellingen die een smalle 

benadering van passend onderwijs hanteren ook een verschuiving zichtbaar van 

extra ondersteuning naar basisondersteuning en is bij 40 procent van deze groep 

ook een verschuiving zichtbaar van tweedelijns ondersteuning naar 

ondersteuning door de teams. Voor deze instellingen is deze ontwikkeling geen 

reden geweest om naar een brede(re) benadering van passend onderwijs toe te 

werken. 

 

Wisselaars van BREED naar SMAL 

Het idee is dat het beheersbaar houden van processen bij instellingen die van een brede 

naar een smalle benadering zijn gegaan een argument is geweest om te wisselen.  

In tabel 3.3 is deze argumentatie – geoperationaliseerd als de ervaren administratieve 

belasting van de bijlage bij de OOK – afgezet tegen (verschuivingen in) de afbakening van 

passend onderwijs. 
 

Tabel 4.13  Samenhang tussen gevoelde administratieve belasting van bijlage OOK en 
wisseling57 in afbakening tussen meting 1 en 3 

Mate waarin de bijlage bij 

de OOK wordt ervaren als 

administratieve last 

SMAL BREED BREED  

naar  

SMAL 

SMAL  

naar  

BREED 

Totaal 

 N % N % N % N % N % 

Helemaal/overwegend niet 4 40 6 26 - - - - 10 22 

Deels wel/deels niet - - 7 30 2 29 2 33 11 24 

Helemaal/overwegend wel 6 60 9 39 5 71 4 67 24 52 

Weet niet - - 1 4 - - - - 1 2 

Totaal 10 100 23 100 7 100 6 100 46 100 

 

Hoewel we met de data niet kunnen vaststellen dat de administratieve belasting de enige 

of de belangrijkste reden is geweest om naar een smalle afbakening van passend 

onderwijs toe te gaan, zien we dat bij vijf van de zeven instellingen die van een brede naar 

 

 

57  De vier instellingen waar de afbakening in meting 1 en 3 niet te bepalen zijn, zijn in deze tabel buiten 

beschouwing gelaten. 
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een smalle afbakening van passend onderwijs zijn gegaan de bijlage bij de OOK als een 

administratieve last wordt ervaren (helemaal/overwegend van toepassing).  

Gelijktijdig wordt de bijlage bij de OOK door veel andere instellingen ook als een 

administratieve last gezien. Voor negen instellingen met een brede afbakening is het 

(blijkbaar) geen reden om hun benadering van passend onderwijs aan te passen en voor 

60 procent van de instellingen die altijd al een smalle afbakening hanteerden wordt de 

bijlage bij de OOK ook/nog steeds als een administratieve belasting gezien. De bijlage bij 

de OOK is dus binnen het mbo een veel genoemd knelpunt. 

 

Conclusie 

Er is geen basis om de conclusie te trekken dat de ontwikkeling van passend onderwijs 

richting basisondersteuning door de opleidingsteams samenhangt met het wisselen van 

instellingen van een smalle naar een brede afbakening van passend onderwijs. Bij een 

deel van de wisselaars heeft het mogelijk een rol gespeeld, maar bij andere wisselaars 

SMAL-BREED niet. De verschuiving richting basisondersteuning en ondersteuning door de 

teams is een breed verspreide ontwikkeling die bij veel instellingen, ongeacht wisselingen 

in afbakening, zichtbaar is. 

 

Voor instellingen die van een brede naar een smalle afbakening zijn gegaan kan evenmin 

de algemene conclusie getrokken worden dat een hoge administratieve belasting van de 

bijlage bij de OOK samenhangt met de keuze van instellingen om van een brede naar een 

smalle afbakening van passend onderwijs toe te gaan. De analyse laat zien dat het bij een 

beperkt aantal instellingen die zijn gewisseld van BREED naar SMAL mogelijk een rol heeft 

gespeeld; zij zijn gewisseld in afbakening én ervaren een grote administratieve belasting 

van de bijlage bij de OOK. We hebben echter geen informatie of deze administratieve 

belasting voor deze instellingen ook het (enige of belangrijkste) motief is geweest om te 

wisselen. Op basis van de kwalitatieve informatie lijkt dat bij een deel van de instellingen 

wel zo te zijn, maar we kunnen met de data niet bevestigen of dat ook voor meerdere 

instellingen geldt. 
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  Ontwikkelingen in deelname aan speciaal 

onderwijs, periode 2011-2019, en de effecten 

van verevening                                                       
Pjotr Koopman & Guuske Ledoux                                                   

5.1 Inleiding en onderzoeksvragen 

De ECPO heeft in 2010 de toepassing van verevening geadviseerd, omdat er geen redenen 

konden worden aangevoerd waarom er in de ene regio meer of minder behoefte zou zijn 

aan speciaal onderwijs dan in een andere.58 Dit advies is opgevolgd en bij de invoering van 

passend onderwijs werden op het niveau van de samenwerkingsverbanden de 

ondersteuningsbedragen alleen afhankelijk gemaakt van het aantal leerlingen in een 

samenwerkingsverband. Samenwerkingsverbanden die aanvankelijk relatief veel 

leerlingen in het (v)so hadden kregen daardoor voortaan minder budget (negatieve 

verevening), en samenwerkingsverbanden die aanvankelijk relatief weinig leerlingen in 

het (v)so hadden kregen meer budget (positieve verevening). Het ijkjaar voor de 

verevening is schooljaar 2011/12. De verevening wordt stapsgewijs59 ingevoerd, vanaf een 

jaar na de invoering van passend onderwijs. In de eerste drie jaren vanaf 2015 is de 

verevening in voorzichtige stapjes doorgevoerd. Hiervoor worden correctiepercentages 

gehanteerd, dit betreft de mate waarin het ondersteuningsbudget in de eerste jaren wordt 

gecorrigeerd. Voor samenwerkingsverbanden met een positieve verevening waren de 

eerste drie vereveningspercentages 100%, 90% en 75%. De correctie van 100% in 2015 

betekent dat er in 2015 nog geen verandering in ondersteuningsbudget is doorgevoerd. 

Pas in 2016 is dat het geval, dan nog in lichte mate. Voor samenwerkingsverbanden met 

een negatieve verevening waren de eerste drie stapjes nog voorzichtiger, 100%, 95% en 

80%. Vanaf schooljaar 2018 gaan de vereveningsstappen voor alle 

samenwerkingsverbanden gelijk op, met correctiepercentages van 60% en 30%. Vanaf het  

schooljaar 2020/21 wordt de verevening volledig doorberekend, er wordt niets meer 

gecorrigeerd, 0%. 

 

 

 

 

58  Deze gedachte is onderbouwd in een advies van de ECPO uit 2010 (Verevening als verdeelmodel bij 

de bekostiging van speciale onderwijszorg (2010). Den Haag, ECPO). Volgens dit advies zijn er geen 

factoren die een ongelijke spreiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften zouden 

kunnen verklaren vanuit leerlingkenmerken. Wel is er een relatie met de sociaal-economische positie 

van gezinnen waaruit de kinderen afkomstig zijn en hierop zijn  wel verschillen tussen regio’s. Maar 

omdat voor deze ongelijkheid al ander beleid bestaat dat scholen hiervoor compenseert (het 

onderwijsachterstandenbeleid), hoefde er volgens de ECPO geen andere leerlingkenmerken meer te 

worden meegewogen in de toekenning van budgetten voor passend onderwijs. 

59  Zie bijvoorbeeld Handreiking bedrijfsvoering en financieel management Samenwerkingsverbanden 

Passend Onderwijs VO; maart 2018; p.27. 
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In de eerste jaren van passend onderwijs leek de verevening een aanwijsbare rol te spelen 

voor de ontwikkeling in deelname aan (v)so, terwijl er van daadwerkelijke uitvoering van 

de verevening nog maar in lichte mate sprake was, zie Koopman en Ledoux, 2018.60 In dit 

onderzoek is de verwijzing naar het (v)so  en de relatie met verevening onderzocht tot en 

met het schooljaar 2017. We vonden kleine effecten van verevening met veranderingen in 

het aandeel (v)so, in het vo iets sterker dan in het po. In het onderhavige onderzoek 

breiden we de analyses uit tot en met het schooljaar 2019/20, waarin de verevening al 

grotendeels, maar nog niet volledig is toegepast. 

 

Onze verwachting is dat het aantal verwijzingen naar het speciaal onderwijs verder in de 

pas zou lopen met de invoering van de verevening, en dat de effecten die we vonden tot 

en met 2017 in de daarop volgende schooljaren sterker zouden worden. Dit zou ook tot 

uiting moeten komen in een nivellering van het aandeel leerlingen dat in de 

samenwerkings-verbanden naar het speciaal onderwijs gaat. Dat wil zeggen, de 

verwachting is dat in samenwerkingsverbanden waar aanvankelijk, in 2011, relatief veel 

leerlingen naar het speciaal onderwijs gaan, in 2019 minder leerlingen naar het speciaal 

onderwijs gaan, richting het landelijk gemiddelde. En andersom, dat in 

samenwerkingsverbanden waar aanvankelijk, in 2011, relatief weinig leerlingen naar het 

speciaal onderwijs gaan, in 2019 meer leerlingen naar het speciaal onderwijs gaan, 

eveneens richting het landelijk gemiddelde. 

Naast verwijzen naar het speciaal onderwijs zijn er nog andere sturingsmechanismen 

waarmee samenwerkingsverbanden de kosten voor het (speciaal) onderwijs kunnen 

beïnvloeden. De samenwerkingsverbanden kunnen kiezen voor het afgeven van 

toelaatbaarheidsverklaringen voor (v)so met een lagere, goedkopere, of hogere, duurdere 

bekostigingscategorieën, dan wel kiezen voor een kortere of langere geldigheidsduur voor 

toelaatbaarheidsverklaringen. 

 

Dit leidt tot de volgende onderzoeksvragen.  

1. Welke ontwikkelingen zijn er in de samenwerkingsverbanden met betrekking tot: 

- het aandeel leerlingen in (v)so; 

- de keuze voor de hoogte van de bekostigingscategorieën; 

- de duur van de afgegeven toelaatbaarheidsverklaringen? 

2. In hoeverre hangen deze ontwikkelingen samen met de vereveningspositie van de 

samenwerkingsverbanden? 

De onderzoeksperiode loopt vanaf schooljaar 2010/11 tot en met schooljaar 2019/20. De 

cijfers van de aandelen so en vso zijn per samenwerkingsverband teruggerekend of 

beschikbaar vanaf 2010/11. De effecten van verevening gaan we na vanaf het schooljaar 

dat de samenwerkingsverbanden de verantwoordelijkheid overgedragen hebben 

gekregen voor het afgeven van de toelaatbaarheidsverklaring voor leerlingen naar het so 

of het vso, dat is vanaf 2014/15.  

 

 

60  Zie Koopman, P.N.J. & Ledoux, G. Trends in verwijzingen speciaal onderwijs 2011-2017. (2018). 

Amsterdam: Kohnstamm Instituut. 
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De data voor de beantwoording van de vragen zijn afkomstig van DUO. 

5.2 Deelname aan (voortgezet) speciaal onderwijs 

Tabel 5.1 en Tabel 5.2 laten de ontwikkeling zien in leerlingaantallen van het speciaal 

onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs in de onderzoeksperiode.  

Tabel 5.1  Aantal leerlingen in het so61. Nederland, schooljaren 2010-2019 

  aantal so % so 

totaal 

bo+sbo 

2010 25.757 1,63% 1.576.959 

2011 25.800 1,65% 1.559.200 

2012 25.097 1,63% 1.537.761 

2013 24.751 1,63% 1.514.651 

2014 24.314 1,63% 1.494.225 

2015 23.255 1,57% 1.477.808 

2016 23.051 1,58% 1.461.384 

2017 23.403 1,62% 1.448.249 

2018 24.133 1,68% 1.440.451 

2019 25.247 1,76% 1.432.190 

 

 

61 De aantallen leerlingen in het so, en ook het vso, wijken voor de jaren 2011 tot en met 2013 enigszins 

af van de aantallen in Trends in passend onderwijs 2011-2018 (2019). Susan Borggreve, Bo de Lange. 

DUO Informatieproducten. Tabel 5.5, cluster 3, 4.  Voor de invoering van passend onderwijs kwam het 

voor dat leerlingen van 14 jaar en ouder nog in het so stonden ingeschreven. In onze rapportages in het 

kader van de evaluatie Passend Onderwijs baseren wij ons voor de periode 2010-2013 op de 

gegevensbestanden van de afdeling van OCW die zich toentertijd bezighield met de invoering van 

Passend Onderwijs. De afdeling hanteerde voor de toerekening van een leerling aan een 

samenwerkingsverband po of vo een leeftijdsgrens van 14 jaar, ongeacht hoe ze officieel stonden 

ingeschreven bij een school. Voor de berekening van de percentages so en vso, en vooral voor de 

berekening van de norm 2011, baseren we ons op de leerlingaantallen van OCW, die tenslotte de 

vereveningsbedragen heeft vastgesteld. Vanaf 2014 zijn er alleen nog de gegevens van DUO, en is er geen 

discussie meer over de toerekening van leerlingen aan (samenwerkingsverbanden) po of vo. 
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Tabel 5.2  Aantal leerlingen in het vso62. Nederland, schooljaren 2010-2019 

  aantal vso % vso 

totaal  

vo+pro+lwoo+vavo 

2010 31.778 3,37% 943.659 

2011 32.895 3,45% 953.869 

2012 33.899 3,51% 966.334 

2013 35.287 3,61% 978.564 

2014 37.012 3,73% 991.235 

2015 35.827 3,58% 1.001.963 

2016 35.349 3,53% 1.002.096 

2017 35.299 3,56% 992.207 

2018 35.381 3,63% 974.924 

2019 35.714 3,73% 956.857 

 

Bij deze cijfers passen voor wat betreft het voortgezet speciaal onderwijs twee 

opmerkingen. In de eerste plaats, in eerdere rapportages in het kader van de evaluatie 

passend onderwijs waren we gefocust op de overeenkomsten en verschillen tussen 

samenwerkingsverbanden. In die analyses hebben we voor de cijfers op landelijk niveau 

het totaal van de leerlingen in de samenwerkingsverbanden genomen. Er is echter nog 

een groep van jaarlijks ruim 1000 leerlingen in een JJI (justitiële jeugdinstelling), die niet 

wordt toegerend aan een specifiek samenwerkingsverband. Deze groep vormt ongeveer 

3% van de leerlingen in het vso. In de totalen voor Nederland zijn deze leerlingen in onze 

eerdere rapportages buiten beschouwing gebleven. Dat herstellen wij hier.  

In de tweede plaats, de aantallen leerlingen in de totaalkolom van Tabel 5.2 verschillen 

voor de jaren 2011 tot en met 2013 van de aantallen in Borggreve en De Lange (2019)63. In 

onze rapportages in het kader van de evaluatie passend onderwijs baseren wij ons voor de 

periode 2010-2013 op de gegevensbestanden van de afdeling van OCW die zich toentertijd 

bezighield met de invoering van passend onderwijs. Deze afdeling telde de leerlingen in 

het vavo voor de helft mee, omdat deze leerlingen ook maar voor de helft werden 

bekostigd. Jaarlijks gingen/gaan er ongeveer 6.000 leerlingen naar het vavo. Voor de jaren 

2011 en 2012 leidt dit tot een verschil tussen de afdeling passend onderwijs van OCW en 

DUO van 3.300-3.400 leerlingen. Voor 2013 is het verschil kleiner, ruim 1.700 leerlingen. 

Voor de berekening van het percentages vso hebben deze verschillen nauwelijks effect. 

 

 

 

62  Zie voetnoot 61. 

63  Trends in passend onderwijs 2011-2018 (2019). Susan Borggreve, Bo de Lange. DUO 

Informatieproducten. Tabel 1, vo + pro, waarin ook lwoo en vavo (p. 58). 
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In de volgende twee figuren is de landelijke ontwikkeling in het percentage leerlingen in 

het speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs grafisch weergegeven. 

Figuur 5.1 Percentage SO. Nederland, schooljaren 2010-2018. Het jaar dat ten grondslag ligt 
aan de verevening, 2011, is rood gemarkeerd 

 

Figuur 5.2  Percentage VSO. Nederland, schooljaren 2010-2018. Het jaar dat ten grondslag ligt 
aan de verevening, 2011, is rood gemarkeerd 

Nota bene: door de gekozen schaling op de y-as worden de verschillen tussen de 

schooljaren nogal uitvergroot. Het aandeel so beweegt zich tussen het minimum van 

1,57% in 2015 en het maximum van 1,76% in 2019. Het aandeel vso beweegt zich tussen 

het minimum van 3,41% in 2016 en het maximum van 3,61% in 2014. De verschillen zijn 

dus klein. 

 

De figuur voor het so laat zien dat het percentage leerlingen in het so aanvankelijk  onder 

dat van het ijkjaar 2011 ligt, met een dip in schooljaar 2015. Daarna stijgt het percentage 

so en ligt het vanaf 2018 boven het niveau van 2011. 
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Het aandeel vso is in de periode 2011-2019 geen een keer onder het niveau van 2011 

geweest. In de jaren na 2011 stijgt het aandeel vso en daalt dan in de twee jaren na 

invoering van passend onderwijs. In 2019 ligt het aandeel leerlingen in het vso weer op het 

niveau van 2014. 

 

In de volgende twee figuren en tabellen geven we de verdelingen en de karakteristieken 

weer van het percentage so en vso in de samenwerkingsverbanden po en vo, in 2011 en 

2019. 

 

 
 

Figuur 5.3 De verdelingen van Percentage SO in de samenwerkingsverbanden po, in 2011 en 
2019 

 
 
Tabel 5.3 Verdelingskarakteristieken van het percentage speciaal onderwijs in de 

samenwerkingsverbanden po in 2011 en 2019 

  2011 2019 

aantal samenwerkingsverbanden 77 76 

gemiddelde % so (ongewogen) 1,66 1,74 

standaardafwijking 0,57 0,56 

minimum %so 0,81 0,70 

maximum %so 3,03 3,12 

  

In het po is er in 2019 één samenwerkingsverband minder, dat is gefuseerd met een ander 

samenwerkingsverband. De verdelingen in het po verschillen nauwelijks. De spreiding in 

2019 verschilt nauwelijks van die van 2011. En de uitschieters zijn niet minder, maar groter 

geworden. Ten opzichte van 2011 is het minimum percentage so in 2019 lager, en het 

maximum percentage hoger. Van een beweging naar het landelijk gemiddelde, nivellering, 

is in het po geen sprake. 
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Figuur 5.4 De verdelingen van Percentage VSO in de samenwerkingsverbanden vo, in 2011 en 
2019 

 
 
Tabel 5.4 Verdelingskarakteristieken van het percentage voortgezet speciaal onderwijs (vso)  

in de samenwerkingsverbanden in 2011 en 2019 

  2011 2019 

aantal samenwerkingsverbanden 75 76 

gemiddelde % vso (ongewogen) 3,51 3,75 

standaardafwijking 1,25 0,99 

minimum %vso 1,29 1,36 

maximum %vso 7,47 7,90 

 

In het vo is er in 2019  één samenwerkingsverband meer dan in 2011. De verdelingen 

verschillen licht. Van een beweging naar het landelijk gemiddelde lijkt hier wel  sprake, ten 

opzichte van 2011 is de spreiding in 2019 lager. Het gemiddelde, en het laagste en het 

hoogste percentage vso voor een samenwerkingsverband is echter wel toegenomen. 

 

Voor een nadere blik op een eventueel nivelleringseffect brengen we in de figuren 5.5 en 

5.6 de percentages so en vso in de samenwerkingsverbanden gedetailleerder in beeld, 

voor 2011 en 2019. Hierbij geven we het percentage so of vso  van elk 

samenwerkingsverband weer in de vorm van staafje, waarbij de hoogte van het 

percentage wordt uitgedrukt in de lengte van een staafje. 
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Figuur 5.5  Het gemiddelde percentage speciaal onderwijs (so) in de 
samenwerkingsverbanden po, in 2011 en in 2019 

Figuur 5.6  Het gemiddelde percentage voortgezet speciaal onderwijs (vso) in de 
samenwerkingsverbanden vo, in 2011 en in 2019 

 

De hoogte van een blauw staafje geeft het percentage so of vso weer van een 

samenwerkingsverband in 2011. De hoogte van een rood staafje geeft het percentage so of 

vso weer van een samenwerkingsverband in 2019. Nota bene: het betreft hier 

verdelingsgegevens, belendende blauwe en rode staafjes hebben niet noodzakelijkerwijs 

betrekking op hetzelfde samenwerkingsverband.  

 

Het laagste percentage so in een samenwerkingsverband po in 2011 is 0,81%, het hoogste 

3,03%. 
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Het laagste percentage so in een samenwerkingsverband po in 2019 is 0,70%, het hoogste 

3,12%. 

Als er in de samenwerkingsverbanden po een beweging naar het landelijk gemiddelde was 

geweest zouden in het linker deel van de figuur de rode streepjes (van 2019) meestal uit 

moeten steken boven de blauwe streepjes (van 2011); en aan de rechterkant zouden dan, 

andersom, de rode streepjes meestal lager moeten reiken dan de blauwe streepjes. 

Kijken we naar de zes samenwerkingsverbanden po met de laagste percentages so, dan 

zien we dat deze percentages in 2019 zelfs nog lager zijn dan die in 2011. In plaats van een 

beweging in 2019 naar het gemiddelde is er eerder sprake van een beweging vanaf het 

gemiddelde.  

 

Het laagste percentage vso in een samenwerkingsverband vo in 2011 is 1,29%, het 

hoogste 7,47%. 

Het laagste percentage vso in een samenwerkingsverband vo in 2019 is 1,36%, het 

hoogste 7,90%. 

Hier is wel sprake van een beweging naar het landelijk gemiddelde, of een nivellering. In 

het linker- en het middendeel steken de rode streepjes uit boven de blauwe streepjes, om 

vervolgens onder de blauwe streepjes uit komen. De percentages vso in 2019 liggen 

dichter rond het gemiddelde, het verloop van de hoogte van de rode streepjes is vlakker.  

 

We concluderen dat het verwachte effect van de verevening, in termen van nivellering 

(=verkleining van de verschillen tussen de samenwerkingsverbanden) in het po niet 

optreedt maar in het vo  wel duidelijk zichtbaar is.  

 
Voor elk schooljaar gaan we hierna in Tabel 5.5 en   
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Tabel 5.6  de precieze correlaties na, tussen de verandering in het aandeel so en vso t.o.v. 

2011 enerzijds en de verevening anderzijds. 

Tabel 5.5 Correlaties van de toe- of afname van het aandeel so in een schooljaar t.o.v. 2011, 
met de verevening. Schooljaren 2012-2019  

    cor sign. 

2012 toe- of afname so tov 2011 0,021 ns 

2013 toe- of afname so tov 2011 0,041 ns 

2014 toe- of afname so tov 2011 0,167 ns 

2015 toe- of afname so tov 2011 0,326 * 

2016 toe- of afname so tov 2011 0,381 * 

2017 toe- of afname so tov 2011 0,437 * 

2018 toe- of afname so tov 2011 0,377 * 

2019 toe- of afname so tov 2011 0,277 * 
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Tabel 5.6  Correlaties van de toe- of afname van het aandeel vso in een schooljaar t.o.v. 2011, 
met de verevening. Schooljaren 2012-2019 

    cor sign. 

2012 toe- of afname vso tov 2011 -0,478 * 

2013 toe- of afname vso tov 2011 -0,130 ns 

2014 toe- of afname vso tov 2011 0,103 ns 

2015 toe- of afname vso tov 2011 0,499 * 

2016 toe- of afname vso tov 2011 0,614 * 

2017 toe- of afname vso tov 2011 0,582 * 

2018 toe- of afname vso tov 2011 0,591 * 

2019 toe- of afname vso tov 2011 0,556 * 

 

In het po zien we dat aanvankelijk, tot en met 2014, de ontwikkelingen in het aandeel so 

niet samenhangt met de vereveningspositie van het samenwerkingsverband. Dat was ook 

niet te verwachten, want passend onderwijs is pas ingevoerd in 2014, en tot en met 2015 

wordt de verevening nog niet toegepast. Toch vinden we vanaf 2015 een significante 

samenhang, die in de twee jaren daarna ook sterker wordt, in de pas met de 

correctiepercentages van het ondersteuningsbudget. Voor 2018 en 2019 neemt de 

samenhang echter weer af, terwijl de verevening dan nog verder gaat. 

 

In het vo was er in 2012 eerst nog een negatief verband. "Samenwerkingsverbanden"64 

met in 2011 relatief veel leerlingen in het vso hadden in 2012 vaker meer dan minder 

leerlingen in het vso dan in 2011.  

De ontwikkelingen in de twee volgende jaren met het aandeel leerlingen in het vso hangen 

niet systematisch samen met de verevening. Dat was ook hier niet te verwachten, want 

passend onderwijs is pas ingevoerd in 2014, en tot en met 2015 wordt de verevening nog 

niet toegepast. Vanaf 2015 vinden we wel elk jaar significante correlaties. 

Samenwerkingsverbanden met een positieve verevening (met in 2011 relatief weinig 

leerlingen in het vso) hebben in die jaren vaker meer dan minder leerlingen in het vso. De 

sterkte van de samenhang neemt niet verder toe in de jaren na 2016, terwijl de verevening 

wel nog doorgaat.  

 

We concluderen dat de beleidsmaatregel verevening in de eerste jaren na invoering in een 

groot deel van de samenwerkingsverbanden po tot enige nivellering van het aantal 

leerlingen in het so heeft geleid; maar na vijf jaar passend onderwijs is dit effect aan het 

verdwijnen. En in het vo is in de eerste jaren na invoering eveneens sprake van nivellering 

van het aantal leerlingen in het vso, maar deze nivellering zet na 2016 niet verder door. 

 

Invloed van krimp? 

Het zou kunnen zijn dat het totale aantal plaatsen in het so stabiel is, maar dat er in 

verhouding meer leerlingen naar het so gaan omdat de latere cohorten kleiner zijn, door 

krimp in het leerlingenaantal. 

 

 

64 Tussen aanhalingstekens, want in 2011 waren het samenwerkingsverbanden avant la lettre. 
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In de volgende tabel en figuur gaan we cijfermatig in op deze suggestie. 

Tabel 5.7 Het aantal leerlingen in bao, sbo en so in Nederland, per schooljaar vanaf 2010 

 aantal leerlingen in: 

schooljaar bao sbo so 

2010 1.534.141 42.818 25.757 

2011 1.517.423 41.777 25.800 

2012 1.497.832 39.929 25.097 

2013 1.476.516 38.135 24.751 

2014 1.457.378 36.847 24.288 

2015 1.443.071 34.737 23.231 

2016 1.427.515 33.869 23.026 

2017 1.414.281 33.968 23.371 

2018 1.405.493 34.958 24.102 

2019 1.396.457 35.733 25.218 

 

 

basisonderwijs (bao) speciaal basisonderwijs (sbo) speciaal onderwijs (so) 

   

Figuur 5.7 Het aantal leerlingen in bao, sbo en so in Nederland, per schooljaar vanaf 2010 
 

Van demografische krimp is inderdaad sprake, vanaf 2011. Deze krimp doet zich voor in 

het regulier basisonderwijs (bao). In het speciaal basisonderwijs (sbo) en het speciaal 

onderwijs (so) is er tot en met 2016 ook sprake van krimp, maar vanaf 2017 wordt deze 

trend doorbroken voor sbo en so. Vanaf 2017 stijgt het absolute aantal leerlingen in sbo en 

so. Vervolgens is verondersteld dat so-scholen wellicht minder snel dan andere scholen 

zouden kunnen reageren op demografische ontwikkelingen, waardoor het verschijnsel 

kan optreden van 'aanbod schept vraag'. Het so zou dan meer indirect reageren op 

demografische ontwikkelingen, waardoor het aandeel leerlingen in het so dan relatief 

stabiel zou zijn, of zelfs zou kunnen stijgen. Voor deze suggestie vinden we geen steun in 

de cijfers. Het aantal leerlingen in het so is niet stabiel. Tussen 2010 en 2016 is de 

procentuele daling van het so met 11% zelfs groter dan die van het bao met 7%. Het sbo 

spant in dezen overigens de kroon, met in dezelfde periode een daling van 21%. 
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5.3 Bekostigingscategorieën 

Een toelaatbaarheidsverklaring voor een leerling kan worden toegekend in drie 

categorieën, laag, midden, hoog. Aan elke categorie hangt een ander bedrag voor 

ondersteuning65.  

Om na te gaan in hoeverre er veranderingen plaatsvinden in de toekenning van 

toelaatbaarheidsverklaringen qua zwaarte is per samenwerkingsverband de onderlinge 

verhouding van de drie bekostigingscategorieën berekend. Per samenwerkingsverband 

telt deze verhouding op tot 100. Verschuivingen in bekostigingscategorieën in de 

samenwerkingsverbanden worden hiermee zichtbaar, onafhankelijk van ontwikkelingen 

in het aandeel leerlingen dat naar het speciaal onderwijs gaat.  

In de onderstaande twee tabellen staan achtereenvolgens voor so en vso de relatieve 

aandelen van de verschillende bekostigingscategorieën in de periode 2011-2019.  

Tabel 5.8  Links: de relatieve aandelen so-leerlingen naar bekostigingscategorie. Voor de 
schooljaren 2011, 2014 en 2018.  
Midden: voor de samenwerkingsverbanden PO de laagste en de hoogste relatieve 
aandelen, per bekostigingscategorie  

    % cat laag 

% cat 

midden % cat hoog 

schooljaar % cat laag 

% cat 

midden % cat hoog Min max Min max min Max 

2011 81,6 5,5 13,0 69,1 93,2 0,0 12,1 4,5 24,2 

2014 82,6 6,3 11,1 65,3 98,4 0,0 21,0 1,6 21,0 

2018 81,6 8,9 9,4 65,5 96,7 1,1 24,6 0,0 20,6 

2019 81,9 9,1 9,0 63,5 97,9 0,0 25,7 1,0 21,2 

 
 
Tabel 5.9 Links: de relatieve aandelen vso-leerlingen naar bekostigingscategorie. Voor de 

schooljaren 2011, 2014 en 2018 
Midden: voor de samenwerkingsverbanden vo de laagste en de hoogste relatieve 
aandelen, per bekostigingscategorie 

    % cat laag % cat midden % cat hoog  

 % cat laag 

% cat 

midden % cat hoog min max min max min max  
2011 87,4 3,3 9,3 72,9 93,9 0,0 11,3 4,3 22,4  
2014 88,0 3,3 8,8 78,7 98,3 0,0 10,9 1,5 18,0  
2018 87,7 5,1 7,2 77,4 96,8 1,1 13,3 1,1 20,0  
2019 88,6 5,1 6,3 78,5 97,9 0,7 12,1 1,0 20,2  

 

 

 

65  Handreiking bedrijfsvoering en financieel management Samenwerkingsverbanden Passend 

Onderwijs VO; januari 2016, tabel 7: Voor de lichtste categorie kreeg een school in 2016 jaarlijks een 

bedrag van E 9.000, voor de middelste categorie was dat E 16.000, en voor de hoogste categorie E 

20.000. In 2018 bedroegen deze bedragen resp. E 10.000, E 18.000 en E 22.000 (Handreiking, maart 

2018).  
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In het so (Tabel 5.8) neemt in 2014, ten opzichte van 2011, het aandeel leerlingen in de 

categorieën laag en midden toe, en neemt het aandeel leerlingen in categorie hoog af. In 

deze periode is er nog geen passend onderwijs, en hebben de samenwerkingsverbanden 

nog geen verantwoordelijkheid voor verwijzingen naar het speciaal onderwijs. We zien 

niettemin al een verschuiving in de toekenning van de verschillende categorieën. 

In 2018 neemt, ten opzichte van 2014, het aandeel leerlingen in de categorie midden toe, 

en neemt het aandeel leerlingen in de categorieën laag en hoog verder af. In 2019 neemt, 

ten opzichte van 2014, het aandeel leerlingen in de categorie midden verder toe, en neemt 

het aandeel leerlingen in categorieën hoog verder af. 

Er is dus sprake van een trend om leerlingen in plaats van categorie hoog categorie 

midden te geven. Maar deze trend is al ingezet in de periode voor de invoering van 

passend onderwijs. 

 

In het vso neemt in 2014, ten opzichte van 2011, het aandeel leerlingen in de categorie 

midden iets toe, en neemt het aandeel leerlingen in categorieën laag en hoog iets af. 

In 2018 neemt, ten opzichte van 2014, het aandeel leerlingen in de categorieën laag (iets) 

en midden toe, en neemt het aandeel leerlingen in de categorieën laag en hoog verder af. 

In 2019 zet de daling van het aandeel leerlingen in de categorie hoog door, categorie 

midden blijft gelijk. 

Ook in het vso is er dus sprake van een trend om leerlingen in plaats van categorie hoog 

categorie midden toe te kennen. Ook hier is deze trend al ingezet in de periode voor de 

invoering van passend onderwijs. 

 

Het verschil tussen de minimum- en maximumscores laat in beide tabellen zien dat er 

tussen de samenwerkingsverbanden grote verschillen zijn in hoe wordt omgegaan met het 

afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen qua bekostigingscategorie. In de volgende 

paragraaf onderzoeken we de relatie tussen de ontwikkelingen in bekostigingscategorieën 

en de verevening. 

5.3.1 Ontwikkelingen in bekostigingscategorieën en de verevening 

In deze paragraaf gaan we na in hoeverre de verandering in het relatieve aandeel 

leerlingen met een categorie midden of hoog tussen 2011-2014, tussen 2014-2018 en 

tussen 2014-2019 samenhangt met de vereveningsopdracht van een 

samenwerkingsverband. Relatieve aandelen zijn niet hetzelfde als absolute percentages. 

De absolute percentages van leerlingen die naar het so gaan worden berekend op basis 

van het aantal leerlingen in een samenwerkingsverband dat naar het speciaal onderwijs 

gaat, ten opzichte van het totaal aantal leerlingen in een samenwerkingsverband.  

We gaan nu na in hoeverre leerlingen in een andere categorie worden bekostigd, 

onafhankelijk van ontwikkelingen in het aandeel leerlingen in het speciaal onderwijs.               

We onderzoeken in hoeverre de onderlinge verhouding in de aandelen van de drie 

bekostigingscategorieën samenhangen met de vereveningsopdracht van een 

samenwerkingsverband.  

 

In de volgende twee tabellen staan de correlaties van de veranderingen in het aandeel 

leerlingen met een categorie midden of een categorie hoog, en de verevening. 
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We onderscheiden drie perioden, de periode 2011 en 2014, de periode 2014-2018 en de 

periode 2014-2019. In de kolommen staan de correlaties van de verevening met de 

veranderingen in het relatieve aandeel leerlingen naar bekostigingscategorie in een 

periode, apart voor leerlingen met een categorie midden of een categorie hoog 

toelaatbaarheidsverklaring.  

Tabel 5.10 Verandering in aandeel middelste en hoogste bekostigingscategorie en de 
verevening (correlaties), so 

 verandering in aandeel     

 cat midden cat hoog 

periode 2011-2014 ns ns 

periode 2014-2018 ns 0,238 

periode 2014-2019 ns 0,336 

 

Tabel 5.11 Verandering in aandeel middelste en hoogste bekostigingscategorie en de 
verevening (correlaties), vso 

 verandering in aandeel 

 cat midden cat hoog 

periode 2011-2014 ns ns 

periode 2014-2018 ns ns 

periode 2014-2019 ns ns 

 

Tabel 5.11 laat zien dat er voor het vso geen samenhang is tussen ontwikkelingen in het 

relatieve aandeel leerlingen in categorieën midden of hoog en de (aangekondigde) 

verevening. 

Voor het so (Tabel 5.10) is er in de periode 2014-2018 en de periode 2014-2019 een 

significante samenhang tussen ontwikkelingen in het relatieve aandeel leerlingen in 

categorie hoog en de verevening. De samenhang is echter niet sterk: een correlatie van 

0,242 geldt als nauwelijks correlatie, 0,336 geldt als een lage correlatie. Wel wordt de 

correlatie in 2019 dus iets sterker.   

 

Een volgende hypothese, was of een verschuiving van categorie hoog naar categorie 

midden kan worden gezien als poging om bij een groter aantal leerlingen in het so binnen 

het bekostigingsplafond te blijven? Deze hypothese hebben we onderzocht, en moet 

worden verworpen.66 

 

  

 

 

66 De ruimte voor deze bijdrage is te beperkt om hier uitgebreid op in te gaan. 
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5.4 Duur toelaatbaarheidsverklaringen 

5.4.1 Overzicht onbeperkte en beperkte toelaatbaarheidsverklaringen  

In deze paragraaf gaan we na wat de trends zijn in toekenning van de duur van 

toelaatbaarheidsverklaringen, in hoeverre zich hierin verschillen voordoen tussen 

samenwerkingsverbanden, en zo ja, in hoeverre deze verschillen samenhangen met de 

verevening? 

 

Voor de beantwoording van deze vraag hebben we additionele gegevens opgevraagd bij 

DUO. De precieze duur van een toelaatbaarheidsverklaring registreert DUO niet. DUO licht 

toe67: 

▪ Een toelaatbaarheidsverklaring heeft altijd een einddatum in de bestanden van 

DUO – in letterlijke zin is een toelaatbaarheidsverklaring dus nooit echt onbeperkt.  

▪ Als een toelaatbaarheidsverklaring van een so-leerling afloopt als de leerling op 31 

juli 14 jaar is of ouder, wordt de toelaatbaarheidsverklaring beschouwd als 

onbeperkt.  

▪ Als een toelaatbaarheidsverklaring van een vso-leerling afloopt als de leerling op 31 

juli 20 jaar is of ouder, wordt de toelaatbaarheidsverklaring beschouwd als 

onbeperkt.  

▪ Als een toelaatbaarheidsverklaring van een so-leerling afloopt als de leerling op 31 

juli jonger is dan 14 jaar, wordt de toelaatbaarheidsverklaring beschouwd als 

beperkt.  

▪ Als een toelaatbaarheidsverklaring van een vso-leerling afloopt als de leerling op 31 

juli jonger is dan 20 jaar is of ouder, wordt de toelaatbaarheidsverklaring 

beschouwd als beperkt. 

 

Dit betekent dat we wat betreft de duur alleen een onderscheid kunnen maken tussen 

'beperkt' en 'onbeperkt'.  

 

Jaarlijks stromen er tussen de 6000-7500 leerlingen in in het so68. In 2014 zitten er in het 

SO 799 leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring dat door een 

samenwerkingsverband is afgegeven. Dit is in het eerste jaar van invoering van passend 

onderwijs, in dit jaar heeft dus maar een klein deel van de nieuwe instroom een 

toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband gekregen. In 2015 loopt het 

aantal leerlingen in het so met een toelaatbaarheidsverklaring op tot 8075. Pas vanaf 2016 

worden de gegevens over de toelaatbaarheidsverklaringen tamelijk compleet 

 

 

67 E-mail 8 november 2019. 

68 Trends in passend onderwijs 2011-2018 (2019). Susan Borggreve, Bo de Lange. DUO 

Informatieproducten, figuur 32, p. 38. 
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bijgehouden. In 2018 zitten er 24.133 leerlingen in het so69 waarvan er blijkens 11 22.623 

(94%) een toelaatbaarheidsverklaring hebben.  

 

Jaarlijks stromen er ongeveer 10.000 leerlingen in in het vso70. In 2014 zitten er in het vso 

1470 leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring die door een samenwerkingsverband 

is afgegeven. Dit is in het eerste jaar van de invoering van passend onderwijs, in dit jaar 

heeft dus maar een klein deel van de nieuwe instroom een toelaatbaarheidsverklaring 

gekregen. In 2015 loopt het aantal leerlingen in het vso met een 

toelaatbaarheidsverklaring op tot 12.527. In 2018 zitten er 35.381 leerlingen in het vso71, 

waarvan er blijkens 32.435 (92%) een toelaatbaarheidsverklaring hebben.  

 

In Figuren 5.8 en 5.9 geven we het percentage toelaatbaarheidsverklaringen weer met een 

beperkte duur, voor respectievelijk so en vso. Met stippellijnen wordt de periode 

aangegeven waarin de verevening nog niet feitelijk werd doorberekend, dat gebeurt pas 

vanaf 2016. 

Figuur 5.8   Percentage toelaatbaarheidsverklaringen met een beperkte duur. SO, naar 
bekostigingscategorie, periode 2014-2018 

 

 

69 Trends in passend onderwijs 2011-2018 (2019). Susan Borggreve, Bo de Lange. DUO 

Informatieproducten. 

70 Trends in passend onderwijs 2011-2018 (2019). Susan Borggreve, Bo de Lange. DUO 

Informatieproducten, figuur 40, p. 45. 

71 Trends in passend onderwijs 2011-2018 (2019). Susan Borggreve, Bo de Lange. DUO 

Informatieproducten. 
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In alle drie de bekostigingscategorieën ligt voor het so het percentage 

toelaatbaarheidsverklaringen met een beperkte duur boven de 90%. Het percentage 

toelaatbaarheidsverklaringen met een beperkte duur is het hoogste in de categorie 

midden, en het laagste in de categorie hoog. Of, andersom, in de categorie hoog worden 

het vaakst toelaatbaarheidsverklaringen afgegeven met een onbeperkte duur. Maar de 

verschillen zijn klein, in 2018 zijn de percentages respectievelijk 95,4%, 97,1%, 94,1%. In de 

tijd zijn er geen duidelijke ontwikkelingen.  

Figuur 5.9  Percentage toelaatbaarheidsverklaringen met een beperkte duur. VSO, naar 
bekostigingscategorie, periode 2014-2018 

Ook in het vso is het percentage toelaatbaarheidsverklaringen met een beperkte duur 

hoog, het ligt steeds boven de 85%. Het percentage toelaatbaarheidsverklaringen met een 

beperkte duur is het hoogste in de categorieën laag en midden, en het laagste in de 

categorie hoog. Of, andersom, in de categorie hoog worden het vaakst 

toelaatbaarheidsverklaringen afgegeven met een onbeperkte duur. Vanaf 2016 stijgt in de 

bekostigingscategorie hoog het percentage onbeperkt, d.w.z. het aantal leerlingen dat een 

toelaatbaarheidsverklaring voor onbeperkte duur krijgt daalt.  

 

5.5 Variatie tussen de samenwerkingsverbanden  

Voor een beschrijving van de variatie tussen de samenwerkingsverbanden beperken we 

ons tot het schooljaar 2018. 

Er zijn gegevens beschikbaar van maximaal 74 samenwerkingsverbanden. Om uitschieters 

als gevolg van kleine aantallen te voorkomen selecteren we voor elke 

bekostigingscategorie de samenwerkingsverbanden met minimaal 10 leerlingen in die 

categorie. 
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Tabel 5.12  Variatie tussen de samenwerkingsverbanden po in  het percentage 
toelaatbaarheidsverklaringen met een beperkte duur. Schooljaar 2018 

  bekostigingscategorie 

  laag midden hoog 

gemiddelde % 95 97 93 

minimum % 35 62 40 

maximum % 100 100 100 

standaardafw. 10,2 6,8 13,0 

aantal samenwerkingsverbanden 73 32 44 

minimum aantal leerlingen (>10) 15 12 11 

maximum aantal leerlingen 1.184 171 199 

 

Voor elke bekostigingscategorie is de variatie groot, van samenwerkingsverbanden met 

35%-60% toelaatbaarheidsverklaringen van beperkte duur tot samenwerkingsverbanden 

met een percentage van 100%. 

 
Tabel 5.13  Variatie tussen de samenwerkingsverbanden vo. in het percentage 

toelaatbaarheidsverklaringen met een beperkte duur. Schooljaar 2018 

  bekostigingscategorie 

  laag midden Hoog 

gemiddelde % 95 92 92 

minimum % 58 42 42 

maximum % 100 100 100 

standaardafw. 7,7 13,4 13,4 

aantal samenwerkingsverbanden 73 52 52 

minimum aantal leerlingen (>10) 24 11 11 

maximum aantal leerlingen 1.901 212 212 

 

Ook in het vo is de variatie voor elke bekostigingscategorie groot, van 

samenwerkingsverbanden met 42%-58% toelaatbaarheidsverklaringen van beperkte duur 

tot samenwerkingsverbanden met een percentage 100%. 

 

In de volgende twee tabellen gaan we na of er een verband is tussen de 

vereveningsopdracht en het percentage leerlingen dat een toelaatbaarheidsverklaring 

met een beperkte duur heeft. Het gaat hier om de vraag of leerlingen in 

samenwerkingsverbanden met negatieve verevening vaker een 

toelaatbaarheidsverklaring met positieve verevening. In dat geval zou er een negatieve 

correlatie moeten zijn tussen verevening en percentage toelaatbaarheidsverklaring met 

beperkte duur. 
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Tabel 5.14  Correlaties tussen het percentage toelaatbaarheidsverklaringen met beperkte 
duur en de vereveningsopdracht. SO, per bekostigingscategorie, per schooljaar 

    Bekostigingscategorie 

    laag midden hoog 

2014 cor 0,243 - -0,597 

  sig 0,403 - 0,403 

  N swv's 14  0 4 

2015 cor -0,009 -0,426 -0,101 

  sig 0,939 0,069 0,672 

  N swv's 70 19 20 

2016 cor 0,076 -0,252 -0,319 

  sig 0,520 0,179 0,035 

  N swv's 74 30 44 

2017 cor 0,104 -0,159 -0,182 

  sig 0,376 0,377 0,238 

  N swv's 74 33 44 

2018 cor 0,092 -0,189 -0,222 

  sig 0,440 0,300 0,147 

  N swv's 73 32 44 

 

Tabel 5.15  Correlaties tussen het percentage toelaatbaarheidsverklaringen met beperkte 
duur en de vereveningsopdracht. VSO, per bekostigingscategorie, per schooljaar 

    Bekostigingscategorie 

    laag midden Hoog 

2014 cor 0,022 - -0,937 

  sig 0,912 - 0,006 

  N swv's 28  0 6 

2015 cor -0,065 -0,404 0,237 

  sig 0,591 0,151 0,224 

  N swv's 71 14 28 

2016 cor 0,083 -0,379 0,261 

  sig 0,483 0,047 0,050 

  N swv's 73 28 57 

2017 cor 0,071 -0,138 0,245 

  sig 0,553 0,410 0,068 

  N swv's 73 38 56 

2018 cor 0,085 -0,196 0,278 

  sig 0,477 0,239 0,046 

  N swv's 73 38 52 

 

Significante verbanden zijn groen gemarkeerd. In het so gaat voor de categorieën midden 

en hoog het verband weliswaar in de verwachte richting, maar het is alleen in 2016 

significant voor categorie hoog. Dit ene significantje beschouwen we als kapitalisatie op 

kans.  
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In het vso is richting van het verband voor de categorie midden weliswaar in de verwachte 

richting, maar het verband is alleen in 2016 significant.  

De richting van het verband gaat in het so voor de hoogste categorie niet in de verwachte 

richting, en is in 2016 en 2018 significant. We zijn nagegaan waardoor deze correlaties 

negatief kunnen worden; dit wordt veroorzaakt enkele uitschieters, die een grote invloed 

hebben op de richting van de coëfficiënt. 

 

5.6 Samenvatting en conclusies 

Bij de invoering van passend onderwijs werden de budgetten van de 

samenwerkingsverbanden alleen afhankelijk gemaakt van het aantal leerlingen in een 

samenwerkingsverband. Voor samenwerkingsverbanden die aanvankelijk, voor de 

invoering van passend onderwijs, relatief veel leerlingen in het (voortgezet) speciaal 

onderwijs hadden betekende dit een financiële achteruitgang en voor 

samenwerkingsverbanden die aanvankelijk relatief weinig leerlingen in het (v)so hadden 

een financiële verruiming. Deze verevening van de budgetten is gebaseerd op de gedachte 

dat er geen redenen zijn om te veronderstellen dat het aantal leerlingen met (zware) 

ondersteuningsbehoeften in de ene regio groter zijn dan in een andere regio.  De basis 

voor de verevening wordt gevormd door de leerlingaantallen en het 

ondersteuningsbudget in het ijkjaar in schooljaar 2011/12. 

De verevening is in vijf geleidelijke stappen ingevoerd na de invoering van passend 

onderwijs in het schooljaar 2014. In het schooljaar 2016 zijn de eerste stappen van de 

verevening doorgevoerd, 95% voor de samenwerkingsverbanden die negatief worden 

verevend (minder budget krijgen dan voorheen) en 90% voor de 

samenwerkingsverbanden die positief worden verevend (meer budget krijgen dan 

voorheen). Na vijf jaar, in 2020/21, is de verevening voor alle samenwerkingsverbanden 

volledig doorberekend. 

 

Samenwerkingsverbanden  met een negatieve verevening staan aldus voor de opgave om 

geleidelijk hun uitgaven aan te passen aan verminderde inkomsten. Enkele van de 

financiële knoppen waar een samenwerkingsverband aan kan draaien zijn het aantal 

leerlingen dat wordt toegelaten tot het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (so. vso), 

de keuze voor goedkopere of duurdere bekostigingscategorieën voor leerlingen die in 

speciaal onderwijs worden geplaatst, en de duur van de toelaatbaarheidsverklaring voor 

een plaats in het speciaal onderwijs. Samenwerkingsverbanden met een positieve 

verevening kunnen zich op deze gebieden juist een ruimhartiger beleid veroorloven.  

Om na te gaan of er een relatie is tussen deze ‘knoppen’ en de vereveningspositie van 

samenwerkingsverbanden is in deze studie nagegaan wat de ontwikkelingen in de 

verschillende typen samenwerkingsverbanden zijn geweest in de periode 2011-2019 ten 

aanzien van:  

− het aandeel leerlingen in(v)so; 

− de keuzen voor bekostigingscategorieën; 

− de duur van de afgegeven toelaatbaarheidsverklaringen. 
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Het startjaar 2011 is gekozen omdat dit het jaar is waarop landelijk het totale budget voor 

de samenwerkingsverbanden is bepaald: dit totale budget is gebaseerd op de kosten voor 

zware ondersteuning (rugzakjes in regulier onderwijs en plaatsen in speciaal onderwijs) in 

2011. 

 

Deelname aan speciaal onderwijs 

In het primair onderwijs heeft landelijk aanvankelijk een daling plaatsgevonden van het 

aandeel leerlingen in het speciaal onderwijs (periode 2011-2016). Vanaf 2016 is er echter 

weer sprake van een stijging en vanaf 2018 ligt het aandeel leerlingen in speciaal 

onderwijs weer boven het niveau van 2011. Op landelijk niveau heeft de invoering van 

passend onderwijs in het primair onderwijs dus niet geleid tot een daling van het aandeel 

leerlingen in het speciaal onderwijs (wat overigens ook niet een doelstelling was van 

passend onderwijs). 

Op het niveau van de samenwerkingsverbanden heeft de verevening in de eerste jaren na 

invoering van passend onderwijs geleid tot enige nivellering van het aantal leerlingen in 

het so (de verschillen tussen samenwerkingsverbanden met negatieve en positieve 

verevening zijn kleiner geworden). Maar in 2019 is dit effect, na vijf jaar passend onderwijs, 

vrijwel weer verdwenen.  

In het voortgezet onderwijs is landelijk het aandeel vso-leerlingen gestegen tussen 2011 

en 2014. Daarna is het gedaald, in de eerste twee jaren na de invoering van passend 

onderwijs, maar vervolgens weer gestegen. In 2019 ligt het aandeel leerlingen in het vso 

weer op het niveau van 2014. In alle jaren ligt het aandeel leerlingen dat naar het vso gaat 

op een hoger niveau dan in het ijkjaar 2011. In het voortgezet onderwijs is sprake van een 

sterkere relatie met verevening dan in het primair onderwijs. De verschillen tussen de 

samenwerkingsverbanden in het aandeel leerlingen dat naar het vso gaat zijn in de eerste 

jaren na invoering van passend onderwijs kleiner geworden, maar vanaf 2017 niet verder 

afgenomen.  

 

Bekostigingscategorieën 

In het primair onderwijs wordt na 2011 vaker bekostiging voor lichtere categorieën 

afgegeven. De lichtste van de drie categorieën is in omvang het grootst en dat verandert 

niet in de tijd, maar het aandeel van de hoogste bekostigingscategorie daalt, en er is een 

toename van het aandeel van de middelste bekostigingscategorie. Dit fenomeen deed 

zich al voor in de drie jaren voor de invoering van passend onderwijs, en heeft zich sinds 

de invoering van passend onderwijs voortgezet. Er is een samenhang met verevening in de 

verwachte richting: in samenwerkingsverbanden met een positieve verevening daalt het 

aandeel met bekostigingscategorie hoog tussen 2014 en 2018 iets minder dan in 

samenwerkingsverbanden met een negatieve verevening. Dit geldt ook, en iets meer, voor 

de periode 2014-2019. Het gaat echter ook in deze laatste periode maar om een zwakke 

samenhang.  

In het voortgezet onderwijs zien we hetzelfde beeld. De afname in het aandeel van de 

hoogste categorie en de toename van het aandeel van de middelste categorie begint daar 

ook al in de drie jaren voor de invoering van passend onderwijs, en zet zich voort na de 

invoering van passend onderwijs.  
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De afname van het aandeel leerlingen in bekostigingscategorie hoog is ook hier iets 

sterker in samenwerkingsverbanden met negatieve verevening, maar de relatie met 

verevening is ook hier zwak.  

 

Duur van de toelaatbaarheidsverklaring 

Verreweg de meeste toelaatbaarheidsverklaringen worden zowel in het po (90%) als in het 

vo (85%) afgegeven voor beperkte duur. Er is geen verband met verevening. Het is dus niet 

zo dat bij negatieve verevening (op voorhand) vaker gekozen wordt beperking van de 

verblijfsduur in (v)so.  

 

Invloed van krimp? 

Een mogelijke verklaring voor de recente toename van  het aantal leerlingen in het 

speciaal onderwijs is 'aanbod schept vraag'. Volgens deze verklaring past het totaal aantal 

plaatsen in het speciaal onderwijs zich minder snel aan aan demografische 

ontwikkelingen als het reguliere onderwijs. Het totale aantal plaatsen in het so zou dan 

relatief stabiel zijn, en in verhouding zouden er dan meer leerlingen naar het so gaan 

omdat de latere cohorten kleiner zijn, door krimp in de omvang van de leerlingpopulatie. 

Het speciaal onderwijs zou dan trager reageren op demografische ontwikkelingen, 

waardoor het aandeel leerlingen in het speciaal onderwijs dan relatief stabiel zou zijn, of 

zelfs zou kunnen stijgen.  

Voor alleen het so en sbo hebben we deze verklaring nader bekeken. Tussen 2010 en 2016 

is de procentuele daling van het aantal leerlingen in het so met 11% zelfs groter dan die 

van het bao met 7%. Het sbo spant in dezen overigens de kroon, met in dezelfde periode 

een daling van 21%. De suggestie dat in het speciaal onderwijs aanbod vraag zou 

scheppen vindt geen steun. Ook de recente stijgingen van de aantallen leerlingen in so en 

sbo, terwijl overall de omvang van de leerlingpopulatie nog steeds daalt duiden niet op 

traag reageren op demografische ontwikkelingen.  

 

Conclusie 

In de eerste jaren van passend onderwijs leek de verevening een belangrijke rol te gaan 

spelen voor de verwijzing van leerlingen naar het speciaal onderwijs. Toen was er van 

daadwerkelijke doorberekening van de verevening nog maar in lichte mate sprake, dus er 

werd vermoedelijk rekening gehouden met veranderingen in het budget die nog zouden 

komen. In de jaren dat de verevening verder financieel werd doorgevoerd neemt echter 

het verband tussen verevening en verwijzing naar speciaal onderwijs voor het so af en 

blijft voor het vso op het niveau van 2017. De verschillen tussen de 

samenwerkingsverbanden in aantal verwijzingen naar speciaal onderwijs blijven bestaan. 

Over de oorzaken daarvan geeft deze studie geen uitsluitsel. In eerder onderzoek vonden 

we dat er voor sommige samenwerkingsverbanden wel een relatie lijkt te bestaan tussen 

de verevening en de ontwikkeling in het aandeel leerlingen in het speciaal onderwijs, 

maar dat er ook vele uitzonderingen op deze regel te zien zijn . Het zou interessant zijn na 

te gaan waarin de samenwerkingsverbanden waar de verevening niet samengaat met 

verwachte ontwikkelingen in het aantal leerlingen dat naar so of vso gaat, verschillen van 

samenwerkingsverbanden waarin dat wel het geval is. 
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Twee andere ‘knoppen’ waar samenwerkingsverbanden aan kunnen draaien om hun 

kosten in de hand te houden, zijn de toekenning van bekostigingscategorieën en de duur 

van de toelaatbaarheidsverklaringen. Ze blijken echter geen van beide duidelijk samen te 

hangen met de vereveningspositie van samenwerkingsverbanden. In 

samenwerkingsverbanden met negatieve verevening wordt de bekostigingscategorie 

hoog weliswaar minder vaak toegekend, maar het gaat om een zwakke samenhang. Voor 

de duur van afgegeven toelaatbaarheidsverklaringen blijkt verevening niets uit te maken. 
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 Hoe ontwikkelt zich problematiek van 

leerlingen in het basisonderwijs tussen 

2008-2018?                                                       
Desirée Weijers 

 

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal of de problematiek van basisschoolleerlingen met 

extra ondersteuningsbehoeften, en daarmee de belasting van leerkrachten, over tijd 

toeneemt.72  

Er is gebruik gemaakt van data die verzameld zijn onder leerkrachten tussen 2008 en 2018 

in het kader van de drie metingen van het COOL5-18 onderzoek73 en de twee 

deelonderzoeken ‘school-klas-leerling’ (SKL) van de evaluatie passend onderwijs74, over 

problematiek van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften (in het bijzonder de 

zorgprofielen, zie instrumenten). Omdat het gaat om identieke data kon een vergelijking 

in de tijd gemaakt worden voor de periode van 2008-2018.  

Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in de klas 

Uit de meest recente SKL-meting uit 2018 blijkt dat gemiddeld 21.9% van de 

basisschoolleerlingen in een groep een leerling is met extra ondersteuningsbehoeften, 

volgens hun leerkrachten. Dit komt neer op gemiddeld 5 leerlingen per groep (range: 1-28; 

standaarddeviatie: 4.2)(Smeets, Ledoux, Van Loon-Dikkers, 2019). De aard van de 

problematiek betreft voornamelijk: leerproblemen (69% van de leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften) of problemen in de werkhouding (69%), gevolgd door 

internaliserende (55%) en externaliserende problemen (50%). Lichamelijke problemen 

komen het minst vaak voor (13%). Vergeleken met de eerste SKL-meting uit 2016 is er 

alleen een significant verschil in het percentage leerlingen met internaliserende 

problematiek gevonden, deze is toegenomen van 47% naar 55%.  

Aan de leerkrachten is gevraagd in hoeverre zij de leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften als belastend ervaren en in hoeverre zij de mogelijkheid ervaren 

om hen ondersteuning te bieden (op een schaal van 1 tot 5’) . Uit de meest recent SKL-

meting blijkt dat leerkrachten deze leerlingen gemiddeld tussen ‘niet weinig en niet sterk 

belastend’ en ‘ sterk belastend’ in ervaren. Qua mogelijkheden om ondersteuning te 

bieden, scoren de leerkrachten gemiddeld tussen ‘neutraal’ en ‘waar’ in. Bij deze tweede 

meting zijn de leerkrachten significant minder positief over hun mogelijkheden dan bij de 

 

 

72  Voor het voortgezet onderwijs waren deze analyses niet mogelijk vanwege minder data.  

73   COOL5-18 is een grootschalig cohortonderzoek in het primair en voorgezet onderwijs waarin allerlei 

gegevens over leerlingen zijn verzameld. Er zijn drie metingen geweest, in 2008, 2011 en 2014. 

Onderdeel van de dataverzameling in het regulier basisonderwijs was, in elke meting, de afname van 

het zogenoemde zorgprofiel, zie verder in de tekst.  

74  In het project school-klas-leerling, onderdeel van de evaluatie passend onderwijs, zijn in twee 

metingen (2016 en 2018) verschillende instrumenten afgenomen bij een steekproef scholen in basis- 

en voortgezet onderwijs. Het zorgprofiel uit COOL5-18 maakte hier deel van uit.  
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eerste meting het geval was. Daarnaast worden de leerlingen bij de tweede meting 

significant meer als belastend ervaren vergeleken bij de eerste meting.  

Voor dit hoofdstuk is de vergelijking over de jaren heen uitgebreid naar de periode 2008-

2018, door de data van de twee metingen van het SKL-onderzoek te koppelen aan de data 

van drie metingen van het COOL5-18 onderzoek. Op deze manier ontstaat er een beeld 

van de ontwikkeling van problematiek in de klassen, in de periode voor en na de ingang 

van de Wet passend onderwijs. Op basis van deze data is in het bijzonder het volgende 

onderzocht voor de periode 2008-2018:  

- het aandeel leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften (paragraaf 6.4.1); 

- of het aantal en de aard en ernst van problemen bij leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften is toegenomen (paragraaf 6.4.2); 

- hoe de mate waarin leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften als belastend 

worden ervaren en de ervaren zorgcapaciteit zich heeft ontwikkeld onder 

leerkrachten (paragraaf 6.4.3).  

6.1 Respondenten 

Zie Tabel 6.1 voor een overzicht van het aantal respondenten, het aantal scholen waar zij 

op werken en het aantal leerlingen waarover zij vragenlijsten hebben ingevuld. De tabel 

laat zien dat de steekproeven in COOL aanzienlijk groter zijn dan die in SKL. De aantallen 

ingevulde zorgprofielen zijn niettemin voldoende groot voor vergelijking in de tijd.  

Tabel 6.1 Overzicht respondenten en ingevulde zorgprofielen COOL5-18 en SKL 

  

Jaar Aantal leerkrachten 

(scholen) 

Aantal leerlingen/ingevulde 

zorgprofielen 

COOL5-18 meting 1  2008 1271(354) 5117 

COOL5-18 meting 2  2011 1440 (405) 5619 

COOL5-18 meting 3  2014 780 (276) 2940 

SKL meting 1  2016 59 (24) 256 

SKL meting 2  2018 189 (46) 537 

 

6.2 Instrumenten 

Leerkrachten in het basisonderwijs hebben ‘zorgprofielen’ ingevuld voor leerlingen met 

extra ondersteuningsbehoeften75. In het SKL-onderzoek hebben leerkrachten dit niet 

 

 

75  Of een leerling extra ondersteuningsbehoeften heeft is bepaald door de leerkracht. Daarbij is wel een 

hulpdefinitie vanuit het onderzoek gebruikt. Het moest gaan om leerlingen voor wie een 

ontwikkelingsperspectief (OPP) is opgesteld (voorheen handelingsplan), en/of voor wie een 

specifieke aanpak of extra hulp nodig is, en/of die een specifiek probleem of een specifieke beperking 

hebben. 
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gedaan voor alle leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in de klas, maar voor 

maximaal vier willekeurig te kiezen leerlingen. In de zorgprofielen zijn onder andere 

vragen opgenomen over de volgende thema’s: 

- aard en omvang van de problematiek of beperkingen van de leerling (volgens de 

leerkracht); 

- mate waarin de leerkracht van mening is de leerling onderwijs en ondersteuning 

te kunnen geven; 

- mate waarin de leerling een belasting voor leraar en klasgenoten vormt. 

Het instrument is gebruikt tijdens drie opeenvolgende metingen van COOL5-18 (Driessen, 

Mulder, Ledoux, Roeleveld, & Van der Veen, 2009; Driessen, Mulder, & Roeleveld, 2012; 

Driessen, Elshof, Mulder, & Roeleveld, 2015) en tijdens twee metingen in het kader van de 

evaluatie passend onderwijs (Smeets, De Boer, Van Loon-Dikkers, Rossen, Ledoux, 2017; 

Smeets et al., 2019). Het instrument ziet er in alle metingen bijna hetzelfde uit. Slechts 

enkele items komen niet in alle metingen voor. Om een vergelijking over de verschillende 

metingen heen te kunnen maken zijn alleen de items gebruikt die in alle metingen 

voorkomen.  

6.3 Analyses  

Meting 1 en 2 van SKL betreffen grotendeels dezelfde scholen (en dus leerkrachten en 

leerlingen). De drie COOL5-18 metingen betreffen deels dezelfde scholen. Om zoveel 

mogelijk data te kunnen benutten zijn voor dit onderzoek cross-sectionele analyses 

uitgevoerd over de metingen van de verschillende jaren76. Er bestaan enkele verschillen 

tussen de schalen over de jaren heen, daarom zijn er schalen gevormd bestaande uit items 

die voor alle metingen overeenkomstig zijn.  

6.4 Resultaten  

Hieronder rapporteren we ontwikkelingen in het aandeel leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften in een klas (zie paragraaf 6.4.1), in de aard en ernst van 

problematiek bij leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften (zie paragraaf 6.4.2) en in 

de ervaren belasting en zorgcapaciteit (vermogen van de leerkracht om ondersteuning te 

bieden, zie paragraaf 6.4.3) in de periode van 2008 tot 2018.  

  

 

 

76  Bij longitudinale analyses ontstaan veel missings doordat scholen en/of leerlingen tussentijds 

uitvallen. Voor dit onderzoek waren we ook niet zozeer geïnteresseerd in tijdsverschuivingen per 

individu, maar in verschuivingen op het niveau van leerkrachten en leerlingen in het algemeen.  
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6.4.1 Het aandeel leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in een 

klas 

In de onderzoeken zijn gegevens verzameld over het totale aantal leerlingen in de groep 

en het aantal leerlingen in de groep met extra ondersteuningsbehoeften7778. In 2008, 2011, 

2014, 2016 en 2018 is het gemiddelde percentage leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften in een klas respectievelijk 24%, 23%, 21%, 21% en 22%. Het 

algemene beeld is dat er tussen 2008 en 2014 sprake is van een lichte daling  en dat het 

aandeel tussen 2014 en 2018 ongeveer gelijk blijft.  

6.4.2 Aard en ernst van de problematiek bij leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften 

De leerlingen met ondersteuningsbehoeften voor wie de zorgprofielen zijn ingevuld (zie 

paragraaf 6.1, Tabel 6.1) kunnen met één of meerdere problematieken te maken hebben. 

Het aantal problemen waar leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften over de jaren 

heen gemiddeld mee te maken hebben, is weergegeven in Tabel 6.2. Dit aantal is tussen 

2008 en 2018 significant gegroeid79, zie Figuur 6.1. Het percentage leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften dat te maken heeft met één of twee problemen neemt duidelijk 

af tussen 2008 en 2018. Het percentage leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften dat 

te maken heeft met zes tot tien of meer dan tien problemen, neemt duidelijk toe tussen 

2014 en 2018.  

 

Tabel 6.2  Het aantal problemen bij leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften (2008-
2018) 

 Jaar Gemiddeld aantal problemen Standaard deviatie Minimum Maximum N  

2008 5.1 3.7 1 24 4947 

2011 4.7 2.9 1 24 5422 

2014 4.7 2.8 1 24 2888 

2016 5.3 2.9 1 15 252 

2018 5.8 3.2 1 24 535 

 

 

 

 

77  Gegevens over het aantal leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoeften in een klas zijn in 

de verschillende onderzoeken op verschillende manieren verkregen, daarom kunnen de  percentages 

niet heel exact met elkaar vergeleken worden en interpreteren we alleen de trend.  

78  Voor de berekening van het aandeel leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in de COOL5-18 

bestanden, is er geselecteerd op klassen met minder dan 100% leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften. Dit is gedaan om oververtegenwoordiging van leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften te voorkomen, omdat sommige leerkrachten alleen voor de leerlingen met 

extra ondersteuningsbehoeften vragenlijsten hebben ingevuld.  

79  Kruskal Wallis test: H(4) = 80.4, p < .001 
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Figuur 6.1  Aantal problemen bij leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften (2008-2018) 

 

De ontwikkelingen met betrekking tot de aard van de problematiek van leerlingen met 

extra ondersteuningsbehoeften zijn weergegeven in Figuur 6.2 en 6.3. In deze figuren zijn 

de door de leerkrachten vijf meest genoemde typen problematieken over de jaren heen 

weergegeven voor clusters van problemen (op schaalniveau, zie Figuur 6.2 ) en voor 

afzonderlijke problematieken (op itemniveau, zie Figuur 6.3). In Figuur 6.2 is af te lezen dat 

tijdens de eerste vier metingen tussen 2008 en 2011 leerachterstanden het meest 

voorkomende probleem is bij leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften volgens hun 

leerkrachten. Bij de laatste meting in 2018 wordt werkhouding het vaakst genoemd. 

Lichamelijke problemen komt over de jaren heen het minst vaak voor onder leerlingen 

met extra ondersteuningsbehoeften. Voor elk van de clusters van problematiek geldt dat 

er significante verschillen tussen de verschillende jaren zijn, zie Tabel 6.3. Het jaar 2014 

lijkt een kantelpunt te zijn voor elk cluster. Vanaf dat jaar daalt het percentage leerlingen 

met extra ondersteuningsbehoeften dat te maken heeft met een leerachterstand en groeit 

het percentage leerlingen met internaliserende problemen, externaliserende problemen 

en werkhoudingsproblemen.  
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Figuur 6.2  Meest genoemde clusters van problemen in de periode 2008-2018 

 

 

Tabel 6.3  Ontwikkelingen in de aard van problematiek in de periode 2008-2018 

  2008 2011 2014 2016 2018 chi2 (df) P 

Leerachterstand 66% 71% 74% 67% 65% 67.2 (4) <.05 

Werkhouding 54% 54% 54% 67% 69% 63.3 (4) <.05 

Internaliserend 50% 47% 45% 47% 55% 31.9 (4) <.05 

Externaliserend 33% 32% 34% 42% 46% 55.8 (4) <.05 

Lichamelijk 13% 12% 10% 11% 13% 13.7 (4) <.05 

 

 

In Figuur 6.3 is de ontwikkeling over de tijd heen voor afzonderlijke problematieken 

weergegeven, oftewel op itemniveau. In de figuur is te zien dat tussen 2008 en 2016 een 

achterstand in taal/lezen als meest voorkomende probleem wordt genoemd onder 

leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. In 2018 is het vaakst genoemde probleem 

een gebrek aan motivatie/inzet, terwijl dit in 2008 nog het minst vaak genoemd werd. Bij 

overige metingen wordt faalangst het minst vaak genoemd door leerkrachten.  
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Figuur 6.3  Meest genoemde afzonderlijke problematieken in de periode 2008-2018 

 

Op basis van de ernst van de problematieken is de gemiddelde ‘zorgzwaarte’ van 

leerlingen over de tijd heen gemeten. Leerkrachten konden scoren of het type 

problematiek bij de leerlingen in lichte mate (1) , behoorlijke mate (2), of sterke mate 

voorkwam (3). Op basis van 23 items die in alle metingen van COOL5-18 en SKL 

voorkwamen over typen problematiek, is per leerling de somscore ‘zorgzwaarte’ 

berekend. Hierbij gaat het dus om een combinatie van het aantal problematieken en de 

mate waarin daarvan sprake is (de ernst). De gemiddelden over tijd zijn weergegeven in 

Figuur 6.4. Er zijn significante verschillen in ervaren zorgzwaarte tussen de verschillende 

jaren80. Tussen 2008 en 2011 neemt de gemiddelde zorgzwaarte af, maar net als bij de 

analyse van de aard van de problematieken hierboven bleek, is 2014 een kantelpunt: 

vanaf 2014 neemt de zorgzwaarte toe.  

  

 

 

 

 

 

 

 

80 Kruskal Wallis test: H(4)=180.6, p <.05 
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Figuur 6.4  Ervaren zorgzwaarte in de periode 2008-2018 

 

6.4.3 Ervaren zorgcapaciteit en zorgbelasting 

De zorgcapaciteit81 van leerkrachten is gemeten aan de hand van twee items die gescoord 

zijn op een vijfpuntschaal (1=‘beslist onwaar’, 5=‘beslist waar’) over de leerlingen voor wie 

een zorgprofiel is ingevuld: 

- Ik kan deze leerling in mijn klas voldoende bieden. 

- Het lukt me om de zorg voor deze leerling in te passen in mijn onderwijs. 

Zorgcapaciteit is dus de mate waarin de leerkracht vindt dat hij/zij voor een specifieke 

leerling met extra onderwijsbehoeften adequaat onderwijs kan bieden. De ervaren 

zorgcapaciteit voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften verschilt significant 

tussen de verschillende jaren82, zie Figuur 6.5. Alle metingen verschillen significant van 

elkaar83. Er is sprake van een toename in ervaren zorgcapaciteit tussen 2008 en 2011, en 

een afname vanaf 2014. Ook hier is 2014 weer een kantelpunt, zie ook de resultaten in 

paragraaf 1.4.1.  

 

 

81 De Cronbachs alfa’s voor de verschillende metingen liggen tussen de α = .84 en α = .91 

82 Welch’s Anova: F (4, 1344) = 84.8, p < .001 

83 Post-hoc Dunnett’s T3: p <.05 (geldt voor de verschillen tussen alle vijf de jaren) 
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Figuur 6.5  Ervaren zorgcapaciteit in de periode 2008-2018 

 

De belasting die de leerkracht ervaart van de aanwezigheid van leerlingen met specifieke 

ondersteuningsbehoeften, is per leerling gemeten aan de hand van de volgende drie 

items, die gescoord konden worden op een vijfpuntschaal ( 1= ‘heel weinig’, 5=’heel veel’): 

- Hoeveel extra steun/aandacht heeft deze leerling van u nodig?  

- Hoe belastend vindt u deze leerling voor uzelf als leerkracht?  

- Hoe belastend vindt u deze leerling voor de rest van de klas? 

De ervaren belasting is gemeten in 2014, 2016 en 201884. Uit de verschiltoets blijkt dat er 

een significante toename is in ervaren belasting85. Uit nadere inspectie blijkt dat de 

toename van ervaren belasting van 2014 naar 2016 niet significant is en dat de toename 

van 2016 naar 2018 wel significant is86. Figuur 6.6 laat de gevonden trend zien.  

 

 

 

 

 

 

 

84 De Cronbachs alfa’s voor de verschillende metingen liggen tussen de: α= .78 en α= .86 

85 Welch’s Anova: F (2, 549)= 46.0, p < .001) 

86 Post-hoc Dunnett’s T3: p <.001 
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Figuur 6.6  Ervaren belasting in de periode 2014-2018 

 

6.5 Conclusie 

De analyses op de data van het zorgprofiel uit de jaren 2008, 2011, 2014, 2016 en 2018 

laten het volgende zien: 

- Er is geen sprake van duidelijke verschillen in het aandeel leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften in de klas over tijd: het aandeel daalt licht tussen 2008 

en 2014 en blijft tussen 2014 en 2018 ongeveer gelijk. 

- De complexiteit van de problematiek neemt wel toe: het aandeel leerlingen met 

weinig problemen neemt af, het aandeel met veel problemen neemt toe. 

- Ook de aard van de problemen van leerlingen verandert: leerproblemen ‘sec’ 

komen volgens leerkrachten minder vaak voor en werkhoudings- en 

gedragsproblemen juist vaker. Het jaar waarin passend onderwijs is ingevoerd lijkt 

hiervoor een kantelpunt te zijn. Vanaf dat jaar (2014) daalt het percentage 

leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften dat te maken heeft met een 

leerachterstand en groeit het percentage leerlingen met internaliserende 

problemen, externaliserende problemen en werkhoudingsproblemen.  

- De zorgcapaciteit van leerkrachten (de mate waarin ze leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften adequaat onderwijs kunnen bieden in hun klas, naar 

eigen oordeel) neemt eveneens af sinds 2014.  

- Tegelijkertijd is er een toename in ervaren belasting (de mate waarin leerkrachten 

leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in hun klas belastend vinden). Dit is 

vooral recent het geval (toename tussen 2016 en 2018).  

3

3,1

3,3

2,8

2,9

3

3,1

3,2

3,3

3,4

2014 2016 2018

Belasting



  

79 

De interpretatie van dit patroon is niet eenvoudig. Mogelijk leidt de verandering in 

aard en complexiteit van de problemen van leerlingen tot meer ervaren belasting bij 

leerkracht en tot minder zorgcapaciteit. Maar er zijn alternatieve verklaringen 

denkbaar, zoals verschuivingen in de verwachtingen waaraan leerkrachten zouden 

moeten voldoen. Hierop wordt nader ingegaan in het eindrapport van de evaluatie 

van passend onderwijs (Ledoux & Waslander, 2020). Ook het verschijnsel van 

toenemende complexiteit van problemen van leerlingen wordt daar besproken.  
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 Leerresultaten van leerlingen zonder extra 

ondersteuningsbehoeften                                    
Ed Smeets 

7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk staat één aanvullende vraag op het onderzoek naar passend onderwijs op 

school en in de klas centraal:  

● Is er een samenhang tussen het aandeel leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften 

in de klas en de leerresultaten van leerlingen zonder extra ondersteuningsbehoeften? 

 

Deze vraag komt voort uit de vooronderstelling dat leraren onvoldoende tijd hebben voor 

leerlingen zonder extra ondersteuningsbehoeften als er veel leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften in de klas zitten. Dat zou een negatieve invloed kunnen hebben 

op de leerprestaties van de leerlingen zonder extra ondersteuningsbehoeften.  

 

Om deze vraag te beantwoorden, zijn multilevelanalyses uitgevoerd op data die in het 

basisonderwijs zijn verzameld bij de tweede meting van het onderzoek naar passend 

onderwijs op school en in de klas (Smeets e.a., 2019)87. De toetsresultaten die in de 

analyses als afhankelijke variabelen zijn ingevoerd, zijn de vaardigheidsscores die zijn 

behaald bij de LOVS-toetsen ‘Rekenen-wiskunde’ en ‘Begrijpend lezen’ in groep 4, 6 en 8. 

De vaardigheidsscores vormen een doorlopende schaal waarop de ontwikkeling van de 

leerling vanaf groep 3 tot en met groep 8 kan worden gevolgd.  

 

De toetsen ‘Spelling’ en de ‘Drieminutentoets’ zijn bij aanzienlijk minder leerlingen 

afgenomen dan rekenen-wiskunde en begrijpend lezen. Daarom zijn deze niet in de hier 

beschreven analyses betrokken. Er zijn geen achtergrondvariabelen op leerlingniveau in 

de analyses opgenomen, omdat deze bij een deel van de leerlingen ontbraken. Data op 

klasniveau zijn afkomstig van de leerkrachtvragenlijst en data op schoolniveau zijn 

afkomstig van de vragenlijst die is ingevuld door de intern begeleider(s), aangevuld met 

informatie uit bestanden van OCW-DUO over het aandeel leerlingen uit 

achterstandsgroepen (‘gewichtenleerlingen’). In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven 

van de in de analyses opgenomen variabelen. 

 

 

 

 

 

87  Smeets, E., Ledoux, G., & Loon-Dikkers, A.L.C. van (2019). Passend onderwijs in de klas. Tweede 

meting in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Nijmegen / Amsterdam: KBA Nijmegen / 

Kohnstamm Instituut. 
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7.2 Resultaten bij rekenen-wiskunde 

Tabel 7.1 toont de resultaten van de multilevelanalyses die zijn uitgevoerd op de 

toetsresultaten rekenen-wiskunde van 885 leerlingen in 64 klassen in 18 scholen. 

Aangezien de vaardigheidscores sterk worden bepaald door het leerjaar (zie boven), is het 

leerjaar al in het nulmodel opgenomen. De variantie tussen scholen bedraagt dan 1.4% en 

de variantie tussen klassen 9.2%. Bijna 90% van de variantie is dus op leerlingniveau te 

vinden. 

Model 1 laat zien welke variabelen op leerkracht-/klasniveau een significante bijdrage 

leveren aan het voorspellen van de vaardigheidsscore. In het eindmodel is daar de enige 

significante variabele op schoolniveau aan toegevoegd.  

 

Uit de analyses blijkt dat de gemiddelde score bij rekenen-wiskunde van de leerlingen 

zonder extra ondersteuningsbehoeften niet significant samenhangt met het percentage 

leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in de klas.  

 

Een verrassend resultaat is dat leerlingen zonder extra ondersteuningsbehoeften een 

gemiddeld hogere score bij rekenen-wiskunde halen als er meer leerlingen in de klas 

zitten (T=2.05; p<.05). Verder blijkt uit de analyses blijkt dat leerlingen zonder extra 

ondersteuningsbehoeften een significant lagere gemiddelde vaardigheidsscore bij 

rekenen-wiskunde behalen als de leerkracht vrouw is (T=-3.02; p<.005) en naarmate er 

meer leerlingen uit achterstandsgroepen op school zitten (T=-3.54; p<.001).  
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Tabel 7.1 Rekenen-wiskunde in groep 4-6-8; leerlingen zonder extra 

ondersteuningsbehoeften; resultaten van multilevelanalyse (885 leerlingen in 64 

klassen in 18 scholen) 

 Nulmodel Model 1 Eindmodel 
t p < 

 Coëff. Std.err. Coëff. Std.err. Coëff. Std.err. 

Fixed effecten         

Intercept  2.124  2.359  -3.691  4.121  2.041  4.106   

         
Leerkracht-/klasniveau         

• leerjaar  14.247  0.390  14.128  0.356  14.101  0.335  42.09 .001 

• leerkracht is vrouw    -3.544  1.353  -3.797  1.259  -3.02 .005 

• aantal leerlingen in klas    0.386  0.127  0.250  0.122  2.05 .05 

         
Schoolniveau         

• % leerlingen uit 

achterstandsgroepen 
     -0.244  0.069  -3.54 .001 

         
Random effecten         

Variantie op schooliveau  1.926  3.019  0.981  2.195  0.000  0.000   

Variantie op 

leerkracht-/klasniveau 
 13.077  4.745  8.448  3.732  6.758  2.896   

Variantie op 

leerlingniveau 
 127.500  6.285  127.714  6.291  127.361  6.270   

         
Deviantie  6861.046  6846.833  6835.279  

De variantie tussen scholen (in het nulmodel) is 1.4%, de variantie tussen klassen is 9.2% 
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7.3 Resultaten bij begrijpend lezen 

Bij de multilevelanalyses die zijn uitgevoerd op de resultaten van de toetsen begrijpend 

lezen is dezelfde procedure gevolgd als bij de toetsen rekenen-wiskunde. Er is gestart met 

een nulmodel waaraan leerjaar is toegevoegd (zie tabel 7.2). Het aantal leerlingen is iets 

lager dan bij rekenen-wiskunde: 847 leerlingen, in 61 klassen in 17 basisscholen. In het 

nulmodel laat het schoolniveau 4.3% variantie zien en het leerkracht-/klasniveau 8.0%. In 

model 1 is één variabele op het leerkracht-/klasniveau toegevoegd. Dit is op dit niveau 

naast het leerjaar de enige variabele die significant samenhangt met de gemiddelde 

vaardigheidsscore begrijpend lezen van de leerlingen zonder extra 

ondersteuningsbehoeften. Deze leerlingen scoren gemiddeld beter naarmate de 

leerkracht zich bij het onderwijs beter ondersteund voelt door collega’s. In model 2 is 

hieraan nog het percentage leerlingen uit achterstandsgroepen op school toegevoegd. 

Evenals bij de resultaten bij rekenen-wiskunde, gaat een hoger percentage leerlingen uit 

achterstandsgroepen op school samen met gemiddeld lagere scores van de leerlingen 

zonder extra ondersteuningsbehoeften bij begrijpend lezen. 

 

Net als bij rekenen-wiskunde hangt de vaardigheidsscore begrijpend lezen van de 

leerlingen zonder extra ondersteuningsbehoeften niet significant samen met het 

percentage leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in de klas. 
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Tabel 7.2 Begrijpend lezen in groep 4-6-8; leerlingen zonder extra ondersteuningsbehoeften; 

resultaten van multilevelanalyse (847 leerlingen in 61 klassen in 17 scholen) 

 Nulmodel Model 1 Eindmodel 
t p < 

 Coëff. Std.err. Coëff. Std.err. Coëff. Std.err. 

Fixed effecten         

Intercept  -16.997  2.590  -23.626  3.468  -21.627  3.408   

         
Leerkracht-/klasniveau         

• leerjaar  9.347  0.413  9.419  0.399  9.421  0.397  23.73 .001 

• leerkracht voelt zich bij 

het onderwijs onder-

steund door collega’s 

   2.166  0.788  2.202  0.746  2.95 .005 

         
Schoolniveau         

• % leerlingen uit 

achterstandsgroepen 
     -0.222  0.086  -2.58 .01 

         
Random  

effecten 
        

Variantie op 

schooliveau 
 6.962  5.056  5.341  4.304  1.873  3.034   

Variantie op 

leerkracht-/klasniveau 
 12.977  5.121  11.400  4.746  11.737  4.761   

Variantie op 

leerlingniveau 
 141.567  7.132  141.281  7.116  141.101  7.106   

         
Deviantie  6658.502  6651.254  6645.341  

De variantie tussen scholen (in het nulmodel) is 4.3%, de variantie tussen klassen is 8.0% 

 

7.4 Conclusies 

Uit de in paragraaf 7.2 en 7.3 beschreven analyses blijkt dat de leerprestaties van 

leerlingen zonder extra ondersteuningsbehoeften bij rekenen/wiskunde en begrijpend 

lezen niet significant samenhangen met het aandeel leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften in de klas.  

 

In de eerder genoemde rapportage van het onderzoek naar passend onderwijs op school 

en in de klas bleek dat de gemiddelde vaardigheidsscores bij rekenen/wiskunde en 

begrijpend lezen van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften significant lager zijn 

naarmate er (volgens de leraar) meer leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in de 

klas zitten. Bij de leerlingen zonder extra ondersteuningsbehoeften kon een dergelijke 

samenhang dus niet worden vastgesteld. Daarmee kan de in paragraaf 7.1 gestelde vraag 

met ‘nee’ worden beantwoord. 
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Bijlagen 

Bijlage bij hoofdstuk 2 

1 Uitwerking analyses 

Indien er niet werd voldaan aan de assumpties voor het uitvoeren van een Anova of een 

twee-weg-Anova is er gebruik gemaakt van non-parametrische tests. Door middel van 

twee losse Kruskall-Wallis testen zijn we nagegaan of de verschillende categorieën van 

krimp (< 91.0%, 91.1%-95.0%, 95.1% >)en de categorieën van verevening (grote negatieve 

verevening, kleine verevening, grote positieve verevening) van elkaar verschillen op de 

uitkomstvariabele. Vervolgens hebben we op basis van deze twee achtergrondvariabelen 

negen groepen gevormd met alle mogelijke combinaties van krimp en verevening en zijn 

we nagegaan of bepaalde combinaties van verevening en krimp gezamenlijk een effect 

hebben op de uitkomstvariabelen. Middels een Kruskall-Wallis test is gekeken of deze 

groepen significant van elkaar verschillen. 

B1.1 Aangeboden diensten: Ondersteuning en begeleiding van leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften 

Non-parametrische tests 

- De verschillende maten van krimp verschillen niet significant in het wel of niet 

aanbieden van ondersteuning en begeleiding aan leerlingen met extra ondersteuning 

behoefte (X2 (2) = 0.526, p = .769).  

- De verschillende maten van verevening verschillen significant in het wel of niet 

aanbieden van ondersteuning en begeleiding (X2 (2) = 10.357, p = .006). Uit post hoc 

Mann-Whitney tests blijkt dat alleen de samenwerkingsverbanden met een negatieve 

verevening significant afwijken van die met een kleine verevening. 

Samenwerkingsverbanden met een kleine verevening bieden vaker (M =.87) 

ondersteuning en begeleiding aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte dan 

samenwerkingsverbanden met een negatie vereverning (M =.50). De andere groepen 

wijken niet significant van elkaar af. 

- De gecombineerde groepen88 met verevening en krimp verschillen niet significant van 

elkaar (X2 (2) = 12.467, p = .132). 

B1.2 Percentage middelen voor speciale voorzieningen  

Non-parametrische tests 

- De categorieën krimp verschillen van elkaar in het percentage middelen dat ze 

inzetten voor speciale voorzieningen (X2 (2) = 6.350, p = .042). Uit post hoc Mann-

Whitney tests blijkt dat de groep met de minste krimp (>95%) afwijkt van de andere 

 

 

88  De negen groepen die zijn gevormd met alle mogelijke combinaties van krimp en verevening om na 

te gaan of bepaalde combinaties van verevening en krimp gezamenlijk een effect hebben op de 

uitkomstvariabelen.  
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twee groepen (<91% en 92%-95%). Samenwerkingsverbanden met de minste mate 

van krimp zetten meer middelen in voor speciale voorzieningen (M = 18.48) dan 

samenwerkingsverbanden met een gemiddelde (M = 9.80) of een grote mate van krimp 

(M = 11.16) 

- De categorieën van verevening wijken significant van elkaar af in het in het percentage 

middelen dat ze inzetten voor speciale voorzieningen (X2 (2) = 7.763, p = .021). Uit post 

hoc Mann-Whitney tests blijkt dat de samenwerkingsverbanden met een grote 

negatieve verevening afwijken van de samenwerkingsverbanden met een kleine en 

een grote positieve verevening. Samenwerkingsverbanden met een grote negatieve 

verevening zetten minder middelen in voor speciale voorzieningen (M = 7.55) dan 

samenwerkingsverbanden met een kleine (M = 19.40) of grote positieve verevening (M 

= 12.42).  

- Er is geen significant (p = .056) verschil in de gecombineerde groepen met verevening 

en krimp (X2 (8) = 15.159, p = .056). 

B1.3 Invloed op kwaliteit van de ondersteuning. 

Non-parametrische tests 

- De categorieën krimp verschillen niet significant van elkaar in de mate waarin ze 

aangeven voldoende invloed te hebben op de kwaliteit van de ondersteuning (X2 (2) = 

0.659, p = .719).  

- De categorieën van verevening wijken niet significant van elkaar af in de mate waarin 

ze aangeven voldoende invloed te hebben op de kwaliteit van de ondersteuning (X2 (2) 

= 3.889, p = .143). 

Er is geen significant verschil in de gecombineerde groepen met verevening en krimp 

(X2 (8) = 10.580, p = .227). 

B1.4 Consensus 

Non-parametrische tests 

- De categorieën krimp verschillen niet van elkaar in de ervaren mate van consensus (X2 

(2) = 5.210, p = .074).  

- De categorieën van verevening verschillen niet van elkaar in de ervaren mate van 

consensus (X2 (2) = 3.963, p = .138).  

- Er is geen significant verschil in de gecombineerde groepen met verevening en krimp 

(X2 (2) = 9.035, p = .339). 

B1.5 Percentage middelen voor generieke doorbetalingen.  

Non-parametrische tests 

- De categorieën krimp verschillen niet van elkaar in het percentage middelen dat ze 

inzetten voor generieke doorbetalingen (X2 (2) = 4.347, p = .114).  

- De categorieën van verevening wijken significant van elkaar af in het in het percentage 

middelen dat ze inzetten voor generieke doorbetalingen (X2 (2) = 6.396, p = .041). Uit 

post hoc Mann-Whitney tests blijkt dat de samenwerkingsverbanden met een grote 
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negatieve verevening significant afwijken van de samenwerkingsverbanden met een 

kleine en een grote positieve verevening. Samenwerkingsverbanden met een grote 

negatieve verevening zetten gemiddeld meer middelen in voor generieke 

doorbetalingen (M = 63.91) dan samenwerkingsverbanden met een kleine (M = 47.56) 

of grote positieve verevening (M = 46.27).  

- Er is geen significant verschil in de gecombineerde groepen met verevening en krimp 

(X2 (2) = 12.274, p = .139). 

 

B1.6 Middelenverdeling  

Resultaten twee-weg-Anova 

- De resultaten van de twee-weg-Anova laten zien dat er een hoofdeffect is van krimp 

(F(2,90) = 4.258, p=.017). Dit betekent dat de verschillende groepen van krimp 

significant afwijken op de schaal van middelenverdeling.  

- Er is geen hoofdeffect van verevening (F(2,90) = 0.385, p=.681).  

- Er is geen interactie-effect van krimp*verevening (F(4,90) = 1.013, p=.405).  
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2 Schalen Monitor samenwerkingsverbanden 

Schaal Consensus (zes stellingen) 

- De schoolbesturen hebben een gedeelde visie op passend onderwijs. 

- De schoolbesturen staan achter de doelen van het samenwerkingsverband 

- De schoolbesturen zijn het met elkaar eens over de verdeling van de financiële middelen 

van het samenwerkingsverband. 

- De schoolbesturen zijn het met elkaar eens over de manier waarop toewijzing van 

onderwijsondersteuning georganiseerd is. 

- De schoolbesturen zijn het met elkaar eens over de invulling van het ondersteuningsplan. 

- Er is draagvlak onder de schoolbesturen over de wijze waarop besluiten worden 

genomen binnen het samenwerkingsverband 

 

Schaal Middelenverdeling (vijf stellingen) 

- In ons samenwerkingsverband spelen discussies over de middelenverdeling die 

voortkomen uit eigen belang van besturen (gepoold) 

- In ons samenwerkingsverband heeft de ondersteuningsplanraad goed zicht op ons 

financieel beleid 

- In ons samenwerkingsverband hebben we een systeem waarmee besturen zich 

verantwoorden over de inzet van hun middelen 

- In ons samenwerkingsverband zijn we er zeker van dat het aan schoolbesturen 

toegekende geld daadwerkelijk wordt besteed aan leerlingenondersteuning 

- In ons samenwerkingsverband zijn de criteria voor middelenverdeling voor iedereen 

helder 

 

Schaal Vertrouwen (vijf stellingen) 

- Schoolbesturen zijn bereid elkaar te helpen, waar nodig.  

- Schoolbesturen houden zich aan de afspraken.  

- Schoolbesturen zijn open en transparant.  

- Schoolbesturen zijn geïnteresseerd in de behoeften van andere schoolbesturen.  

- Schoolbesturen hechten vooral waarde aan hun eigen doelen en belangen (omgepoold). 
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3 Schalen Landelijke inventarisatie jeugdhulp 

Schaal Gedeelde visie (zes stellingen) 

- Onderwijs en jeugdhulp hebben een gedeeld gevoel van urgentie van samenwerking  

- Onderwijs en jeugdhulp werken bewust samen aan een gezamenlijke visie  

- Onderwijs en jeugdhulp hebben dezelfde doelen voor leerlingen voor ogen  

- Onderwijs en jeugdhulp zijn het met elkaar eens over de aanpak van problematiek bij 

leerlingen 

- Onderwijs en jeugdhulp weten wat ze van elkaar kunnen verwachten  

- Belangen van kinderen en ouders gaan boven organisatiebelangen 

 

Schaal Onderling vertrouwen (zes stellingen) 

- Onderwijs en jeugdhulp hebben vertrouwen in elkaars deskundigheid  

- Onderwijs en jeugdhulp kunnen er van op aan dat de ander het werk goed doet  

- Onderwijs en jeugdhulp houden zich aan de onderlinge afspraken  

- Onderwijs en jeugdhulp geven elkaar inzicht in hun werkwijze  

- Onderwijs en jeugdhulp nemen elkaar serieus als samenwerkingspartner  

- Onderwijs en jeugdhulp hebben persoonlijk contact 

 

Schaal Randvoorwaarden (zes stellingen) 

- Onderwijs en jeugdhulp hebben voldoende tijd om samen te werken  

- De onderlinge samenwerking is in taak- of functieomschrijvingen benoemd  

- Onderwijs en jeugdhulp hebben voldoende kennis van elkaars werkveld  

- Onderwijs en jeugdhulp kunnen gemakkelijk met elkaar in contact treden  

- De communicatie tussen onderwijs en jeugdhulp is goed geregeld  

- Onderwijs en jeugdhulp maken gebruik van elkaars deskundigheid  

Schaal Sturing op samenwerking (zes stellingen)  

- Het is duidelijk wie verantwoordelijk is voor de samenwerking tussen onderwijs en 

jeugdhulp 

- Onderwijs en jeugdhulp zijn beiden actief in de samenwerking  

- Er is een heldere taakverdeling tussen onderwijs en jeugdhulp  

- Het is duidelijk bij wie de casusregie is belegd  

- Afspraken over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp zijn vastgelegd  

- Onderwijs en jeugdhulp kunnen elkaar aanspreken op het nakomen van afspraken  

Schaal borging (acht stellingen)  

- Het ondersteuningsplan en het jeugdplan zijn op elkaar afgestemd  

- Er zijn heldere afspraken over onderwijszorgarrangementen  

- Er zijn heldere afspraken over de toegang tot gespecialiseerde jeugdhulp  

- Er zijn heldere afspraken over de aanpak van thuiszitters  

- Er zijn heldere afspraken over wat het onderwijs en wat gemeenten betalen  

- Er zijn gezamenlijke doelstellingen geformuleerd voor de aansluiting tussen onderwijs 

en jeugdhulp 

- Het behalen van doelstellingen wordt gezamenlijk gemonitord  

- Onderwijs en gemeente herijken hun beleid op basis van monitoring & evaluatie  
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Schaal meerwaarde (twaalf stellingen)  

- Maatwerk: leerlingen krijgen de hulp en ondersteuning die ze nodig hebben  

- Tijdige inzet van hulp en ondersteuning voor leerlingen  

- Thuisnabije hulp en ondersteuning, dicht bij de eigen leefomgeving  

- Tevredenheid van ouders over hulp en ondersteuning  

- Preventie van problematiek bij leerlingen  

- Minder leerlingenvervoer  

- Minder thuiszitters  

- Minder leerplicht vrijstellingen  

- Minder verwijzingen naar het speciaal onderwijs  

- Minder verwijzingen naar gespecialiseerde zorg  

- Vermindering van administratieve lasten voor professionals  

Vermindering van de werkdruk voor professionals 
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Bijlage bij hoofdstuk 3 

1 Variabelen in extra analyses Monitor Scholen 

 

Vragenlijst voor schoolleiders 

Tabel 1 – Tevredenheid over financiën i.v.m. passend onderwijs 

In hoeverre bent u tevreden over … bao vo 

• de hoeveelheid geld die de school krijgt / beschikbaar heeft voor passend onderwijs  

• de manier waarop het bestuur het geld voor passend onderwijs verdeelt over de scholen  

• de manier waarop u zich moet verantwoorden over de inzet van de middelen voor  

 passend onderwijs  

• de manier waarop de middelen voor passend onderwijs besteed worden in uw school 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

x 

 

x 

Antwoordmogelijkheden variëren van  

1 (‘heel ontevreden’) tot 5 (‘heel tevreden’) 

Aantal items: 

Cronbachs alpha: 

4 

.76 

4 

.68 

Tabel 2 – Professionaliseringsbeleid op school 

In hoeverre zijn de onderstaande uitspraken van toepassing op het beleid rond 

professionalisering passend onderwijs op uw school? 

bao vo 

• Professionalisering wordt systematisch aangepakt 

• Het team wordt betrokken bij de keuze van professionaliseringsactiviteiten 

• Professionalisering sluit aan bij het schoolondersteuningsprofiel 

• Professionalisering sluit aan bij het integraal personeelsbeleid en is gekoppeld  

 aan specifieke taken 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

x 

Antwoordmogelijkheden variëren van  

1 (‘niet of nauwelijks’) tot 5 (‘zeer sterk’) 

Aantal items: 

Cronbachs alpha: 

4 

.80 

4 

.84 

Tabel 3 - Teamcultuur 

In hoeverre zijn de onderstaande uitspraken van toepassing op het team op uw school? bao vo 

• Leraren vragen elkaar (informeel) advies over onderwijs aan leerlingen met extra 

 ondersteuningsbehoeften  

• In het team wordt overlegd over de aanpak van leerproblemen 

• In het team wordt overlegd over de aanpak van gedragsproblemen 

• In het team wordt overlegd over de beste manier om ouders van leerlingen  

 met extra ondersteuningsbehoeften bij de aanpak te betrekken 

x 

 

x 

x 

x 

 

x 

 

x 

x 

x 

 

Antwoordmogelijkheden variëren van  

1 (‘niet of nauwelijks’) tot 5 (‘zeer sterk’) 

Aantal items: 

Cronbachs alpha: 

4 

.90 

4 

.88 

 

  



94 

Tabel 4 – Rol van samenwerkingsverband en bestuur in professionalisering en competenties 
van leraren i.v.m. passend onderwijs 

In hoeverre bent u tevreden over … bao vo 

• De rol van het samenwerkingsverband wat betreft professionalisering van leraren 

 voor passend onderwijs 

• De rol van het bestuur wat betreft professionalisering van leraren voor passend 

 onderwijs 

• Uw eigen professionaliseringsbeleid op school wat betreft passend onderwijs 

• De huidige deskundigheid van de leraren op uw school wat betreft passend  

 onderwijs 

x 

 

x 

 

x 

x 

x 

 

x 

 

x 

x 

Antwoordmogelijkheden variëren van  

1 (‘heel ontevreden’) tot 5 (‘heel tevreden’) 

Aantal items: 

Cronbachs alpha: 

4 

.71 

4 

.68 

Tabel 5 – Mogelijkheden om aan zorgplicht te voldoen 

Wat geldt voor uw school ten aanzien van de zorgplicht? bao vo 

• Wij zijn goed in staat om aan de zorgplicht te voldoen 

• Afspraken over verantwoordelijkheden rondom de zorgplicht zijn duidelijk voor ons 

• Het schoolbestuur helpt indien nodig bij de uitvoering van de zorgplicht 

• Het samenwerkingsverband treedt op tegen ontwijking van de zorgplicht 

• Het samenwerkingsverband biedt ondersteuning bij het zoeken van een  

 passende school voor een leerling 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

x 

x 

Antwoordmogelijkheden variëren van  

1 (‘helemaal niet het geval’) tot 5 (‘heel sterk het geval’) 

Aantal items: 

Cronbachs alpha: 

5 

.69 

5 

.66 

Tabel 6 - Zorgplicht / thuiszitters: uitvoering 

In hoeverre bent u tevreden over … bao vo 

• Hoe met de zorgplicht wordt omgegaan in uw bestuur 

• Hoe met de zorgplicht wordt omgegaan in uw samenwerkingsverband 

• De samenwerking met andere scholen bij uitvoering van de zorgplicht  

• De samenwerking met anderen bij het oplossen van thuiszitters 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Antwoordmogelijkheden variëren van  

1 (‘heel ontevreden’) tot 5 (‘heel tevreden’) 

Aantal items: 

Cronbachs alpha: 

4 

.82 

4 

.77 

Tabel 7 - Zorgplicht / thuiszitters: mogelijkheden 

In hoeverre bent u tevreden over … bao vo 

• De mogelijkheden van uw eigen school voor het opnemen van leerlingen die van  

 een andere basisschool / vo-school komen 

• De mogelijkheden van uw eigen school voor het opnemen van leerlingen die van  

 een school voor speciaal basisonderwijs / (voortgezet) speciaal onderwijs komen 

x 

 

x 

x 

 

x 

Antwoordmogelijkheden variëren van  

1 (‘heel ontevreden’) tot 5 (‘heel tevreden’) 

Aantal items: 

Cronbachs alpha: 

2 

.75 

2 

.71 
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Tabel 8 - Onenigheid met ouders  

Doen zich wel eens situaties van onenigheid voor tussen school en ouders van leerlingen met 

extra ondersteuningsbehoeften, over … 

bao vo 

• De mogelijkheid om de leerling op de school toe te laten 

• Een doorverwijzing naar een andere school, omdat de school geen passend  

 aanbod kan bieden 

• Het aanbod aan extra hulp of ondersteuning 

• Een verwijzing naar het speciaal basisonderwijs of het (voortgezet) speciaal  

 onderwijs 

• Een verwijzing naar een bovenschoolse voorziening 

• De inhoud van een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) 

x 

x 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

x 

Antwoordmogelijkheden variëren van  

1 (‘nooit’) tot 5 (‘vaak’) 

Aantal items: 

Cronbachs alpha: 

6 

.85 

6 

.82 
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Vragenlijst voor intern begeleiders en ondersteuningscoördinatoren 

Tabel 9 - Administratie en procedures zijn belastend  

De administratie/registratie en procedures voor leerlingen met  

extra ondersteuningsbehoeften … 

bao vo 

• vragen veel (bijvoorbeeld dubbel) papierwerk 

• zijn ingewikkeld om uit te voeren 

• kosten mij weinig tijd (*) 

• gaan ten koste van mijn andere taken 

• doe ik vaak in mijn vrije tijd 

x 

x 

x 

 

 

x 

x 

x 

x 

x 

Antwoordmogelijkheden variëren van  

1 (‘helemaal niet van toepassing’) tot  

5 (‘helemaal van toepassing’’) 

Aantal items: 

Cronbachs alpha: 

3 

.68 

5 

.75 

Tabel 10 - Administratie en procedures zijn zinvol   

De administratie/registratie en procedures voor leerlingen met  

extra ondersteuningsbehoeften … 

bao vo 

• zijn op onze school helder geregeld 

• helpen om goede hulp aan deze leerlingen te bieden 

• zijn belangrijk voor een goede ondersteuning van leerlingen op school 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Antwoordmogelijkheden variëren van  

1 (‘helemaal niet van toepassing’) tot  

5 (‘helemaal van toepassing’’) 

Aantal items: 

Cronbachs alpha: 

3 

.70 

3 

.74 

Tabel 11 – Professionaliseringsbeleid op school 

In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken over uw school? bao vo 

• Er is gericht professionaliseringsbeleid (in verband met passend onderwijs) 

• De leraren hebben voldoende mogelijkheden om hun kennis en vaardigheden  

 op het gebied van onderwijs (aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften)  

 te onderhouden of uit te breiden 

• De leerkrachten worden systematisch op de hoogte gesteld van mogelijke  

 nascholing (gericht op passend onderwijs) 

• Van de leraren wordt verwacht dat zij tijdens scholing opgedane kennis delen met 

 collega’s 

x 

x 

 

 

x 

 

x 

 

x 

x 

 

 

x 

 

x 

Antwoordmogelijkheden variëren van  

1 (‘zeer mee oneens’) tot 5 (‘zeer mee eens’) 

Aantal items: 

Cronbachs alpha: 

4 

.62 

4 

.77 

 

  



  

97 

Tabel 12 - Pedagogisch-didactische competenties in het team 

 bao vo 

• Kan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften bij de groepsactiviteiten  

 betrekken 

• Kan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften duidelijk maken wat zij/hij  

 van hen verwacht 

• Kan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften tot gewenst gedrag stimuleren 

• Kan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften op constructieve manier  

 aanspreken op ongewenst gedrag 

• Kan rustig blijven in stress-situaties 

• Kan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften motiveren voor hun leertaken 

• Kan conflicten beheersbaar maken door balans tussen corrigeren en negeren van  

 gedrag 

• Kan op adequate wijze omgaan met leerlingen met beperkingen (zoals ADHD,  

 autisme, gedragsproblemen) 

• Kan een adequaat plan van aanpak maken 

• Kan effecten van een plan van aanpak vaststellen 

• Kan een plan van aanpak bijstellen 

• Kan effectieve leergesprekken voeren met leerlingen met extra  

 ondersteuningsbehoeften 

• Kan beoordelen welke leerstof of materialen de leerling met extra  

 ondersteuningsbehoeften ondersteunen in zijn/haar ontwikkeling 

• Kan de didactische behoefte van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften  

 vertalen in concrete doelen 

• Kan zijn instructie afstemmen op de behoefte of leerstijl van de leerlingen 

• Is in staat een gerichte planning van leeractiviteiten te maken voor leerlingen met  

 extra ondersteuningsbehoeften 

x 

 

x 

 

x 

x 

 

x 

x 

x 

 

x 

 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

 

x 

x 

x 

 

x 

 

x 

x 

 

x 

x 

x 

 

x 

 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

 

x 

x 

Antwoordmogelijkheden variëren van 1 (‘minder dan 

1/3 van het team’) tot 3 (‘meer dan 2/3 van het team’) 

Aantal items: 

Cronbachs alpha: 

16 

.94 

16 

.93 
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Tabel 13 - Competenties van het team op het gebied van scholing 

 bao vo 

• Kan initiatieven nemen om zichzelf verder te ontwikkelen op het gebied van  

 onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften 

• Is bereid te werken aan eventuele tekorten in kennis en vaardigheden in het  

 hanteren van leerproblemen 

• Is bereid te werken aan eventuele tekorten in kennis en vaardigheden in het  

 hanteren van gedragsproblemen 

• Kan de eigen mogelijkheden en grenzen als leraar benoemen 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Antwoordmogelijkheden variëren van 1 (‘minder dan 

1/3 van het team’) tot 3 (‘meer dan 2/3 van het team’) 

Aantal items: 

Cronbachs alpha: 

4 

.81 

4 

.82 

Tabel 14 - Competenties van het team in communicatie met ouders 

 bao vo 

• Is in staat tot constructief overleg met ouders van leerlingen met extra  

 ondersteuningsbehoeften 

• Kan ouders/verzorgers gerichte informatie geven over hun kind 

• Kan naar ouders/verzorgers luisteren en hun inbreng serieus nemen 

• Kan ouders/verzorgers stimuleren en motiveren om bij te dragen aan de  

 ontwikkeling van hun kind 

x 

 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

Antwoordmogelijkheden variëren van 1 (‘minder dan 

1/3 van het team’) tot 3 (‘meer dan 2/3 van het team’) 

Aantal items: 

Cronbachs alpha: 

4 

.82 

4 

.88 

Tabel 15- Beschikbare tijd voor interne begeleiding / coördinatie van ondersteuning  

In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken over uw school? bao vo 

• Ik heb als intern begeleider / zorgcoördinator voldoende tijd om leraren te adviseren 

 bij het onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften 

• Ik heb als intern begeleider / zorgcoördinator voldoende tijd om leraren te  

 ondersteunen bij het onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften 

• Ik heb als intern begeleider / zorgcoördinator voldoende tijd om lessen te bezoeken 

x 

 

x 

 

x 

x 

 

x 

 

x 

Antwoordmogelijkheden variëren van  

1 (‘zeer mee oneens’) tot 5 (‘zeer mee eens’) 

Aantal items: 

Cronbachs alpha: 

3 

.84 

3 

.85 

Tabel 16 - Externe ondersteuning: samenwerkingsverband 

 bao vo 

• Het samenwerkingsverband biedt onze school goede diagnostische ondersteuning 

 op het gebied van leerlingenzorg 

• Het samenwerkingsverband biedt onze school waar nodig goede ondersteuning 

 voor leraren bij het onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften 

• Het samenwerkingsverband heeft waar nodig voldoende bovenschoolse  

 voorzieningen voor leerlingen op mijn school  

x 

 

x 

 

x 

x 

 

x 

 

x 

Antwoordmogelijkheden variëren van  

1 (‘zeer mee oneens’) tot 5 (‘zeer mee eens’) 

Aantal items: 

Cronbachs alpha: 

3 

.75 

3 

.74 
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Tabel 17 – De school kan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften ondersteunen 

 bao vo 

• Op onze school lukt het om leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften te  

 bieden wat zij nodig hebben 

• Op onze school lukt het om de ondersteuning van leerlingen in te passen in het  

 onderwijs 

• Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften zijn bij ons op school goed op hun 

 plek 

x 

 

x 

 

x 

x 

 

x 

 

x 

Antwoordmogelijkheden variëren van  

1 (‘zeer mee oneens’) tot 5 (‘zeer mee eens’) 

Aantal items: 

Cronbachs alpha: 

3 

.81 

3 

.66 

Tabel 18 - Preventie en aanpak: gedrag (bao) / gedrag en leerproblemen (vo) 

 bao vo 

• Programma’s of methodieken die zich richten op preventie van gedragsproblemen 

• Programma’s of methodieken die zich richten op aanpak van gedragsproblemen 

• Programma’s of methodieken die zich richten op sociale veiligheid 

• Programma’s of methodieken die zich richten op dyslexie 

• Programma’s of methodieken die zich richten op dyscalculie 

x 

x 

x 

 

x 

x 

 

x 

x 

Antwoordmogelijkheden variëren van  

1 (‘niet’) tot 4 (‘in ruime mate’) 

Aantal items: 

Cronbachs alpha: 

3 

.83 

4 

.70 

Tabel 19 - Preventie en aanpak: sociaalemotioneel 

 bao vo 

• Faalangsttraining 

• Training in sociale vaardigheden 

• Weerbaarheidstraining 

• Anti-pestprogramma 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Antwoordmogelijkheden variëren van  

1 (‘niet’) tot 4 (‘in ruime mate’) 

Aantal items: 

Cronbachs alpha: 

4 

.74 

3 

.71 

Tabel 20 - Functie van het Schoolondersteuningsprofiel 

In hoeverre speelt het schoolondersteuningsprofiel op uw school een rol bij de onderstaande 

activiteiten?  

bao vo 

• periodieke afstemming in het team over de ondersteuning die de school kan 

 bieden 

• inventariseren van de aanwezige expertise in het team en de 

 professionaliseringsbehoefte 

• communicatie met ouders over welke ondersteuning ze kunnen verwachten 

• communicatie met het team over welke ondersteuning de leerkrachten  

 moeten kunnen bieden 

x 

 

x 

 

x 

x 

x 

 

x 

 

x 

x 

Antwoordmogelijkheden variëren van  

1 (‘niet’) tot 4 (‘in ruime mate’) 

Aantal items: 

Cronbachs alpha: 

4 

.87 

4 

.85 
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Tabel 21 - Werkzame factoren in de samenwerking met jeugdhulp  

In hoeverre is het volgende van toepassing op de samenwerking met jeugdhulp? bao vo 

• Er is continuïteit in personen 

• Het is duidelijk bij wie de casusregie is belegd 

• Er is een goede bereikbaarheid 

• Er zijn korte lijnen 

• Er zijn korte wachttijden voor jeugdhulp 

• Er is voldoende tijd om samen te werken 

• Er is voldoende kennis van elkaars werkveld 

• We maken gebruik van elkaars deskundigheid 

• Er is voldoende terugkoppeling vanuit jeugdhulp 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Antwoordmogelijkheden variëren van  

1 (‘helemaal niet zo’) tot 5 (‘helemaal zo’) 

Aantal items: 

Cronbachs alpha: 

9 

.91 

9 

.94 

Tabel 22 - Werkzame factoren in de samenwerking met de gemeente   

In hoeverre is het volgende van toepassing op de samenwerking met de gemeente? bao vo 

• Er is continuïteit in personen 

• Er is een goede bereikbaarheid, we kunnen makkelijk met elkaar in contact komen 

• Er zijn korte lijnen 

• Zaken worden snel opgepakt 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Antwoordmogelijkheden variëren van  

1 (‘helemaal niet zo’) tot 5 (‘helemaal zo’) 

Aantal items: 

Cronbachs alpha: 

4 

.87 

4 

.94 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



  

101 

2 Variabelen Monitor Samenwerkingsverbanden 2018 

Tabel 23 - Consensus 

In hoeverre gelden de volgende stellingen voor uw samenwerkingsverband?  

• De schoolbesturen hebben een gedeelde visie op passend onderwijs.  

• De schoolbesturen staan achter de doelen van het samenwerkingsverband  

• De schoolbesturen zijn het met elkaar eens over de verdeling van de financiële middelen van het 

 samenwerkingsverband.  

• De schoolbesturen zijn het met elkaar eens over de manier waarop toewijzing van  

 onderwijsondersteuning georganiseerd is.  

• De schoolbesturen zijn het met elkaar eens over de invulling van het ondersteuningsplan.  

• Er is draagvlak onder de schoolbesturen over de wijze waarop besluiten worden genomen binnen het 

 samenwerkingsverband 
 

Antwoordmogelijkheden variëren van 1 tot 5; α = .88 (po) en .93 (vo) 

Tabel 24 - Vertrouwen 

In hoeverre gelden de volgende stellingen voor uw samenwerkingsverband? 

• Schoolbesturen zijn bereid elkaar te helpen, waar nodig  

• Schoolbesturen houden zich aan de afspraken  

• Schoolbesturen zijn open en transparant 

• Schoolbesturen zijn geïnteresseerd in de behoeften van andere schoolbesturen 

• Schoolbesturen hechten vooral waarde aan hun eigen doelen en belangen 

(gespiegeld) 
 

Antwoordmogelijkheden variëren van 1 tot 5; α = .70 (po en vo) 

Tabel 25 – Duidelijk financieel beleid 

In hoeverre gelden de volgende stellingen voor uw samenwerkingsverband? 

• In ons samenwerkingsverband spelen discussies over de middelenverdeling die voortkomen uit eigen 

 belang van besturen (gespiegeld) 

• In ons samenwerkingsverband heeft de ondersteuningsplanraad goed zicht op ons financieel beleid 

• In ons samenwerkingsverband hebben we een systeem waarmee besturen zich verantwoorden over de 

 inzet van hun middelen 

• In ons samenwerkingsverband zijn we er zeker van dat het aan schoolbesturen toegekende geld  

 daadwerkelijk wordt besteed aan leerlingenondersteuning 

• In ons samenwerkingsverband zijn de criteria voor middelenverdeling voor iedereen helder  
 

Antwoordmogelijkheden variëren van 1 tot 5; α = .74 (po)  en α = .56 (vo) 
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Tabel 26 - Toewijzing 

In hoeverre gelden de volgende stellingen voor uw samenwerkingsverband? 

Onze huidige procedures voor toewijzing van onderwijsondersteuning: 

• zijn gebaseerd op vaste regels/criteria 

• zijn eenduidig voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de toewijzing (toewijzers) 

• maken heldere beslissingen mogelijk 

• zijn transparant voor scholen 

• zijn transparant voor ouders 

• zorgen ervoor dat duidelijk is wie waarop recht kan doen gelden 

• zorgen voor gelijke rechten bij gelijke ondersteuningsvragen binnen het samenwerkingsverband 

• zorgen voor gelijke rechten bij gelijke ondersteuningsvragen over samenwerkingsverbanden heen 

• garanderen dat iedereen die zorg nodig heeft, die ook krijgt toegewezen 

Antwoordmogelijkheden variëren van 1 tot 5; α = .91 (po) en α = .86 (vo) 

Tabel 27 – Centrale – decentrale sturing 

Hoe zou u de middelenverdeling, dienstenaanbod en regie binnen uw samenwerkingsverband plaatsen in het 

continuüm tussen decentraal en centraal? 

• middelenverdeling 

• dienstenaanbod 

• regie 
 

Antwoordmogelijkheden variëren van 1 (decentraal) tot 10 (centraal) 

Tabel 28 – Verevening 

Het bedrag dat het samenwerkingsverband in 2020 minder of meer ontvangt dan in 2014 
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Bijlage bij hoofdstuk 4 

Tabellen behorend bij hoofdstuk 4.3 
 

 Type instelling 

 ROC AOC of Vakinstelling 

Wel doorverwijzen 26,5% 17,6% 

Niet doorverwijzen 73,5% 82,4% 

N 102 17 

*X2 = 0,225; P = 0,635 

 

 Omvang van de instelling 

 < 10.000 studenten > 10.000 studenten 

Wel doorverwijzen 22,4% 27,9% 

Niet doorverwijzen 77,6% 72,1% 

N 58 61 

*X2 = 0,225; P = 0,636 

 

 Afbakening van doelgroep passend onderwijs 

 BREED SMAL 

Wel doorverwijzen 22,4% 29,4% 

Niet doorverwijzen 77,6% 70,6% 

N 67 51 

*X2 = 0,429; P = 0,513 

 

 Hoe ziet het toelatingsbeleid van de instelling eruit? 

 Eén centraal toelatingsbeleid Combinatie van centraal en 

decentraal toelatingsbeleid 

Wel doorverwijzen 24,7% 27,8% 

Niet doorverwijzen 75,3% 72,2% 

N 81 36 

*X2 = 0,015; P = 0,902 

 

 In welke mate speelt de aard en ernst van handicap of 

beperking een rol in de toelating van nieuwe studenten? 

 Geen of weinig Wisselend, veel of heel veel 

Wel doorverwijzen 20,0% 29,5% 

Niet doorverwijzen 80,0% 70,5% 

N 45 61 

*X2 = 0,783; P = 0,376 

 

 In welke mate speelt het beroep op extra ondersteuning door 

school een rol in de toelating van nieuwe studenten? 

 Geen of weinig Wisselend, veel of heel veel 

Wel doorverwijzen 23,7% 31,0% 

Niet doorverwijzen 76,3% 69,0% 

N 76 29 

*X2 = 0,271; P = 0,603 
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 In welke mate speelt de belasting van het onderwijsteam een 

rol in de toelating van nieuwe studenten? 

 Geen of weinig Wisselend, veel of heel veel 

Wel doorverwijzen 20,6% 34,2% 

Niet doorverwijzen 79,4% 65,8% 

N 68 38 

*X2 = 1,719; P = 0,190 

 

 In welke mate speelt de belasting van medestudenten een rol 

in de toelating van nieuwe studenten? 

 Geen of weinig Wisselend, veel of heel veel 

Wel doorverwijzen 26,4% 26,7% 

Niet doorverwijzen 73,6% 73,3% 

N 87 15 

*X2 = 0,000; P = 1,000 

 

 In welke mate speelt de geschiktheid voor beroep een rol in 

de toelating van nieuwe studenten? 

 Geen of weinig Wisselend, veel of heel veel 

Wel doorverwijzen 37,5% 23,6% 

Niet doorverwijzen 62,5% 76,4% 

N 16 89 

*X2 = 0,741; P = 0,389 

 

 In welke mate speelt de kans op een stageplaats een rol in de 

toelating van nieuwe studenten? 

 Geen of weinig Wisselend, veel of heel veel 

Wel doorverwijzen 31,0% 22,7% 

Niet doorverwijzen 69,0% 77,3% 

N 29 75 

*X2 = 0,398; P = 0,528 

 

 In welke mate speelt de kans op behalen van het diploma een 

rol in de toelating van nieuwe studenten? 

 Geen of weinig Wisselend, veel of heel veel 

Wel doorverwijzen 25,5% 25,4% 

Niet doorverwijzen 74,5% 74,6% 

N 47 59 

*X2 = 0,000; P = 1,000 

 
 In welke mate speelt de kans op werk een rol in de toelating 

van nieuwe studenten? 

 Geen of weinig Wisselend, veel of heel veel 

Wel doorverwijzen 22,9% 25,8% 

Niet doorverwijzen 77,1% 74,2% 

N 35 62 

*X2 = 0,006; P = 0,938 
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 Is het toelatingsbeleid voldoende duidelijk en richtinggevend 

voor medewerkers? 

 Ja Nee 

Wel doorverwijzen 26,4% 22,2% 

Niet doorverwijzen 73,6% 77,8% 

N 91 18 

*X2 = 0,005; P = 0,942 

 Is voor medewerkers binnen uw instelling duidelijk wanneer 

een student wel of niet toegelaten kan worden? 

 Ja Nee 

Wel doorverwijzen 25,0% 30,0% 

Niet doorverwijzen 75,0% 70,0% 

N 100 10 

*X2 = 0,000; P = 1,000 

 
 Is voor medewerkers (bv. intakers) binnen uw instelling 

duidelijk welke ondersteuning aan een student toegezegd 

kan worden bij de toelating? 

 Ja/meestal Soms wel, soms niet/meestal 

niet 

Wel doorverwijzen 24,4% 26,1% 

Niet doorverwijzen 75,6% 73,9% 

N 86 23 

*X2 = 0,000; P = 1,000 
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Bijlage bij hoofdstuk 7 

Bijlage 2 – Variabelen in de extra analyses op leerresultaten 

 

Afhankelijke variabelen: 

1e analyse: vaardigheidsscore Rekenen-wiskunde (LOVS) groep 4, 6, 8 

2e analyse: vaardigheidsscore Begrijpend lezen (LOVS) groep 4, 6, 8 

 

Onafhankelijke variabelen: 

• leerjaar (4, 6, 8) 

• leerkracht is vrouw 

• aantal jaren onderwijservaring leerkracht 

• aantal leerlingen in de klas, totaal 

• aantal leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften 

• percentage leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften 

• leerkracht voelt zich bij het onderwijs ondersteund door collega’s op school  

• oordeel leerkracht over ondersteuning door intern begeleider 

• oordeel leerkracht over beschikbare faciliteiten bij taal-rekenen 

• activiteiten leerkracht gericht op aansluiten bij verschillen 

• self-efficacy leerkracht 

• zelfinschatting mogelijkheden leerkracht om extra ondersteuning te bieden 

• mate waarin leerkracht leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften belastend vindt 

• attitudes van leerkracht ten aanzien van passend onderwijs 

• oordeel ib’er over pedagogisch-didactische competenties team 

• oordeel ib’er over scholingsbereidheid team 

• oordeel ib’er over competenties team in het omgaan met ouders 

• ib’er: beschikbaarheid methode/aanpak gericht op preventie / aanpak 

gedragsproblemen 

• ib’er: beschikbaarheid methode/aanpak gericht op sociaalemotionele ontwikkeling 

• oordeel ib’er over ondersteuning vanuit samenwerkingsverband 

• oordeel ib’er over ondersteuning vanuit jeugdhulp 

• percentage leerlingen uit achterstandsgroepen op school 

 

Voor meer informatie over de variabelen, zie: 

Smeets, E., Ledoux, G., & Van Loon-Dikkers, A.L.C. (2019). Passend onderwijs op school en in 

de klas. Tweede meting in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Bijlagen. Nijmegen: 

KBA Nijmegen / Amsterdam: Kohnstamm Instituut.  
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