
Wet- en regelgeving
Jaargang 8   I   nummer 5   I   november 2020

Hoogbegaafdheid vereist 
expertise leerkracht

LEERKRACHTEN

Koppeling van 
onderwijs en zorg

PRAKTIJK

Hoe wordt dit 
veroorzaakt?

GROEI VSO

Passend 
Onderwijs

   
   

    
    THEMA

Voortg
e

ze
t (speciaal) o

nder
w

ij
s 

Jan Bijstra: 
"We signaleren vanuit het s(b)o een grotere doorstroom naar vso basis/kader, 
 waar vroeger meer leerlingen uitstroomden naar regulier vmbo bbl/kbl."
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Uitstroom v(s)o

Uitstroomperspectieven 
(v)so in Noord-Nederland
De Onderwijsinspectie onderzoekt jaarlijks de uitstroom van (voortgezet) speciaalonderwijs-

scholen. In deze prestatieanalyse brengt de Inspectie vier indicatoren in kaart: einduitstroom, 

tussentijdse uitstroom, juiste match en bestendigheid uitstroom (zie kader). Sinds schooljaar 

2012-2013 inventariseert en analyseert speciaalonderwijs-organisatie RENN4 (Regio Gronin-

gen) zelf ook de uitstroomgegevens van haar scholen. Wat valt er over de periode tussen 2012 

en 2019 te concluderen en welke trends zijn er te bespeuren?  De cijfers en conclusies zijn op-

gesplitst naar drie typen scholen: REC Cluster 4, REC Cluster 3 en SBO. De sbo-resultaten zijn 

daarbij extra interessant omdat de Onderwijsinspectie sbo-scholen in haar prestatieanalyse 

niet meeneemt.

Tussentijdse uitstroom (vooral van-

uit cluster 4) neemt af

Vanuit de cluster 3- en de sbo-scho-

len is er door de jaren heen geen 

noemenswaardige tussentijdse 

uitstroom te melden. Tussentijdse 

uitstroom komt eigenlijk alleen 

voor in cluster 4. Bij het so-cluster 

4 neemt de tussentijdse uitstroom 

gestaag af: verliet in de eerste drie 

schooljaren tussen de 40% en de 

60% tussentijds de RENN4-scholen, 

in de jaren 2017-2018 en 2018-

2019 is dat geslonken naar 25%. 

Ook bij vso-cluster 4 is ditzelfde 

patroon te zien (zie figuur 1). Sta-

tistisch zijn beide trends significant, 

dat wil zeggen niet of nauwelijks 

aan toeval toe te schrijven. 
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Praktijk

Einduitstroom s(b)o naar regulier of speciaal? 

Het percentage sbo-einduitstroom naar een vso-school 

is laag (tussen de 4 en 10%) en blijft over de jaren 

heen constant. Het is een vast patroon dat ongeveer 

50% van de sbo-leerlingen in de einduitstroom naar 

het praktijk-onderwijs gaat en 

40% naar vmbo basis (bbl) 

of kader (kbl). Vrijwel alle 

cluster 3-leerlingen van RENN4 

gaan naar vso arbeidsmatige 

dagbesteding of vso arbeid/

praktijk. 

Cluster 4-leerlingen die de 

RENN4-scholen verlaten, gaan 

steeds vaker naar een andere 

so-school (tussentijds) of naar 

een vso-school (eind). Hier 

zien we een flinke (statistisch 

significante) stijging van respectievelijk 25% naar 70% 

en van 50% naar 80% (zie figuur 2, oranje en blauwe 

lijn). Uit het gegeven dat RENN4 ieder jaar wel blijft vol-

doen aan de Inspectienorm, mogen we concluderen dat 

deze doorstromingstrends ook landelijk zichtbaar zijn. 

Leerlingen verblijven vaker en langer in het (v)so. Clus-

ter 4-leerlingen blijven tussentijds veelal in het cluster 

4-onderwijs; een enkele keer gaan zij naar een cluster 

3-school. In de einduitstroom is 

(vso) vmbo bbl/kbl duidelijk de 

favoriet. Daarbij lijkt er een trend 

zichtbaar: het percentage uit-

stroom naar vmbo bbl/kbl wordt 

met de jaren lager en naar vso 

vmbo bbl/kbl hoger. Eenzelfde 

trend is te zien tussen praktijk-

onderwijs en vso arbeid/praktijk: 

het percentage naar het praktijk-

onderwijs neemt af en naar vso 

arbeid/praktijk toe. Ieder jaar 

zijn er wel leerlingen die uitstro-

men naar een wat hoger niveau: (vso) vmbo gl/tl, (vso) 

havo of (vso) vwo. Het percentage schommelt tussen de 

20% en 35%; er is geen duidelijke trend te zien.

Indicatoren uitstroom (v)so

1 Einduitstroom (wat is de vervolgbestemming aan het eind van de basis- of middelbare school?)

2

Tussentijdse uitstroom (waar gaan leerlingen naartoe wanneer zij eerder dan normaal de [v]so-school 

verlaten?). 

• so-school: positieve beoordeling als substantieel deel leerlingen schooltraject vervolgt in regulier onderwijs

• vso-school: positieve beoordeling als groot deel leerlingen naar diplomagericht vervolgonderwijs  

   (mbo, hbo, universiteit) gaat in plaats van in arbeidsproces terechtkomt (regulier werk/beschermde 

   werkomgeving). 

3
Match tussen gemiddelde IQ uitgestroomde leerlingen en niveau vervolgscholen (leerling met (boven)- 

gemiddeld IQ zou niet naar het praktijkonderwijs moeten uitstromen).

4
Bestendiging: positieve beoordeling als substantieel percentage leerlingen een jaar na uitstroom nog 

steeds op school van hetzelfde niveau zit.

De normen op basis waarvan een school een positief of negatief oordeel krijgt op de vier indicatoren, worden bepaald op basis van beschikbare 

landelijke informatie van de (v)so-scholen.

“Het vaste patroon is 
dat circa 50% van de 

sbo-leerlingen naar het 
praktijkonderwijs

gaat en 40% naar vmbo 
basis (bbl) of kader 

(kbl).”
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Vso: naar vervolgonderwijs of arbeid?

Het beeld in het vso is meer constant. Cluster 3-leerlin-

gen komen in de einduitstroom vooral terecht in een 

reguliere arbeidsplaats of in de arbeidsmatige dag-

besteding. Cluster 4-leerlingen die tussentijds uitstro-

men, gaan overwegend naar een andere vso-school: 

dat percentage ligt al meerdere jaren rond de 75% 

(grijze lijn). Het percentage vso-leerlingen dat naar 

arbeid uitstroomt, is ook vrij constant: tussen de 30 

en 40% (gele lijn). Rond de 60% van de tussentijdse 

uitstromers vso cluster 4 gaat naar (of blijft in) vso 

arbeid/praktijk of vso vmbo bbl/kbl. Als leerlingen wel 

naar het regulier onderwijs gaan, is dat weer vooral 

naar vmbo bbl/kbl. Het percentage leerlingen dat 

uitstroomt naar een wat hoger niveau, ligt tussen de 

15% en 25%, het grootste deel dan wel weer binnen 

het vso. In de einduitstroom gaat 60 à 70% van de 

vso-leerlingen naar het mbo en dan vooral naar mbo 

entree. De 30 à 40% die naar een vorm van arbeid 

gaat, komt terecht op een reguliere arbeidsplaats 

(rond de 15%), in een beschermde werkomgeving of 

in arbeidsmatige dagbesteding (beide rond de 10%). 

Over de jaren heen wisselen de percentages wat, maar 

er is geen trend zichtbaar. Einduitstroom naar hbo is 

door de jaren heen verwaarloosbaar.

Overeenstemming tussen IQ en niveau vervolgscholen

Door de jaren heen verandert het gemiddelde IQ van 

so cluster 4-leerlingen niet of nauwelijks. Bij de vso 

cluster 4-leerlingen zien we in de laatste drie jaren wel 

een significante stijging: het gemiddelde IQ wordt iets 

hoger. Dit laatste betekent overigens niet dat er meer 

vso-leerlingen uitstromen naar een hoger school-

niveau. Zowel de so als vso cluster 3- en 4-scholen van 

RENN4 voldoen ieder jaar aan de Inspectienorm. Met 

andere woorden: het gemiddelde niveau van de ver-

volgscholen is ieder jaar in overeenstemming met het 

gemiddelde IQ van de uitgestroomde leerlingen.

Bestendiging

Het percentage leerlingen dat een jaar na de uit-

stroom nog steeds op een school van hetzelfde niveau 

zit, varieert nogal, zowel bij de so- als de vso-leer-

lingen: zo is de bestendiging van vso-leerlingen in 

2015/16 69% en in het daaropvolgende jaar 51%. 

Een en ander heeft volgens de scholen voor een be-

langrijk deel te maken met de mate waarin leerlingen 

te achterhalen zijn. Ook de privacywetgeving speelt 

een rol: de vervolgscholen willen niet altijd gegevens 

aanleveren. RENN4 voldoet om die reden niet ieder 

jaar aan de Inspectienorm; worden de ‘onbekende’ 

leerlingen niet meegenomen in de berekeningen, dan 

wordt de norm meestal wel gehaald.

Conclusies (RENN4 Groningen)

Uitstroom sbo RENN4

In het sbo is er bijna geen tussentijdse uitstroom. 

Het percentage sbo-einduitstroom naar vso-vervolg-

onderwijs is laag (tussen de 4 en 10%) en blijft over 

de jaren heen constant. Het is een vast patroon dat 

ongeveer 50% van de sbo-leerlingen naar het praktijk-

onderwijs gaat en 40% naar vmbo basis (bbl) of kader 

(kbl). Dit is vergelijkbaar met het landelijk beeld.

Uitstroom so-cluster 3

Ook vanuit cluster 3 is er door de jaren heen geen 

noemenswaardige tussentijdse uitstroom te melden. 

Vrijwel alle cluster 3-leerlingen stromen door naar vso 

arbeidsmatige dagbesteding of vso arbeid/praktijk. 

Vso cluster 3-leerlingen komen in de einduitstroom 

vooral terecht in een reguliere arbeidsplaats of in de 

arbeidsmatige dagbesteding. Dit is vergelijkbaar met 

het landelijk beeld.

Uitstroom so cluster 4

De tussentijdse uitstroom (v)so is de afgelopen jaren 

flink teruggelopen. Die lag bij de start van passend 

onderwijs in 2013/14 nog hoog; meer dan 50% van 

de leerlingen stroomde tussentijds uit. So-leerlingen 

die nu tussentijds uitstromen, stromen voor bijna 70% 

uit naar een andere so-school. Dat is significant meer 

dan in 2013/14. Toen was dat slechts 25%. Datzelfde 

beeld zien we bij de einduitstroom so; waar vroeger 

iets meer dan 50% naar het vso doorstroomde, is 

dat in schooljaar 2018/19 gestegen naar 80%. In de 

einduitstroom so is vmbo bbl/kbl duidelijk de favoriet. 

Uitstroom v(s)o
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Daarbij lijkt er een trend zichtbaar: het percentage 

uitstroom naar vmbo bbl/kbl wordt met de jaren lager 

en naar vso vmbo bbl/kbl hoger. Eenzelfde trend is 

te zien tussen praktijkonderwijs en vso arbeid/prak-

tijk: het percentage uitstroom naar praktijkonderwijs 

wordt lager en dat naar vso arbeid/praktijk groeit. 

Minder uitstroom en meer doorstroom vso leidt ertoe 

dat er tegenwoordig meer leerlingen zijn die lang-

durig en zelfs hun hele schoolloopbaan in het (v)so 

cluster 4-onderwijs doorbrengen.

Discussie

Het speciaal onderwijs is schakelonderwijs: het stre-

ven is om leerlingen zo snel mogelijk weer terug te 

plaatsen in het regulier onderwijs. De cijfers van de 

afgelopen jaren wijzen echter anders uit: leerlingen 

stromen steeds minder vaak tussentijds uit en steeds 

meer leerlingen gaan van het so rechtstreeks naar het 

vso. Het speciaal onderwijs lijkt een plek te worden 

waar steeds meer leerlingen (bijna) hun gehele 

schoolcarrière verblijven. Het doel ‘zo snel mogelijk 

terugschakelen naar regulier onderwijs’ wordt steeds 

moeilijker haalbaar. Deze trend lijkt ook een bevesti-

ging van het veelgehoorde geluid dat de leerlingen-

populatie in het (v)so qua gedrag steeds moeilijker 

wordt. Dit hoeft geen verbazing te wekken: sinds de 

invoering van de rugzakbegeleiding blijven leerlingen 

met relatief goed hanteerbaar gedrag vaker op de 

reguliere school. Dit heeft tot gevolg dat gedragspro-

blematiek op de speciale school zich ‘verdicht’. Het 

streven naar ‘steeds inclusiever onderwijs’ zoals het 

recente rapport van de Onderwijsraad luidt, lijkt voor 

de huidige so-populatie nauwelijks haalbaar.

Een andere belangrijke constatering is dat er de 

afgelopen jaren weinig veranderd is in de zin dat 

leerlingen gemiddeld genomen ‘hoger’ uitstromen. 

Daarbij stellen we vast dat de leerlingenpopulatie 

qua gemiddeld IQ weinig is veranderd. In overeen-

stemming met wat de Onderwijsinspectie vraagt, zet 

RENN4 de laatste tien jaar expliciet in op de didacti-

sche ontwikkeling van leerlingen. Voorlopig vinden we 

dat dus nog niet terug in de cijfers. De vraag is dan in 

hoeverre het door de Onderwijsinspectie zo belang-

rijk geachte IQ iets zegt over de mogelijkheden van 

leerlingen om een schoolniveau te halen dat overeen-

stemt met dat IQ. Andere factoren zoals de ernst van 

de gedragsproblemen lijken een dergelijk traject in de 

weg te staan.

RENN4 hanteert als streefcriterium voor bestendiging 

80%. De cijfers laten zien dat dat lang niet altijd 

wordt bereikt. Het verzamelen van bestendigingsgege-

vens was voor scholen altijd al een uitdaging en sinds 

de invoering van de wet AVG is die uitdaging alleen 

maar groter geworden. De vraag is in hoeverre deze 

indicator van de Onderwijsinspectie zinvol is. Daar 

komt bij dat streefpercentages in feite weinig zeggen: 

we zouden moeten weten hoe leerlingen daadwerke-

lijk functioneren in de klas op het gebied van leren 

en gedrag. Dat maakt het verzamelen van gegevens 

vanwege diezelfde AVG nog lastiger.

Tot slot: sbo-leerlingen stromen grotendeels uit 

naar het regulier onderwijs en na een jaar zitten de 

meesten daar nog. Dit roept de vraag op waarom de 

meeste van deze leerlingen niet ‘gewoon’ regulier 

basisonderwijs konden volgen.
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