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Managementsamenvatting  

In dit rapport wordt, aansluitend op het inhoudelijke rapport van COOL 

Speciaal (Ledoux e.a., 2012b), verslag gedaan van een reeks secundaire analyses 

op bestaande onderzoeksdata met als doel een stand van zaken te geven rond 

de situatie van zorgleerlingen in het primair onderwijs in Nederland. Deze 

stand van zaken kan in de toekomst gebruikt worden om veranderingen na de 

invoering van Passend onderwijs tegen af te zetten. Het onderzoek is 

gefinancierd door NWO/BOPO (grant 413-11-010). 

 

Zorgleerlingen 

De analyses zijn uitgevoerd op gegevens die afkomstig zijn uit het COOL5-18 

cohortonderzoek (Driessen e.a., 2009, 2012) in het regulier basisonderwijs en 

uit het ‘parallelle’ onderzoek COOL-Speciaal, in speciaal basisonderwijs en bij 

clusters 3 en 4 van het speciaal onderwijs (Ledoux e.a., 2012a). 

In deze onderzoekingen is de leerkrachten gevraagd het zogenaamde 

Zorgprofiel in te vullen. Bij COOL-Speciaal had dat verzoek betrekking op alle 

leerlingen in het onderzoek. Bij het regulier basisonderwijs hoefde het 

zorgprofiel alleen ingevuld te worden voor leerlingen die als zorgleerlingen 

werden beschouwd. Daarbij werd de volgende omschrijving gegeven: een 

zorgleerling is een leerling 

- voor wie een individueel handelingsplan bestaat, en/of 

- voor wie een specifieke aanpak of extra hulp nodig is, en/of 

- die een specifiek probleem of beperking heeft 

 

Via invullen van het zorgprofiel hebben de leerkrachten uit het regulier 

basisonderwijs aangegeven dat zij ongeveer 23% van hun leerlingen als 

zorgleerling beschouwen. 
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In het zorgprofiel werden 38 mogelijke beperkingen genoemd, waarvan de 

leerkracht kon aangeven of de leerling die beperking in lichte, behoorlijke of 

ernstige mate had. Deze zijn vervolgens geclusterd tot een tiental typen 

problemen (zie Hoofdstuk 2 van dit rapport), namelijk: externaliserend 

probleemgedrag; internaliserend probleemgedrag; problematische 

werkhouding; communicatieproblemen; verstandelijke beperking en/of 

vertraagde ontwikkeling; leerachterstand; lichamelijke beperking; dyslexie; 

autisme of verwante stoornis; hoogbegaafdheid. De meest genoemde 

problemen in het basisonderwijs zijn leerachterstand, een problematische 

werkhouding en internaliserende (sociaalemotionele) problematiek. 

 

Bij negen van de tien zorgleerlingen is geen sprake van enkelvoudige 

problematiek. Er blijkt een veelheid aan combinaties van problemen voor te 

komen. Het is gelukt om ook voor zulke combinaties van problemen nog een 

zinvolle typologie te maken (zie Ledoux e.a., 2012b). Het werken daarmee in 

analyses blijkt echter lastig, omdat het aantal leerlingen per combinatie al 

gauw te klein wordt voor bijvoorbeeld vergelijkingen tussen schoolsoorten. 

 

Een complicerend element is dat het niet alleen gaat om welke problemen een 

leerling heeft, maar ook in welke mate dat het geval is, volgens de indeling 

licht-behoorlijk-ernstig. Voor de afzonderlijke typen problemen hebben we 

daarvoor een goede maat kunnen construeren. De resultaten daarvan laten zien 

dat voor vrijwel elk type probleem het regulier basisonderwijs te maken heeft 

met lichtere problemen dan het SBO en het SO en dat binnen het SBO en het SO 

de zwaarste problemen gerapporteerd worden in cluster 3, daarna in cluster 4 

en daarna in het SBO. 

 

De ernst van de problemen ook vaststellen voor combinaties van problemen 

bleek echter niet doenlijk; het knelpunt van te kleine subgroepen doet zich 

daarbij namelijk versterkt voor. Als alternatief zijn daarom ook analyses 

uitgevoerd met een variabele zorgzwaarte. In deze zorgzwaarte wordt niet 

meer gekeken naar de specifieke problematiek van een leerling, maar wordt het 

aantal problemen geteld en elk van die problemen gewogen naar de mate 

waarin de leerling er mee te maken heeft. De zorgzwaarte neemt dus toe met 

het aantal problemen én met de ernst van elk van deze problemen 

afzonderlijk.  
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Naast deze beoordeling van leerkrachten of en in welke mate de leerling een 

zorgleerling is, wordt in diverse analyses ook gebruik gemaakt van ‘smallere’ 

definities, zoals de vraag of de leerling in aanmerking komt voor leerlingge-

bonden financiering, of deze ambulante ondersteuning krijgt, of er een 

procedure tot verwijzing naar speciaal (basis)onderwijs loopt en of er een 

beschikking voor LWOO of praktijkonderwijs is afgegeven. 

 

Uit het onderzoek bleek dat de stabiliteit van het ‘label’ zorgleerling niet groot 

is. Bijna een kwart van de leerlingen is in de ene meting wel en in de andere 

niet als zorgleerling bestempeld. Een op de acht was zowel in COOL1 als in 

COOL2 zorgleerling. Veranderingen zijn er vooral in de middenbouw. 

 

De huidige situatie van zorgleerlingen 

In dit onderzoek (en het eerdere onderzoek rondom COOL Speciaal) komen 

verschillende aspecten naar voren die een beeld geven van de huidige situatie 

van zorgleerlingen in het primair onderwijs. In toekomstig onderzoek –  na de 

invoering van Passend onderwijs – kan op deze aspecten worden nagegaan of 

er sprake is van veranderingen op die punten. We noemen hier kort de 

onderzochte aspecten. 

 

Cognitieve prestaties: toetsscores in regulier basisonderwijs, speciaal 

basisonderwijs en cluster 4 van het speciaal onderwijs. Bij cluster 3, 4 en SBO 

zijn ook inschattingen van leerkrachten bekend van het niveau van (cognitief) 

functioneren van leerlingen, in vergelijking met regulier basisonderwijs. Bij 

deze cognitieve prestaties scoren in regulier basisonderwijs de zorgleerlingen 

gemiddeld lager dan de niet-zorgleerlingen. Leerlingen in speciaal (basis) 

onderwijs halen gemiddeld nog weer lagere scores, bij cluster 4 echter wel 

hoger dan in SBO. 

 

Sociaal-emotionele variabelen, gemeten bij leerlingen in groep 5 en 8 en in SBO 

en cluster 4: welbevinden met leerkracht en met medeleerlingen, zelfvertrou-

wen op school en taakmotivatie. Alle typen zorgleerlingen scoren hier 

gemiddeld lager dan de niet-zorgleerlingen uit regulier basisonderwijs. 

Leerlingen uit cluster 4 scoren steeds het laagst. 

 

Sociaal-emotionele variabelen, gemeten bij leerkrachten (via het leerlingprofiel, 

dat voor alle leerlingen is ingevuld): gedrag, werkhouding en relatie tussen 
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leerkracht en leerling.  Gedrag en werkhouding worden bij zorgleerlingen in 

het algemeen als minder goed beoordeeld, er is meer sprake van conflict en 

afhankelijkheid in de relatie leerkracht-leerling en er is minder sprake van 

nabijheid. Op de meeste van deze aspecten worden de leerlingen uit speciaal 

basisonderwijs en clusters 3 en 4 ook minder beoordeeld dan de zorgleerlingen 

in het regulier basisonderwijs. 

 

Ontwikkeling door de tijd: bij zowel de sociaal-emotionele als de cognitieve 

ontwikkeling is nagegaan hoe deze verloopt tussen de eerste en tweede meting 

van COOL. Daarbij is nader onderzocht welke verschillen er op dit punt zijn 

tussen leerlingen die bij beide metingen steeds óf wel óf niet als zorgleerling 

worden gezien en leerlingen die van ‘label’ wisselen. Opvallend is dat leerlingen 

die pas bij de tweede meting als zorgleerling worden gezien bij de eerste 

meting al relatief lage scores behaalden, zowel sociaal-emotioneel als cognitief. 

 

Onderwijsloopbanen: in het basisonderwijs is informatie verzameld over 

zittenblijven en verwijzing naar speciaal (basis)onderwijs; in het voortgezet 

onderwijs over instroomniveau, diplomering, verblijfsduur en drop-out. De 

zorgleerlingen uit regulier basisonderwijs hebben op al deze aspecten 

beduidend ongunstiger loopbanen dan de niet-zorgleerlingen. 

 

Verschillen tussen scholen in de cognitieve resultaten die zij met hun 

zorgleerlingen behalen. Zowel in speciaal (basis)onderwijs als in het regulier 

basisonderwijs blijken op dit punt grote verschillen tussen scholen te bestaan. 

Na controle voor verschillen in leerlingeninstroom worden deze verschillen 

doorgaans wel kleiner, maar zij verdwijnen niet. Verschillen tussen leerlingen 

zijn dus van belang ter verklaring van de behaalde toetsscores, maar tegelijk 

blijven er nog duidelijke verschillen tussen de scholen bestaan in de resultaten 

van hun zorgleerlingen. Dit geldt nog het sterkste voor de zorgleerlingen uit 

groep 2 van het regulier basisonderwijs. 

 

Klassamenstelling: aandeel zorgleerlingen in de klas en gemiddelde zwaarte 

van hun problematiek.  In het algemeen werd hier gevonden dat het aandeel 

zorgleerlingen geen negatieve invloed uitoefent op de cognitieve prestaties van 

zowel andere zorgleerlingen als de niet-zorgleerlingen, maar dat er wel een 

klein negatief  effect is van zorgzwaarte op de toetsscores van niet-
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zorgleerlingen: hoe complexer en zwaarder de problematiek van de 

zorgleerlingen, des te lager de toetsscores van de niet-zorgleerlingen. Dit wijst 

er dus op dat het aandeel zorgleerlingen op zich geen groot probleem oplevert, 

maar de ernst en complexiteit van de problematiek van die leerlingen mogelijk 

wel. 

  

De startsituatie van de nieuwe samenwerkingsverbanden 

In het rapport wordt ook ingegaan op de startsituatie in de 77 nieuwe 

samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs. Naast relevante kengetallen 

zijn daarbij ook kwaliteitsoordelen van de Inspectie van het onderwijs, die van 

belang zijn voor het onderwijs aan zorgleerlingen, aan de orde gekomen. 

 

Er zijn aanzienlijke verschillen tussen de nieuwe samenwerkingsverbanden in 

omvang, het percentage leerlingen in het speciaal basisonderwijs en cluster 3 

en 4 van het speciaal onderwijs en het percentage leerlingen met leerlingge-

bonden financiering. Het percentage leerlingen in speciaal basisonderwijs, 

cluster 3 en 4 samen varieert van 2,7 tot 6,6; het percentage lgf-leerlingen 

varieert van 0 tot 2. 

 

De oordelen van de Inspectie van het onderwijs laten een ongunstig beeld zien 

bij de vraag of leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zich ontwikkelen 

naar hun mogelijkheden. Bij bijna twee derde van de samenwerkingsverbanden 

heeft minder dan een derde van de beoordeelde scholen op dit punt van de 

inspecteur een voldoende gekregen. De Inspectie oordeelt positiever over de 

mate waarin leraren de aangeboden leerinhouden afstemmen op de verschillen 

in ontwikkeling tussen leerlingen, de mate waarin de voortgang in de 

ontwikkeling van de leerlingen systematisch wordt gevolgd en geanalyseerd en 

de mate waarin de zorg planmatig wordt uitgevoerd.  

 

Raadpleging experts 

Enkele uitkomsten van het onderzoek en mogelijke beleidsimplicaties daarvan 

zijn tenslotte begin 2013 voorgelegd aan een panel van deskundigen. De 

resultaten daarvan zijn verwerkt in het afsluitende discussiehoofdstuk van dit 

rapport. 
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1 Inleiding 

Jaap Roeleveld, Guuske Ledoux, Ed Smeets 

1.1 Achtergrond  

In dit onderzoek wordt verslag gedaan van een reeks secundaire analyses op 

bestaande onderzoeksdata met als doel een stand van zaken te geven rond de 

situatie van zorgleerlingen in het primair onderwijs in Nederland. Achtergrond 

daarvan is de behoefte bij het beleid om, bij de invoering van Passend 

onderwijs, een vorm van nulmeting te hebben waartegen de eventuele effecten 

van Passend onderwijs kunnen worden afgezet. Het onderzoek is gefinancierd 

door NWO/BOPO (grant 413-11-010). 

 

Passend onderwijs is een complexe vernieuwingsoperatie die er voor moet 

zorgen dat elke zorgleerling een bij de behoeften passend onderwijsaanbod 

krijgt. Beleidsinstrumenten die daarvoor worden ingezet zijn onder meer 

invoering van een zorgplicht voor schoolbesturen, organisatie van zorg in 

samenwerkingsverbanden (SWV’s) die zowel regulier als speciaal onderwijs 

omvatten en budgetfinanciering. De inrichting van het onderwijsaanbod wordt 

niet voorgeschreven, de SWV’s en de schoolbesturen kunnen hierin eigen 

keuzes maken. De eigenlijke interventies zullen dus gaan variëren. Er vinden 

geen specifieke experimenten plaats; er is sprake van integrale en gelijktijdige 

landelijke invoering. 

 

Deze condities maken effectmetingen lastig (vgl. CPB, 2011;ECPO, 2011b). 

Verder complicerend is dat de beoogde effecten van Passend onderwijs op 

leerlingniveau niet nauwkeurig omschreven zijn (ECPO, 2010, 2011b; Ledoux, 
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21012). Er is niet gedefinieerd wat passend onderwijs eigenlijk is  (er zijn geen 

criteria voor een ‘passend onderwijsaanbod’) . Er is evenmin duidelijk 

geformuleerd wat de te bereiken doelen zijn, dat wil zeggen er is niet 

omschreven wanneer passend onderwijs als geslaagd kan worden beschouwd. 

Een beleidsverwachting is wel dat door Passend onderwijs meer zorgleerlingen 

in het regulier onderwijs zullen blijven/zullen worden opgenomen en dat 

deelname aan speciaal onderwijs (SO), voortgezet speciaal onderwijs ( VSO) en 

speciaal basisonderwijs (SBO)  zal afnemen. Verder is het een verwachting dat 

zorgleerlingen zich beter zullen ontwikkelen in het onderwijs en beter 

toegerust worden voor de arbeidsmarkt, door verhoging van de onderwijskwa-

liteit en de deskundigheid van leraren en door betere samenwerking tussen 

onderwijssectoren en tussen onderwijs en jeugdzorg (Ministerie van OCW 

2010;2011). Deze doelen zijn echter nog weinig specifiek. De vraag is hoe 

binnen deze context effecten van Passend onderwijs op leerlingen kunnen 

worden vastgesteld en waaruit een nulmeting voorafgaand aan de invoer van 

Passend onderwijs zou kunnen bestaan.  

 

Ledoux (2012) heeft recent de beleidstheorie achter Passend onderwijs 

uiteengelegd in twee centrale ketens. De ene keten bevat de beleidsinstrumen-

ten en beoogde beleidseffecten op het niveau van de inrichting van het stelsel, 

de andere op het niveau van de kwaliteit van het onderwijs aan zorgleerlingen. 

Doelen op leerlingniveau maken deel uit van de tweede keten, ze zijn 

omschreven als ‘leerresultaten van zorgleerlingen stijgen’. ‘zorgleerlingen 

halen vaker een diploma of certificaat’ en ‘zorgleerlingen verwerven vaker een 

betaalde plek op de arbeidsmarkt’.  

 

Voor de doelen op stelselniveau worden nulmetingen in gang gezet door de 

Evaluatie- en Adviescommissie Passend onderwijs. Voor de doelen op 

leerlingniveau gebeurt dit in het kader van onderzoek dat is uitgezet door de 

BOPO, De Programmeringscommissie Beleidsgericht Onderzoek Primair 

Onderwijs, in de programmalijn Passend onderwijs. Het onderhavige 

onderzoek valt onder het BOPO-programma. 

 

Het doel van dit onderzoek is het uitvoeren  van een nulmeting die dient als 

basis voor latere vergelijkingen, als Passend onderwijs zal zijn ingevoerd  (die 

invoering start medio 2013). Daarin onderscheiden we twee aspecten: 
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 (a) Ontwikkelingen in prestaties, sociaal-emotionele kenmerken en loopbanen 

van zorgleerlingen op landelijk niveau volgen in de tijd; hiermee in kaart 

brengen of er met de jaren (en dus met voortschrijdende ontwikkeling van 

Passend onderwijs) veranderingen optreden in de onderwijsposities van deze 

leerlingen. 

 

 (b) Nagaan welke verschillen optreden tussen samenwerkingsverbanden 

(SWV’s) in vormgeving van Passend onderwijs; vaststellen of deze verschillen 

samengaan met verschillen in prestaties, schoolwelbevinden en loopbanen van 

zorgleerlingen. 

 

In dit rapport ligt het accent op (a). We zullen echter ook een basis leggen voor 

(b), door voor de verschillende SWV’s in kaart te brengen wat hun startsituatie 

is wat betreft aandeel leerlingen in speciaal (basis)onderwijs, aandeel scholen 

met sterke of zwakke zorgstructuur en aandeel en type zorgleerlingen in het 

regulier onderwijs. Als zich hierin duidelijke verschillen voordoen, kan op 

grond hiervan een beredeneerde keuze worden gemaakt voor SWV’s die in 

aanmerking komen voor verder onderzoek waarin een relatie wordt gelegd 

tussen prestaties, schoolwelbevinden en loopbanen van zorgleerlingen 

enerzijds en vormgeving van zorgstructuren op SWV-niveau anderzijds.  

 

De databestanden waarmee de ontwikkelingen genoemd bij (a) gevolgd kunnen 

worden zijn de bestanden van de landelijke cohortonderzoeken COOL5-18 en 

COOL Speciaal. Door deze te combineren, kunnen verschillende vragen 

beantwoord worden; deze worden hierna verder uitgewerkt. 

 

Aansluiting bij bestaande kennis  

Verschillende onderzoeken hebben aanwijzingen opgeleverd dat zorgleerlingen 

in het reguliere basisonderwijs op cognitief gebied meer vorderingen maken 

dan vergelijkbare leerlingen in het speciaal basisonderwijs (Peetsma e.a., 

2001;Jepma, 2003). Op sociaal- emotioneel gebied lijken zij echter minder 

gebaat bij handhaving in regulier onderwijs (Cooney e.a., 2006;Peetsma e.a., 

2001;Sontag e.a., 2007). In het eerder verschenen  inhoudelijke rapport van 

COOL-speciaal (Ledoux e.a., 2012b; zie ook Bijlage 4) is hier al over 

gerapporteerd en ook in dit onderzoek worden daar nadere gegevens over 

gepresenteerd. 
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Verder heeft onderzoek aangetoond dat er in landen waar een sterke 

decentralisatie heeft plaatsgevonden van beleid rond en financiering van 

voorzieningen voor zorgleerlingen grote verschillen tussen regio’s optreden in 

deelname aan speciaal onderwijs (Egelund, 2000;Smeets, 2007) en in het 

percentage leerlingen dat aangemerkt wordt als zorgleerling (Head & Pirrie, 

2007). Ook verschillen in bevolkingsdichtheid tussen stad en platteland spelen 

een rol (Egelund, 2000;Van Leeuwen, 2007, Pirrie e.a., 2006). In dit onderzoek 

hebben we hierover nieuwe informatie voor Nederland verzameld. 

 

Eerder onderzoek bij COOL Speciaal 

Aansluitend op de dataverzameling voor het onderzoek COOL Speciaal zijn 

reeds een aantal analyses gedaan die relevant zijn voor de beschrijving van de 

situatie van zorgleerlingen voorafgaand aan de invoering van Passend 

onderwijs. Deze zijn gerapporteerd in het inhoudelijke rapport van COOL 

Speciaal (Ledoux e.a, 2012b). Onderzoeksvragen daarbij waren: 

− Hoeveel zorgleerlingen bevinden zich in 2011 in welk type onderwijs 

(regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, cluster 3 en 4 van 

speciaal onderwijs)? 

− Is er op basis van relevante leerlingkenmerken een typologie te maken 

van zorgleerlingen in het onderwijs?  

− Welke prestaties taal, lezen, rekenen behalen leerlingen van elk type 

gemiddeld in de verschillende onderwijsvormen in 2011?  

− Zijn er ook leerlingen die niet presteren naar vermogen; welke criteria 

kunnen daarbij worden gehanteerd? 

− Wat is in 2011 het niveau van aspecten van sociaal-emotionele 

ontwikkeling van zorgleerlingen in verschillende zorgsettingen, en wat 

is voor verschillende groepen leerlingen de relatie tussen cognitieve 

prestaties en sociaal-emotionele kenmerken?  

 

In dit onderzoek wordt voortgebouwd op dit inhoudelijke rapport van COOL 

Speciaal. De belangrijkste bevindingen zijn daarom samengevat in Bijlage 4 van 

dit rapport. 
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1.2 Gegevens uit de cohortonderzoeken 

1.2.1 Beknopte beschrijving 

Voor de onderzoekingen in dit rapport maken we gebruik van gegevens uit 

twee metingen van het COOL5-18 cohortonderzoek en van gegevens uit COOL 

Speciaal. We geven hier een korte beschrijving van de onderzoeken en de 

gebruikte gegevens. Voor uitgebreidere informatie verwijzen we naar de 

technische rapporten van COOL5-18 (Driessen e.a., 2009; Driessen e.a., 2012) en 

het technisch en inhoudelijk rapport van COOL Speciaal  (Ledoux e.a., 2012a, 

Ledoux e.a., 2012b). Details over de gebruikte variabelen worden verderop in 

dit rapport steeds bij de analyses gegeven. 

 

Het COOL5-18 onderzoek vindt elke drie jaar plaats in zowel basis- als 

voortgezet onderwijs en is de opvolger van eerdere cohortonderzoeken  

(PRIMA en VOCL). De eerste meting heeft plaatsgevonden in schooljaar 

2007/2008 en de tweede meting in schooljaar 2010/2011. In het basisonder-

wijs worden bij de groepen 2, 5 en 8 achtergrondgegevens van de leerlingen 

verzameld en gegevens over een reeks cognitieve variabelen (toetsscores) en 

sociaal-emotionele variabelen (schaalscores gebaseerd op leerlingvragenlijsten 

en beoordelingen van leerlingen door leerkrachten). Naast dit standaardin-

strumentarium is in het basisonderwijs ook het onderzoeksinstrument 

‘zorgprofiel’ afgenomen. Hierin kunnen leerkrachten voor hun zorgleerlingen 

aangeven welke problematiek er bij die leerlingen speelt en in welke mate.  Bij 

de eerste meting is dit profiel, aanvullend, een jaar later afgenomen (Mulder 

e.a., 2009), bij de tweede meting gelijk met de overige dataverzameling 

(Driessen e.a., 2012). Met behulp van dit profiel kan geïdentificeerd worden 

welke leerlingen als zorgleerling worden aangemerkt (door hun leerkracht). 

Eenmaal geïndentificeerd, kunnen deze leerlingen binnen de longitudinale 

opzet van COOL5-18 verder gevolgd worden in hun schoolloopbaan, vooralsnog 

tot in het voortgezet onderwijs. 

 

In schooljaar 2010/2011 is, parallel aan het COOL5-18 onderzoek, ook 

vergelijkbaar onderzoek verricht bij scholen voor speciaal basisonderwijs en de 

clusters 3 en 4 van het speciaal onderwijs: COOL Speciaal. Ook hier zijn 

toetsscores en gegevens voor sociaal-emotionele variabelen verzameld bij 

leerlingen (met ongeveer de leeftijd van groep 5 en 8) en is het zorgprofiel, nu 

voor alle leerlingen, ingevuld (Ledoux e.a., 2012a). 
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Bij het COOL-onderzoek waren, per meting, ongeveer 550 scholen betrokken 

met ruim 35.000 leerlingen; bij COOL Speciaal gaat het om 63 scholen met 

bijna 2000 leerlingen. De steekproef basisscholen van COOL5-18 bestaat uit twee 

delen: een landeljke representatieve steekproef (de referentiesteekproef, 

ongeveer 400 scholen) en een extra steekproef waarin scholen met veel 

leerlingen uit achterstandsgroepen oververtegenwoordigd zijn (de aanvullende 

steekproef, ongeveer 150 scholen).  Afhankelijk van de onderzoeksvraag wordt 

in dit rapport de referentiesteekproef gebruikt of de totale steekproef (dus 

inclusief de aanvullende steekproef). In de verschillende hoofdstukken wordt 

dit nader toegelicht. 

 

1.2.2  Tussentijdse uitval van scholen en leerlingen 

Bij zowel de eerste als de tweede meting van COOL is sprake van een 

representatieve steekproef, waarmee een landelijke beeld van de stand van 

zaken in het basisonderwijs, onder meer met betrekking tot de positie van 

zorgleerlingen, kan worden gegeven. Deze steekproef omvat echter in beide 

metingen niet dezelfde scholen. Dit komt omdat er, zoals ook eerder bij de 

PRIMA-cohortonderzoeken het geval was, scholen zijn die het onderzoek te 

belastend vinden en niet (steeds) opnieuw willen deelnemen.  Bij de tweede 

meting van COOL ging het om uitval van ongeveer 40% van de scholen 

(Driessen e.a., 2012). Bij de nieuwe ronde zijn, ter compensatie van deze 

schooluitval, vervangende scholen voor het onderzoek geworven. 

 

Door deze schooluitval is er bij het longitudinaal volgen van leerlingen van de 

eerste naar de tweede meting ook sprake van een omvangrijke uitval 

(mortaliteit) uit de leerlingcohorten. Uit eerdere analyses is echter gebleken dat 

de uitval van scholen niet selectief is. De scholen, die niet langer mee willen 

doen met het onderzoek, verschillen niet systematisch van de scholen die wel 

blijven meedoen op kenmerken als de samenstelling van de leerlingpopulatie, 

denominatie, grootte en regio (bijv. Roeleveld & Portengen, 1998; Roeleveld & 

Vierke, 2003). 

 

Maar naast deze schooluitval is er ook sprake van een meer beperkte 

individuele uitval van leerlingen op de scholen die wel mee blijven doen aan 

het cohortonderzoek. Dat kan dan gaan om leerlingen die verhuisd zijn, maar 

ook om leerlingen die verwezen zijn naar het speciaal (basis)onderwijs. En het 
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kan gaan om zittenblijvers (en incidenteel leerlingen die een klas overslaan) en 

die daardoor niet meer in het driejaarlijkse ‘ritme’ van het onderzoek, met 

gegevensverzameling in groep 2, 5 en 8. passen. Deze individuele uitval van 

leerlingen is wel duidelijk selectief: het gaat doorgaans om zwakkere 

leerlingen, met minder gunstige cognitieve en sociaal-emotionele kenmerken. 

Verderop in dit rapport wordt in hoofdstuk 4 nader op deze uitgevallen groep 

leerlingen ingegaan. 

 

Bij het longitudinaal volgen van leerlingen tussen de eerste en de tweede 

meting van COOL (zoals dat in dit rapport in de hoofdstukken 2 en 3 gebeurt) 

moet dus bedacht worden dat deze groep leerlingen niet meer geheel 

representatief is. Dat betekent dat beschrijvende gegevens geen volledig 

correct landelijk beeld geven. Maar voor relaties tussen variabelen, zoals 

bijvoorbeeld de samenhang tussen zorgkenmerken van leerlingen en hun 

sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling, maakt het meer of minder 

representatief zijn van de onderzoeksgroep weinig uit (Hox, 1998). 

 

1.2.3 De definitie van zorgleerling 

In het onderzoeksvoorstel Prestaties en loopbanen van zorgleerlingen is 

onderscheid gemaakt tussen een ruime en een smalle definitie van 

zorgleerling. De ruime definitie bevat alle leerlingen die in het regulier 

basisonderwijs als zorgleerling worden beschouwd. Hiertoe behoren de 

rugzakleerlingen en de leerlingen waarvoor verwijzing naar SBO of SO wordt 

overwogen, maar ook al die leerlingen die speciale onderwijsbehoeften hebben 

waarin basisscholen zelf voorzien. Dit kunnen leerlingen zijn met allerlei 

problemen of behoeften, uiteenlopend naar aard en naar zwaarte. Deze brede 

doelgroep is niet identificeerbaar via eenduidige en gestandaardiseerd toe te 

passen definities. Dat is niet alleen zo in de toekomst, onder het regime van 

Passend Onderwijs, maar dat was altijd al het geval, ook onder het regime van 

het vigerende Weer Samen naar School beleid en daarvoor. Er was en is  geen 

officiële definitie van ‘zorgleerling’ in het basisonderwijs. Voor onderzoek naar 

prestaties en loopbanen van zorgleerlingen is het vanzelfsprekend wel nodig 

om een of andere definitie te hanteren. Zorgleerlingen moeten daarvoor 

immers kunnen worden onderscheiden van overige leerlingen. In het 

cohortonderzoek gebruiken we daarvoor al sinds 2005, toen de laatste meting 

van het Prima cohortonderzoek plaatsvond, de volgende omschrijving:  
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een zorgleerling is een leerling die een specifiek probleem of een speci-

fieke beperking heeft, en/of voor wie speciale zorg of aandacht nodig is, 

en/of voor wie een individueel handelingsplan is opgesteld.  

 

Deze omschrijving is ook gebruikt bij de eerste twee metingen van de opvolger 

van het Prima cohortonderzoek, COOL5-18, in 2008 en 2011. 

 

Met behulp van deze definitie selecteren leerkrachten van het regulier 

basisonderwijs in dit onderzoek hun zorgleerlingen, en per zorgleerling geven 

zij dan in het onderzoeksinstrument ‘zorgprofiel’ aan wat voor soort 

problemen of beperkingen het kind heeft en welke bijzonderheden voor dit 

kind gelden. Bij de problemen of beperkingen geeft de leerkracht ook aan of de 

betreffende leerling in lichte, matige of ernstige mate last heeft van een of 

meer voorgegeven onderwijsbelemmeringen (bijvoorbeeld ‘gebrekkige 

concentratie’, ‘slecht taalbegrip’, ‘faalangst’, ‘dyscalculie’; het zorgprofiel bevat 

in totaal ruim 30 mogelijke belemmeringen). Bij elke aangekruiste belemmering 

geeft de leerkracht bovendien aan of hiervoor sprake is van een officiële 

diagnose1. Daarnaast zijn nog een aantal aanvullende vragen gesteld, zoals over 

begeleiding door externe deskundigen. Hierdoor kunnen ook binnen de groep 

zorgleerlingen nadere onderscheidingen worden gemaakt. Met behulp van de 

vragen naar de officiële diagnose en de aanwezigheid van externe hulp kunnen 

smallere definities van zorgleerling worden gemaakt. 

 

Naast deze identificatie van zorgleerlingen via het zorgprofiel zijn voor alle 

leerlingen ook enkele relevante vragen ingevuld via het Leerlingprofiel, waarin 

de leerkrachten een reeks oordelen geven van elke afzonderlijke leerling. Dat 

betreft de vragen: 

- Is voor dit kind een ‘Rugzak’ beschikbaar? 

- Wordt voor dit kind ambulante begeleiding gegeven vanuit het speciaal 

onderwijs? 

- Loopt voor dit kind een procedure tot plaatsing in het speciaal 

(basis)onderwijs? 

                                                      

 
1  Opgemerkt dient te worden dat de bevraagde leerkrachten niet steeds goed op de hoogte lijken te 

zijn van het wel of niet bestaan van een officiële diagnose (zie hiervoor het inhoudelijke rapport 

van COOL speciaal; Ledoux e.a. 2012b) 
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- Volgt het kind een eigen leerlijn? 

 

Ook hiermee is het mogelijk om smallere definities van zorgleerlingen te 

onderzoeken. 

 

In dit rapport zullen bij verschillende analyses zowel de brede definitie als 

smallere definities gebruikt en vergeleken worden. Bovendien worden, 

uitgaande van de brede definitie, nadere typeringen gegeven van leerlingen met 

verschillende (combinaties van) zorgproblematiek.  Deze zijn preciezer 

beschreven in het inhoudelijke rapport van COOL Speciaal (Ledoux e.a., 2012b), 

en komen in dit rapport in Hoofdstuk 2 ook weer uitgebreid aan de orde. 

1.3 Opzet van het rapport 

Zoals gezegd willen we in dit rapport in de eerste plaats ontwikkelingen in 

prestaties, sociaal-emotionele kenmerken en loopbanen van zorgleerlingen op 

landelijk niveau volgen in de tijd. We hebben binnen dit brede onderwerp  een 

aantal verschillende aspecten onderzocht.  

 

Zo onderzoeken we in Hoofdstuk 2 de stabiliteit van de aanduiding van een 

leerling als zorgleerling: worden bij de eerste en de tweede meting van COOL 

dezelfde leerlingen als zorgleerling aangeduid of is er sprake van veel 

veranderingen daarin? Hierbij wordt ook gekeken naar verschillende typen 

zorgleerlingen, zowel op basis van de aanduidingen in het zorgprofiel (de 

brede definitie) als op basis van het leerlingprofiel (smallere definities). 

Onderzoek naar de stabiliteit van het label zorgleerling is van belang omdat 

het antwoorden geeft op op de vraag  wanneer een leerling voor een leerkracht 

een zorgleerling is (in het regulier onderwijs).  

 

Verder komt in Hoofdstuk 2 ook de ontwikkeling van zorgleerlingen op enkele 

sociaal-emotionele kenmerken van de leerlingen aan de orde. Daartoe worden 

weer gegevens uit zowel de eerste als de tweede meting van COOL gebruikt. 

Hoofdstuk 3 sluit daarbij aan; hierin staan de uitkomsten van analyses van de 

cognitieve ontwikkeling van de zorgleerlingen tussen deze metingen. In beide 
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hoofdstukken wordt een vergelijking gemaakt tussen zorgleerlingen  in 

regulier onderwijs en in SO en SBO2. 

In de volgende twee hoofdstukken worden de loopbanen van zorgleerlingen 

nader onderzocht. In Hoofdstuk 4 komt de loopbaan door het regulier 

basisonderwijs aan de orde. Door koppeling aan het onderwijsnummer kan 

voor een groot deel van de (zorg)leerlingen uit de eerste meting van COOL 

worden nagegaan in hoeverre er sprake is van zittenblijven of verwijzing naar 

speciaal (basis)onderwijs. Onderzocht is in hoeverre de loopbanen gunstiger of 

ongunstiger zijn voor verschillende typen zorgleerlingen. 

 

Hoofdstuk 5 geeft een beschrijving van de loopbanen van zorgleerlingen door 

het regulier voortgezet onderwijs. Ook hier zijn de loopbaangegevens 

verkregen door koppeling met het onderwijsnummer. 

 

In alle voorgaande analyses staan de individuele leerlingen centraal. In 

Hoofdstuk 6 en 7 ligt het accent op de omgeving van deze leerlingen: scholen 

en klassen. In Hoofdstuk 6 wordt nagegaan in hoeverre scholen verschillen in 

de resultaten die zij met zorgleerlingen behalen. Daarbij komen zowel de 

scholen voor (regulier) basisonderwijs aan de orde als de scholen voor speciaal 

basisonderwijs en cluster 3 en 4 van het speciaal onderwijs. Ook is  nagegaan 

in hoeverre het aandeel zorgleerlingen verschilt tussen basisscholen met een 

verschillende leerlingpopulatie, van meer kansarm tot meer kansrijk. 

 

In Hoofdstuk 7 staat de vraag centraal welke invloed het aandeel zorgleerlin-

gen in een klas en de zwaarte van hun problematiek heeft op de cognitieve 

prestaties en enkele sociaal-emotionele kenmerken van zowel de zorgleerlingen 

als de niet-zorgleerlingen.Hier kijken we dus ook naar het effect van de 

aanwezigheid van zorgleerlingen in de klas op de overige leerlingen.  

 

In Hoofdstuk 8 tenslotte wordt een beschrijving gegeven van de uitgangssitua-

tie van de samenwerkingsverbanden. Dit gebeurt in de vorm van een reeks 

kengetallen, waarmee het in de toekomst mogelijk wordt om veranderingen in 

de situatie van de samenwerkingsverbanden te onderzoeken. Ook worden 

                                                      

 
2 Het VSO is tot nu toe nog niet opgenomen in COOL Speciaal. 
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gegevens van de Inspectie van het Onderwijs gebruikt om de stand van zaken 

rond de kwaliteit van het onderwijs aan zorgleerlingen op scholen in de diverse 

samenwerkingsverbanden te bepalen. 

 

Het rapport wordt afgesloten met een samenvatting van de analyses en een 

discussie van de opbrengsten. In dit hoofdstuk zijn ook de opbrengsten 

verwerkt van een raadpleging van experts uit verschillende krijgen (beleid, 

wetenschap, Inspectie), die begin 2013 heeft plaatsgevonden. 
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2 Ontwikkeling in zorgprofiel en leerlingprofiel 

Ed Smeets, ITS 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een vergelijking gemaakt tussen de in COOL1 en COOL2 

verzamelde leerkrachtoordelen. Het betreft zorgprofielen en leerlingprofielen. 

Het zorgprofiel is ingevuld voor de leerlingen die volgens de leerkracht speci-

fieke onderwijsbehoeften hebben. In het leerlingprofiel geeft de leerkracht voor 

elke leerling informatie over een aantal leerlingkenmerken. Bij de vergelijking 

wordt een koppeling op leerlingnummer gemaakt, zodat de ontwikkeling in 

beeld wordt gebracht van leerlingen die in groep 2 of groep 5 zaten bij COOL1 

en die bij COOL2 respectievelijk in groep 5 en groep 8 zaten. Er is – tenzij 

anders aangegeven – gewerkt met de totale steekproef in plaats van de 

representatieve steekproef; dit om zoveel mogelijk zorgleerlingen in de 

analyses te kunnen betrekken en omdat het hier gaat om samenhangen en niet 

zozeer om een representatief beeld van percentages. 

2.2 Het zorgprofiel in COOL1 en COOL2 

Zowel in COOL1 als in COOL2 is de leerkrachten verzocht van alle leerlingen in 

hun klas aan te geven of zij de desbetreffende leerling al dan niet beschouwen 

als een ‘zorgleerling’ (zie Driessen e.a., 2009 en Driessen e.a., 2012). Daarbij is 

de volgende omschrijving gehanteerd: Een zorgleerling is een leerling voor wie 

een individueel handelingsplan bestaat en/of voor wie een specifieke aanpak of 

extra hulp nodig is en/of die een specifiek probleem of beperking heeft. 
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Het zorgprofiel dat in COOL1 is gehanteerd, telde 30 items; in COOL2 is een 

iets aangepaste versie voorgelegd, die 38 items omvatte. Bij elk item is de 

leerkracht verzocht aan te geven of de beschreven beperking niet, in lichte 

mate, in behoorlijke mate of in ernstige mate bij de leerling aanwezig was. 

Daarnaast is per item gevraagd of er op dat punt een officiële diagnose is 

gesteld. Het merendeel van de items kon worden ondergebracht in schalen van 

met elkaar samenhangende vormen van problematiek. Daarbij vormde de 

indeling die is gebruikt voor de vergelijking van de gegevens van COOL2 en de 

gegevens van COOL-Speciaal (Ledoux e.a., 2012b) het uitgangspunt. Tabel 2.1 

toont de schalen en de items die daarin zijn ondergebracht. Tabel 2.2 toont de 

items die niet in een schaal konden worden opgenomen. Het betreft vier items 

die wel inhoudelijk geclusterd kunnen worden, maar niet als schaal, en drie 

afzonderlijke items.  
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Tabel 2.1  Aard van de problematiek; schalen 

 COOL1 COOL2 

Externaliserend probleemgedrag   

ADHD (stoornis in de aandacht; overactief gedrag)  10  10 

Opstandig of antisociaal gedrag (ODD)  --  12 

Overactief, impulsief gedrag  19  22 

Agressief tegenover klasgenoten  26  30 

Bizar gedrag, of gedrag dat niet past bij de leeftijd  27  31 

Sterk storend voor anderen  28  32 

Is zelf een pester  30  34 

Internaliserend probleemgedrag   

Faalangstig  20  23 

Angstig, neerslachtig, depressief  21  24 

Teruggetrokken, komt niet tot contact met anderen  22  25 

Gebrek aan zelfvertrouwen, negatief beeld van zichzelf  23  26 

Gebrek aan weerbaarheid  24  27 

Gebrek aan sociale vaardigheden  25  28 

Wordt afgewezen en/of gepest door anderen  29  33 

Problematische werkhouding   

Gebrek aan motivatie, inzet  16  19 

Gebrek aan concentratie  17  20 

Laag werktempo  18  21 

Communicatieproblemen   

Spraak-/taalstoornis (vertraagde/verstoorde taalontwikkeling)  3  3 

Slecht taalbegrip  --  35 

Slechte uitdrukkingsvaardigheid  --  36 

Begrijpt anderen niet goed  --  37 

Zwak in auditief geheugen/auditieve verwerking  --  38 

Verstandelijke beperking en/of vertraagde ontwikkeling   

Downsyndroom  6  -- 

(Zeer) moeilijk lerend (verst. beperking, zwakbegaafd, 

Downsyndr.) 
 7  6 

Algehele vertraagde ontwikkeling   12  14 

Onzelfstandig  --  29 

Leerachterstand   

Achterstand in taal/lezen (resp. voorbereidend taal/lezen)  13  15 

Achterstand in rekenen (resp. voorbereidend rekenen)  14  16 

Achterstand in informatieverwerking  --  17 

Toelichting: de nummers verwijzen naar de itemnummers in het zorgprofiel 
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Tabel 2.2  Aard van de problematiek; inhoudelijk geclusterde en niet geclusterde afzonderlijke 

items 

 COOL1 COOL2 

Lichamelijke beperkingen   

Visuele handicap (blind of slechtziend)  1  1 

Auditieve handicap (doof of slechthorend)  2  2 

Motorische handicap (belemmering van beweging)  4  4 

Overige fysieke beperking (bijv. chronische ziekte, epilepsie)  5  5 

Afzonderlijke items   

Dyslexie  8  7 

Autisme en verwante stoornissen  11  11 

Hoogbegaafdheid  15  18 

Toelichting: de nummers verwijzen naar de itemnummers in het zorgprofiel 

 

 

Tabel 2.3 geeft een overzicht van het aantal items per schaal en van de 

bijbehorende betrouwbaarheidscoëfficiënten (Cronbachs α).  

 

 

Tabel 2.3  Betrouwbaarheid van en aantallen items in de schalen die de aard van de  

problematiek van de leerlingen weergeven 

 COOL1 COOL2 

 items items 

Externaliserend probleemgedrag  6  7 

Internaliserend probleemgedrag  7  7 

Problematische werkhouding  3  3 

Communicatieproblemen  1  5 

Verstandelijke beperking en/of vertraagde ontwikkeling  3  3 

Leerachterstand  2  3 

 COOL1 COOL2 

 α α 

Externaliserend probleemgedrag  .84  .82 

Internaliserend probleemgedrag  .78  .76 

Problematische werkhouding  .77  .76 

Communicatieproblemen  ---  .84 

Verstandelijke beperking en/of vertraagde ontwikkeling  .41  .49 

Leerachterstand  .62  .71 
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De betrouwbaarheid van de meeste schalen is goed. Bij de schaal ‘Verstandelij-

ke beperking en/of vertraagde ontwikkeling’ is deze echter te laag. Bovendien 

is er in deze schaal een aanpassing in de items geweest na COOL1. Verder is de 

schaal ‘Communicatieproblemen’ alleen in de data van COOL2 beschikbaar. In 

COOL1 was in deze categorie alleen het item ‘spraak-/taalstoornis’ opgenomen.  

 

COOL1 heeft gegevens opgeleverd van 19.496 leerlingen, COOL2 van 23.940 

leerlingen. Tabel 2.4 toont de aantallen leerlingen waarvan informatie 

beschikbaar is over het (volgens de leerkracht) al dan niet zorgleerling zijn, in 

COOL1 en COOL2. Tevens toont de tabel de percentages zorgleerlingen bij de 

genoemde twee afnamemomenten, in groep 2, 5, 8 en voor deze drie groepen 

samen. In COOL1 wordt 26 procent door de leerkracht als zorgleerling 

beschouwd; in COOL2 is dit iets lager, 23 procent. Bij beide metingen is het 

percentage zorgleerlingen volgens de leerkracht het hoogst in groep 5 (30 

procent in COOL1 en 27 procent in COOL2). In groep 8 ligt dit duidelijk lager: 

21 procent. Het verschil tussen COOL1 en COOL2 is vooral te vinden in groep 

2. Leerkrachten in COOL2 schatten daar het percentage zorgleerlingen 

aanzienlijk lager in dan hun collega’s in COOL1 deden (respectievelijk 20 en 26 

procent). Groep 5 scoort in COOL2 iets beter dan in COOL1. Bij groep 8 is het 

verschil te verwaarlozen.  

 

Tabel 2.4  Aantallen niet-zorgleerlingen en zorgleerlingen en aandeel zorgleerlingen;      

COOL1 en COOL2; totale steekproef en referentiesteekproef, per groep 

 

 

percentage 

zorgleerlingen 

aantal 

zorgleerlingen 

aantal niet-

zorgleerlingen 

aantal leerlingen 

totaal 

% zorgleerlingen 

ref.steekproef 

COOL1      

• groep 2  26,4%  1.895  5.294  7.189  25,8% 

• groep 5  29,8%  1.926  4.532  6.458  29,8% 

• groep 8  22,2%  1.296  4.553  5.849  20,7% 

• totaal  26,2%  5.117  14.379  19.496  25,6% 

COOL2      

• groep 2  21,0%  1.684  6.317  8.001  19,7% 

• groep 5  27,3%  2.296  6.100  8.396  27,1% 

• groep 8  21,7%  1.639  5.904  7.543  21,3% 

• totaal  23,5%  5.619  18.321  23.940  22,8% 

 



 

24 

 

 

In COOL1 ontbreekt informatie over de aard van de beperkingen bij 123 

zorgleerlingen; in COOL2 is dat het geval bij 121 zorgleerlingen. Deze 

leerlingen zijn bij de verdere analyses buiten beschouwing gelaten. Voor het 

volgen van de ontwikkeling van de leerlingen uit COOL1, specifiek gericht op 

het al dan niet zorgleerling zijn en op de aard en ernst van de beperkingen, 

komen de leerlingen van groep 2 en groep 5 in aanmerking. Als zij op dezelfde 

school zijn gebleven, als hun schoolloopbaan niet is vertraagd, als hun school 

aan COOL2 heeft deelgenomen en als in dat geval hun leerkracht de vragen 

over zorgleerlingen heeft ingevuld, dan kan een vergelijking worden gemaakt 

tussen hun situatie tijdens COOL1 en die tijdens COOL2 (afgaand op het 

oordeel van de leerkracht). Zij zaten dan bij de afname van COOL2 

respectievelijk in groep 5 en groep 8. Figuur 2.1 geeft een overzicht. 

 

 

Figuur 2.1  Aantallen niet-zorgleerlingen en zorgleerlingen in COOL1, overlap met COOL2 en 

niet in COOL1 opgenomen leerlingen van COOL2; per groep 

 

 

Groep 5 

(n=6.405)

• 1.873 zorgleerlingen

• 4.532 niet-zorgleerlingen

COOL1

Groep 8 

(n=5.828)

• 1.275 zorgleerlingen

• 5.453 niet-zorgleerlingen

Groep 2 

(n=7.962)

• 1.645 zorgleerlingen

• 6.317 niet-zorgleerlingen

COOL2 (overlap)

Groep 2 

(n=7.140)

• 1.846 zorgleerlingen

• 5.294 niet-zorgleerlingen

Groep 5 

(n=2.279)

• 585 zorgleerlingen

• 1.694 niet-zorgleerlingen

Groep 8 

(n=2.188)

• 447 zorgleerlingen

• 1.741 niet-zorgleerlingen

COOL2 (nieuw)

Groep 5 

(n=6.079)

• 1.673 zorgleerlingen

• 4.406 niet-zorgleerlingen

Groep 8 

(n=5.311)

• 1.148 zorgleerlingen

• 4.163 niet-zorgleerlingen
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Uit figuur 2.1 blijkt dat de overlap tussen COOL1 en COOL2 beperkt is, als de 

voorwaarde wordt gesteld dat er van beide meetmomenten informatie is over 

het al dan niet zorgleerling zijn en dat er voor de zorgleerlingen zorgprofielen 

beschikbaar zijn van zowel COOL1 als COOL2. Over het geheel genomen, 

resteren dan 4.467 leerlingen.3 Daarvan zijn er 1.032 (oftewel 23,1 procent) in 

COOL2 door de leerkracht als zorgleerling aangemerkt. Het betreft hier de 

totale steekproef. Als we ons zouden beperken tot de referentiesteekproef, zou 

het aantal leerlingen 3.667 bedragen. 

2.3 Aard en omvang van de problematiek 

Voordat we ons richten op de eerste onderzoeksvraag, geven we een overzicht 

van de aard en omvang van de problematiek. Dit overzicht is gebaseerd op de 

referentiesteekproef, zodat het een representatief beeld geeft van de 

leerlingenpopulatie in COOL1 en in COOL2. De meest genoemde problemen 

zijn een leerachterstand (bij 17 procent van de leerlingen in COOL1 en in 

COOL2), een problematische werkhouding (16 procent in COOL1 en 15 procent 

in COOL2) en internaliserende (sociaalemotionele) problematiek (16 procent 

van de leerlingen in COOL1 en 13 procent in COOL2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
3 Voor informatie over oorzaken van uitval van leerlingen, zie paragraaf 1.2.2 en hoofdstuk 4. 
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Tabel 2.5  Problematiek bij leerlingen, volgens inschatting door de leerkracht, naar ernst van 

de problemen; referentiesteekproef (15.624 leerlingen in COOL1 en 19.615 leerlingen in 

COOL2) 

 COOL1 COOL2 

 in lichte 

mate 

in behoor-

lijke mate 

in ernstige 

mate 

in lichte 

mate 

in behoor-

lijke mate 

in ernstige 

mate 

Geclusterde items       

• Leerachterstand  6,4%  5,8%  4,7%  7,3% 6,4%  2,9% 

• Problematische 

werkhouding 
 5,9%  5,4%  5,2%  6,2% 5,8%  2,5% 

• Internaliserend 

probleemgedrag 
 6,9%  5,1%  4,0%  7,1% 4,3%  1,7% 

• Communicatieproblemen        5,6% 4,2%  1,6% 

• Verstandelijke beperking 

en/of 

vertraagde ontwikkeling 

 3,9%  2,8%  1,6%  4,7% 3,3%  1,1% 

• Externaliserend 

probleemgedrag 
 3,3%  2,8% 

 3,6%  3,4% 3,1%  1,9% 

• Lichamelijke beperking  1,9%  0,8%  0,7%  1,7% 0,6%  0,4% 

Afzonderlijke items       

• Spraak-/taalproblematiek  2,2%  1,3%  1,1%    

• Dyslexie  1,2%  1,1%  1,7%  1,3% 1,7%  1,2% 

• Autisme en verwante 

stoornissen 
 1,0%  0,5%  0,8%  0,8% 0,6%  0,4% 

• Hoogbegaafdheid  0,8%  0,3%  0,5%  0,6% 0,4%  0,2% 
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Tabel 2.6  Problematiek bij leerlingen, voor zover minimaal in lichte mate optredend, volgens 

inschatting door de leerkracht, per groep;  referentiesteekproef (15.624 leerlingen in COOL1 

en 19.615 leerlingen in COOL2) 

 COOL1 COOL2 

 groep 2 groep 5 groep 8 groep 2 groep 5 groep 8 

Geclusterde items       

• Leerachterstand  17,8%  19,4%  12,9%  12,8%  20,7%  16,0% 

• Problematische 

werkhouding 
 17,4%  18,6%  12,8%  12,8%  17,9%  12,5% 

• Internaliserend 

probleemgedrag 
 16,6%  17,7%  13,8%  11,3%  15,1%  12,4% 

• Communicatieproblemen     12,6%  12,3%  9,3% 

• Verstandelijke beperking 

en/of 

vertraagde ontwikkeling 

 10,4%  7,6%  6,5%  9,2%  10,0%  8,0% 

• Externaliserend 

probleemgedrag 
 10,2%  10,7%  8,2%  7,8%  10,2%  7,3% 

• Lichamelijke beperking  4,6%  3,0%  2,3%  3,4%  3,1%  1,7% 

Afzonderlijke items       

• Spraak-/taalproblematiek  7,8%  3,3%  2,0%    

• Dyslexie  1,3%  5,8%  5,2%  0,8%  6,2%  5,6% 

• Autisme en verwante 

stoornissen 
 2,3%  2,1% 

 2,5%  1,3%  2,3%  2,0% 

• Hoogbegaafdheid  1,3%  1,9%  1,4%  0,7%  1,6%  0,9% 

 

 

Er zijn op alle punten significante verschillen tussen groepen, wat de 

beoordeling van het al dan niet voorkomen van de problematiek betreft, 

behalve bij autisme in COOL1. Daarbij valt op dat leerkrachten in groep 8 op 

veel punten duidelijk positiever oordelen dan leerkrachten in groep 5. Dat 

geldt onder meer voor leerachterstand, problematische werkhouding en 

externaliserende problematiek (tabel 2.6). 

2.4 De stabiliteit van het label ‘zorgleerling’ 

De eerste onderzoeksvraag die in dit hoofdstuk aan bod komt, is de vraag ‘Hoe 

stabiel is het label zorgleerling?’ Vervolgens wordt gevraagd of dit per type 

zorgleerling verschilt. Figuur 2.2 laat zien in hoeverre de zorgleerlingen en de 

niet-zorgleerlingen uit COOL1 drie jaar later hetzelfde ‘label’ kregen. Uit de 
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tabel kan worden opgemaakt dat 23 procent van de leerlingen tussen COOL1 

en COOL2 ‘van label is veranderd’4. Tussen groep 2 in COOL1 en groep 5 in 

COOL2 is er bij 26 procent een verandering geweest en tussen groep 5 in 

COOL1 en groep 8 in COOL2 20 procent. 

 

 

Figuur 2.2  Vergelijking van het label ‘zorgleerling’ in COOL1 en COOL2; per groep 

COOL1   COOL2 

Groep 2     Groep 5 

    

441 zorgleerlingen            216 zorgleerlingen (49%) 

   225 niet-zorgleerlingen (51%) 

   

1.838 niet-zorgleerlingen   369 zorgleerlingen (20%) 

   1.469 niet-zorgleerlingen (80%) 

Groep 5     Groep 8 

    

596 zorgleerlingen            304 zorgleerlingen (51%) 

   292 niet-zorgleerlingen (49%) 

   

1.592 niet-zorgleerlingen   143 zorgleerlingen (9%) 

   1.449 niet-zorgleerlingen (91%) 

Groep 2+5     Groep 5+8 

    

1.037 zorgleerlingen            520 zorgleerlingen (50%) 

   517 niet-zorgleerlingen (50%) 

   

3.430 niet-zorgleerlingen   512 zorgleerlingen (15%) 

   2.918 niet-zorgleerlingen (85%) 

 

 

Opvallend is dat de helft van de zorgleerlingen drie jaar later niet meer als 

zorgleerling wordt beschouwd. Dat geldt zowel voor leerlingen die tijdens 

                                                      

 
4  Er zijn 517 leerlingen van ‘zorgleerling’ naar ‘niet-zorgleerling’ gegaan en er zijn 512 leerlingen van 

‘niet-zorgleerling’ naar ‘zorgleerling’ gegaan. Bij elkaar opgeteld zijn dus 1.029 van de 4.467 

leerlingen ‘van label veranderd’, oftewel 23 procent. 
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COOL1 in groep 2 zaten als voor leerlingen die toen in groep 5 zaten. Daar 

staat tegenover dat 15 procent van de leerlingen die in COOL1 volgens de 

leerkracht geen extra zorg nodig hadden, in COOL2 wel door de leerkracht als 

zorgleerling wordt gezien. Het label ‘niet-zorgleerling’ blijkt tussen groep 2 en 

groep 5 minder stabiel dan tussen groep 5 en groep 8. De percentages die zijn 

overgegaan van geen extra zorg naar wel extra zorg bedragen respectievelijk 20 

(tussen groep 2 en groep 5) en 9 (tussen groep 5 en groep 8). 

 

We beschouwen een leerling hierna als zorgleerling als deze ofwel in COOL1, 

ofwel in COOL2 door de leerkracht als zorgleerling is aangemerkt. Dit is het 

geval bij 35 procent van de leerlingen, dus 65 procent is bij beide metingen 

door de leerkracht als ‘niet-zorgleerling’ beschouwd. Er zijn dan bij de 

zorgleerlingen drie categorieën te onderscheiden: 

1) zorgleerling in COOL1, geen zorgleerling in COOL2 (12 procent); 

2) geen zorgleerling in COOL1, wel zorgleerling in COOL2 (11 procent); 

3) zorgleerling in COOL1 en in COOL2 (12 procent). 

 

Bij categorie 1 en 2 is er dus geen sprake van een ‘stabiel label’. Bij categorie 1 

zou dit kunnen inhouden dat de problematiek in de afgelopen drie jaar is 

verdwenen, terwijl de problematiek bij categorie 2 juist in de afgelopen drie 

jaar tot ontwikkeling is gekomen. Het kan echter ook zijn dat de verschillen te 

maken hebben met verschillen in inschatting van de leerkrachten. Uitzonderin-

gen daargelaten, zullen de leerlingen tijdens COOL2 een andere leerkracht 

hebben gehad dan tijdens COOL1.  

 

Verschillen tussen ‘typen’ zorgleerlingen 

Bij de vraag naar de stabiliteit van het ‘label zorgleerling’, is de vervolgvraag 

gesteld of daarin verschillen optreden tussen typen zorgleerlingen. Om deze 

vraag te beantwoorden, stellen we voor de drie onderscheiden categorieën de 

gemiddelde zwaarte van de beperkingen vast per meetmoment. Het gaat 

daarbij om de zwaarte per beperking afzonderlijk. Op combinaties – negen van 

de tien zorgleerlingen hebben meer dan één probleem of beperking – gaan we 

later in.  

 

Tabel 1 in bijlage 1 toont de resultaten voor de groep die tijdens COOL1 in 

groep 2 en tijdens COOL2 in groep 5 zat.  De verschillen in de ernst van de 

problematiek, zoals ingeschat bij COOL1, zijn getoetst door middel van 
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variantieanalyse. Tabel 3 in bijlage 1 toont de resultaten van deze toetsing. Uit 

de vergelijking tussen de eerste en de derde categorie (dus leerlingen die bij 

COOL1 wel en bij COOL2 geen zorgleerling waren, vergeleken met leerlingen 

die bij beide metingen volgens de leerkracht zorgleerling waren) blijkt het 

volgende: Leerlingen die zowel bij COOL1 als bij COOL2 als zorgleerling zijn 

beoordeeld, zijn in COOL1 (toen ze in groep 2 zaten) qua externaliserende 

problematiek significant zwaarder ingeschat, evenals qua problematische 

werkhouding en qua verstandelijke beperking en/of vertraagde ontwikkeling. 

Bij de groep die tijdens COOL1 in groep 5 zat, treden op zes punten 

significante verschillen tussen de onderzochte categorieën op. De grootste 

verschillen zijn er bij leerachterstand en problematische werkhouding. 

 

Vervolgens is de vergelijking (in COOL2) gemaakt tussen de leerlingen die 

alleen bij COOL2 als zorgleerling zijn gemeld met de groep die zowel in COOL1 

als in COOL2 als zorgleerling is aangemerkt. Deze laat bij de leerlingen in 

groep 5 van COOL2 op alle punten significante verschillen in ernst van de 

problematiek in groep 2 zien, met uitzondering van dyslexie en hoogbegaafd-

heid (zie tabel 3 in bijlage 1). Ook hier zijn de verschillen het grootst bij 

externaliserende problematiek, verstandelijke beperking en/of vertraagde 

ontwikkeling en problematische werkhouding. Bij de leerlingen die tijdens 

COOL2 in groep 8 zaten, zijn de verschillen tussen de categorieën zorgleerlin-

gen beperkt. Alleen bij leerachterstand en bij verstandelijke beperking en/of 

vertraagde ontwikkeling zijn deze (net) significant. 

 

Tabel 2 in bijlage 1 toont de resultaten voor de leerlingen die bij de eerste 

meting in groep 5 zaten en bij de tweede meting in groep 8. Bij de leerlingen 

die tussen COOL1 en COOL2 in hun schoolloopbaan van groep 5 naar groep 8 

zijn gegaan, zijn er op tal van punten significante verschillen tussen de groep 

die zorgleerling is gebleven en de groep die dat in groep 8 (volgens de 

leerkracht) niet meer is (zie tabel 3 in bijlage 1). Dat is het geval bij de ernst 

van het internaliserende probleemgedrag, de problematische werkhouding, 

verstandelijke beperking en/of vertraagde ontwikkeling, leerachterstand, 

dyslexie en hoogbegaafdheid. De vergelijking tussen de groep die in COOL2 (in 

groep 8) voor het eerst als zorgleerling is aangemerkt en de groep die voorheen 

ook al zorgleerling was, laat bij COOL2 alleen significante verschillen zien op 
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de punten verstandelijke beperking en/of vertraagde ontwikkeling en 

leerachterstand.  

Over het geheel genomen, dus groep 2 en 5 in COOL1 en groep 5 en 8 in 

COOL2 overziend, blijken leerlingen die bij beide metingen zorgleerling waren, 

relatief gezien extra hoog te scoren op problematische werkhouding en 

verstandelijke beperking en/of vertraagde ontwikkeling, in vergelijking met 

zorgleerlingen in COOL1 die dat in COOL2 niet (meer) waren. Verschillen 

tussen de leerlingen die in COOL1 niet en in COOL2 wel zorgleerling waren 

enerzijds en de groep die bij beide metingen zorgleerling was anderzijds, zijn 

er vooral in de jaren tussen groep 2 en groep 5 en nauwelijks daarna. 

 

Meervoudige problematiek  

Veel leerlingen hebben meer dan één beperking of vorm van problematiek. Dit 

is (volgens de leerkracht) het geval bij 90 procent van de zorgleerlingen. Tabel 

2.7 toont het gemiddelde aantal problemen dat minstens in lichte mate 

aanwezig is bij de zorgleerlingen, volgens de inschatting door de leerkracht. De 

cijfers zijn afkomstig van de referentiesteekproef en zijn naar groep 

uitgesplitst. In COOL1 hebben de zorgleerlingen gemiddeld 3,3 problemen; in 

COOL2 3,7. In COOL1 treden daarbij significante verschillen tussen groepen op 

(F=27,92; p<,001). In groep 2 is het gemiddelde aantal problemen het hoogst en 

in groep 5 het laagst. In COOL2 is het verschil tussen groepen niet significant. 

 

 

Tabel 2.7  Gemiddeld aantal problemen per zorgleerling, volgens inschatting van de 

leerkracht; per groep; referentiesteekproef (15.624 leerlingen in COOL1 en 19.615 leerlingen 

in COOL2)  

 COOL1 COOL2 

 gem. std.dev gem. std.dev 

• groep 2  3,55  1,80  3,79  1,73 

• groep 5  3,07  1,62  3,72  1,78 

• groep 8  3,31  1,80  3,63  1,64 

• totaal  3,31  1,74  3,72  1,72 

Toelichting: Het aantal problemen kan variëren van 0 tot 10. De gegevens betreffen alle 

zorgleerlingen samen (per meting). 

 

 



 

32 

 

 

Tabel 2.8 laat het gemiddelde aantal problemen (maximaal 10) zien bij de 

verschillende categorieën zorgleerlingen, voor zover deze volgens de leerkracht 

minimaal in lichte mate aanwezig zijn bij de leerling. Uit de tabel kan worden 

geconcludeerd dat leerlingen die zowel in COOL1 als in COOL2 als zorgleerling 

zijn aangemerkt (dus met een ‘stabiel label zorgleerling’), volgens de leerkracht 

bij COOL1 gemiddeld meer problemen hadden dan leerlingen die bij COOL2 

niet meer tot de zorgleerlingen werden gerekend (gemiddeld respectievelijk 3,4 

en 2,7 voor groep 2 en 5 samen). Uit toetsing van de verschillen met behulp 

van variantieanalyse blijkt dat deze verschillen in COOL1 tussen de 

onderscheiden categorieën significant zijn (zie tabel 4 in bijlage 1).  

 

Daarnaast blijkt dat leerlingen die tijdens COOL2 in groep 5 zaten en die zowel 

in COOL1 als in COOL2 tot de zorgleerlingen werden gerekend, in COOL2 

gemiddeld meer beperkingen hebben dan leerlingen die in COOL1 nog geen 

zorgleerling waren (gemiddeld 4,3 en 3,4). Ook dit verschil is significant (zie 

tabel 4 in bijlage 1). Bij de overgang van groep 5 naar groep 8 is eenzelfde 

tendens te zien, maar hier is het verschil tussen de categorieën 2 en 3 niet 

significant. 

 

Naast deze vergelijking tussen verschillende categorieën zorgleerlingen, is 

tevens nagegaan of het gemiddelde aantal problemen waarvan door de 

leerkracht melding wordt gemaakt bij de zorgleerlingen tussen COOL1 en 

COOL2 is toegenomen. Dat blijkt inderdaad het geval. Deze analyse is alleen 

mogelijk bij de zorgleerlingen met een ‘stabiel label’. Tabel 5 in bijlage 1 toont 

de gemiddelden en de resultaten van de toetsing met behulp van T-toetsen 

voor afhankelijke steekproeven. De zorgleerlingen in deze categorie die tijdens 

COOL1 in groep 2 zaten, hadden volgens de leerkracht gemiddeld 3,6 

problemen. Drie jaar later, in COOL2, waren dat er gemiddeld 4,3. De 

zorgleerlingen die tijdens COOL1 in groep 5 zaten en tijdens COOL2 in groep 

8, hadden volgens hun leerkracht gemiddeld respectievelijk 3,2 en 3,8 

problemen. Deze verschillen zijn significant.  
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Tabel 2.8  Gemiddeld aantal problemen per zorgleerling, volgens inschatting van de 

leerkracht; drie categorieën zorgleerlingen  

 COOL1 COOL2 

 gem. std.dev gem. std.dev 

Groep 2 in COOL1, groep 5 in COOL2     

• zorgleerling in COOL1, niet in COOL2 (cat. 1)  2,85  1,69   

• geen zorgleerling in COOL1, wel in COOL2 (cat. 2)    3,38  1,60 

• zorgleerling in COOL1 en in COOL2 (cat. 3)  3,58  1,76  4,29  1,69 

Groep 5 in COOL1, groep 8 in COOL2     

• zorgleerling in COOL1, niet in COOL2 (cat. 1)  2,65  1,32   

• geen zorgleerling in COOL1, wel in COOL2 (cat. 2)    3,48  1,77 

• zorgleerling in COOL1 en in COOL2 (cat. 3)  3,20  1,44  3,77  1,71 

Groep 2+5 in COOL1, groep 5+8 in COOL2     

• zorgleerling in COOL1, niet in COOL2 (cat. 1)  2,74  1,50   

• geen zorgleerling in COOL1, wel in COOL2 (cat. 2)    3,41  1,65 

• zorgleerling in COOL1 en in COOL2 (cat. 3)  3,36  1,59  3,98  1,72 

Toelichting: Het aantal problemen kan variëren van 0 tot 10. Voor leerlingen in categorie 1 zijn 

alleen inschattingen uit COOL1 beschikbaar, voor leerlingen in categorie 2 alleen uit COOL2. 

 

 

Zorgzwaarte  

In het voorafgaande is ingegaan op de ernst van de problematiek bij elke 

mogelijke beperking afzonderlijk en op het aantal problemen of beperkingen 

per zorgleerling. In vervolg hierop maken we een inschatting van de 

‘zorgzwaarte’. Deze vormt een combinatie van het aantal problemen en de 

ernst daarvan. Hierbij is dezelfde aanpak gevolgd als bij COOL-Speciaal 

(Ledoux e.a., 2012b). Er is een (ongewogen) score berekend over zes schalen en 

over zes afzonderlijke variabelen. Daarbij is hoogbegaafdheid buiten 

beschouwing gelaten en zijn vier typen lichamelijke beperking als afzonderlij-

ke variabelen meegeteld. Het resultaat is een score van 0 (geen problemen) tot 

maximaal 36 (zeer zware problematiek). In de referentiesteekproef (COOL2) 

varieert de zorgzwaarte van 0 tot 24. Bij 90 procent van de zorgleerlingen is de 

score lager dan 12, terwijl slechts 1 procent een score van 18 of hoger heeft.  

Tabel 2.9 toont de gemiddelde zorgzwaarte bij de zorgleerlingen en bij de klas 

als geheel (waarbij dus de 0-scores van de niet-zorgleerlingen zijn meegere-
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kend). De verschillen tussen groepen zijn significant, al zijn ze niet 

opzienbarend.5 De gemiddelden voor zorgzwaarte liggen bij de zorgleerlingen 

rond de score 6 en voor de klas als geheel tussen 1,2 en 1,7.  In COOL2 is de 

zorgzwaarte het hoogst in groep 5 (zowel per zorgleerling als voor de klas als 

geheel). In COOL1 scoort groep 5 het laagste gemiddelde bij de zorgleerlingen. 

Bij de klas als geheel scoort groep 5 echter hoger, door het hogere percentage 

zorgleerlingen (vgl. tabel 2.4). Zowel in COOL1 als in COOL2 is de zorgzwaarte 

in de klas als geheel – afgaand op de leerkrachtoordelen – in groep 8 lager dan 

in groep 5. 

 

 

Tabel 2.9  Gemiddelde zorgzwaarte per zorgleerling en per klas, volgens inschatting van de 

leerkracht; per groep; referentiesteekproef (15.624 leerlingen in COOL1 en 19.615 leerlingen 

in COOL2) 

 COOL1 COOL2 

 gem. std.dev gem. std.dev 

Zorgleerlingen     

• groep 2  6,55  4,47  6,02  3,99 

• groep 5  5,69  3,84  6,32  4,17 

• groep 8  6,41  3,99  6,03  3,78 

• totaal  6,18  4,14  6,15  4,01 

Klas     

• groep 2  1,66  3,63  1,19  2,98 

• groep 5  1,67  3,32  1,71  3,55 

• groep 8  1,31  3,15  1,29  3,02 

• totaal  1,56  3,39  1,40  3,22 

Toelichting: De zorgzwaarte is de som van de maximale score bij de 6 schalen (5 in COOL1) en 

de scores bij 6 afzonderlijke variabelen (4 typen lichamelijke beperkingen, dyslexie, autisme en 

verwante stoornissen) en spraak-/taalproblematiek in COOL1. De score per beperking kan 

variëren van 0 tot 3. De score bij zorgzwaarte kan dus variëren van 0 tot 36 (12 maal 3). Bij 
de score per klas is de zorgzwaarte van de niet-zorgleerlingen (0) meegerekend.  

 

 

                                                      

 
5  COOL1: significante verschillen bij zorgleerlingen (F=18,35; p<.001) en klas (F=17,80; p<.001). 

COOL2: op de grens van significantie bij zorgleerlingen (F=2,99; p=.05) en significant bij klas 

(F=51,66; p<.001). 
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Tabel 2.10 toont de gemiddelden voor de drie onderscheiden categorieën 

zorgleerlingen. Uit variantieanalyses blijkt dat er in COOL1 significante 

verschillen zijn tussen zorgleerlingen uit categorie 1 en uit categorie 3. Dat 

geldt zowel voor groep 2 als voor groep 5 (zie tabel 6 in bijlage 1). In COOL2 

zijn er in groep 5 significante verschillen tussen categorie 2 en 3. In groep 8 

zijn deze niet significant. Samengevat komen de verschillen erop neer dat de 

problematiek bij de leerlingen die zowel in COOL1 als in COOL2 tot de 

zorgleerlingen worden gerekend, door de leerkracht gemiddeld als zwaarder 

wordt ingeschat dan de problematiek bij de leerlingen die slechts bij één van 

beide metingen als zorgleerling worden beschouwd.  

 

Leerlingen in categorie 3 zijn zowel in COOL1 als in COOL2 als zorgleerling 

gemeld door de leerkracht. De gemiddelde zorgzwaarte bij deze groep is in 

COOL2 groter dan in COOL1. Er zijn T-toetsen uitgevoerd om na te gaan of de 

problematiek in COOL2 significant zwaarder wordt ingeschat (zie tabel 7 in 

bijlage 1). Dit blijkt inderdaad het geval bij de zorgleerlingen die tussen COOL1 

en COOL2 van groep 2 naar groep 5 zijn gegaan (p<.001). Bij de leerlingen die 

van groep 5 naar groep 8 gingen, levert de (standaard) tweezijdige toetsing 

geen significant resultaat op. Als we uitgaan van de verwachting dat de 

problematiek niet lichter zal worden, maar alleen zwaarder, dan is eenzijdige 

toetsing te verdedigen. In dat geval komt er wel een significant (p<.05) 

resultaat uit. 
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Tabel 2.10  Zorgzwaarte, volgens inschatting van de leerkracht; drie categorieën 

zorgleerlingen  

 COOL1 COOL2 

 gem. std.dev gem. std.dev 

Groep 2 in COOL1, groep 5 in COOL2     

• zorgleerling in COOL1, niet in COOL2 (cat. 1)  4,58  3,43   

• geen zorgleerling in COOL1, wel in COOL2 (cat. 2)    5,26  3,33 

• zorgleerling in COOL1 en in COOL2 (cat. 3)  6,20  3,84  7,36  3,92 

Groep 5 in COOL1, groep 8 in COOL2     

• zorgleerling in COOL1, niet in COOL2 (cat. 1)  4,34  2,85   

• geen zorgleerling in COOL1, wel in COOL2 (cat. 2)    5,94  3,99 

• zorgleerling in COOL1 en in COOL2 (cat. 3)  6,12  3,49  6,55  3,86 

Groep 2+5 in COOL1, groep 5+8 in COOL2     

• zorgleerling in COOL1, niet in COOL2 (cat. 1)  4,44  3,11   

• geen zorgleerling in COOL1, wel in COOL2 (cat. 2)    5,45  3,54 

• zorgleerling in COOL1 en in COOL2 (cat. 3)  6,15  3,64  6,88  3,90 

Toelichting: De zorgzwaarte is de som van de maximale score bij de 6 schalen (5 in COOL1) en 

de scores bij 6 afzonderlijke variabelen (4 typen lichamelijke beperkingen, dyslexie, autisme en 

verwante stoornissen) en spraak-/taalproblematiek in COOL1. De score per beperking kan 

variëren van 0 tot 3. De score bij zorgzwaarte kan dus variëren van 0 tot 36 (12 maal 3). Voor 

leerlingen in categorie 1 zijn alleen inschattingen uit COOL1 beschikbaar, voor leerlingen in 

categorie 2 alleen uit COOL2. 

2.5 Het leerlingprofiel 

Naast het zorgprofiel, dat alleen is ingevuld voor leerlingen die volgens de 

leerkracht zorgleerling zijn, is aan de leerkrachten een leerlingprofiel 

voorgelegd, met het verzoek dit voor alle leerlingen in hun klas in te vullen. 

Daarin wordt naar de mening van de leerkracht gevraagd over de achtergrond, 

het karakter, de prestaties en het gedrag van de leerling, over de zorg die de 

leerling krijgt en over andere onderwijskundige bijzonderheden. Ook wordt 

gevraagd naar de relatie met de leerling. Binnen de totale steekproef is het 

leerlingprofiel in COOL1 ingevuld voor 93 procent van de leerlingen (zie 

Driessen e.a., 2009). In COOL2 is dit het geval bij 79 procent van de leerlingen 

(zie Driessen e.a., 2012). 
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Doordat het leerlingprofiel in principe voor alle leerlingen is ingevuld, biedt dit 

de mogelijkheid om op een aantal punten een vergelijking te maken tussen 

zorgleerlingen en niet-zorgleerlingen, waarbij tevens onderscheid kan worden 

gemaakt tussen leerlingen die tussen COOL1 en COOL2 van ‘label’ zijn 

veranderd. We maken deze vergelijking voor de volgende groepen variabelen: 

1. Achtergrond: geslacht, weegfactor, SES. 

2. Prestaties, gedrag en houding: onderpresteren, gedrag, werkhouding, 

populariteit (4 schalen). 

3. Relatie leerkracht-leerling: afhankelijkheid, conflict, nabijheid (3 schalen). 

4. Zorg: leerlinggebonden financiering, ambulante begeleiding vanuit speciaal 

onderwijs, is er een procedure (geweest) tot plaatsing in speciaal (ba-

sis)onderwijs, heeft de leerling een handelingsplan, heeft de leerling een 

eigen leerlijn. 

 

Achtergrondvariabelen 

Tabel 2.10 laat een aantal achtergrondvariabelen zien, uitgesplitst naar de vier 

onderscheiden categorieën leerlingen. Jongens zijn in de meerderheid bij de 

zorgleerlingen. Dat geldt vooral voor de groep die al in COOL1 als zorgleerling 

werd beschouwd. Verder valt op dat leerlingen met een hoge weegfactor 

relatief veel voorkomen in de groep die in COOL1 wel en in COOL2 niet als 

zorgleerling werd gezien. Wat de sociaaleconomische status betreft, zijn onder 

de niet-zorgleerlingen verhoudingsgewijs veel autochtone leerlingen met hoog 

opgeleide ouders en relatief weinig allochtone leerlingen met laagopgeleide 

ouders. De verschillen naar categorie bij de in de tabel opgenomen drie 

achtergrondvariabelen zijn significant.  
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Tabel 2.11  Achtergrondvariabelen 

steeds 

geen 

zorgleerling 

zorgleerling 

in COOL1, 

niet in COOL2 

geen zorgleerling 

COOL1, 

wel COOL2 

zorgleerling 

in COOL1 

en in COOL2 

Geslacht     

• jongen  47%  59%  53%  60% 

• meisje  53%  41%  47%  40% 

Weegfactor     

• 0,0  80%  73%  70%  72% 

• 0,30  12%  13%  21%  17% 

• 1,20  8%  14%  9%  11% 

SES     

• max. LBO allochtoon  8%  16%  12%  13% 

• max. LBO autochtoon  13%  11%  17%  18% 

• max. MBO allochtoon  5%  7%  5%  6% 

• max. MBO autochtoon  40%  36%  41%  39% 

• max. HBO/WO allochtoon  3%  3%  2%  2% 

• max. HBO/WO autochtoon  31%  26%  24%  22% 

 

 

Prestaties, gedrag en houding 

Tabel 2.12 en 2.13 tonen de resultaten van vier schalen uit het leerlingprofiel. 

Deze betreffen achtereenvolgens de inschatting door de leerkracht of er bij de 

leerling sprake is van onderpresteren (3 items), het gedrag (4 items), de 

werkhouding (3 items) en de populariteit bij klasgenoten (3 items) (zie Driessen 

e.a., 2009, 2012). Tabel 2.12 heeft betrekking op de leerlingen die tijdens 

COOL1 in groep 2 zaten.  
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Tabel 2.12  Leerlingprofiel: prestaties, gedrag en houding (volgens de leerkracht); leerlingen 

die tijdens COOL1 in groep 2 zaten en bij COOL2 in groep 5; aantal varieert van 2176 tot 2222 

 COOL1 (groep 2) COOL2 (groep 5) 

 gem. std.dev gem. std.dev 

Onderpresteren     

• geen zorgleerling  2,25  0,72  2,36  0,80 

• zorgleerling in COOL1, niet in COOL2 (cat. 1)  2,69  0,81  2,71  0,88 

• geen zorgleerling in COOL1, wel in COOL2 (cat. 2)  2,48  0,75  2,78  0,84 

• zorgleerling in COOL1 en in COOL2 (cat. 3)  2,73  0,80  2,83  0,90 

Gedrag     

• geen zorgleerling  3,76  0,72  3,81  0,80 

• zorgleerling in COOL1, niet in COOL2 (cat. 1)  3,44  0,87  3,53  0,90 

• geen zorgleerling in COOL1, wel in COOL2 (cat. 2)  3,63  0,77  3,63  0,95 

• zorgleerling in COOL1 en in COOL2 (cat. 3)  3,32  0,81  3,39  0,94 

Werkhouding     

• geen zorgleerling  3,67  0,81  3,63  0,89 

• zorgleerling in COOL1, niet in COOL2 (cat. 1)  3,17  0,88  3,28  0,94 

• geen zorgleerling in COOL1, wel in COOL2 (cat. 2)  3,28  0,84  3,04  0,96 

• zorgleerling in COOL1 en in COOL2 (cat. 3)  3,01  0,83  2,80  0,91 

Populariteit     

• geen zorgleerling  3,92  0,64  3,76  0,74 

• zorgleerling in COOL1, niet in COOL2 (cat. 1)  3,56  0,71  3,45  0,74 

• geen zorgleerling in COOL1, wel in COOL2 (cat. 2)  3,69  0,65  3,41  0,83 

• zorgleerling in COOL1 en in COOL2 (cat. 3)  3,40  0,77  3,20  0,81 

Toelichting: Scores kunnen variëren van 1 tot 5. Een hoge score bij onderpresteren betekent 

een sterke mate van onderpresteren. Hoge scores bij gedrag, werkhouding en populariteit 

duiden op een positieve inschatting door de leerkracht. 

 

 

Tabel 2.13 toont de cijfers voor de leerlingen die tijdens COOL1 in groep 5 

zaten en tijdens COOL2 in groep 8. De verschillen tussen de vier onderschei-

den categorieën leerlingen zijn zowel bij COOL1 als bij COOL2 significant bij 

alle vier variabelen, zo blijkt uit variantieanalyses (zie tabel 8 in bijlage 1). Ge-

middeld zijn leerkrachten van mening dat zorgleerlingen meer onderpresteren, 

minder positief gedrag vertonen, een slechtere werkhouding hebben en minder 

populair zijn bij hun klasgenoten dan niet-zorgleerlingen. De verschillen zijn 
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het grootst bij werkhouding en het kleinst bij gedrag. De groep die zowel in 

COOL1 als in COOL2 door de leerkracht als zorgleerling wordt beschouwd, 

scoort op alle vier punten gemiddeld het minst positief. Het lijkt er dus op dat 

leerlingen die het minst gunstig worden beoordeeld de grootste kans lopen als 

‘stabiele zorgleerling’ te worden beschouwd.  

 

 

Tabel 2.13  Leerlingprofiel: prestaties, gedrag en houding; leerlingen die tijdens COOL1 in 

groep 5 zaten en bij COOL2 in groep 8; aantal varieert van 2079 tot 2188  

 COOL1 (groep 5) COOL2 (groep 8) 

 gem. std.dev gem. std.dev 

Onderpresteren     

• geen zorgleerling  2,36  0,77  2,31  0,83 

• zorgleerling in COOL1, niet in COOL2 (cat. 1)  2,56  0,80  2,44  0,86 

• geen zorgleerling in COOL1, wel in COOL2 (cat. 2)  2,68  0,81  2,60  0,91 

• zorgleerling in COOL1 en in COOL2 (cat. 3)  2,78  0,84  2,50  0,88 

Gedrag     

• geen zorgleerling  3,79  0,79  3,81  0,82 

• zorgleerling in COOL1, niet in COOL2 (cat. 1)  3,60  0,86  3,66  0,93 

• geen zorgleerling in COOL1, wel in COOL2 (cat. 2)  3,50  0,89  3,64  0,96 

• zorgleerling in COOL1 en in COOL2 (cat. 3)  3,48  0,82  3,62  0,86 

Werkhouding     

• geen zorgleerling  3,53  0,87  3,65  0,92 

• zorgleerling in COOL1, niet in COOL2 (cat. 1)  3,20  0,90  3,31  0,90 

• geen zorgleerling in COOL1, wel in COOL2 (cat. 2)  3,13  0,94  3,04  1,01 

• zorgleerling in COOL1 en in COOL2 (cat. 3)  2,93  0,87  2,99  0,93 

Populariteit     

• geen zorgleerling  3,72  0,72  3,74  0,76 

• zorgleerling in COOL1, niet in COOL2 (cat. 1)  3,52  0,83  3,55  0,85 

• geen zorgleerling in COOL1, wel in COOL2 (cat. 2)  3,47  0,66  3,36  0,90 

• zorgleerling in COOL1 en in COOL2 (cat. 3)  3,32  0,78  3,37  0,85 

Toelichting: Zie tabel 2.12 
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De verschillen tussen COOL1 en COOL2 zijn getoetst met behulp van T-toetsen. 

Daaruit blijkt dat het gedrag over het geheel genomen significant positiever 

wordt beoordeeld in COOL2, al is het verschil in gemiddelden niet groot. De 

populariteit bij klasgenoten wordt significant lager ingeschat in COOL2 bij 

leerlingen die van groep 2 naar groep 5 gingen. Ook de werkhouding is volgens 

de leerkracht significant afgenomen bij leerlingen die van groep 2 naar groep 5 

gingen, terwijl deze bij de oudere leerlingen juist significant is toegenomen. 

Ook bij de inschatting van de mate van onderpresteren zijn er tegengestelde 

bewegingen. Bij de jongere leerlingen (groep 2 in COOL1) is deze toegenomen 

en bij de oudere leerlingen significant afgenomen (zie tabel 9 in bijlage 1). 

 

Relatie leerkracht – leerling 

Het volgende onderdeel van het leerlingprofiel betreft de relatie tussen 

leerkracht en leerling, zoals die wordt gepercipieerd door de leerkracht. Hierbij 

worden drie schalen onderscheiden: afhankelijkheid (5 items), conflict (7 items) 

en nabijheid (5 items) (zie Driessen e.a., 2009, 2012).  

 

Tabel 2.14 toont de resultaten voor de leerlingen die tijdens COOL1 in groep 2 

zaten en tijdens COOL2 in groep 5. Zorgleerlingen worden doorgaans als 

sterker afhankelijk van de leerkracht ingeschat, als leerlingen die meer 

conflicten met de leerkracht hebben en die (iets) minder nabij zijn dan de niet-

zorgleerlingen. De verschillen tussen de categorieën zijn alle significant (zie 

tabel 6 in bijlage 1). Het verschil is het grootst bij de beoordeling van 

afhankelijkheid in COOL2. Het kleinste verschil is er bij nabijheid in COOL2, 

dat gezien de lage E2 statistisch te verwaarlozen is.  
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Tabel 2.14  Leerlingprofiel: relatie leerkracht - leerling; leerlingen die bij COOL1 in groep 2 

zaten en bij COOL2 in groep 5; aantal varieert van 2189 tot 2220 

 COOL1 (groep 2) COOL2 (groep 5) 

 gem. std.dev gem. std.dev 

Afhankelijkheid     

• geen zorgleerling  2,01  0,68  1,96  0,77 

• zorgleerling in COOL1, niet in COOL2 (cat. 1)  2,38  0,79  2,29  0,88 

• geen zorgleerling in COOL1, wel in COOL2 (cat. 2)  2,13  0,70  2,44  0,91 

• zorgleerling in COOL1 en in COOL2 (cat. 3)  2,47  0,81  2,71  0,97 

Conflict     

• geen zorgleerling  1,58  0,63  1,56  0,72 

• zorgleerling in COOL1, niet in COOL2 (cat. 1)  1,94  0,87  1,90  0,89 

• geen zorgleerling in COOL1, wel in COOL2 (cat. 2)  1,71  0,71  1,84  0,92 

• zorgleerling in COOL1 en in COOL2 (cat. 3)  2,09  0,92  2,07  0,92 

Nabijheid     

• geen zorgleerling  3,94  0,59  3,71  0,60 

• zorgleerling in COOL1, niet in COOL2 (cat. 1)  3,70  0,68  3,57  0,65 

• geen zorgleerling in COOL1, wel in COOL2 (cat. 2)  3,79  0,59  3,65  0,66 

• zorgleerling in COOL1 en in COOL2 (cat. 3)  3,72  0,64  3,66  0,64 

Toelichting: Scores kunnen variëren van 1 tot 5. Een hoge score wijst op respectievelijk een 

grote mate van afhankelijkheid van de leerling, veel conflicten tussen leerling en leerkracht en 

een gevoel van sterke nabijheid van de leerling. 

 

 

Uit de T-toetsen waarmee verschillen tussen de gemiddelde scores in COOL1 en 

COOL2 zijn getoetst, blijkt dat het gevoel van nabijheid in COOL2, als de 

leerlingen in groep 5 zitten, significant lager is dan toen deze leerlingen in 

groep 2 zaten (in COOL1). De inschatting door de leerkracht van de mate van 

afhankelijkheid en conflict verschilt bij deze leerlingen niet significant tussen 

groep 5 en groep 2 (zie tabel 7 in bijlage 1). 

Tabel 2.15 toont de resultaten voor de oudere leerlingen. Zorgleerlingen 

worden doorgaans door leerkrachten gezien als afhankelijker van de leerkracht 

en als leerlingen waarmee zij vaker een conflict hebben. Ook hier zijn de 

verschillen tussen de onderscheiden categorieën alle significant, maar 

statistisch gezien niet allemaal relevant (zie tabel 6 in bijlage 1). Het grootste 
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verschil is er bij afhankelijkheid in (groep 5 in) COOL1. Het kleinste verschil is 

gemeten bij nabijheid. Dit is te verwaarlozen.  

 

Uit de vergelijking van de beoordelingen in COOL1 (groep 5) en in COOL2 

(groep 8), met behulp van T-toetsen, blijkt dat volgens de leerkracht zowel de 

mate van afhankelijkheid als de nabijheid en de conflicten significant te zijn 

afgenomen (zie tabel 7 in bijlage 1). 

 

 

Tabel 2.15  Leerlingprofiel: relatie leerkracht - leerling; leerlingen die bij COOL1 in groep 5 

zaten en bij COOL2 in groep 8; aantal varieert van 2104 tot 2142 

 COOL1 (groep 5) COOL2 (groep 8) 

 gem. std.dev gem. std.dev 

Afhankelijkheid     

• geen zorgleerling  2,06  0,75  1,82 0,82 

• zorgleerling in COOL1, niet in COOL2 (cat. 1)  2,28  0,80  2,03 0,86 

• geen zorgleerling in COOL1, wel in COOL2 (cat. 2)  2,46  0,84  2,16 0,87 

• zorgleerling in COOL1 en in COOL2 (cat. 3)  2,71  0,91  2,28 0,89 

Conflict     

• geen zorgleerling  1,68  0,72  1,60 0,78 

• zorgleerling in COOL1, niet in COOL2 (cat. 1)  1,91  0,89  1,81 0,88 

• geen zorgleerling in COOL1, wel in COOL2 (cat. 2)  1,95  0,83  1,91 0,97 

• zorgleerling in COOL1 en in COOL2 (cat. 3)  2,10  0,88  1,87 0,89 

Nabijheid     

• geen zorgleerling  3,67  0,61  3,61 0,68 

• zorgleerling in COOL1, niet in COOL2 (cat. 1)  3,57  0,67  3,44 0,74 

• geen zorgleerling in COOL1, wel in COOL2 (cat. 2)  3,65  0,66  3,52 0,75 

• zorgleerling in COOL1 en in COOL2 (cat. 3)  3,56  0,64  3,51 0,68 

Toelichting: Scores kunnen variëren van 1 tot 5. Een hoge score wijst op respectievelijk een 

grote mate van afhankelijkheid van de leerling, veel conflicten tussen leerling en leerkracht en 

een gevoel van sterke nabijheid van de leerling. 

 

 

Zorg 

Tabel 2.16 biedt zicht op een aantal activiteiten in verband met leerlingenzorg. 

Zoals mocht worden verwacht, zijn de verschillen tussen de onderscheiden 
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categorieën leerlingen op alle punten significant. In de ‘stabiele’ groep 

zorgleerlingen hebben relatief veel leerlingen leerlinggebonden financiering (11 

tot 13 procent in groep 5 en 8) en ambulante begeleiding (rond 10 procent in 

groep 5 en 8). Voor de helft tot vier vijfde van de zorgleerlingen bestaat een 

handelingsplan. Van de ‘stabiele’  groep zorgleerlingen volgt een vijfde tot een 

kwart een eigen leerlijn in groep 5 en een derde in groep 8. Bij de groep die pas 

in COOL2 als zorgleerling wordt beschouwd, komt dit veel minder voor. Een tot 

drie procent van de zorgleerlingen heeft nu of in het verleden te maken (gehad) 

met een procedure tot plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs.  
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Tabel 2.16  Leerlingprofiel: zorg voor de leerling; aantal varieert van 2162 tot 2197         

(groep 2 in COOL1) en van 2088 tot 2127 (groep 5 in COOL1) 

 COOL1 COOL2 COOL1 COOL2 

 groep 2 groep 5 groep 5 groep 8 

LGF (‘rugzak’)     

• geen zorgleerling  ---  ---  ---  --- 

• zorgleerling in COOL1, niet in COOL2 (cat. 1)  3%  1%  2%  2% 

• geen zorgleerling in COOL1, wel in COOL2 (cat. 2)  ---  1%  1%  4% 

• zorgleerling in COOL1 en in COOL2 (cat. 3)  5%  12%  11%  13% 

Ambulante begeleiding vanuit sbo/so     

• geen zorgleerling  ---  ---  ---  --- 

• zorgleerling in COOL1, niet in COOL2 (cat. 1)  3%  ---  2%  2% 

• geen zorgleerling in COOL1, wel in COOL2 (cat. 2)  ---  2%  ---  2% 

• zorgleerling in COOL1 en in COOL2 (cat. 3)  5%  9%  10%  11% 

Procedure plaatsing sbo/so (nu of in verleden)     

• geen zorgleerling  ---  ---  ---  --- 

• zorgleerling in COOL1, niet in COOL2 (cat. 1)  1%  ---  ---  1% 

• geen zorgleerling in COOL1, wel in COOL2 (cat. 2)  ---  1%  ---  2% 

• zorgleerling in COOL1 en in COOL2 (cat. 3)  ---  3%  1%  3% 

Handelingsplan     

• geen zorgleerling  6%  13%  13%  9% 

• zorgleerling in COOL1, niet in COOL2 (cat. 1)  52%  27%  57%  27% 

• geen zorgleerling in COOL1, wel in COOL2 (cat. 2)  12%  68%  28%  59% 

• zorgleerling in COOL1 en in COOL2 (cat. 3)  53%  71%  80%  72% 

Eigen leerlijn     

• geen zorgleerling  1%  2%  1%  2% 

• zorgleerling in COOL1, niet in COOL2 (cat. 1)  5%  6%  14%  13% 

• geen zorgleerling in COOL1, wel in COOL2 (cat. 2)  1%  8%  7%  18% 

• zorgleerling in COOL1 en in COOL2 (cat. 3)  7%  20%  25%  32% 

Toelichting: De percentages betreffen het aandeel binnen de desbetreffende categorie 

leerlingen.  

 

Bij nadere beschouwing van de tabel vallen enkele opmerkelijke zaken op. Zo 

blijkt dat van de groep die in COOL2 niet meer als zorgleerling wordt 

beschouwd, 1 à 2 procent leerlinggebonden financiering heeft en dat voor een 
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deel daarvan ook ambulante begeleiding wordt gegeven. Verder valt op dat een 

deel van de niet-zorgleerlingen (althans leerlingen voor wie geen zorgprofiel is 

ingevuld) wel een handelingsplan heeft en in sommige gevallen ook een eigen 

leerlijn. Voor 6 tot 13 procent van de leerlingen waarvoor zowel in COOL1 als 

in COOL2 geen zorgprofiel is ingevuld, is volgens de leerkracht een 

handelingsplan gemaakt. Van de leerlingen die in COOL2 geen zorgleerling 

meer zijn, is er (zowel in groep 5 als in groep 8) voor 27 procent een 

handelingsplan. 

2.6 Samenvatting en conclusies 

In dit hoofdstuk is een vergelijking gemaakt tussen COOL1 en COOL2, wat het 

zorgprofiel en het leerlingprofiel betreft. Het zorgprofiel is ingevuld voor alle 

leerlingen waarvan de leerkracht vindt dat zij specifieke onderwijsbehoeften 

hebben (oftewel de ‘zorgleerlingen’). Het leerlingprofiel is ook ingevuld voor de 

niet-zorgleerlingen in de klas. Leerkrachten in COOL1 vinden van gemiddeld 26 

procent van hun leerlingen dat het om een zorgleerling gaat; in COOL2 geldt 

dat voor 23 procent. Dit percentage is het hoogst in groep 5 en duidelijk lager 

in groep 8. In COOL2 schatten leerkrachten in groep 2 het aandeel 

zorgleerlingen duidelijk lager in dan in COOL1. 

 

Het aantal leerlingen in COOL1 (bijna 19.500) en COOL2 (bijna 24.000) is groot. 

Het aantal waarvan beide metingen voldoende gegevens hebben opgeleverd 

voor de hier te beantwoorden vragen, is echter relatief beperkt: 4.467. Dit zijn 

leerlingen die tijdens COOL1 in groep 2 en tijdens COOL2 in groep 5 zaten en 

leerlingen die tijdens COOL1 en COOL2 respectievelijk in groep 5 en groep 8 

zaten. Uitval uit het cohort heeft te maken met scholen die niet meer mee 

wilden doen (niet-selectieve uitval) en door doubleren of verwijzing naar 

speciaal (basis)onderwijs (selectieve uitval).   

 

In het zorgprofiel in COOL2 is de leerkrachten gevraagd van 38 (in COOL1: 30) 

mogelijke typen problemen of beperkingen aan te geven of en – zo ja – in 

welke mate die op de desbetreffende leerling van toepassing zijn. Deze 

problemen kunnen (in COOL2) worden geclusterd in zes schalen (externalise-

rend probleemgedrag, internaliserend probleemgedrag, problematische 

werkhouding, communicatieproblemen, verstandelijke beperking en/of 

vertraagde ontwikkeling, leerachterstand), vier geclusterde items (lichamelijke 
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beperkingen) en drie afzonderlijke items (dyslexie, autisme of verwante 

stoornis, hoogbegaafdheid). Gevraagd naar de aard van de problematiek, 

noemen leerkrachten vooral leerachterstand (bij 17 procent van de leerlingen), 

een problematische werkhouding (16 procent in COOL1 en 15 procent in 

COOL2) en internaliserende (sociaalemotionele) problematiek (respectievelijk 

16 en 13 procent). Negen van de tien zorgleerlingen hebben meer dan één 

probleem of beperking. In COOL1 hebben de zorgleerlingen gemiddeld 3,3 

problemen, in COOL2 3,7. 

 

De eerste onderzoeksvraag is de vraag hoe stabiel het label ‘zorgleerling’ is. 

Met andere woorden: zijn de zorgleerlingen drie jaar later volgens de 

leerkracht nog steeds zorgleerling en zijn de niet-zorgleerlingen dat drie jaar 

later nog steeds niet? Voor 65 procent van de leerlingen die tijdens COOL2 nog 

in het cohort zaten, geldt dat zij bij beide metingen volgens de leerkracht geen 

zorgleerling waren; 12 procent was bij beide metingen wel zorgleerling. De 

overige leerlingen in het cohort – 23 procent – zijn tussen COOL1 en COOL2 

‘van label veranderd’. Van de zorgleerlingen in COOL1 was drie jaar later 

volgens de toenmalige leerkracht de helft geen zorgleerling, terwijl van de niet-

zorgleerlingen 15 procent drie jaar later wel als zorgleerling werd beschouwd. 

Het label ‘niet-zorgleerling’ blijkt tussen groep 2 en groep 5 minder stabiel dan 

tussen groep 5 en groep 8. Wie in groep 5 niet als zorgleerling wordt gezien, 

heeft grote kans dat dit ook in groep 8 niet gebeurt.  

 

De tweede onderzoeksvraag is of de stabiliteit van het ‘label zorgleerling’ per 

type zorgleerling verschilt. Leerlingen die zowel bij COOL1 als bij COOL2 als 

zorgleerling zijn beoordeeld, zijn in COOL1 (toen ze in groep 2 zaten) qua 

externaliserende problematiek significant zwaarder ingeschat, evenals qua 

problematische werkhouding en qua verstandelijke beperking en/of vertraagde 

ontwikkeling dan leerlingen die in groep 2 nog niet als zorgleerling werden 

gezien. In groep 5 zijn er meer significante verschillen. Het verschil is het 

grootst op het punt van de leerachterstand, gevolgd door de problematische 

werkhouding. Het gemiddelde aantal problemen is significant groter bij de 

leerlingen met een ‘stabiel label’, vergeleken met de leerlingen die van label 

zijn veranderd. Alleen bij de leerlingen die tussen groep 5 (in COOL1) en 8 (in 

COOL2) zorgleerling werden, is het aantal ingeschatte problemen niet 

significant lager dan dat van de stabiele groep zorgleerlingen. Bij de groep die 

zowel in COOL1 als in COOL2 als zorgleerling wordt gezien, is het aantal 
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problemen, zoals door de leerkracht ingeschat, in COOL2 significant groter dan 

in COOL1.  

 

Jongens zijn in de meerderheid bij de zorgleerlingen. Onder de niet-

zorgleerlingen zijn verhoudingsgewijs veel autochtone leerlingen met hoog 

opgeleide ouders en relatief weinig allochtone leerlingen met laagopgeleide 

ouders. Uit het leerlingprofiel blijkt dat leerkrachten gemiddeld van mening 

zijn dat zorgleerlingen meer onderpresteren, minder positief gedrag vertonen, 

een slechtere werkhouding hebben en minder populair zijn bij hun klasgenoten 

dan niet-zorgleerlingen. De groep die zowel in COOL1 als in COOL2 door de 

leerkracht als zorgleerling wordt beschouwd, scoort op alle vier punten 

gemiddeld het minst positief.  

 

Het volgende onderdeel van het leerlingprofiel betreft de relatie tussen 

leerkracht en leerling, zoals die wordt gepercipieerd door de leerkracht. 

Zorgleerlingen worden doorgaans als sterker afhankelijk van de leerkracht 

ingeschat, als leerlingen die meer conflicten met de leerkracht hebben en die 

(iets) minder nabij zijn dan de niet-zorgleerlingen. De verschillen tussen de 

categorieën zijn alle significant.  

 

Tot besluit het onderdeel ‘zorg’. In de ‘stabiele’ groep zorgleerlingen hebben 

relatief veel leerlingen leerlinggebonden financiering (ruim 12 procent van deze 

groep in COOL2) en ambulante begeleiding (10 procent). Van de ‘stabiele 

zorgleerlingen’ volgt een relatief grote groep een eigen leerlijn: een vijfde tot 

een kwart in groep 5 en een derde in groep 8. Voor de helft tot vier vijfde van 

de zorgleerlingen bestaat een handelingsplan. Een tot drie procent heeft te 

maken (gehad) met een procedure tot plaatsing in het speciaal (ba-

sis)onderwijs. 
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3 Cognitieve ontwikkeling van zorgleerlingen 

Ed Smeets, ITS 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk gaan we in op de cognitieve ontwikkeling van de zorgleerlin-

gen. Evenals in hoofdstuk 2 onderscheiden we daarbij vier categorieën 

leerlingen: 

0) geen zorgleerling; 

1) wel zorgleerling in COOL1, niet in COOL2; 

2) geen zorgleerling in COOL1, wel in COOL2; 

3) zowel zorgleerling in COOL1, als in COOL2. 

 

Voor deze vier groepen worden de cognitieve resultaten in COOL2 vergeleken 

met de cognitieve resultaten in COOL1. Deze worden in beeld gebracht aan de 

hand van de volgende toetsen: rekenen / wiskunde, begrijpend lezen, woorden-

schat, technisch lezen (DMT, oftewel drie-minutentoets).  

 

De toetsen die worden afgenomen in de onderbouw (groep 2) zijn niet 

vergelijkbaar met de toetsen die in de midden- en bovenbouw (groep 5 en 8) 

worden afgenomen. Daarom beperken we de vergelijking tot de leerlingen die 

tijdens de uitvoering van COOL1 in groep 5 en tijdens de uitvoering van COOL2 

in groep 8 zaten. De vergelijking wordt verder bemoeilijkt door de overstap 

naar nieuwe toetsversies, die niet vergelijkbaar zijn met de oude toetsversies. 

Dat is het geval bij rekenen/wiskunde en begrijpend lezen. De DMT is niet 

vernieuwd en wat de woordenschat betreft is in de desbetreffende groepen 

alleen de oude toets (‘leeswoordenschat’) afgenomen.  
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Tabel 3.1 toont de aantallen leerlingen per toetsversie en de gemiddelde scores 

en standaarddeviaties, respectievelijk in groep 5 in COOL1 en in groep 8 in 

COOL2. Bij rekenen / wiskunde en bij begrijpend lezen zijn daarbij zowel de 

scores voor de oude toetsversie als voor de nieuwe toetsversie opgenomen. 

 

 

Tabel 3.1  Toetsresultaten; gemiddelden en standaarddeviaties per toetsversie; afname in 

groep 5 tijdens COOL1 en in groep 8 tijdens COOL2 

 COOL1 (groep 5) COOL2 (groep 8) 

 gem. std.dev n gem. std.dev n 

Rekenen / wiskunde 2002  83,29  12,75  880  117,99  9,16  581 

Rekenen / wiskunde LOVS  72,45  15,35  1203  109,81  12,72  1477 

       

Begrijpend lezen 1997 / 1998  26,72  13,47  1477  56,88  16,09  921 

Begrijpend lezen LOVS  26,15  12,61  504  52,96  18,50  1137 

       

Leeswoordenschat 1998 / 1999  89,12  9,01  2083  115,69  14,04  833 

       

Technisch lezen (DMT)  60,18  18,46  2043  98,16  13,57  1958 

 

3.2 Cognitieve ontwikkeling van verschillende groepen zorgleerlingen 

 

Tabel 3.2 laat de resultaten zien die zijn behaald bij de verschillende versies 

van de toets rekenen / wiskunde. De verschillen tussen de vier onderscheiden 

categorieën leerlingen zijn in alle gevallen significant (zie tabel 8 in bijlage 1).  
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Tabel 3.2  Toetsresultaten: vaardigheidsscore rekenen (versie 2002 en LOVS-versie) 

 COOL1 (groep 5) COOL2 (groep 8)  

 gem. std.dev gem. std.dev verschil 

Rekenen / wiskunde 2002      

• geen zorgleerling 86,11 11,45 119,78 7,63 33,67 

• zorgleerling in COOL1, niet in COOL2 (cat. 1) 80,49 12,73 116,40 9,24 35,91 

• geen zorgleerling COOL1, wel COOL2 (cat. 2) 78,61 14,62 114,72 9,75 36,11 

• zorgleerling in COOL1 en in COOL2 (cat. 3) 75,29 13,03 111,58 12,77 36,29 

Rekenen / wiskunde LOVS      

• geen zorgleerling 75,69 13,98 113,20 10,56 37,51 

• zorgleerling in COOL1, niet in COOL2 (cat. 1) 70,28 14,37 108,36 12,10 38,08 

• geen zorgleerling COOL1, wel COOL2 (cat. 2) 67,90 12,11 101,84 13,34 33,94 

• zorgleerling in COOL1 en in COOL2 (cat. 3) 59,32 16,85 98,48 13,99 39,16 

 

 

De leerlingen die volgens hun leerkracht noch in COOL1, noch in COOL2 tot de 

zorgleerlingen behoorden, scoren over de gehele linie gemiddeld het beste, 

terwijl de leerlingen die bij beide metingen als zorgleerling werden gezien, 

gemiddeld het zwakst scoren. Opmerkelijk is dat de leerlingen die in COOL1 

nog niet als zorgleerling werden beschouwd, maar in COOL2 wel, ook bij de 

toetsafname in COOL1 al gemiddeld lager scoorden dan de leerlingen die in 

COOL1 wel zorgleerling waren en in COOL2 niet (meer). Daarnaast is opvallend 

dat de verschillen tussen de zorgleerlingen en de niet-zorgleerlingen in groep 8 

relatief kleiner zijn dan in groep 5 en dat hetzelfde geldt voor de verschillen 

tussen de drie categorieën zorgleerlingen onderling. De leerlingen die zowel in 

COOL1 als in COOL2 zorgleerling waren, hebben tussen groep 5 en groep en 

groep 8 meer leerwinst geboekt dan de niet-zorgleerlingen. 

 

In tabel 3.3 wordt een vergelijkbaar overzicht gegeven voor de resultaten bij 

begrijpend lezen. Ook hier zijn de verschillen tussen de onderscheiden 

categorieën leerlingen significant (zie tabel 8 in bijlage 1). In tegenstelling tot 

bij rekenen / wiskunde hebben hier de niet-zorgleerlingen tussen groep 5 en 

groep 8 de grootste verbetering in gemiddelde score laten zien. De groep 

‘nieuwe zorgleerlingen’ in COOL2 is het minst vooruitgegaan bij begrijpend 

lezen.  
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Tabel 3.3  Toetsresultaten: vaardigheidsscore begrijpend lezen (versie 1997 / 1998 en LOVS-

versie) 

 COOL1 (groep 5) COOL2 (groep 8)  

 gem. std.dev gem. std.dev verschil 

Begrijpend lezen versie 1997 en 1998      

• geen zorgleerling 29,24 12,96 60,65 15,16 31,41 

• zorgleerling in COOL1, niet in COOL2 (cat. 1) 23,52 12,76 51,14 13,90 27,62 

• geen zorgleerling COOL1, wel COOL2 (cat. 2) 22,98 14,22 49,97 16,52 26,99 

• zorgleerling in COOL1 en in COOL2 (cat. 3) 18,62 12,11 47,07 15,19 28,45 

Begrijpend lezen LOVS      

• geen zorgleerling 28,46 12,17 56,63 17,81 28,17 

• zorgleerling in COOL1, niet in COOL2 (cat. 1) 23,26 12,87 50,25 18,54 26,99 

• geen zorgleerling COOL1, wel COOL2 (cat. 2) 21,40 11,34 43,47 14,51 22,07 

• zorgleerling in COOL1 en in COOL2 (cat. 3) 18,53 11,41 41,36 16,61 22,83 

 

 

In tabel 3.4 zijn de resultaten van de leeswoordenschattoets en van de DMT 

(technisch lezen) te vinden, waarbij eveneens significante verschillen tussen de 

onderscheiden categorieën leerlingen optreden (zie tabel 8 in bijlage 1). Bij de 

leeswoordenschattoets boekt de groep die zowel in COOL1 als in COOL2 

volgens de leerkracht zorgleerling was, de minste vooruitgang tussen groep 5 

en 8. Bij technisch lezen hebben deze leerlingen daarentegen de sterkste 

verbetering laten zien van de vier onderscheiden groepen. In de volgende 

tabellen (3.5 en 3.6) worden de gemiddelde toetsresultaten naar type beperking 

gepresenteerd. Dit om na te gaan of er grote verschillen zijn als naar 

beperkingen afzonderlijk wordt gekeken. Hierbij zijn de vier toetsen 

geselecteerd met het grootste aantal deelnemers. 
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Tabel 3.4  Toetsresultaten: vaardigheidsscore leeswoordenschat en technisch lezen (DMT) 

 COOL1 (groep 5) COOL2 (groep 8)  

 gem. std.dev gem. std.dev verschil 

Leeswoordenschat (versie 1998 en 1999)      

• geen zorgleerling 90,75 8,37 118,03 14,05 27,28 

• zorgleerling in COOL1, niet in COOL2 (cat. 1) 87,29 9,67 114,29 13,10 27,00 

• geen zorgleerling COOL1, wel COOL2 (cat. 2) 87,45 8,50 112,60 13,12 25,15 

• zorgleerling in COOL1 en in COOL2 (cat. 3) 83,91 9,07 107,97 11,83 24,06 

Technisch lezen (Drieminutentoets, DMT)      

• geen zorgleerling 64,99 16,34 101,44 11,04 36,45 

• zorgleerling in COOL1, niet in COOL2 (cat. 1) 53,70 18,18 93,49 15,08 39,79 

• geen zorgleerling COOL1, wel COOL2 (cat. 2) 53,85 19,14 94,35 13,19 40,50 

• zorgleerling in COOL1 en in COOL2 (cat. 3) 46,67 18,32 89,24 16,71 42,57 

 
 
Tabel 3.5  Cognitieve resultaten van zorgleerlingen: rekenen / wiskunde en begrijpend lezen, 

naar type beperking; aantal varieert van 17 tot 362 

 COOL1 (groep 5) COOL2 (groep 8) 

 gem. std.dev gem. std.dev 

Rekenen / wiskunde (LOVS)     

• Externaliserend probleemgedrag  68,19  15,20  103,16  14,19 

• Internaliserend probleemgedrag  64,11  15,87  102,03  14,11 

• Problematische werkhouding  63,00  15,61  100,55  13,10 

• Verstand. beperking en/of vertraagde ontwikkeling  59,48  16,01  96,06  12,77 

• Leerachterstand  62,27  15,83  99,70  12,99 

• Lichamelijke beperking   68,23  15,10  102,55  14,17 

• Spraak-/taalstoornis of communicatieprobleem  62,66  17,90  97,82  14,01 

• Dyslexie  70,19  15,59  108,99  17,46 

• Autisme of verwante stoornis  68,36  12,38  105,90  12,87 

• Hoogbegaafdheid  87,88  11,30  123,32  12,06 

Begrijpend lezen 1997 / 1998       

• Externaliserend probleemgedrag  20,94  13,02  48,42  16,71 

• Internaliserend probleemgedrag  21,30  13,49  48,59  15,54 

• Problematische werkhouding  20,65  12,26  47,86  15,36 

• Verstand. beperking en/of vertraagde ontwikkeling  17,74  11,33  45,42  14,50 

• Leerachterstand  19,18  11,48  46,25  13,30 

• Lichamelijke beperking   24,67  11,70  52,61  12,76 

• Spraak-/taalstoornis of communicatieprobleem  18,66  12,52  44,77  15,00 

• Dyslexie  31,40  16,61  56,00  20,45 

• Autisme of verwante stoornis  21,64  12,19  50,18  13,66 

• Hoogbegaafdheid  44,12  15,75  71,10  18,08 
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Per type beperking is vastgesteld of deze al dan niet –minimaal in lichte mate– 

aanwezig was in COOL1, of in COOL2, of in beide. Vervolgens is de gemiddelde 

score berekend voor de leerlingen met dit type beperking. Het gaat daarbij om 

de enkelvoudige beperkingen. Op basis hiervan kunnen dus geen uitspraken 

worden gedaan over de samenhang tussen meervoudige problematiek en 

toetsscores of de samenhang tussen zorgzwaarte en de toetsscores. 

 

Het ligt voor de hand dat hoogbegaafde leerlingen de hoogste gemiddelde 

scores behalen. Dat is het geval bij alle toetsen. Leerlingen met dyslexie scoren 

overigens ook relatief hoog bij alle toetsen. Het ligt eveneens voor de hand dat 

leerlingen met een verstandelijke beperking en/of vertraagde ontwikkeling 

relatief laag scoren. Dat is inderdaad bij alle toetsen het geval. Zij blijken 

echter niet overal de laagste score te halen. Bij technisch lezen (DMT) scoren de 

leerlingen met autisme of verwante stoornis met afstand gemiddeld het laagste 

van alle onderscheiden groepen. Bij de DMT ligt ook het gemiddelde bij de 

groep met een spraak-/taalstoornis (COOL1) of met communicatieproblemen 

(COOL2) lager dan dat van de groep met een verstandelijke beperking en/of 

vertraagde ontwikkeling. Bij leeswoordenschat scoren beide groepen op 

ongeveer hetzelfde (lage) niveau. 
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Tabel 3.6  Cognitieve resultaten van zorgleerlingen: leeswoordenschat en technisch lezen, 

naar type beperking; aantal per cel varieert van 14 tot 518 

 COOL1 (groep 5) COOL2 (groep 8) 

 gem. std.dev gem. std.dev 

Leeswoordenschat 1998 / 1999     

• Externaliserend probleemgedrag  86,25  9,44  112,00  14,30 

• Internaliserend probleemgedrag  85,72  9,50  110,48  13,33 

• Problematische werkhouding  85,32  9,51  110,49  12,63 

• Verstand. beperking en/of vertraagde ontwikkeling  83,14  9,53  108,10  13,15 

• Leerachterstand  84,64  8,89  108,83  11,18 

• Lichamelijke beperking   87,31  8,54  107,63  11,48 

• Spraak-/taalstoornis of communicatieprobleem  83,72  9,50  108,04  12,98 

• Dyslexie  90,61  10,16  122,64  19,83 

• Autisme of verwante stoornis  86,05  8,44  110,83  11,12 

• Hoogbegaafdheid  96,02  11,29  126,95  17,41 

Technisch lezen (DMT)       

• Externaliserend probleemgedrag  52,27  19,08  93,52  15,20 

• Internaliserend probleemgedrag  50,43  18,66  91,70  15,99 

• Problematische werkhouding  49,43  17,96  90,98  15,50 

• Verstand. beperking en/of vertraagde ontwikkeling  48,16  17,16  89,08  16,63 

• Leerachterstand  47,45  17,34  89,82  15,77 

• Lichamelijke beperking   54,68  18,41  95,30  11,75 

• Spraak-/taalstoornis of communicatieprobleem  47,20  19,24  87,51  16,98 

• Dyslexie  60,85  20,20  97,86  12,87 

• Autisme of verwante stoornis  33,84  11,39  80,15  15,75 

• Hoogbegaafdheid  74,61  19,50  105,14  12,73 

 

3.3 Cognitieve ontwikkeling en zorgzwaarte 

Tabel 3.7 toont de gemiddelde toetsresultaten, rekening houdend met de 

zorgzwaarte. Daarbij zijn vijf categorieën onderscheiden (van geen tot zeer 

ernstige problemen). De leerlingen met zeer ernstige problematiek scoren bij 

alle toetsen gemiddeld duidelijk lager dan de leerlingen zonder problematiek. 

Het verschil tussen deze beide groepen is het grootst bij technisch lezen in 

COOL1 en bij begrijpend lezen in COOL2. De verschillen in cognitieve 

resultaten tussen de categorieën ‘lichte problematiek’, ‘matige problematiek’ en 

‘ernstige problematiek’ zijn echter minder duidelijk en ook het verschil tussen 
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deze drie categorieën en de leerlingen met zorgzwaarte nul is in veel gevallen 

te verwaarlozen. 

 

 

Tabel 3.7  Cognitieve resultaten van leerlingen, naar zorgzwaarte 

 COOL1 (groep 5) COOL2 (groep 8) 

 gem. std.dev gem. std.dev 

Rekenen / wiskunde LOVS     

• Geen zorgleerling (zorgzwaarte 0)  68,96  13,10  108,44  12,11 

• Lichte problematiek (zorgzwaarte 1-2)  65,99  14,29  100,44  11,69 

• Matige problematiek (zorgzwaarte 3-4)  64,30  15,45  104,15  14,95 

• Ernstige problematiek (zorgzwaarte 5-9)  63,96  17,70  99,02  13,61 

• Zeer ernstige problematiek (zorgzwaarte >9)  60,07  18,08  93,80  13,16 

Begrijpend lezen 1997 / 1998     

• Geen zorgleerling (zorgzwaarte 0)  23,58  14,58  51,58  14,53 

• Lichte problematiek (zorgzwaarte 1-2)  21,55  12,74  51,00  15,65 

• Matige problematiek (zorgzwaarte 3-4)  21,31  11,47  51,18  11,85 

• Ernstige problematiek (zorgzwaarte 5-9)  20,66  13,54  47,77  15,49 

• Zeer ernstige problematiek (zorgzwaarte >9)  19,64  10,90  41,85  16,53 

Leeswoordenschat 1998 / 1999       

• Geen zorgleerling (zorgzwaarte 0)  87,84  8,73  114,40  13,06 

• Lichte problematiek (zorgzwaarte 1-2)  87,21  9,09  110,47  12,67 

• Matige problematiek (zorgzwaarte 3-4)  85,46  8,84  109,98  10,01 

• Ernstige problematiek (zorgzwaarte 5-9)  85,48  9,70  108,52  11,87 

• Zeer ernstige problematiek (zorgzwaarte >9)  81,66  9,63  110,34  16,66 

Technisch lezen (DMT)     

• Geen zorgleerling (zorgzwaarte 0)  55,01  19,51  93,66  15,14 

• Lichte problematiek (zorgzwaarte 1-2)  52,37  17,37  93,78  13,72 

• Matige problematiek (zorgzwaarte 3-4)  54,13  19,24  93,62  14,61 

• Ernstige problematiek (zorgzwaarte 5-9)  47,94  17,15  90,22  17,43 

• Zeer ernstige problematiek (zorgzwaarte >9)  39,67  18,01  86,24  13,72 

 

 

Het lijkt er dus op dat zorgzwaarte, waarbij geen weging naar het type 

beperking plaatsvindt, alleen een  goede voorspeller is van de cognitieve 

resultaten van leerlingen voor zover het de zwaarste categorie betreft. Bij 
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COOL1 (in groep 5) zijn de verschillen tussen de onderscheiden categorieën 

significant bij leeswoordenschat (F=5.87; p<.001) en bij de DMT (F=10.60; 

p<.001). Bij COOL2 zijn de verschillen bij de vier toetsen significant (F=18.67, 

p<.001; F=3.51, p<.01; F=2.42, p<.05; F=4.57, p<.005). Bij rekenen / wiskunde 

zijn de verschillen het grootst. Bij begrijpend lezen en bij de DMT halen 

leerlingen in de categorieën ‘geen zorgleerling’, ‘lichte problematiek’ en ‘matige 

problematiek’ echter nagenoeg dezelfde resultaten.  

Tot slot zijn de correlaties berekend tussen de zorgzwaarte en de toetsresulta-

ten (zie tabel 9 in bijlage 1). Deze variëren van -0.20 tot -0.40 en zijn alle 

significant. De (negatieve) samenhang is het sterkt bij rekenen / wiskunde 

LOVS in groep 8 en het zwakst bij leeswoordenschat in groep 8. 

3.4 Samenvatting en conclusies 

In dit hoofdstuk zijn de cognitieve resultaten in groep 8 in COOL2 vergeleken 

met de cognitieve resultaten in groep 5 in COOL1; dit voor verschillende 

categorieën leerlingen en voor verschillende toetsen. We onderscheiden de 

volgende leerlingcategorieën: geen zorgleerling; wel zorgleerling in COOL1, niet 

in COOL2; geen zorgleerling in COOL1, wel in COOL2; zowel zorgleerling in 

COOL1, als in COOL2. De toetsen die zijn geanalyseerd, betreffen achtereen-

volgens rekenen / wiskunde, begrijpend lezen, woordenschat, technisch lezen 

(DMT, oftewel drie-minutentoets). Bij alle geanalyseerde toetsen treden 

significante verschillen in gemiddelde scores op tussen de onderscheiden 

leerlingcategorieën. 

Bij rekenen / wiskunde scoren de niet-zorgleerlingen over de gehele linie 

gemiddeld het beste, terwijl de leerlingen die bij beide metingen als 

zorgleerling werden gezien, gemiddeld het zwakst scoren. Opvallend is dat de 

leerlingen die zowel in COOL1 als in COOL2 zorgleerling waren, tussen groep 5 

en groep en groep 8 meer leerwinst hebben geboekt dan de niet-zorgleerlingen. 

Ook opvallend is dat de groep die in COOL1 niet als zorgleerling wordt gezien, 

maar in COOL2 wel, in COOL1 al relatief laag presteren.  

Bij begrijpend lezen is de groep niet-zorgleerlingen het meest vooruitgegaan 

tussen groep 5 en groep 8. De groep ‘nieuwe zorgleerlingen’ in groep 8 in 

COOL2 is het minst vooruitgegaan van de vier onderscheiden categorieën.  

Bij de leeswoordenschattoets boekt de groep die zowel in COOL1 als in COOL2 

volgens de leerkracht zorgleerling was, de minste vooruitgang tussen groep 5 
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en 8. Bij technisch lezen lieten deze leerlingen echter de sterkste verbetering 

laten zien van de vier onderscheiden categorieën. 

Hoogbegaafde leerlingen halen bij alle toetsen de hoogste gemiddelde scores. 

Leerlingen met dyslexie scoren relatief hoog bij alle toetsen en leerlingen met 

een verstandelijke beperking en/of vertraagde ontwikkeling scoren relatief 

laag. Bij technisch lezen (DMT) scoren de leerlingen met autisme of verwante 

stoornis verreweg het laagste, terwijl hier ook de groep met een spraak-

/taalstoornis (COOL1) of met communicatieproblemen (COOL2) lager scoort 

dan de groep met een verstandelijke beperking en/of vertraagde ontwikkeling. 

Ook bij leeswoordenschat scoren leerlingen met autisme of met communica-

tieproblemen verhoudingsgewijs laag. 

Tot slot is nagegaan wat de samenhang is tussen zorgzwaarte en de 

toetsresultaten. Daarbij zijn vijf categorieën zorgzwaarte onderscheiden (van 

geen tot zeer ernstige problemen). De leerlingen met zeer ernstige 

problematiek scoren bij alle toetsen gemiddeld duidelijk lager dan de 

leerlingen zonder problematiek. Het verschil tussen deze beide groepen is het 

grootst bij technisch lezen in COOL1 en bij begrijpend lezen in COOL2. Het 

onderscheid tussen de lichtere categorieën is minder duidelijk en ook de 

verschillen tussen deze leerlingen en de niet-zorgleerlingen zijn relatief 

beperkt. 
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4.1 De derde onderzoeksvraag 

 

 

 

 

 

4  Loopbanen van zorgleerlingen door het           
 basisonderwijs 

Jaap Roeleveld, Kohnstamm Instituut 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk gaan we na hoe de loopbaan van zorgleerlingen uit het 

basisonderwijs verloopt. In hoeverre wijkt deze af van de loopbaan van niet-

zorgleerlingen? En is er tussen verschillende typen zorgleerlingen sprake van 

verschillen in loopbaan? We kunnen loopbanen van zorgleerlingen volgen 

doordat uit de eerste meting van COOL bekend is welke leerlingen 

zorgleerlingen zijn en doordat bij de tweede meting van COOL, via het 

onderwijsnummer, de loopbaan van alle leerlingen uit COOL-1 bekend is. 

Loopbaanvariabelen die via het onderwijsnummer bestudeerd kunnen worden 

zijn zittenblijven en verwijzing naar SO of SBO. 

 

Voor dit hoofdstuk formuleren we daarom de volgende vraagstelling: 

 

Hoe verloopt de loopbaan van zorgleerlingen tussen de twee COOL-metingen? 

Bij welke leerlingen is sprake van zittenblijven of verwijzing naar het SBO/SO, 

hoe ontwikkelen deze leerlingen zich vergeleken met zorgleerlingen bij wie 

geen sprake is van zittenblijven of verwijzen?? 

 

Aanvullend op deze vraag willen we ook nog nagaan of er tussen basisscholen 

verschillen bestaan in de loopbaan van hun zorgleerlingen. De vraagstelling 

luidt: 
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Is er een verband tussen het aantal verwijzingen naar SBO/SO en kenmerken 

van basisscholen (met name  urbanisatiegraad en samenstelling van de 

leerlingenbevolking)? 

 

De achtergrond van deze tweede vraag is dat eerder is  gevonden dat er 

verschillen zijn tussen basisscholen in de mate waarin zij leerlingen verwijzen 

naar SO of SBO en dat deze verschillen samenhangen met het leerlingenpubliek 

op de school (Ledoux, Smeets & Van der Veen, 2005). Ook is eerder 

geconstateerd dat in stedelijke gebieden meer verwezen wordt dan in niet-

stedelijke gebieden (Smeets, 2007). Voor deze nulmeting in het kader van 

Passend onderwijs wilden we nagaan of deze verbanden nog steeds bestaan.  

4.2 Data 

Bij de tweede meting van COOL5-18 in het basisonderwijs (schooljaar 2010/2011) 

is, via koppeling op het CBS aan de onderwijsnummerbestanden van het 

basisonderwijs (BRON-PO), informatie verkregen over waar leerlingen uit de 

groepen 2 en 5 van de eerste meting van COOL (schooljaar 2007/2008) zich ten 

tijde van de tweede meting bevonden. Op die manier kunnen we de loopbanen 

door het basisonderwijs van alle leerlingen die aan COOL-1 deelnamen, in beeld 

brengen. Dit kan dus ook voor die leerlingen, die zijn blijven zitten, die van 

hun oude school af zijn, of waarvan de oude school niet meer met COOL-2 mee 

wilde doen. (N.B. de loopbaan door het voortgezet onderwijs kan ook gevolgd 

worden. Zie daarvoor Hoofdstuk 5.) 

 

In de groepen 2 en 5 van COOL-1 zaten in totaal 26451 leerlingen. Niet van al 

deze leerlingen zijn de uiteindelijke loopbanen bekend, doordat de koppeling 

van de COOL-data aan BRON-PO niet in alle gevallen geslaagd is. Mogelijke 

oorzaken daarvan zijn dat er bij het opvragen van gegevens uit de 

schooladministraties in COOL (spel)fouten zaten in namen en foutieve of zelfs 

ontbrekende geboortedata. Deels blijkt ook de informatie in het pas kort 

geleden operationeel geworden BRON-bestand voor het basisonderwijs niet 

volledig juist. (Zie voor meer informatie het technisch rapport over deze 

koppeling: Paas, Mulder & Roeleveld, 2012). Uiteindelijk is de loopbaan van 

24170 leerlingen  bekend; die van de overige 2281 leerlingen (8.6%) niet.  
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De gegevens omtrent de zorgleerlingen in COOL-1 zijn pas een jaar later, in 

schooljaar 2008/2009, aanvullend verzameld (Mulder e. a., 2009). Mede 

daardoor is van een belangrijk deel van de leerlingen onbekend of ze al dan 

niet zorgleerling zijn. In totaal hebben leerkrachten van 13647 leerlingen uit de 

groepen 2 en 5 van hun leerlingen aangegeven of het een zorgleerling was of 

niet. Dat is 51.6% van de totaal 26451 leerlingen uit die groepen. 

 

Van deze 13647 leerlingen, waarvan leerkrachten gerespondeerd hebben op het 

zorgprofiel en die op basis daarvan kunnen worden ingedeeld als wel of niet 

zorgleerling, zijn loopbanen bekend van 12584 leerlingen. Bij 1063 leerlingen 

(7.8%) is de koppeling aan BRON-PO niet geslaagd. 

 

Voor de onderzoeksvraag naar de verdere loopbaan van zorgleerlingen 

(vergeleken met die van niet-zorgleerlingen) beschikken we daarom over 

gegevens van 12584 leerlingen. Daarvan zijn er 10176 afkomstig uit de 

referentiesteekproef van COOL-1 en 2408 uit de aanvullende steekproef. 

 

Een flink deel van de leerlingen die aan COOL-1 deelnamen heeft niet meer aan 

COOL-2 deelgenomen. Belangrijkste oorzaak is het niet meer mee willen doen 

aan het onderzoek van complete scholen (schooluitval). Voor een ander deel 

gaat het om leerlingen die van school zijn veranderd, zijn blijven zitten 

(zittenblijvers vallen buiten de driejaarlijkse dataverzameling van COOL in 

groep 2, 5 en 8) of naar speciaal (basis)onderwijs zijn verwezen (individuele 

uitval). Over deze individuele uitvallers is nog getracht aanvullende informatie 

te verzamelen op de nieuwe school. Er is gevraagd om scores op Cito-toetsen 

en om leerkrachtoordelen via het Leerlingprofiel. Scholen die weigerden aan 

COOL-2 mee te doen konden niet in deze aanvullende dataverzameling worden 

betrokken. Voor de details van deze aanvullende dataverzameling verwijzen we 

hier kortheidshalve naar Paas e.a., 2012. 
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4.3 Loopbanen zorgleerlingen versus niet-zorgleerlingen 

In de volgende tabel geven we allereerst een overzicht van de loopbanen van al 

de onderzochte leerlingen uit de referentiesteekproef van COOL-1, 

onderverdeeld naar groep. 

 

 

Tabel 4.1  Loopbanen van leerlingen uit de eerste COOL-meting; per groep waarin de leerling 

zat ten tijde van COOL-1 (kolompercentages) 

 groep 2 groep 5 totaal referentiesteekproef 

onvertraagd 83.8 95.9 89.6 

vertraagd in basisonderwijs 12.8 2.8 8.0 

naar speciaal basisonderwijs 2.5 0.8 1.7 

naar speciaal onderwijs 0.9 0.5 0.7 

totaal 5275 4901 10176 

 

 

Bij de leerlingen die ten tijde van COOL-1  in groep 2 zaten is er in de drie 

volgende jaren relatief vaak sprake van vertraging. Het is aannemelijk dat dit 

vooral komt door kleuterbouwverlenging (Roeleveld & Van der Veen, 2007; 

Inspectie van het Onderwijs, 2005, 2012). Verder is er bij deze jongste groep 

ook sprake van de meeste verwijzing naar speciaal basisonderwijs (2.5%) en 

speciaal onderwijs (0.9%).  

 

Bij de leerlingen uit groep 5 is er na groep 5 slechts zeer beperkt sprake van 

zittenblijven (minder dan 3%) en verwijzing (1.3% in totaal). Dit zal mede 

komen doordat in de lagere groepen reeds een deel van de ‘zwakkere’ 

leerlingen vertraagd of zelfs verwezen is. 

 

Vervolgens gaan we na in hoeverre de loopbanen van wel- en niet-

zorgleerlingen uit de referentiesteekproef van COOL-1 verschillen. In de 

volgende tabel laten we dat, afzonderlijk voor de groepen 2 en 5, zien.  
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Tabel 4.2  Loopbanen van wel- en niet-zorgleerlingen; per groep waarin de leerling zat ten 

tijde van COOL-1 (kolompercentages) 

          groep 2           groep 5 

zorgleerling: niet wel niet wel 

onvertraagd 91.7 60.4 98.2 90.3 

vertraagd in bao 7.7 27.9 1.5 6.1 

naar speciaal basisonderwijs 0.5 8.3 0.2 2.1 

naar speciaal onderwijs 0.1 3.3 0.1 1.5 

totaal 3944 1331 3473 1428 

 

 

Bij groep 2 heeft ongeveer 60% van de zorgleerlingen een ‘gewone’ loopbaan; 

28% is vertraagd (opnieuw vermoedelijk vooral kleuterbouwverlenging) en bijna 

12% wordt verwezen: 8.3% naar speciaal basisonderwijs en 3.3 % naar speciaal 

onderwijs. Vertraging en verwijzing komt ook nog voor bij de zorgleerlingen 

die ten tijde van COOL-1 niet als zorgleerling zijn aangemerkt, zij het in veel 

mindere mate: respectievelijk bijna 8% en minder dan 1%.  

Bij groep 5 heeft 90% van de zorgleerlingen een ‘gewone’ loopbaan en is 6% 

vertraagd. In totaal 3.6% van de zorgleerlingen wordt na groep 5 verwezen 

(naar sbao 2.1% en naar so 1.5%). Bij de niet-zorgleerlingen is 1.5% vertraagd en 

wordt 0.3% verwezen. 

4.4 Verschillen in loopbanen tussen zorgleerlingen onderling 

Voor deze analyses gebruiken we gegevens van de totale steekproef. Het gaat 

hier namelijk niet meer om hoe vaak (landelijk) een bepaalde loopbaan 

voorkomt, maar om welke verschillen er tussen typen zorgleerlingen zijn. 

Daarvoor gebruiken we het maximale aantal leerlingen waarover we informatie 

hebben. 

 

In het inhoudelijk rapport van COOL-Speciaal (Ledoux e.a., 2012b) en in 

Hoofdstuk 2 van dit rapport is een uitgebreide indeling van zorgleerlingen 

gemaakt. Die komt verderop in deze paragraaf ook aan de orde, maar omdat de 

aantallen leerlingen daar per combinatie van problematiek soms erg klein 

worden gebruiken wie hier als eerste een zeer globale indeling van de 

zorgleerlingen: 
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− leerlingen hebben gedragsproblemen (en/of: externaliserend, internali-

serend, werkhouding);  

− leerlingen hebben andere problemen (en/of: lichamelijke beperking, 

verstandelijke beperking, spraak-taal-rekenstoornis, autisme en ver-

want);  

− leerlingen hebben beide van bovenstaande type problemen;  

− de resterende leerlingen hebben 'slechts'  leerachterstand.  

 

Bij deze globale indeling wordt (louter) hoogbegaafdheid buiten beschouwing 

gelaten. 

 

In de volgende tabellen geven we de loopbanen van de vier zo onderscheiden 

groepen zorgleerlingen. We kijken afzonderlijk naar leerlingen afkomstig uit 

groep 2 en uit groep 5. 

 

 

Tabel 4.3a  Loopbanen van zorgleerlingen naar globale problematiek; leerlingen uit groep 2 

(kolompercentages) 

groep 2  alleen leer- 

achterstand 

gedrags- 

problemen 

andere 

problemen 

combinatie 

problemen 

onvertraagd 81.6 68.2 62.6 50.7 

vertraagd in bao 15.0 26.8 31.8 30.9 

naar speciaal 

basisonderwijs 
3.4 3.0 3.7 13.7 

naar speciaal onderwijs 0.0 2.0 1.9 4.6 

totaal 147 503 107 950 

 

 

Tussen groep 2 in COOL-1 en groep 5 in COOL-2 is de loopbaan van de 

zorgleerlingen met alleen leerachterstand het gunstigst. Meer dan 80 procent is 

onvertraagd en er wordt slechts 3.4% verwezen. De loopbanen van de 

zorgleerlingen met gedragsproblemen en die met andere problemen verschillen 

niet sterk: een flinke groep zittenblijvers en 5 tot 6 procent verwijzingen. Het 

ongunstigst zijn de loopbanen van leerlingen die zowel gedrags- als andere 

problemen hebben. Hier zien we vooral relatief veel verwijzingen naar zowel 

speciaal basisonderwijs als naar speciaal onderwijs.  
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Tabel 4.3b  Loopbanen van zorgleerlingen naar globale problematiek; leerlingen uit groep 5 

(kolompercentages) 

groep 5 alleen leer- 

achterstand 

gedrags- 

problemen 

andere 

problemen 

combinatie 

problemen 

onvertraagd 97.0 92.2 91.3 84.3 

vertraagd in bao 2.5 5.3 6.3 9.2 

naar speciaal basisonderwijs 0.0 1.2 0.8 4.8 

naar speciaal onderwijs 0.5 1.2 1.6 1.7 

totaal 197 643 127 753 

 

 

De loopbanen van leerlingen die tijdens COOL-1 in groep 5 zaten, zijn weer 

duidelijk gunstiger dan die van leerlingen die toen in groep 2 zaten: minder 

vertraging en minder verwijzing. Tussen de vier groepen zorgleerlingen 

onderling is het beeld vergelijkbaar met dat van de leerlingen die destijds in 

groep 2 zaten. Leerlingen met zowel gedrags- als andere problemen hebben 

ongunstiger loopbanen. 

 

In het inhoudelijke rapport van COOL speciaal is geprobeerd tot een meer 

gedetailleerde indeling van zorgleerlingen te komen, op basis van bepaalde 

combinaties van problematieken (Ledoux e.a., 2012b; zie ook Hoofdstuk 2 van 

dit rapport). De uiteindelijk gekozen indeling was gebaseerd op een combinatie 

van vijf soorten problemen: externaliserend probleemgedrag; internaliserend 

probleemgedrag; communicatieproblemen; verstandelijke beperking; en 

autisme of verwante stoornis. De meeste van deze problemen zijn op 

vergelijkbare manier bevraagd in het zorgprofiel van COOL-1. Alleen rond 

communicatieproblemen is bij COOL-1 slechts 1 item beschikbaar (spraak/taal 

stoornis).  

 

We zijn nagegaan welke combinaties van deze vijf probleemclusters bij 

voldoende zorgleerlingen van COOL-1 voorkwamen om zinvolle onderlinge 

vergelijking tussen groepen zorgleerlingen te maken. De grens werd daarbij 

gelegd dat van tenminste 100 leerlingen (uit groep 2 en groep 5 samen) de 

loopbaan bekend moest zijn. Dit heeft geresulteerd in de volgende tiendeling: 
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1. verstandelijke beperking, externaliserend en internaliserend probleemge-

drag, communicatieprobleem 

2. verstandelijke beperking, externaliserend en internaliserend probleemge-

drag 

3. verstandelijke beperking, internaliserend probleemgedrag, communicatie-

probleem 

4. verstandelijke beperking, internaliserend probleemgedrag 

5. verstandelijke beperking 

6. externaliserend probleemgedrag 

7. externaliserend en internaliserend probleemgedrag 

8. internaliserend probleemgedrag 

9. internaliserend probleemgedrag, communicatieprobleem 

10. communicatieprobleem 

 

Vervolgens zijn we nagegaan in hoeverre de loopbanen van zorgleerlingen, 

ingedeeld naar deze gecombineerde problematiek, verschillen. Tabel 4a en 4b 

geven het overzicht, afzonderlijk voor de groepen 2 en 5. 

 

 

Tabel 4.4a  Loopbanen van zorgleerlingen naar gecombineerde problematiek; leerlingen uit 

groep 2  (kolompercentages) 

groep 2 1 verst-ext-

int-comm 

2 verst-ext-

int 

3 verst-int-

comm 

4 verst-int 5 verst alleen 

onvertraagd 35.6 32.7 47.3 48.4 51.6 

vertraagd in bao 26.0 37.5 29.1 38.4 41.9 

naar speciaal basisonderwijs 30.1 25.0 18.2 12.6 6.5 

naar speciaal onderwijs 8.2 4.8 5.5 0.6 0.0 

totaal 73 104 110 159 62 

 6 ext alleen 7 ext-int 8 int alleen 9 int-comm 10 comm alleen 

onvertraagd 69.0 71.3 70.2 70.2 65.9 

vertraagd in bao 26.5 22.2 26.1 27.4 28.4 

naar speciaal basisonderwijs 2.7 2.9 3.2 0.0 3.4 

naar speciaal onderwijs 1.8 3.5 0.5 2.4 2.3 

totaal 113 171 188 84 88 
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We zien in deze tabel allereerst dat het aandeel verwijzingen naar speciaal 

basisonderwijs en speciaal onderwijs groter is  bij alle combinaties van een 

verstandelijke beperking met andere problemen (combinaties 1 t/m 4; 13% tot 

bijna 40% verwijzingen). Combinatie 5 (alleen verstandelijke beperking) kent 

minder verwijzingen (6.5%).  

Ook de overige combinaties, alle zonder verstandelijke beperking, laten minder 

verwijzingen zien. Hier heeft rond de 70% van de leerlingen een onvertraagde 

loopbaan en blijft 22% tot 28% van de leerlingen zitten, terwijl 2% tot 6% 

procent wordt verwezen. 

 

 

Tabel 4.4b   Loopbanen van zorgleerlingen naar gecombineerde problematiek; leerlingen uit 

groep 5 (kolompercentages) 

groep 5 1 verst-ext-

int-comm 

2 verst-

ext-int 

3 verst-int-

comm 

4 verst-int 5 verst alleen 

onvertraagd 74.1 77.7 89.7 79.7 85.0 

vertraagd in bao 14.8 10.6 3.4 14.1 11.7 

naar speciaal basisonderwijs 7.4 9.6 6.9 6.3 1.7 

naar speciaal onderwijs 3.7 2.1 0.0 0.0 1.7 

totaal (27) 94 (29) 128 60 

 6 ext alleen 7 ext-int 8 int alleen 9 int-comm 10 comm alleen 

onvertraagd 90.3 91.4 90.2 81.5 90.3 

vertraagd in bao 8.7 4.5 7.7 7.4 6.5 

naar speciaal basisonderwijs 0.0 1.2 1.8 11.1 3.2 

naar speciaal onderwijs 1.0 2.9 0.3 0.0 0.0 

totaal 103 245 337 (27) (31) 

 

 

Bij de leerlingen die tijdens COOL-1 in groep 5 zaten, is het aandeel 

verwijzingen duidelijk lager, maar nog steeds hoger bij de eerste 4 combinaties 

(6% tot ruim 12%). Ook combinatie 9 (internaliserend probleemgedrag en 

communicatieprobleem) kent 11% verwijzingen, maar de aantallen zijn daar 

erg klein. Bij de andere combinaties zonder verstandelijke beperking heeft 

ongeveer 90% een onvertraagde loopbaan. 
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4.5 Andere indicaties van zorgproblematiek 

In de vorige paragraaf zijn gegevens gebruikt van leerlingen die door de 

leerkracht, via invullen van het zorgprofiel, zijn aangeduid als zorgleerling. 

Zoals eerder vermeld, heeft in de aanvullende dataverzameling bij COOL-1 

slechts een deel van de leerkrachten gerespondeerd op het zorgprofiel.   

 

Maar daarnaast beschikken we via het leerlingprofiel (dat voor alle leerlingen in 

de reguliere afname van COOL-1 is gebruikt) ook over indicaties van de 

problematiek van leerlingen. Het gaat dan om de items (tussen haakjes de 

percentages in referentiesteekproef):  

− Is er voor dit kind een ‘Rugzak’ beschikbaar? (1.1% in groep 2; 1.8% in 

groep 5) 

− Wordt voor dit kind ambulante begeleiding gegeven vanuit het so? (1.2% 

groep 2; 2.0% groep 5) 

− Loopt voor dit kind een procedure tot plaatsing in het s(b)o? (1.3% groep 2; 

0.4% groep 5)  

− Volgt het kind een eigen leerlijn? (3.0% groep 2; 6.8% groep 5) 

 

Het gaat hier om wat we eerder (Hoofdstuk 1) hebben aangeduid als ‘smalle’ 

definities van zorgleerling, op basis van indicaties of op basis van een eigen 

leerlijn De aangegeven percentages laten zien dat het hier om een veel kleinere 

groep gaat dan de de groep die door de leerkracht wordt gedefinieerd als 

zorgleerling via het zorgprofiel. We geven ook voor de aldus geïndiceerde 

zorgleerlingen loopbaangegevens uit de referentiesteekproef. Ter vergelijking 

zetten we in de laatste kolom nogmaals de loopbanen van zorgleerlingen 

volgens het zorgprofiel (zie Tabel 4.2)  

 

 

Tabel 4.5a  Loopbanen van zorgleerlingen volgens leerlingprofiel; leerlingen uit groep 2 van 

COOL1 (kolompercentages) 

groep 2 rugzak 

(LGF) 

ambulante 

begeleiding 

vanuit so 

procedure 

plaatsing in 

s(b)o 

eigen 

leerlijn 

zorgleerling 

volgens 

leerkracht 

onvertraagd 65.4 55.0 17.7 48.3 60.4 

vertraagd in bao 3.8 3.3 11.3 24.2 27.9 

naar speciaal basisonderwijs 7.7 20.0 45.2 18.8 8.3 

naar speciaal onderwijs 23.1 21.7 25.8 8.7 3.3 

totaal 52 60 62 149 1331 
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Tabel 4.5b  Loopbanen van zorgleerlingen volgens leerlingprofiel; leerlingen uit groep 5 van 

COOL1 (kolompercentages) 

groep 5 
rugzak 

(LGF) 

ambulante 

begeleiding 

vanuit so 

procedure 

plaatsing 

in s(b)o 

eigen 

leerlijn 

zorgleerling 

volgens 

leerkracht 

onvertraagd 82.6 82.3 (21.1) 81.9 90.3 

vertraagd in bao 1.2 2.1 - 9.4 6.1 

naar speciaal basisonderwijs 4.7 7.3 (57.9) 5.9 2.1 

naar speciaal onderwijs 11.6 8.3 (21.1) 2.8 1.5 

totaal 86 96 (19) 320 1428 

 

 

De loopbanen voor zorgleerlingen volgens de ‘objectieve’ indicaties verlopen 

duidelijk ongunstiger dan die van zorgleerlingen, die via het zorgprofiel als 

zodanig zijn aangeduid. Dat geldt in het bijzonder voor de eerste drie 

indicaties (rugzak, ambulante begeleiding, procedure tot plaatsing so of sbo), 

maar ook bij leerlingen met een eigen leerlijn is sprake van meer verwijzingen 

naar SBO en SO. 

4.6 Ontwikkelingen bij verwezen leerlingen 

Bij een deel van de leerlingen, die wel aan COOL-1 deelnamen maar niet meer 

aan COOL-2, is geprobeerd nog aanvullende informatie te verzamelen op hun 

nieuwe school of bij hun nieuwe leerkracht (Paas e.a., 2012). Dat geldt dus ook 

voor leerlingen die verwezen zijn. Bij de scholen zijn twee soorten informatie 

opgevraagd. Allereerst is om scores op toetsen uit het Cito-leerlingvolgsysteem 

gevraagd. Verder is gevraagd of de leerkracht het leerlingprofiel wilde invullen.  

 

De toetsscores zijn op de scholen voor speciaal (basis)onderwijs slechts 

mondjesmaat verkregen; de aantallen zijn te laag om zinvolle analyses te 

kunnen doen. Er zijn wel veel meer leerlingprofielen van deze scholen 

ontvangen. Dat maakt het mogelijk om de score op een aantal sociaal-

emotionele variabelen te vergelijken met de score van deze leerlingen drie jaar 

eerder. 
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Tabel 4.6  Ontwikkeling van sociaal-emotionele variabelen bij verwezen leerlingen; 

gemiddelden bij COOL-1  (2008) en bij COOL-2 (2011) 

 verwezen naar sbao verwezen naar so 

 2008 2011 sign. 2008 2011 sign. 

onderpresteren 2.59 2.62 ns 2.80 2.67 ns 

gedrag 3.06 3.34 p<.01 3.04 3.23 p<.10 

werkhouding 2.57 3.16 p<.01 2.68 2.84 ns 

populariteit 3.05 3.40 p<.01 3.09 3.29 ns 

relatie leerkracht-leerling       

afhankelijkheid 2.83 2.73 ns 2.87 2.74 ns 

conflict 2.41 2.16 p<.01 2.62 2.17 p<.05 

nabijheid 3.59 3.59 ns 3.65 3.31 p<.05 

       

ouderbetrokkenheid 3.00 3.40 p<.01 3.51 3.32 ns 

aantal (min – max)   105 - 112   37 - 38 

 

 

Op de meeste van deze variabelen zijn de latere scores  gunstiger dan de 

oorspronkelijke scores uit COOL-1. In het speciaal basisonderwijs worden 

gedrag en werkhouding hoger beoordeeld en is er volgens de leerkracht minder 

sprake van conflict in de relatie met de leerkracht. Ook is de leerling daar 

volgens de leerkracht populairder bij klasgenoten en zijn de ouders meer 

betrokken. 

 

Bij de kleine groep leerlingen, die verwezen is naar speciaal onderwijs, zien we 

ruwweg hetzelfde beeld: beter gedrag, minder conflict; de tendenties zijn bij 

werkhouding en populariteit hetzelfde, maar niet significant. Een verschil is 

wel de nabijheid in de relatie leerkracht-leerling: die is volgens de leerkracht 

minder geworden. 

4.7 Ontwikkelingen bij zittenblijvers 

Ook bij de zittenblijvers is geprobeerd aanvullende gegevens te verzamelen 

(Paas e.a., 2012). We geven eerst weer een overzicht van de sociaal-emotionele 

variabelen op basis van het leerlingprofiel. 
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Tabel 4.7   Ontwikkeling van sociaal-emotionele variabelen bij zittenblijvers en onvertraagden; 

gemiddelden bij COOL-1 (2008) en bij COOL-2 (2011) 

 zittenblijvers onvertraagden 

 2008 2011 sign. 2008 2011 sign. 

Onderpresteren 2.78 2.61 p<.01 2.45 2.48 p<.01 

Gedrag 3.54 3.59 ns 3.66 3.70 p<.01 

Werkhouding 2.84 3.09 p<.01 3.44 3.45 ns 

Populariteit 3.50 3.46 ns 3.71 3.63 p<.01 

Relatie leerkracht-leerling       

Afhankelijkheid 2.48 2.42 ns 2.17 2.07 p<.01 

Conflict 1.88 1.80 p<.05 1.76 1.71 p<.01 

Nabijheid 3.70 3.55 p<.01 3.75 3.61 p<.01 

       

Ouderbetrokkenheid 3.35 3.35 ns 3.70 3.62 p<.01 

aantal (min – max)   572 - 591  8959 – 9080 

 

 

Bij de zittenblijvers is het onderpresteren naar het oordeel van de leerkrachten 

iets afgenomen en is de werkhouding verbeterd; gedrag en populariteit in de 

klas zijn niet significant veranderd. Bij de onvertraagden zijn er bij deze 

schalen nauwelijks verschillen. (Het maximale verschil is slechts 0.08 bij 

populariteit, maar door de grote aantallen zijn ook hele kleine verschillen hier 

statistisch significant.) 

 

In de relatie leerkracht-leerling is bij de zittenblijvers sprake van iets minder 

conflict, maar ook minder nabijheid. Bij de onvertraagden zien we diezelfde 

tendens, die mogelijk te maken kan hebben met het ouder worden van de 

leerlingen.  

 

Van een beperkt deel van de zittenblijvers zijn ook toetsscores verkregen. De 

toetsen uit groep 2 van COOL-1 (Ordenen en Taal voor Kleuters) laten zich niet 

eenvoudig vergelijken met die uit latere jaren. De toetsen uit groep 5 leveren 

echter vaardigheidscores op die wel vergelijkbaar zijn met latere toetsen. In  

Tabel 4.8 vergelijken we gemiddelde toetsscores van zittenblijvers en 

onvertraagden tussen 2008 en 2011. 

 

 

 



 

72 

 

 

 

Tabel 4.8  Ontwikkeling van cognitieve variabelen (toetsscores) bij zittenblijvers en 

onvertraagden; gemiddelden bij COOL-1 (2008) en bij COOL-2 (2011) 

 zittenblijvers onvertraagden 

groep 5 2008 2011 toename aantal 2008 2011 toename aantal 

DrieMinutenToets 57.8 89.2 31.3 44 73.8 99.6 25.8 3733 

Leeswoordenschat 80.5 106.7 26.2 42 88.6 114.0 25.5 1827 

         

Begrijpend Lezen (oud) 12.3 39.7 27.5 15 26.4 56.8 30.4 2302 

Begrijpend Lezen (LOVS) 14.4 36.8 22.4 20 26.0 53.7 27.6 1052 

         

Rekenen/Wiskunde (oud) (67.4) (97.2) (29.8) (5) 85.1 117.6 32.5 1250 

Rekenen/Wiskunde (LOVS) 55.9 93.1 37.2 42 70.9 110.0 39.1 2903 

 

 

Bij de DrieMinutenToets en bij Leeswoordenschat scoorden de zittenblijvers in 

2008 lager dan de onvertraagden, maar ze gaan vergelijkbaar vooruit in drie 

jaar. Bij de DMT gaan vertraagden zelfs wat meer vooruit dan onvertraagde 

leerlingen.   

Bij Begrijpend Lezen en Rekenen/Wiskunde zijn de aantallen laag doordat er 

zowel oude als nieuwe toetsen in gebruik zijn, die niet op dezelfde schaal 

kunnen worden uitgedrukt. Het algemene beeld is wel dat zittenblijvers in 

2008 beduidend lager scoorden én dat ze in 2011 nog iets meer achterliggen: 

ze gaan minder vooruit dan de onvertraagde leerlingen. 

4.8 Verwijzingen van zorgleerlingen naar SBO/SO en kenmerken  
 basisscholen 

De tweede vraagstelling voor dit hoofdstuk is of er verband bestaat tussen het 

aantal verwijzingen van zorgleerlingen naar speciaal basisonderwijs en speciaal 

onderwijs en kenmerken van basisscholen (et name urbanisatiegraad en 

samenstelling van de leerlingenbevolking).  

 

Naar urbanisatiegraad (stedelijkheid) blijken er anno 2011 geen significante 

verschillen te zijn in het aandeel verwijzingen vanuit groep 2 in COOL-1 en 

vanuit groep 5 in COOL-1 (scholen in stedelijke gebieden verwijzen niet 

meer/minder dan scholen in niet-stedelijke gebieden). De samenstelling van de 

leerlingbevolking laat wel een aantal verschillen zien. We gebruiken hiervoor de 
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compositie-indeling van COOL, die ook gebruikt wordt in de schoolrapporten 

van het COOL-onderzoek in het basisonderwijs: 

C1: Vooral laag opgeleide en allochtone ouders 

Op deze scholen heeft meer dan 50% van de leerlingen laag opgeleide 

ouders (maximaal LBO) én heeft meer dan 50% van de leerlingen allochto-

ne ouders 

C2: Vooral laag opgeleide en autochtone ouders 

Op deze scholen heeft meer dan 50% van de leerlingen laag opgeleide 

ouders (maximaal LBO) en heeft meer dan 50% van de leerlingen autoch-

tone ouders 

C3: Vooral laag en middelbaar opgeleide ouders 

Op deze scholen heeft meer dan 75% van de leerlingen laag of middelbaar 

opgeleide ouders (maximaal LBO of MBO), maar geen van beide groepen 

omvat meer dan 50% van de leerlingen 

C4: Vooral middelbaar opgeleide ouders 

Op deze scholen heeft meer dan 50% van de leerlingen middelbaar 

opgeleide ouders (MBO) 

C5: Vooral middelbaar en hoog opgeleide ouders 

Op deze scholen heeft meer dan 75% van de leerlingen middelbaar of hoog 

opgeleide ouders (MBO of HBO/WO), maar geen van beide groepen omvat 

meer dan 50% van de leerlingen 

C6: Vooral hoog opgeleide ouders 

Op deze scholen heeft meer dan 50% van de leerlingen hoog opgeleide 

ouders (HBO/WO) 

C7: Heterogeen opgeleide ouders 

Op deze scholen is het aandeel leerlingen met laag (maximaal LBO), 

middelbaar (MBO) en hoog (HBO/WO) opgeleide ouders ongeveer gelijk 

(elk circa 33%) 

 

De volgende tabel geeft de loopbanen van zorgleerlingen uit elk van deze 

compositietypen. Daarvoor is gebruik gemaakt van de totale steekproef van 

COOL, waarin ook scholen met veel achterstandsleerlingen voldoende zijn 

vertegenwoordigd. 

 

 

 

 



 

74 

 

 

Tabel 4.9a  Loopbanen van zorgleerlingen naar de compositie van de school; leerlingen uit 

groep 2  van COOL1 (rijpercentages) 

groep 2 onvertr. vertraagd verwezen aantal 

>50% laag opl; >50% allochtoon 54.7 28.9 16.4 232 

>50% laag opl; >50% autochtoon 53.9 27.6 18.4 76 

>75% laag + midden opl. 54.1 34.7 11.2 259 

>50% middelbare opl 59.0 29.1 11.9 605 

>75% midden + hoge opl. 64.1 23.0 12.9 217 

>50% hoge opl. 67.0 26.7 6.3 206 

gemengd 58.9 24.2 16.8 95 

totaal 59.5 28.2 12.2 1690 

 

 

Op scholen waar meer dan de helft van de ouders laag opgeleid is, worden 

zorgleerlingen meer verwezen dan op andere scholen. Hetzelfde geldt voor 

scholen met een gemengde samenstelling (ongeveer gelijk aandelen laag, 

middelbaar en hoog opgeleide ouders). Op scholen met een meerderheid hoog 

opgeleide ouders worden zorgleerlingen juist relatief weinig verwezen. 

 

 

Tabel 4.9b  Loopbanen van zorgleerlingen naar de compositie van de school; leerlingen uit 

groep 5  van COOL1 (rijpercentages) 

groep 5 onvertr. vertraagd verwezen aantal 

>50% laag opl; >50% allochtoon 87.4 7.7 4.9 182 

>50% laag opl; >50% autochtoon 84.0 8.6 7.4 81 

>75% laag + midden opl. 83.1 11.9 5.1 236 

>50% middelbare opl 92.4 4.1 3.4 699 

>75% midden + hoge opl. 91.0 5.9 3.2 221 

>50% hoge opl. 88.7 7.2 4.1 195 

Gemengd 85.3 11.6 3.2 95 

totaal 89.3 6.8 4.0 1709 

 

 

Het aandeel onvertraagde zorgleerlingen verschilt niet sterk tussen de 

compositietypen. Wel is er bij sommige typen wat meer sprake van vertraging 

dan bij andere. Het hoogste aandeel verwijzingen vinden we bij scholen met 

een meerderheid laag opgeleide autochtone ouders.  
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4.9 Samenvatting en conclusies 

In dit hoofdstuk is onderzocht hoe de loopbaan van zorgleerlingen is verlopen 

tussen de eerste en de tweede meting van COOL in het basisonderwijs. Het gaat 

daarbij om leerlingen, die bij de eerste COOL-meting in groep 2 of groep 5 

zaten.  

 

Een eerste algemene bevinding is dat, voor zowel de zorgleerlingen als  voor de 

overige leerlingen, de loopbanen van leerlingen uit groep 2 minder gunstig 

verlopen dan die uit groep 5. Bij leerlingen die in groep 2 zaten is sprake van 

meer vertraging en ook van meer verwijzing naar speciaal basisonderwijs en 

speciaal onderwijs. 

 

Daarnaast zien we, afzonderlijk voor leerlingen afkomstig uit groep 2 en groep 

5, dat loopbanen van zorgleerlingen duidelijk ongunstiger verlopen. Bij groep 2 

heeft 60% van de zorgleerlingen een ‘normale’ onvertraagde loopbaan; 28% is 

vertraagd en 12% wordt verwezen. Bij de niet-zorgleerlingen zijn die cijfers 

92%, 8% en 1% respectievelijk. Bij zorgleerlingen afkomstig uit groep 5 is er bij 

6% sprake van vertraging en wordt 4% verwezen; bij de niet zorgleerlingen is 

dat 2% en minder dan 1%. 

 

Bij de analyses is geprobeerd om nog na te gaan of er verschillen in loopbaan 

zijn tussen typen zorgleerlingen. Daaruit bleek bij een globale indeling van de 

zorgleerlingen allereerst dat leerlingen met alleen leerachterstand de relatief 

gunstigste loopbanen hebben. Het meest ongunstig zijn de loopbanen van 

zorgleerlingen, die combinaties hebben van gedragsproblemen en overige 

problemen (zoals verstandelijke of lichamelijke beperkingen, autisme, 

specifieke taal-, spraak- of rekenstoornissen). 

 

Bij een meer gedetailleerde indeling van combinaties van problemen kwam 

naar voren dat leerlingen met combinaties van een verstandelijke beperking en 

andere problemen de minst gunstige loopbanen hebben. Bij andere 

combinaties was minder sprake van zittenblijven of verwijzing naar s(b)o. Dit 

patroon werd zowel bij leerlingen afkomstig uit groep 2 als uit groep 5 

gevonden. 

 

Naast de voorgaande indelingen, die gebaseerd zijn op de oordelen van 

leerkrachten via het zorgprofiel, zijn ook  nog enkele meer ‘objectieve’ 
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typeringen van zorgleerlingen onderzocht: is er sprake van leerlinggebonden 

financiering, ambulante begeleiding vanuit het so, een procedure tot plaatsing 

in het s(b)o of een eigen leerlijn. De vrij kleine aantallen zorgleerlingen volgens 

deze criteria hebben duidelijk ongunstiger loopbanen dan de zorgleerlingen 

volgens het zorgprofiel: het zijn kennelijk de ‘zwaarste’ gevallen onder de 

zorgleerlingen. Er is bij hen vooral sprake van beduidend meer verwijzing naar 

het speciaal (basis)onderwijs en wat minder vaak van zittenblijven. 

 

Er is ook nog geprobeerd na te gaan hoe verwezen leerlingen en zittenblijvers 

zich hebben ontwikkeld, wat overigens bij vrij weinig leerlingen mogelijk is 

gebleken. Bij de naar S(B)O verwezen leerlingen zien we na verwijzing gunstiger 

scores op sociaal-emotionele variabelen als werkhouding, gedrag en minder 

conflict in de relatie tussen leerkracht en leerling. Bij de zittenblijvers is sprake 

van een afname van onderpresteren en een verbetering van de werkhouding. 

Bij al deze variabelen gaat het om oordelen van de leerkracht(en) over de 

leerlingen. Bij de zittenblijvers is ook een beperkt aantal toetsscores verkregen. 

Deze laten op technisch lezen en woordenschat ongeveer gelijke vooruitgang 

zien als bij niet zittenblijvers. Bij begrijpend lezen en rekenen/wiskunde lijkt 

de zittenblijvers verder achterop te raken. 

 

Een tweede vraag in dit hoofdstuk was of er verband is tussen het aantal 

verwijzingen naar SBO/SO en kenmerken van basisscholen, met name de 

urbanisatiegraad en de samenstelling van de leerlingenbevolking. Naar 

urbanisatiegraad werden geen significante verschillen gevonden.  

 

Naar de compositie van de school wel. Op scholen waar meer dan de helft van 

de ouders laag opgeleid is, worden zorgleerlingen afkomstig uit groep 2 meer 

verwezen dan op andere scholen. Hetzelfde geldt voor scholen met een 

gemengde samenstelling (ongeveer gelijke aandelen laag, middelbaar en hoog 

opgeleide ouders). Op scholen met een meerderheid hoog opgeleide ouders 

worden zorgleerlingen uit groep 2 juist relatief weinig verwezen. Bij de 

zorgleerlingen uit groep 5 zijn er maar weinig verschillen in het aandeel 

verwezen leerlingen tussen scholen met verschillende compositie. 
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5  Loopbanen van zorgleerlingen door voortgezet 
 onderwijs 

Pjotr Koopman & Jaap Roeleveld, Kohnstamm Instituut 

5.1 Inleiding 

Een belangrijke taak van het basisonderwijs is om leerlingen goed voor te 

bereiden op een verdere succesvolle onderwijsloopbaan in het voortgezet 

onderwijs. Dat geldt zowel voor zorgleerlingen als voor niet zorgleerlingen. In 

dit hoofdstuk willen we nagaan hoe de loopbaan van zorgleerlingen door het 

voortgezet onderwijs verloopt en welke verschillen daarbij optreden met niet-

zorgleerlingen. 

 

Vanuit de cohortonderzoeken in het basisonderwijs weten we welke leerlingen 

uit groep 8 door hun leerkrachten wel of niet als zorgleerling zijn aangeduid. 

Deze leerlingen kunnen, binnen een beveiligde CBS-omgeving, gekoppeld 

worden aan de onderwijsnummerbestanden die sinds een aantal jaren in het 

voortgezet onderwijs worden bijgehouden. Dat biedt de mogelijkheid om 

loopbanen van zorgleerlingen over een reeks van jaren te vergelijken met die 

van niet-zorgleerlingen. 

 

De vraagstelling voor dit hoofdstuk is welke verschillen er bestaan in 

loopbanen en loopbaansucces tussen zorgleerlingen en niet-zorgleerlingen; 

met aanvullend nog de vraag of er binnen de groep zorgleerlingen nog 

verschillen optreden.  
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In de volgende paragraaf gaan we nader in op de data, waarmee we deze 

vraagstelling willen beantwoorden. We merken hier reeds op dat verschillen in 

loopbanen door het voortgezet onderwijs liefst over een flink aantal jaren 

worden gemeten, zodat leerlingen in staat zijn geweest om al een diploma te 

behalen. Om die reden zullen we vooral gebruik maken van gegevens van het 

oudste cohort leerlingen (afkomstig uit de laatste meting van het PRIMA-

onderzoek). De gegevens uit het jongere cohort (afkomstig uit de eerste COOL-

meting) zullen we vooral gebruiken om te onderzoeken of er indicaties zijn dat 

er sterke veranderingen zijn opgetreden in de beginloopbaan van zorgleerlin-

gen door het voortgezet onderwijs. In toekomstig onderzoek zal dan met de 

uitkomsten van de navolgende analyses kunnen blijken of de loopbanen van 

zorgleerlingen door het voortgezet onderwijs anders gaan verlopen na de 

invoering van Passend Onderwijs. 

5.2 Data 

We beschikken over twee ‘lichtingen’ leerlingen uit groep 8, waarvan we zowel 

weten of het om zorgleerlingen gaat (doordat hun leerkrachten het zorgprofiel 

hebben ingevuld) als dat we ook een groter of kleiner deel van de vervolgloop-

baan door het voortgezet onderwijs weten. 

 

Allereerst gaat het om de leerlingen die bij de laatste (6e) PRIMA-meting van 

schooljaar 2004/2005 in groep 8 zaten. In het kader van het toenmalige thema 

‘Zorgleerlingen en Leerlingenzorg’ is toen het zorgprofiel ontwikkeld en als 

extra instrument in het onderzoek afgenomen (zie Smeets e.a., 2007). Bij de 

leerkrachten, die hebben gerespondeerd, gaat het in totaal om 10267 leerlingen 

uit groep 8, waarvan 7528 deel uitmaakten van de referentiesteekproef van 

PRIMA. Van deze 7528 leerlingen werden er 1693 (22.5%) als zorgleerling 

getypeerd. 

 

Bij de eerste meting van COOL5-18 in het basisonderwijs (schooljaar 2007/2008) 

maakte het zorgprofiel geen deel uit van het standaard instrumentarium, maar 

is later besloten deze gegevens het volgende schooljaar, aanvullend, alsnog op 

te vragen bij de leerkrachten (zie Mulder e.a., 2009). Bij de leerkrachten, die bij 

deze aanvullende dataverzameling hebben gerespondeerd, gaat het in totaal 

om 5849 leerlingen uit groep 8, waarvan 4747 uit de referentiesteekproef van 
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COOL-1. Van deze 4747 leerlingen werden er 984 (20.7%) als zorgleerling 

getypeerd. 

 

Om deze leerlingen door het voortgezet onderwijs te kunnen volgen via de 

onderwijsnummerbestanden moeten zij gekoppeld worden aan hun 

onderwijsnummer. De onderwijsnummers mogen de onderzoekers om 

privacyredenen niet zelf verzamelen, maar kunnen binnen een beveiligde 

omgeving binnen het CBS wel aan de leerlingen gekoppeld worden (op basis 

van de namen en geboortedata van de leerlingen en de vestigingsplaats van 

hun basisschool). De gekoppelde gegevens moeten binnen de beveiligde CBS-

omgeving blijven en kunnen alleen daar verder worden geanalyseerd. 

 

Deze koppeling door CBS is voor een groot deel geslaagd. Van de 7528 

leerlingen uit de referentiesteekproef van PRIMA-6 konden er 6950 (92.3%) aan 

hun onderwijsnummer gekoppeld worden; van de 4747 leerlingen uit COOL 

zijn er 4504 (94.9%) gekoppeld. Het niet slagen van een koppeling is vooral 

terug te voeren op onvolledige gegevens binnen de cohortdata (geen of foutieve 

geboortedata, verkeerde spelling van namen). 

 

Voor de analyses van de loopbanen beschikken we daarmee over gegevens van 

6950 leerlingen afkomstig uit groep 8 van PRIMA-6 (kortweg het Prima-cohort) 

en van 4504 leerlingen van COOL-1 (kortweg het Cool-cohort). 

5.3 Loopbanen van leerlingen uit het Prima-cohort 

5.3.1 Startposities in het voortgezet onderwijs 

De leerlingen die bij de zesde Prima-meting in groep 8 zaten beginnen in 

schooljaar 2005/2006 in het voortgezet onderwijs. Voor de verdere loopbaan 

door het Nederlandse voortgezet onderwijs is de startpositie van groot belang: 

op welk niveau van voortgezet onderwijs begint de leerling en is er sprake van 

een ongedeeld niveau of van een bredere of smallere brugklas. In deze 

paragraaf vergelijken we deze startpositie van de zorgleerlingen met die van 

niet zorgleerlingen.   

 

Een complicatie daarbij is dat het praktijk onderwijs pas vanaf schooljaar 

2007/2008 in de onderwijsnummerbestanden bij CBS is opgenomen. Wanneer 
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een leerling niet teruggevonden wordt in het onderwijsnummerbestand is het 

aannemelijk dat deze leerling naar het praktijkonderwijs is gegaan6. Op basis 

van de gegevens in de onderwijsnummerbestanden van CBS kunnen de 

volgende startposities worden onderscheiden: 

− praktijk  praktijkonderwijs 

− brug BK  brugklas vmbo basis en kader leerweg 

− brug VHV brede brugklas: alle vmbo, havo en vwo 

− brug GTHV smalle (avo) brugklas: havo, vwo, eventueel ook vmbo-

theoretisch, 

− vmbo B  vmbo basis 

− vmbo K  vmbo kader 

− vmbo T  vmbo theoretisch 

− havo  havo 

− vwo  vwo 

 

In de volgende tabel worden de startposities van de zorgleerlingen en van de 

overige leerlingen vergeleken. 

 

 

Tabel 5.1  De startpositie van Prima-leerlingen in het voortgezet onderwijs; voor 

zorgleerlingen en niet-zorgleerlingen (% van n) 

  zorgleerling   

  nee ja totaal 

praktijk 1% 3% 1% 

brug BK 8% 22% 11% 

brug VHV 17% 24% 19% 

brug GTHV 48% 18% 41% 

vmbo B 2% 17% 5% 

vmbo K 3% 5% 4% 

vmbo T 9% 9% 9% 

havo 2% 0% 2% 

vwo 9% 2% 7% 

n 5418 1532 6950 

 

 

                                                      

 
6  Een andere mogelijkheid is dat de leerling na groep 8 nog een kop-(schakel)klas in het 

basisonderwijs heeft gevolgd, maar dat zal weinig voorkomen. 
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Zoals verwacht kon worden gaan de zorgleerlingen vaker dan de niet-

zorgleerlingen naar lagere onderwijstypen als het praktijkonderwijs en de 

beroepsgerichte leerwegen (zowel ongedeeld vmbo basis en vmbo kader als een 

brugklas met vmbo basis/kader). Verder gaan ze ook vaker naar een brede 

brugklas vmbo/havo/vwo. Ze gaan vooral minder naar een avo-brugklas (brug 

GTHV) en naar ongedeeld havo en vwo.  

 

5.3.2 Verdere loopbaan in het voortgezet onderwijs 

Zoals gezegd is de startpositie sterk bepalend voor de verdere loopbaan van 

leerlingen door het voortgezet onderwijs. We zullen daarom die verdere 

loopbanen steeds beschrijven per startpositie. De startposities praktijkonder-

wijs en ongedeeld havo laten we, wegens te kleine aantallen, buiten 

beschouwing. 

 

De loopbanen worden beschreven met drie kenmerken: 

− het hoogst behaald diploma 

− het gemiddelde niveau van de hoogst behaalde diploma’s 

− de gemiddelde verblijfsduur 

 

De eerste maat voor loopbaansucces is diplomarendement. Het diplomarende-

ment berekenen we door van de startgroep na te gaan, hoeveel leerlingen een 

diploma behalen. Voor leerlingen die in het VO meerdere diploma’s behalen, 

rekenen we met het hoogst behaalde diploma. 

Een globalere maat voor de het loopbaansucces is het gemiddelde niveau van 

de behaalde diploma’s. Bij de berekening van dit gemiddelde waarderen we, 

conform de ordening van onderwijsniveaus in de zogenaamde leerjarenladder 

(bv. Driessen, 2011; Roeleveld e.a. 2011), praktijkonderwijs op 1, vmbo B op 2, 

vmbo K op 3, vmbo G/T op 4, havo op 5 en vwo op 6. 

Ook het aantal jaren dat de leerlingen nodig hadden voor het behalen van hun 

hoogste diploma’s gebruiken we als maat voor het loopbaansucces.  

 

De volgende tabel geeft de uitkomsten op deze drie maten voor loopbaansuc-

ces voor de leerlingen, die gestart zijn in een vmbo-brugklas basis en kader. 
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Tabel 5.2  Zorgleerlingen en niet-zorgleerlingen, gestart in 2005/06 in een brugklas BK: 

hoogst behaalde diploma’s, diploma rendement, schoolverlaters zonder diploma, gemiddelde 

verblijfsduur 

Start in 2005/06: brugklas BK brugklas BK 

  niet-zorgleerlingen zorgleerlingen 

  
(hoogste) 
diploma 

gem 
duur 

(hoogste) 
diploma 

gem 
duur 

  N % (jaren) N % (jaren) 

vmbo B 152 34% 4.1 143 42% 4.0 

vmbo K 210 47% 4.0 124 36% 4.1 

vmbo GT 40 9% 4.1 21 6% 4.0 

havo 4 1% 5.5 2 1% 6.0 

totaal diploma's, rendement 406 91% 
 

290 85% 
 

totaal start (2005/06) 445 
  

340 
  

nog in VO (2011/12) 1 
  

0 
  

VO schoolverlater zonder diploma 38 9% 3.4 50 15% 3.6 

gemiddeld niveau diploma's           2.7 
 

          2.6 
 

 

 

Uit deze tabel blijkt dat de zorgleerlingen wat vaker (15%) de school zonder 

diploma hebben verlaten dan de niet-zorgleerlingen (9%). De zorgleerlingen 

met diploma halen dat meest op vmbo-basis niveau; bij de niet-zorgleerlingen 

worden het meest vmbo-kader diploma’s behaald. De duur waarin het diploma 

werd behaald verschilt nauwelijks tussen beide groepen.  

 

In het algemeen kunnen we stellen dat van de leerlingen, die starten in een 

brugklas met vmbo-basis en vmbo-kader, de zorgleerlingen wat lager uitkomen 

dan de niet zorgleerlingen: zowel wat betreft ongediplomeerd schoolverlaten 

als wat betreft het niveau van het diploma. 

 

In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de loopbanen van 

leerlingen, die starten in een brede brugklas, met niveaus van alle vmbo tot aan 

vwo. 
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Tabel 5.3  Zorgleerlingen en niet-zorgleerlingen, gestart in 2005/06 in een brede brugklas 

(alle vmbo, havo, vwo) : hoogst behaalde diploma’s, diploma rendement, schoolverlaters 

zonder diploma, gemiddelde verblijfsduur 

Start in 2005/06: brugklas VHV brugklas VHV 

  niet-zorgleerlingen zorgleerlingen 

  

(hoogste) 

diploma 

gem 

duur 

(hoogste) 

diploma 

gem 

duur 

  N % (jaren) N % (jaren) 

vmbo B 86 9% 4.1 91 25% 4.1 

vmbo K 232 25% 4.1 123 33% 4.2 

vmbo GT 290 31% 4.1 72 19% 4.2 

havo 158 17% 5.5 22 6% 5.6 

vwo 54 6% 6.0 
   

totaal diploma's, rendement 820 88% 
 

313 85% 
 

totaal start (2005/06) 928 
  

370 
  

nog in VO (2011/12) 34 
  

5 
  

VO schoolverlater zonder diploma 74 8% 4.4 52 14% 3.5 

gemiddeld niveau diploma's          3.8 
 

         3.0 
 

 

 

Vanuit zo’n brede brugklas kunnen leerlingen naar alle niveau’s van onderwijs 

doorstromen en het diploma behalen. Uit de tabel blijkt dat de zorgleerlingen 

vaker diploma’s van de beroepsgerichte leerwegen behalen, terwijl de niet-

zorgleerlingen vaker diploma’s van de theoretische leerweg, havo en vwo halen. 

Het aandeel ongediplomeerde schoolverlaters is bij de zorgleerlingen met 14% 

ook hoger dan bij de niet-zorgleerlingen (8%). 

 

De lengte van de loopbaan naar het diploma verschilt weer niet sterk. Wel valt 

op dat bij de ongediplomeerde schoolverlaters de zorgleerlingen dat sneller 

doen (na gemiddeld 3.5 jaar) dan de niet-zorgleerlingen (4.4 jaar). 

 

In het algemeen blijkt dus ook op deze brede scholen dat zorgleerlingen een 

minder gunstige loopbaan hebben dan niet-zorgleerlingen: ze halen minder 

vaak een diploma en hun diploma’s zijn vaker van een lager niveau. 

 

In de volgende tabel worden de loopbanen van leerlingen, die starten in een 

avo-brugklas, met vwo, havo en eventueel vmbo-G/T. 
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Tabel 5.4  Zorgleerlingen en niet-zorgleerlingen, gestart in 2005/06 in een avo brugklas 

(vmbo G/T, havo, vwo) : hoogst behaalde diploma’s, diploma rendement, schoolverlaters 

zonder diploma, gemiddelde verblijfsduur 

Start in 2005/06: avo brugklas GTHV avo brugklas GTHV 

  niet-zorgleerlingen zorgleerlingen 

  

(hoogste) 

diploma 

gem 

duur 

(hoogste) 

diploma 

gem 

duur 

  N % (jaren) N % (jaren) 

vmbo B 13 1% 4.1 2 1% 4.5 

vmbo K 71 3% 4.2 22 8% 4.5 

vmbo GT 574 22% 4.2 87 31% 4.2 

havo 955 37% 5.4 98 35% 5.4 

vwo 526 20% 6.0 
   

totaal diploma's, rendement 2139 82% 
 

237 85% 
 

totaal start (2005/06) 2599 
  

279 
  

nog in VO (2011/12) 180 
  

7 
  

VO schoolverlater zonder diploma 280 11% 4.9 35 13% 4.2 

gemiddeld niveau diploma's            4.9 
 

        3.9 
 

 

 

Bij de leerlingen die starten in een avo-brugklas hebben iets meer (85%) 

zorgleerlingen al een diploma behaald dan de niet-zorgleerlingen (82%), die 

vaker nog in het VO zitten. De zorgleerlingen zijn wel wat meer afgestroomd 

en hebben dan een beroepsgericht diploma behaald. Ook halen ze vaker een 

diploma van de theoretische of gemengde leerweg. Geen van de zorgleerlingen 

heeft een vwo-diploma behaald, tegenover 20% van de niet-zorgleerlingen. Het 

aandeel ongediplomeerde schoolverlaters ligt bij de zorgleerlingen iets hoger 

dan bij de niet-zorgleerlingen. 

 

Na deze overzichten van leerlingen die beginnen in een brugklas volgen nu 

enkele tabellen met loopbaangegevens van leerlingen die beginnen in een 

ongedeelde klas. Allereerst volgen gegevens over de start in een vmbo-basis 

klas. 
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Tabel 5.5  Zorgleerlingen en niet-zorgleerlingen, gestart in 2005/06 in vmbo Basis : hoogst 

behaalde diploma’s, diploma rendement, schoolverlaters zonder diploma, gemiddelde 

verblijfsduur 

Start in 2005/06: vmbo B vmbo B 

  niet-zorgleerlingen zorgleerlingen 

  

(hoogste) 

diploma 

gem 

duur 

(hoogste) 

diploma 

gem 

duur 

  N % (jaren) N % (jaren) 

vmbo B 60 48% 4.0 160 63% 4.0 

vmbo K 34 27% 4.1 51 20% 4.0 

vmbo GT 6 5% 4.3 5 2% 4.2 

totaal diploma's, rendement 100 80% 
 

216 85% 
 

totaal start (2005/06) 125 
  

253 
  

nog in VO (2011/12) 0 
  

1 
  

VO schoolverlater zonder diploma 25 20% 3.5 36 14% 3.2 

gemiddeld niveau diploma's          2.5 
 

         2.3 
 

 

 

Bij deze starters zien we dat zorgleerlingen vaker een diploma behalen en 

minder vaak ongediplomeerd het onderwijs verlaten. Wel halen ze vaker dan de 

niet zorgleerlingen een vmbo-basis diploma en minder vaan een vmbo-kader of 

vmbo-t diploma. Deze duur van de loopbaan tot het behalen van het diploma 

verschilt weinig. Hoewel hun diploma’s dus van wat lager niveau zijn is de 

loopbaan van de zorgleerlingen die beginnen in een vmbo-basis klas niet 

ongunstiger dan die van niet-zorgleerlingen. 

De volgende tabel geeft een overzicht van de loopbanen van leerlingen, die 

starten in een vmbo-kader klas. 
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Tabel 5.6  Zorgleerlingen en niet-zorgleerlingen, gestart in 2005/06 in vmbo Kader : hoogst 

behaalde diploma’s, diploma rendement, schoolverlaters zonder diploma, gemiddelde 

verblijfsduur 

Start in 2005/06: vmbo K vmbo K 

  niet-zorgleerlingen zorgleerlingen 

  
(hoogste) 
diploma 

gem 
duur 

(hoogste) 
diploma 

gem 
duur 

  N % (jaren) N % (jaren) 

vmbo B 20 12% 4.1 13 16% 4.1 

vmbo K 86 51% 4.1 38 48% 4.1 

vmbo GT 46 27% 4.1 17 21% 4.1 

havo 
   

2 3% 5.5 

totaal diploma's, rendement 152 89% 
 

70 88% 
 

totaal start (2005/06) 170 
  

80 
  

nog in VO (2011/12) 0 
  

0 
  

VO schoolverlater zonder diploma 18 11% 4.4 10 13% 2.9 

gemiddeld niveau diploma's           3.2 
 

          3.1 
 

 

 

Over het geheel genomen zien we hier maar geringe verschillen tussen wel- en 

niet-zorgleerlingen. Bij de zorgleerlingen is sprake van iets meer ongediplo-

meerd schoolverlaten en iets meer diploma’s op basis-niveau. De niet-

zorgleerlingen halen wat vaker een vmbo-GT diploma, maar er zijn 

(incidenteel) ook zorgleerlingen die een havo-diploma hebben behaald. 

We vervolgen met de starters in een vmbo-G/T klas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

Tabel 5.7  Zorgleerlingen en niet-zorgleerlingen, gestart in 2005/06 in vmbo G/T : hoogst 

behaalde diploma’s, diploma rendement, schoolverlaters zonder diploma, gemiddelde 

verblijfsduur 

Start in 2005/06: vmbo G/T vmbo G/T 

  niet-zorgleerlingen zorgleerlingen 

  
(hoogste) 
diploma 

gem 
duur 

(hoogste) 
diploma 

gem 
duur 

  N % (jaren) N % (jaren) 

vmbo B 11 2% 4.3 6 5% 4.0 

vmbo K 77 15% 4.2 26 20% 4.1 

vmbo GT 304 60% 4.1 76 58% 4.1 

havo 74 15% 5.6 9 7% 5.7 

vwo 1 0% 6.0 
   

totaal diploma's, rendement 467 92% 
 

117 89% 
 

totaal start (2005/06) 508 
  

132 
  

nog in VO (2011/12) 5 
  

2 
  

VO schoolverlater zonder diploma 36 7% 4.4 13 10% 3.8 

gemiddeld niveau diploma's          4.0 
 

          3.8 
 

 

 

Al deze leerlingen starten in een ‘mavo’-klas en een belangrijk deel haalt ook, 

als hoogste diploma, het vmbo G/T diploma. Bij de zorgleerlingen zijn er wat 

meer die een lager, beroepsgericht diploma behalen en bij de niet-

zorgleerlingen wat meer die juist een hoger diploma halen. Verder is er bij de 

zorgleerlingen wat meer sprake van ongediplomeerd schoolverlaten (10% vs. 

7%). Opnieuw zien we hier dus een iets ongunstiger beeld bij de loopbanen van 

zorgleerlingen, in vergelijking met de niet-zorgleerlingen. 

Als laatste geven we de loopbaangegevens van de leerlingen die starten in een 

ongedeelde vwo-klas. 
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Tabel 5.8  Zorgleerlingen en niet-zorgleerlingen, gestart in 2005/06 in vwo : hoogst behaalde 

diploma’s, diploma rendement, schoolverlaters zonder diploma, gemiddelde verblijfsduur 

Start in 2005/06: vwo vwo 

  niet-zorgleerlingen zorgleerlingen 

  
(hoogste) 
diploma 

gem 
duur 

(hoogste) 
diploma 

gem 
duur 

  N % (jaren) N % (jaren) 

vmbo GT 3 1% 4.3 1 3% 4.0 

havo 53 11% 5.5 6 17% 5.2 

vwo 291 61% 6.0 18 51% 6.0 

totaal diploma's, rendement 347 73% 
 

25 71% 
 

totaal start (2005/06) 474 
  

35 
  

nog in VO (2011/12) 81 
  

5 
  

VO schoolverlater zonder diploma 46 10% 4.1 5 14% 5.6 

gemiddeld niveau diploma's         5.8 
 

         5.7 
 

 

 

Bij de kleine groep zorgleerlingen, die in een vwo-klas begint, is sprake van iets 

meer ongediplomeerd schoolverlaten dan bij de niet-zorgleerlingen. Het totale 

aandeel gediplomeerden verschilt weinig, maar de diploma’s van de niet-

zorgleerlingen zijn vaker op vwo-niveau en bij de zorgleerlingen op een lager 

niveau. Ook hier lijkt de loopbaan van zorgleerlingen dus iets ongunstiger, 

maar we merken nogmaals op dat  het aantal zorgleerlingen hier klein is. 

5.4 Verschillen tussen zorgleerlingen uit het Prima-cohort 

Hiervoor zijn de loopbanen van wel- en niet-zorgleerlingen met elkaar 

vergeleken. In deze paragraaf gaan we nader in op verschillen in loopbanen 

tussen groepen zorgleerlingen onderling. Vanwege de aantallen beperken we 

ons hier tot de al eerder in dit rapport gebruikte zeer globale indeling van de 

zorgleerlingen: 

− leerlingen hebben gedragsproblemen (en/of: externaliserend, internali-

serend, werkhouding);  

− leerlingen hebben andere problemen (en/of: lichamelijke beperking, 

verstandelijke beperking, spraak-taal-rekenstoornis, autisme en ver-

want);  

− leerlingen hebben beide van bovenstaande type problemen;  

− de resterende leerlingen hebben 'slechts'  leerachterstand.  
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Bij deze globale indeling wordt (louter) hoogbegaafdheid buiten beschouwing 

gelaten.  

In de volgende tabel geven we eerst weer de startpositie in het voortgezet 

onderwijs van deze groepen zorgleerlingen. 

 

 

Tabel 5.9  De startpositie van Prima-zorgleerlingen in het voortgezet onderwijs; naar globale 

indeling van problematiek (% van n) 

  start in: 
alleen leer- 
achterstand 

gedrags- 
problemen 

andere 
problemen 

combinatie 
problemen 

praktijk 2% 2% 2% 4% 

brug BK 30% 22% 17% 24% 

brug VHV 28% 24% 21% 25% 

brug GTHV 10% 17% 35% 14% 

vmbo B 14% 17% 8% 20% 

vmbo K 4% 6% 5% 4% 

vmbo T 12% 8% 10% 8% 

havo en/of vwo - 3% 1% 1% 

n 138 586 214 551 

 

 

Voor al deze zorgleerlingen geldt dat ze maar zelden in een havo- of vwo-klas 

starten. De groep met andere problemen start minder vaak in vmbo-Basis en in 

een brugklas vmbo-Basis/Kader; maar juist vaker in een avo-brugklas 

(havo/vwo; evt. TL). Deze heterogene groep zorgleerlingen lijkt dus over het 

algemeen wat hoger te starten in het voortgezet onderwijs. Voor het overige is 

er geen duidelijk patroon van verschillen tussen de groepen zorgleerlingen. 

 

Ook voor deze vier groepen zorgleerlingen zijn we weer, per startpositie, hun 

verdere loopbaan nagegaan. Omdat de aantallen vaak klein zijn vatten we deze 

loopbanen alleen in algemene cijfers samen. We vermelden het percentage 

gediplomeerden, het percentage ongediplomeerde schoolverlaters en het 

gemiddelde niveau van de behaalde diploma’s (weer volgens de score vmbo B 

=2;  vmbo K = 3; vmbo G/T = 4, havo = 5 en vwo = 6). Bij groepen kleiner dan 

15 vermelden we helemaal geen cijfers. 

 

In de volgende tabel presenteren we deze gegevens voor drie groepen 

leerlingen, die het voortgezet onderwijs zijn begonnen in een brugklas: 
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− brug BK  brugklas vmbo basis en kader leerweg 

− brug VHV brede brugklas: alle vmbo, havo en vwo 

− brug GTHV smalle (avo) brugklas: havo, vwo, evt. vmbo-

theoretisch, 

 

 

Tabel 5.10  De loopbanen van Prima-zorgleerlingen die starten in een brugklas; naar globale 

indeling van problematiek (% van n) 

  

start in: 

alleen leer- 

achterstand 

gedrags- 

problemen 

andere 

problemen 

combinatie 

problemen 

brug BK     

% diploma 95% 87% 89% 80% 

% schoolverlater 5% 13% 11% 20% 

gem. niveau diploma 2.6 2.6 2.7 2.5 

brede brugklas (vmbo – vwo)     

% diploma 82% 85% 96% 80% 

% schoolverlater 18% 13% 2% 18% 

gem. niveau diploma 3.1 3.1 3.5 3.0 

avo brugklas (G/T – vwo)     

% diploma (n < 15) 81% 89% 79% 

% schoolverlater  18% 9% 17% 

gem. niveau diploma  4.3 4.7 4.6 

 

 

De groep zorgleerlingen met combinaties van zowel gedragsproblemen als 

andere problemen kwam in eerdere analyses in dit rapport naar voren als de 

groep met de zwaarste problematiek. Op de eerste twee typen brugklassen, 

haalt van deze groep haalt rond 80% een diploma en verlaat 18% tot 20% het 

onderwijs zonder diploma. Deze cijfers zijn inderdaad wat ongunstiger dan die 

bij de andere groepen zorgleerlingen. Ook het gemiddeld niveau van het 

behaalde diploma is voor de groep met gecombineerde problemen wat lager.  

 

Bij de avo-brugklassen doet de groep met gedragsproblemen het het minst 

goed. De groep met andere problemen heeft bijna overal de meeste diploma’s 

met het hoogste niveau en de minste schoolverlaters.  

Hoewel er dus wel een aantal verschillen optreden tussen de onderscheiden 

groepen zorgleerlingen is het niet zo dat we binnen elk startniveau steeds 

hetzelfde patroon zien. Soms doet de ene groep het beter, en dan weer de 

andere.  



91 

 

 

In de volgende tabel vergelijken we de loopbanen dan de vier onderscheiden 

groepen zorgleerlingen, die starten op drie niveau’s van het vmbo. 

 

 

Tabel 5.11  De loopbanen van Prima-zorgleerlingen die starten in een vmbo-klas; naar globale 

indeling van problematiek (% van n) 

 
 start in: 

alleen leer- 
achterstand 

gedrags- 
problemen 

andere 
problemen 

combinatie 
problemen 

vmbo basis     

% diploma 84% 88% 83% 83% 

% schoolverlater 16% 12% 17% 16% 

gem. niveau diploma 2.6 2.2 2.1 2.3 

vmbo kader     

% diploma (n < 15) 84% (n < 15) 95% 

% schoolverlater  16%  5% 

gem. niveau diploma  3.1  3.0 

vmbo G/T     

% diploma 100% 81% 95% 90% 

% schoolverlater 0% 19% 5% 10% 

gem. niveau diploma 3.9 3.6 3.9 3.7 

 

 

Ook hier is het moeilijk om een echt patroon te onderscheiden. Zo doet de 

groep met andere dan gedragsproblemen het relatief slecht bij de starters in 

vmbo Basis, maar juist relatief goed bij de starters in vmbo G/T. En de groep 

met combinaties van gedrags- en andere problemen, die ook de meeste 

zorgzwaarte kent, doet het ook vrij goed bij de starters in vmbo Kader en 

vmbo G/T, met 90% tot 95% gediplomeerden. 

 

In de vorige paragraaf zagen we dat de loopbanen van zorgleerlingen, binnen 

elke startpositie, ongunstiger uitvallen dan die van de niet-zorgleerlingen. Het 

algemene beeld in deze paragraaf bij de beschrijving van verschillen in 

loopbaan tussen groepen zorgleerlingen onderling is dat daar weinig 

systematische verschillen tussen bestaan. Vanuit de ene startpositie doet de 

ene groep het relatief beter, vanuit een andere startpositie de andere groep. 

 

 



 

92 

 

 

5.5 Zorgleerlingen uit het Prima-cohort en beschikkingen RVC-s 

In dit hoofdstuk is steeds gebruik gemaakt van de aanduiding door de 

leerkrachten van leerlingen als een wel- of niet-zorgleerling. Naast deze ‘brede’ 

definitie van zorgleerlingen beschikken we voor de leerlingen uit het PRIMA-

cohort ook nog over een ‘smallere’ definitie. Uit ander onderzoek (Koopman & 

Voncken, 2012) is voor dit cohort leerlingen bekend wie er een beschikking van 

de Regionale Verwijzings Commisie (RVC-s) heeft gekregen voor praktijkon-

derwijs of leerwegondersteuning. Hierdoor kunnen we de ‘bredere’ definitie 

vanuit het zorgprofiel vergelijken met deze ‘smallere’ officiële aanduiding van 

zorgleerlingen. In de volgende tabel vergelijken we beide definities van 

zorgleerlingen.  

 

  
Tabel 5.12  De Prima aanduiding van zorgleerling vergeleken met beschikkingen vanuit RVC-s 

voor praktijkonderwijs (PrO) of leerwegondersteuning (LWOO); (aantallen en rijpercentages) 

   beschikking RVC   
 

 
geen PrO LWOO totaal 

zorgleerling 
volgens de 
leerkracht 

nee 
5172 

(95.5%) 
10 

(0.2%) 
236 

(4.4%) 
5418 

(100%) 

     

ja 
981 

(64.0%) 
58 

(3.8%) 
493 

(32.2%) 
1532 

(100%) 

 
 

6153 
(88.5%) 

68 
(1.0%) 

729 
(10.5%) 

6950 
(100%) 

 

 

Van de door de leerkrachten als zorgleerling aangeduide leerlingen heeft 

ongeveer een-derde deel een beschikking vanuit een RVC gekregen: een kleine 

4% voor praktijkonderwijs en ongeveer 32% voor leerwegondersteuning. De 

overige zorgleerlingen hebben geen beschikking. Daaruit kan blijken dat een 

groot deel van wat de leerkrachten als zorgleerlingen beschouwen niet volgens 

de officiële criteria van de RVC-s in aanmerking komt voor een beschikking. 

 

Tegelijk zien we dat een kleine 5% van de leerlingen, die door de leerkracht niet 

als zorgleerling zijn aangeduid, wel zo’n beschikking heeft gekregen. Of, wat 

anders berekend, van de in totaal 68+729 leerlingen met een beschikking 

werden er 10+236 (31%) door de leerkrachten in het basisonderwijs niet als 

zorgleerling beschouwd. 
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5.6 Vergelijking van de startloopbanen uit COOL-1 en Prima 

Tot slot van dit hoofdstuk maken we nog een vergelijking van de loopbanen 

van de zorgleerlingen uit het jongere COOL-cohort met die van de zorgleerlin-

gen uit het oudere PRIMA-cohort. Dat kan enig zicht bieden op de stabiliteit 

van de uitkomsten, die we hiervoor voor dat oudere cohort hebben besproken. 

Omdat de COOL-leerlingen nog maar enkele jaren in het voortgezet onderwijs 

verblijven vergelijken we hier alleen de startpositie en de positie van de 

zorgleerlingen in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs. 

 

De volgende tabel geeft een overzicht van de startposities in het voortgezet 

onderwijs van de wel- en niet-zorgleerlingen uit beide cohorten. 

 

 

Tabel 5.13  De startpositie van Prima- en COOL-leerlingen in het voortgezet onderwijs; voor 

zorgleerlingen en niet-zorgleerlingen (% van n) 

 
Prima 6 Cool-1 

zorgleerling  zorgleerling  

  nee ja totaal nee ja totaal 

praktijk 1.1% 2.7% 1.4% 0.2% 2.9% 0.7% 

brug BK 8.2% 22.2% 11.3% 6.5% 21.3% 9.5% 

brug VHV 17.1% 24.2% 18.7% 17.6% 25.5% 19.2% 

brug GTHV 48.0% 18.2% 41.4% 46.9% 18.1% 41.1% 

vmbo B 2.3% 16.5% 5.4% 2.2% 11.6% 4.1% 

vmbo K 3.1% 5.2% 3.6% 3.7% 6.0% 4.2% 

vmbo T 9.4% 8.6% 9.2% 11.0% 10.2% 10.8% 

havo 2.0% 0.1% 1.6% 2.8% 1.2% 2.5% 

vwo 8.7% 2.3% 7.3% 9.1% 3.2% 7.9% 

n 5418 1532 6950 3588 916 4504 

 

 

De verschuivingen (over een periode van drie jaar) tussen de startposities van 

de totale cohorten zijn gering. In lijn met de landelijke tendens is er sprake van 

een (zeer lichte) afname van de beroepsgerichte leerwegen in het vmbo (brug 

BK, vmbo K), ten gunste van de theoretische leerweg, havo en vwo. 

 

We constateerden eerder dat, niet onverwacht, de zorgleerlingen uit het PRIMA-

cohort duidelijk lager starten in het voortgezet onderwijs dan de niet-

zorgleerlingen. Datzelfde blijkt ook te gelden voor de zorgleerlingen uit het 

jongere COOL-cohort. Toch zien we ook bij die zorgleerlingen dat ze wat 
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minder vaak naar vmbo-B gaan en wat vaker naar vmbo G/T, havo en vwo. Maar 

het algehele patroon van verschil in startpositie tussen wel- en niet-

zorgleerlingen is tussen PRIMA en COOL nauwelijks gewijzigd.  

 

In de volgende tabel vergelijken we vervolgens de positie van de zorgleerlingen 

in het derde jaar voortgezet onderwijs. 

 

 

Tabel 5.14  De positie van zorgleerlingen uit Prima- en COOL in het derde jaar voortgezet 

onderwijs (% van n) 

 
Prima 6 Cool-1 

uit onderwijs/assisenten-opleiding 2.6% 2.8% 

praktijkonderwijs 1.6% 2.6% 

nog brugklas 4.9% 3.6% 

vmbo-b 29.5% 27.7% 

vmbo-k 27.3% 26.5% 

vmbo g/t 21.4% 21.7% 

havo 7.4% 7.3% 

vwo 5.3% 7.6% 

n 1532 916 

 

 

In deze tabel zien we slechts kleine verschillen tussen de positie van de 

zorgleerlingen in hun derde jaar in het voortgezet onderwijs. De COOL-

zorgleerlingen zitten een fractie minder vaak nog in een brugklas of in een 

vmbo-B of –K klas en iets vaker in enerzijds praktijkonderwijs en anderzijds 

vwo. 

Al met al lijken zowel startpositie als eerste jaren van de loopbaan van de 

zorgleerlingen uit beide cohorten sterk op elkaar. Toekomstig onderzoek zal 

moeten uitwijzen of hier na de invoering van Passend Onderwijs verandering in 

komt.  

5.7 Samenvatting en conclusies 

In dit hoofdstuk stond de vraag centraal hoe de loopbanen van zorgleerlingen 

door het voortgezet onderwijs verlopen, in vergelijking met die van de niet-

zorgleerlingen. Daarvoor is gebruik gemaakt van gegevens van leerlingen uit 

groep 8 van de laatste meting van het Prima-cohort (schooljaar 2004/2005), die 
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via koppeling aan het onderwijsnummerbestand, gedurende zes jaar konden 

worden gevolgd.  

 

Allereerst is gekeken naar de startpositie van al deze leerlingen in het 

voortgezet onderwijs. Daaruit blijkt dat, zoals verwacht, de zorgleerlingen 

doorgaans op een lager niveau beginnen. Zij gaan vaker dan de niet-

zorgleerlingen naar lagere onderwijstypen als het praktijkonderwijs en de 

beroepsgerichte leerwegen (zowel ongedeeld vmbo basis en kader als een 

brugklas met vmbo basis/kader). Verder gaan ze ook vaker naar een brede 

brugklas met alle vmbo, havo en vwo. Ze gaan vooral minder naar een avo-

brugklas (met havo en vwo en deels ook met vmbo-G/T) en naar ongedeeld 

havo en vwo.  

 

Vervolgens is, per type klas waarin de leerlingen starten, nagegaan hoe hun 

verdere onderwijsloopbaan is verlopen. Er is gekeken naar het hoogste 

behaalde diploma, de verblijfsduur in het voortgezet onderwijs en naar 

ongediplomeerd schoolverlaten. Binnen de drie onderscheiden soorten 

brugklassen zien we opnieuw dat, in het algemeen, de loopbaan van de 

zorgleerlingen ongunstiger verloopt dan die van de overige leerlingen. De 

zorgleerlingen verlaten vaker ongediplomeerd het onderwijs en ze halen vaker 

een diploma van een lager niveau en minder vaak een hoger diploma. De 

verblijfsduur in het voortgezet onderwijs verschilt doorgaans weinig. 

 

Binnen de ongedeelde startklassen (vmbo basis, kader en gemeng-

de/theoretische leerweg en vwo; ongedeeld havo komt te weinig voor) zijn de 

verschillen in loopbanen tussen wel- en niet-zorgleerlingen minder 

uitgesproken. Zo halen zorgleerlingen die in vmbo-basis starten vaker een 

diploma dan de niet-zorgleerlingen, hoewel die laatste groep wel vaker het 

kader of zelfs G/T-diploma behaalt. Bij de andere startklassen halen 

zorgleerlingen bijna even vaak een diploma als de niet-zorgleerlingen, maar 

doorgaans wel van een iets lager niveau. De onderlinge verschillen zijn echter 

kleiner dan bij de leerlingen die beginnen in een (bredere of smallere) brugklas. 

 

Naast deze vergelijkingen van loopbanen van alle zorgleerlingen met de 

overige leerlingen is ook nog onderzocht in hoeverre de loopbanen van 

verschillende groepen zorgleerlingen onderling verschillen. Daarvoor is een 

globale indeling gebruikt van de zorgleerlingen (alleen leerachterstand, 
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gedragsproblemen, overige problemen en combinaties van zowel gedrags- als 

overige problemen). Complicatie daarbij is dat de aantallen leerlingen met een 

bepaalde problematiek in elk van de startposities soms erg klein worden. Maar 

het algemene beeld is dat er weinig patroon gevonden kon worden in de 

loopbanen van de onderscheiden groepen zorgleerlingen. Vanuit de ene 

startpositie doet de ene groep het relatief beter, vanuit een andere startpositie 

de andere groep. 

 

Voor de leerlingen uit het PRIMA-cohort kon de aanduiding door de leerkracht 

als zorgleerling nog vergeleken worden met officiële beschikkingen vanuit de 

Regionale Verwijzingscommissie (RVC) voor praktijkonderwijs en leerwegon-

dersteuning. Ongeveer een-derde van de zorgleerlingen bleek inderdaad zo’n 

beschikking te hebben gekregen, maar bij de overige zorgleerlingen was dat 

niet het geval. Deze RVC-beschikkingen vormen duidelijk een ‘smallere’ 

definitie van de zorgleerlingen dan het oordeel van de leerkrachten uit groep 8. 

Daarnaast bleek dat een beperkt deel van de niet-zorgleerlingen (een kleine 5%) 

wel een beschikking heeft gekregen. Deze officieel geïndiceerde leerlingen 

werden door hun leerkrachten dus niet als zorgleerlingen beschouwd. 

 

Tot slot van de analyses is een korte vergelijking gemaakt tussen de loopbanen 

van leerlingen uit het oudere Prima-cohort en de leerlingen uit het COOL-1-

cohort (die pas drie jaar voortgezet onderwijs hebben gevolgd). Daaruit bleek 

dat er weinig verschuivingen optreden tussen beide cohorten. De startposities 

van wel- en niet-zorgleerlingen verschilt maar heel weinig tussen beide 

cohorten en ook de positie na drie jaar voortgezet onderwijs komt goed 

overeen. Dat geeft vertrouwen in de mogelijkheid om in toekomstig onderzoek 

na te gaan of deze patronen veranderen na de invoering van Passend 

Onderwijs. 
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6  Verschillen tussen scholen 

Jaap Roeleveld, Kohnstamm Instituut 

6.1 Inleiding 

Bij alle analyses in dit rapport en bij het onderzoeksproject rondom de 

dataverzameling van COOL- Speciaal (Ledoux e.a., 2012b) heeft steeds de 

(zorg)leerling centraal gestaan. Als aanvulling daarop gaan we in dit hoofdstuk 

ook nader in op verschillen tussen scholen.  

 

Uit wetenschappelijk onderzoek, maar ook uit beoordelingen van de Inspectie, 

is bekend dat er grote verschillen tussen scholen bestaan in hun zorgbeleid. We 

mogen daarom verwachten dat de ene school betere resultaten met de 

zorgleerlingen behaalt dan de andere school. We zullen hier in kaart brengen in 

hoeverre dat in de huidige situatie het geval is. In later onderzoek kan dan 

worden nagegaan of daar na de invoering van Passend Onderwijs verandering 

in is gekomen. 

 

De eerste vraagstelling is daarom of er sprake is van verschillen tussen scholen 

in de cognitieve resultaten die ze met zorgleerlingen weten te behalen. Deze 

vraag kunnen we met de beschikbare gegevens uit COOL5-18 en COOL- Speciaal 

onderzoeken voor zowel het regulier basisonderwijs als bij scholen voor 

speciaal (basis)onderwijs. 

 

Naast verschillen in resultaten die de scholen met hun zorgleerlingen bereiken 

weten we ook dat het aandeel zorgleerlingen sterk kan verschillen tussen 

scholen (zie ook Hoofdstuk 8). We zullen nagaan in hoeverre dit aandeel 
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systematisch verschilt tussen scholen met een verschillend leerlingenpubliek, 

van overwegend kansarm tot overwegend kansrijk. In later onderzoek kan dan 

weer worden nagegaan of en in hoeverre zulke systematische verschillen 

blijven bestaan na de invoering van Passend Onderwijs. 

6.2 Algemene opzet van de analyses 

Om tot een goede schatting te komen van verschillen tussen scholen dienen 

multi-level analyses te worden uitgevoerd, waarbij de (zorg)leerlingen genest 

zijn binnen scholen. Deze analysetechniek geeft zuiverder schattingen van 

effecten en verschillen tussen scholen. Bovendien wordt er rekening mee 

gehouden wanneer er sprake is van kleine aantallen per school (de zgn. 

‘shrinkage’). Bij de scholen voor speciaal (basis)onderwijs worden alle 

leerlingen in de analyses betrokken. Bij het regulier basisonderwijs worden 

alleen de resultaten van de zorgleerlingen onderzocht. 

 

Afhankelijke variabelen in de analyses zijn de cognitieve prestaties van de 

leerlingen. Bij het speciaal (basis)onderwijs kijken we dan apart naar leerlingen 

uit geboortejaar 2001 (kortheidshalve groep 5 genoemd) en uit geboortejaar 

1998 (kortweg groep 8); bij het regulier basisonderwijs kunnen ook prestaties 

van zorgleerlingen uit groep 2 betrokken worden.  

 

Van belang is na te gaan hoeveel verschillen er zijn tussen scholen, en in 

hoeverre deze toe te schrijven zijn aan verschillen in leerlingenpubliek tussen 

de scholen. In de stapsgewijs uitgevoerde multi-level analyses controleren we 

daarom voor zulke verschillen tussen de scholen. We kijken daarvoor naar het 

schooltype (verschil tussen sbao, cluster 3 en cluster 4), naar de sociaal-

etnische herkomst van de leerlingen, naar verschillen in cognitieve vaardigheid 

en naar de zorgzwaarte, zoals aangegeven door de leerkracht. De verschillende 

variabelen worden hierna preciezer uitgewerkt.  

6.3 Verschillen tussen scholen voor speciaal (basis)onderwijs 

6.3.1  Variabelen 

Bij deze scholen beschikken we over enkele indicaties van de cognitieve 

prestaties van de leerlingen.  
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Als eerste gebruiken we scores op de nieuwe, LOVS-versies van de toetsen 

Rekenen/Wiskunde en Begrijpend Lezen. Deze zijn afgenomen bij de jongste 

en oudste groep (5 en 8) van het speciaal basisonderwijs en cluster 4. Hoewel 

er toetsen van verschillend niveau zijn afgenomen kunnen de resulterende 

vaardigheidsscores goed vergeleken worden (zie Ledoux e.a., 2012a). 

 

Daarnaast beschikken we over inschattingen van de leerkracht van de 

vaardigheden van hun leerlingen, in vergelijking met het prestatieniveau in het 

regulier basisonderwijs. Deze inschattingen zijn speciaal in het onderzoek 

bevraagd om ook een inschatting van de cognitieve vaardigheden van  

leerlingen uit cluster 3 te verkrijgen. Leerkrachten werd gevraagd om bij 

verschillende vaardigheden aan te geven op het niveau van welke groep (van 0 

tot 8) in het basisonderwijs de betreffende leerling functioneerde. We 

gebruiken hier de inschatting van het vaardigheidsniveau Rekenen/Wiskunde 

en Begrijpend Lezen.  

 

Omdat het leerlingenpubliek per schooltype verschilt wordt in een eerste stap 

het type van school in de analyses opgenomen. Dat doen we door dummy-

variabelen op te nemen voor cluster 4 en cluster3 (deze geven dan het verschil 

aan met de referentiecategorie speciaal basisonderwijs). Vervolgens wordt de 

sociaal-etnische herkomst van de leerlingen in de analyses opgenomen. 

CoolSES geeft een driedeling van het opleidingsniveau van de ouders (laag-

midden-hoog), die elk weer onderverdeeld zijn in niet-westers allochtoon 

versus autochtoon (inclusief westers allochtoon). Voor  de categorieën van 

CoolSES gebruiken we dummy-variabelen, die het verschil met referentiecate-

gorie middelbaar-autochtoon aangeven. Ook leerlingen met onbekende 

achtergrond krijgen een aparte dummy. 

 

Een belangrijk verschil tussen de scholen is de cognitieve vaardigheid van hun 

leerlingen. Hiervoor gebruiken we een indeling in IQ-groep, namelijk IQ lager 

dan 70; IQ tussen 70 en 80; IQ tussen 80 en 100 (referentiecategorie); en IQ 100 

en hoger.  

 

En als laatste proberen we rekening te houden met de problematiek van de 

zorgleerlingen op de scholen. Een uitgebreide indeling zou hier tot te veel 

versnippering over de scholen leiden. We gebruiken daarom de algemene 

indicatie zorgzwaarte. Deze variabele is een combinatie van zowel het aantal 
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problemen dat een leerling heeft als de zwaarte van die problemen. De 

zorgzwaarte wordt hoger naarmate er sprake is van een combinatie van meer 

problemen en/of naarmate de leerling problemen in sterkere mate heeft. (Zie 

het inhoudelijk rapport COOL-speciaal: Ledoux et. al, 2012b.) 

 

6.3.2  Toetsen: uitkomsten groep 5 (geboortejaar 2001) 

In een eerste multi-level model worden alleen de verschillen tussen scholen 

geanalyseerd, zonder rekening te houden met verschillen in leerlingenpubliek. 

Dit 0-model  levert ook schattingen op van de gemiddelde cognitieve prestaties 

per school. We laten dit in de volgende figuur zien voor de toets Reke-

nen/Wiskunde. 

 

 

Figuur 6.1  Schattingen gemiddelde scores Rekenen/Wiskunde groep 5; op basis van 0-model 
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We zien in de figuur dat er grote verschillen tussen de scholen bestaan: van 

gemiddelde scores rond de 30 tot gemiddelden die boven de 60 uitkomen. (Ter 

vergelijking: leerlingen uit de referentiesteekproef van het basisonderwijs 

scoren gemiddeld 71, met een standaarddeviatie van 15. Driessen e.a., 2012,  

tabel  5.3.) De cluster-4 scholen zijn in deze figuur aangegeven met C4, de 

overige scholen zijn scholen voor sbao. Te zien valt dat de cluster-4 scholen 

vrijwel steeds de hogere gemiddelden hebben. In het multi-level model zullen 

we daarom het schooltype ook opnemen. 

 

De volgende tabel geeft de uitkomsten van de stapsgewijze uitgevoerde 

analyses. 

 

 

Tabel 6.1  Multi-level modellen van de score Rekenen/Wiskunde, groep 5 van s(b)o (N = 509) 

 
mod0 mod1 mod2 mod3 mod4 

intercept 49.8 44.4 46.9 52.6 60.7 

cluster 4 (tov sbao)   19.6 19.1 10.8 12.6 

SES (tov midden-autochtoon.) 

laag-allochtoon -6.7 -4.7 -5.3 

laag-autochtoon -2.7 -3.2 -2.9 

midden-allochtoon -4.6 -1.2 -2.5 

hoog-allochtoon 6.4 6.4 4.6 

hoog-autochtoon -2.2 -3.4 -3.7 

ses onbekend     -5.0 -4.6 -4.3 

IQ (tov IQ 81-99) 
  IQ max 69 -20.1 -19.7 

IQ 70-80 -11.0 -10.3 

IQ 100 en hoger 12.1 11.3 

IQ onbekend       -0.7 -0.6 

zorgzwaarte         -0.8 

variantie: 

school 149.5 69.5 63.9 33.5 29.9 

leerling 306.2 306.6 303.0 245.6 234.8 

% op schoolniveau 32.8% 18.5% 17.4% 12.0% 11.3% 

% totaal verklaard 17.5% 19.5% 38.7% 41.9% 

vetgedrukt: significant p<.05; schuingedrukt: niet significant 

 

 

Model 0 geeft alleen de variantieverdeling weer van de toetsscores tussen en 

binnen de scholen: ongeveer eenderde van de variantie is op schoolniveau. 
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Nadat we in model 1 rekening  houden met het type van de school daalt dit tot 

18.5%. Uit de coëfficiënt blijkt dat scholen van cluster 4 gemiddeld 19.6 hoger 

scoren dan scholen voor sbao.  

 

In model 2 wordt de sociaal-etnische achtergrond van de leerlingen in het 

model opgenomen. Geen van de groepen scoort significant anders dan de 

referentiecategorie ‘middelbaar opgeleid autochtoon’, behalve de leerlingen 

met een onbekende achtergrond. (Dit duidt erop dat leerlingen met onbekende 

achtergrond vooral lager opgeleide ouders hebben, waarvan de tendens ook is 

dat ze lagere scores behalen.) De varianties op school en individueel nemen 

maar weinig af. De conclusie is dat de sociaal etnische achtergrond van de  

leerlingen hier niet van groot belang is. Dat geldt wel voor de cognitieve 

capaciteiten van de leerlingen (model 3). De IQ-groepen verklaren veel variantie 

en ook de schoolverschillen worden duidelijk kleiner. Na controle voor deze 

variabele scoren leerlingen op cluster 4 scholen nog maar 10.8 punten hoger 

dan leerlingen in het speciaal basisonderwijs. 

 

Uit model 4 tenslotte blijkt dat ook de zorgzwaarte van belang is: hoe hoger 

deze is, des te lager de score op Rekenen/Wiskunde. De totale verklaarde 

variantie neemt nog ongeveer 3 procent toe en van de resterende variantie 

bevindt zich nu nog iets meer dan 11 procent op schoolniveau. 

 

Er zijn dus grote verschillen tussen de scholen, maar die hebben voor een 

belangrijk deel te maken met het type van de school, de cognitieve capaciteiten 

van de leerlingen op die scholen en met de zwaarte van de problematiek van de 

leerlingen. 

 

In de volgende tabel geven we de uitkomsten van een vergelijkbare analyse van 

de scores op de toets Begrijpend Lezen. 
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Tabel 6.2  Multi-level modellen van de score Begrijpend Lezen, groep 5 van s(b)o (N = 551) 

 
mod0 mod1 mod2 mod3 mod4 

intercept 6.2 2.9 2.4 5.3 13.0 

cluster 4 (tov sbao)   12.4 11.6 7.0 8.9 

SES (tov midden-autochtoon.) 

laag-allochtoon -4.0 -2.6 -2.7 

laag-autochtoon -1.4 -1.5 -1.2 

midden-allochtoon -0.5 2.3 1.3 

hoog-allochtoon 3.6 3.4 1.7 

hoog-autochtoon 6.7 5.3 5.0 

ses onbekend     0.5 0.4 0.7 

IQ (tov IQ 81-99) 
  IQ max 69 -12.8 -12.6 

IQ 70-80 -6.6 -5.9 

IQ 100 en hoger 8.4 7.7 

IQ onbekend       3.1 3.5 

zorgzwaarte         -0.8 

variantie: 

school 68.0 38.9 34.7 28.9 28.8 

leerling 254.5 254.3 247.2 221.5 210.9 

% op schoolniveau 21.1% 13.3% 12.3% 11.5% 12.0% 

% totaal verklaard 9.1% 12.6% 22.3% 25.7% 

vetgedrukt: significant p<.05; schuingedrukt: niet significant 

 

 

Hier zijn, in het 0-model, de systematische verschillen tussen de scholen 

kleiner (ruim 20% van de variantie op schoolniveau). Opnieuw scoren leerlingen 

uit cluster 4 duidelijk hoger (12.4 punt). 

 

In het tweede model zien we dat autochtone leerlingen met hoger opgeleide 

ouders significant hogere scores halen dan middelbaar opgeleide autochtone 

ouders; de totale verklaarde variantie neemt hier ruim 3 procent toe. Maar 

opnieuw zijn de cognitieve capaciteiten van de leerlingen (model 3) van meer 

belang: bijna 10% extra verklaarde variantie. En ook hier blijkt de zorgzwaarte 

van belang, met een toename van ruim 3% verklaarde variantie. 

 

De schoolverschillen zijn bij Begrijpend Lezen dus wat kleiner dan bij 

Rekenen/Wiskunde, maar kunnen ook hier voor een flink deel teruggevoerd 

worden op het type school en de capaciteiten en problematiek van de 

leerlingen. 
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6.3.3  Toetsen: uitkomsten groep 8 (geboortejaar 1998) 

Ook bij de oudste groep leerlingen kijken we eerst weer naar de verschillen 

tussen scholen, geschat op basis van het 0-model. 

 

 

Figuur 6.2  Schattingen gemiddelde scores Rekenen/Wiskunde groep 8; op basis van 0-model 

 

 

De gemiddelden variëren hier van rond de 60 tot tegen de 90. (Ter vergelijking: 

leerlingen uit de referentiesteekproef van het basisonderwijs scoren gemiddeld 

110, met een standaarddeviatie van 13. zie Driessen e.a., 2012,  tabel  5.3.) Bij 

deze oudere leerlingen  is veel minder duidelijk dat er op de cluster-4 scholen 

hogere scores worden behaald; er zijn ook cluster 4 scholen met lage 

gemiddelden. 

 

In de volgende tabel geven we de uitkomsten van de multi-level analyse. 
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Tabel 6.3  Multi-level modellen van de score Rekenen/Wiskunde, groep 8 van s(b)o (N = 413) 

 
mod0 mod1 mod2 mod3 mod4 

intercept 76.4 74.4 75.2 85.2 92.8 

cluster 4 (tov sbao)   9.8 9.6 2.6 6.0 

SES (tov midden-autochtoon) 

laag-allochtoon 1.0 2.4 0.8 

laag-autochtoon -3.1 -3.7 -3.7 

midden-allochtoon -4.6 -6.1 -6.5 

hoog-allochtoon 8.3 2.4 1.9 

hoog-autochtoon -0.2 -3.9 -3.4 

ses onbekend     -1.1 -2.2 -2.8 

IQ (tov IQ 81-99) 
  IQ max 69 -27.2 -24.2 

IQ 70-80 -15.1 -13.7 

IQ 100 en hoger 18.4 17.9 

IQ onbekend       -4.8 -2.4 

zorgzwaarte         -1.1 

variantie: 

school 72.2 57.6 56.6 31.5 27.1 

leerling 381.7 381.5 378.4 252.1 238.7 

% op schoolniveau 15.9% 13.1% 13.0% 11.1% 10.2% 

% totaal verklaard 3.3% 4.2% 37.5% 41.4% 

vetgedrukt: significant p<.05; schuingedrukt: niet significant 

 

 

In het 0-model is bijna 16% van de variantie op schoolniveau. Leerlingen op 

cluster 4 scholen scoren weliswaar bijna 10 punten hoger dan leerlingen in 

speciaal basisonderwijs, maar de totale verklaarde variantie is bescheiden 

(3.3%). Ook de sociale etnische herkomst van de leerlingen kan maar weinig van 

de verschilleen in toetsscores verklaren; en geen van de afzonderlijke 

coëfficiënten is dan ook significant.  

 

Van veel groter belang is het IQ: dat vergroot de totale verklaarde variantie met 

ruim 33 procent. En tenslotte blijkt ook de zorgzwaarte, na alle eerdere 

variabelen, nog een significante bijdrage te leveren. In het laatste model zijn de 

systematische verschillen tussen de scholen nog maar 10% van de totale 

variantie. De overige 90% heeft dus betrekking op verschillen tussen leerlingen 

binnen de scholen. 
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Vervolgens geven we de uitkomsten van de analyse van scores op de toets 

Begrijpend Lezen. 

 

 

Tabel 6.4  Multi-level modellen van de score Begrijpend Lezen, groep 8 van s(b)o (N = 408) 

mod0 mod1 mod2 mod3 mod4 

intercept 26.6 26.1 26.0 30.7 39.1 

cluster 4 (tov sbao)   2.5 2.3 -3.8 0.2 

SES (tov midden-autochtoon) 

laag-allochtoon -2.1 -0.3 -1.4 

laag-autochtoon -0.7 -0.1 0.1 

midden-allochtoon -5.3 -5.7 -5.5 

hoog-allochtoon 8.6 4.0 5.2 

hoog-autochtoon 5.0 3.5 3.5 

ses onbekend     -0.3 -1.9 -2.3 

IQ (tov IQ 81-99) 
  IQ max 69 -16.2 -13.1 

IQ 70-80 -6.3 -5.1 

IQ 100 en hoger 14.8 13.7 

IQ onbekend       5.6 7.2 

zorgzwaarte         -1.2 

variantie: 

school 33.1 32.5 24.1 28.5 37.2 

leerling 243.9 243.7 241.6 189.4 169.2 

% op schoolniveau 11.9% 11.8% 9.1% 13.1% 18.0% 

% totaal verklaard 0.2% 4.1% 21.3% 25.5% 

vetgedrukt: significant p<.05; schuingedrukt: niet significant 

 

 

Er zijn hier betrekkelijk weinig systematische verschillen tussen de scholen (12 

procent variantie op schoolniveau). En het type van de school doet er hier niet 

toe. Ook de sociaal etnische herkomst van de leerlingen kan maar weinig 

verklaren en heeft geen significante effecten. IQ is duidelijk van meer belang en 

opnieuw voegt ook de zorgzwaarte nog meer dan 4% extra verklaarde variantie 

toe.  

 

We merken op dat de variantie op schoolniveau tussen model 3 en 4 weer 

duidelijk toeneemt. Dat betekent dat weliswaar de zorgzwaarte (de nieuw 

ingevoerde variabele in model 4) een negatief effect heeft op de score voor 
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begrijpend Lezen, maar dat dat op sommige scholen veel minder het geval is 

en op andere scholen juist veel sterker. 

 

6.3.4  Inschattingen vaardigheidsniveaus: uitkomsten groep 5 (geboortejaar 
2001) 

Zoals eerder gezegd zijn de inschattingen van de vaardigheidsniveaus (in 

vergelijking met de reguliere groepen in het basisonderwijs) ook op de cluster 

3 scholen gebeurd, zodat we in deze analyses ook die scholen mee kunnen 

nemen. We starten weer met de inschattingen van het niveau voor Reke-

nen/Wiskunde. De volgende figuur geeft de schoolgemiddelden uit het 0-

model. 

 

 

Figuur 6.3  Schattingen gemiddelde niveaus Rekenen/Wiskunde groep 5; op basis van 0-model 
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We zien, zoals verwacht kon worden, een grote variatie tussen de scholen: van 

een inschatting van gemiddeld groep 2  tot aan een inschatting van eind groep 

5. De meeste cluster 3 scholen zitten laag: ze schatten de rekenvaardigheid van 

hun leerlingen ongeveer in op dat van groep 2 tot 3 in het basisonderwijs. 

Enkele cluster 3 scholen zitten duidelijk hoger. Het zal dan vooral om 

langdurig zieke kinderen gaan. De meeste cluster 4 scholen hebben hogere 

gemiddelden; de ingeschatte rekenvaardigheden zijn doorgaans vergelijkbaar 

met groep 5 á 6 in het basisonderwijs. Maar ook hier zijn een aantal cluster 4 

scholen met veel lagere inschattingen. 

 

De volgende tabel geeft de uitkomsten van de multi-level analyse. 

 

 

Tabel 6.5  Multi-level modellen van inschatting vaardigheid  Rekenen/Wiskunde, groep 5 van 

s(b)o (N = 782) 

 
mod0 mod1 mod2 mod3 mod4 

intercept 4.43 4.66 4.69 4.97 5.56 

cluster 3 (tov sbao) -1.43 -1.45 -0.92 -0.73 

cluster 4 (tov sbao)   0.76 0.73 0.38 0.55 

SES (tov midden-autochtoon) 

laag-allochtoon -0.16 -0.08 -0.12 

laag-autochtoon -0.10 -0.11 -0.12 

midden-allochtoon -0.16 -0.04 -0.11 

hoog-allochtoon 0.46 0.59 0.57 

hoog-autochtoon 0.09 0.04 0.02 

ses onbekend     -0.03 -0.02 0.01 

IQ (tov IQ 81-99) 
  IQ max 69 -1.04 -0.95 

IQ 70-80 -0.47 -0.41 

IQ 100 en hoger 0.59 0.52 

IQ onbekend       -0.15 -0.12 

zorgzwaarte         -0.06 

variantie: 

school 1.25 0.64 0.63 0.45 0.44 

leerling 0.86 0.86 0.85 0.72 0.66 

% op schoolniveau 59.2% 42.5% 42.3% 38.2% 40.2% 

% totaal verklaard 29.2% 30.0% 44.6% 47.7% 

vetgedrukt: significant p<.05; schuingedrukt: niet significant 
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Uit model 0 blijkt dat de meeste variantie zich op schoolniveau bevindt. Er zijn 

meer verschillen tussen de scholen dan tussen leerlingen binnen eenzelfde 

school. Dit heeft natuurlijk te maken met het type van de school. Uit model 1 

blijkt dat de rekenvaardigheid van leerlingen uit  speciaal basisonderwijs 

ingeschat wordt op 4.66 (tussen groep 4 en groep 5 van het basisonderwijs in), 

bij cluster 3 is dat 1.43 lager (dus op 3.23, begin groep 3) en bij cluster 4 juist 

0.76 hoger (dus op 5.42: tussen groep 5 en groep 6 in). Het schooltype 

verklaart de helft van de variantie op schoolniveau: die daalt van 1.25 naar 

0.64. 

 

De sociaal etnische achtergrond van de leerlingen (model 2) verklaart 

hoegenaamd niets van de inschattingen van de rekenvaardigheid van de 

leerlingen. Voor de cognitieve capaciteiten (model 3) geldt dat wel: de totale 

verklaarde variantie stijgt van 30 naar bijna 45 procent. Maar ook de 

verschillen tussen leerlingen in zorgzwaarte (model 4) verklaren nog, 

aanvullend op schooltype en IQ, ongeveer 3 procent variantie. 

 

In het laatste model is nog steeds een fors deel van de variantie in 

inschattingen van de rekenvaardigheid van de leerling op het schoolniveau. Dat 

betekent dat er grote verschillen tussen de scholen zijn in gemiddelden, ook 

wanneer we rekening houden met het type van de scholen en met verschillen 

tussen de leerlingen in IQ en in zorgzwaarte. 

 

Een vergelijkbare analyse is uitgevoerd voor de inschatting van het niveau van 

Begrijpend Lezen.  De volgende tabel geeft de uitkomsten van de analyse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

110 

 

 

Tabel 6.6  Multi-level modellen van inschatting vaardigheid  Begrijpend Lezen, groep 5 van 

s(b)o (N = 774) 

 
mod0 mod1 mod2 mod3 mod4 

intercept 4.17 4.36 4.32 4.58 5.37 

cluster 3 (tov sbao) -1.25 -1.28 -0.74 -0.51 

cluster 4 (tov sbao)   0.70 0.62 0.25 0.46 

SES (tov midden-autochtoon) 

laag-allochtoon -0.28 -0.20 -0.26 

laag-autochtoon -0.03 -0.03 -0.05 

midden-allochtoon -0.12 -0.01 -0.09 

hoog-allochtoon 0.39 0.52 0.50 

hoog-autochtoon 0.48 0.43 0.40 

ses onbekend     0.03 0.05 0.08 

IQ (tov IQ 81-99) 
  IQ max 69 -1.07 -0.95 

IQ 70-80 -0.43 -0.36 

IQ 100 en hoger 0.66 0.55 

IQ onbekend       -0.08 -0.05 

zorgzwaarte         -0.08 

variantie: 

school 1.13 0.65 0.62 0.46 0.43 

leerling 1.08 1.08 1.05 0.90 0.79 

% op schoolniveau 51.0% 37.6% 37.0% 33.5% 35.1% 

% totaal verklaard 21.6% 24.9% 38.5% 44.6% 

vetgedrukt: significant p<.05; schuingedrukt: niet significant 

 

 

Ook hier zien we grote verschillen tussen de scholen, die vooral te maken 

hebben met het schooltype en de cognitieve vaardigheden van de leerlingen. 

Ook de sociaal-etnische herkomst speelt hier wel een rol (ruim 3 procent extra 

verklaarde variantie): autochtone leerlingen met hoog opgeleide ouders worden 

hoog ingeschat, vergeleken met de referentiecategorie (autochtoon middelbaar 

opgeleid). Tot slot blijkt uit model 4 dat ook de zorgzwaarte van de leerlingen 

van belang is. Deze verklaart nog ruim 6 procent extra variantie.  

Ook hier blijven er relatief grote verschillen tussen de scholen bestaan: meer 

dan een-derde van de verschillen in inschatting bevindt zich op schoolniveau. 
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6.3.5  Inschattingen vaardigheidsniveaus: uitkomsten groep 8 (geboortejaar 
1998) 

We geven eerst weer een overzicht van de inschattingen van het niveau van 

Rekenen/Wiskunde, afkomstig uit het 0-model. 

  

 

Figuur 6.4  Schattingen gemiddelde niveaus Rekenen/Wiskunde groep 8; op basis van 0-model 

 

 

Opnieuw zien we grote variatie tussen scholen. De laagste gemiddelde niveaus 

zitten rond groep 3, de hoogste gemiddelden gaan tot groep 7 en 8. De meeste 

cluster 3 scholen zitten aan de lage kant, met weer enkele uitzonderingen. En 

hoewel cluster 4 scholen meestal relatief hoge gemiddelde scores hebben zien 

we daar ook scholen die duidelijk lagere gemiddelden hebben. 
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De volgende tabel geeft de uitkomsten van de multi-level analyse van de 

inschattingen van het niveau van Rekenen/Wiskunde. 

 

 

Tabel 6.7  Multi-level modellen van inschatting vaardigheid  Rekenen/Wiskunde, groep 8 van 

s(b)o (N = 648) 

 
mod0 mod1 mod2 mod3 mod4 

intercept 5.72 6.12 6.16 6.84 7.34 

cluster 3 (tov sbao) -1.85 -1.85 -1.02 -0.74 

cluster 4 (tov sbao)   0.83 0.83 0.38 0.60 

SES (tov midden-autochtoon) 

laag-allochtoon 0.05 0.18 0.10 

laag-autochtoon -0.08 -0.04 -0.02 

midden-allochtoon -0.33 -0.28 -0.27 

hoog-allochtoon -0.14 -0.21 -0.16 

hoog-autochtoon -0.08 -0.17 -0.15 

ses onbekend     -0.03 -0.06 -0.07 

IQ (tov IQ 81-99) 
  IQ max 69 -1.85 -1.59 

IQ 70-80 -0.96 -0.86 

IQ 100 en hoger 0.80 0.71 

IQ onbekend       -0.47 -0.37 

zorgzwaarte         -0.07 

variantie: 

school 2.06 1.05 1.05 0.62 0.60 

leerling 1.41 1.41 1.40 1.04 0.96 

% op schoolniveau 59.4% 42.8% 42.8% 37.6% 38.6% 

% totaal verklaard 29.1% 29.4% 52.2% 55.0% 

vetgedrukt: significant p<.05; schuingedrukt: niet significant 

 

 

De grote verschillen tussen de scholen hebben voor een belangrijk deel te 

maken met het verschil in schooltype (model 1) en de cognitieve vaardigheden 

van de leerlingen (model 3). De sociaal etnische herkomst van de leerlingen 

(model 2) verklaart vrijwel niets. Maar ook hier verklaren verschillen tussen de 

leerlingen in zorgzwaarte nog weer bijna drie procent extra variantie.  

 

In het uiteindelijke model 4 is meer dan de helft van de oorspronkelijke 

verschillen in inschatting van rekenvaardigheid verklaard. Van de resterende 
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verschillen is weer meer dan een derde op schoolniveau, wat aangeeft dat er 

relatief grote verschillen tussen scholen bestaan. 

 

Tot slot geven we de uitkomsten van de multi-level analyse van de 

inschattingen van het niveau van Begrijpend Lezen. 

 

 

Tabel 6.8  Multi-level modellen van inschatting vaardigheid Begrijpend Lezen, groep 8 van 

s(b)o (N = 647) 

 
mod0 mod1 mod2 mod3 mod4 

intercept 5.65 6.16 6.20 6.83 7.51 

cluster 3 (tov sbao) -2.01 -2.06 -1.31 -0.94 

cluster 4 (tov sbao)   0.54 0.49 0.00 0.32 

SES (tov midden-autochtoon) 

laag-allochtoon -0.29 -0.19 -0.28 

laag-autochtoon -0.24 -0.20 -0.17 

midden-allochtoon -0.26 -0.24 -0.22 

hoog-allochtoon 0.00 -0.07 -0.01 

hoog-autochtoon 0.27 0.15 0.18 

ses onbekend     0.07 0.03 0.03 

IQ (tov IQ 81-99) 
  IQ max 69 -1.70 -1.35 

IQ 70-80 -0.92 -0.78 

IQ 100 en hoger 0.82 0.69 

IQ onbekend       -0.18 -0.05 

zorgzwaarte         -0.10 

variantie: 

school 2.16 1.17 1.13 0.74 0.75 

leerling 1.47 1.46 1.44 1.10 0.96 

verbetering fit 30.6 12.5 180.1 84.3 

df   1 6 4 1 

% op schoolniveau 59.5% 44.4% 44.0% 40.1% 43.9% 

% totaal verklaard 27.5% 29.2% 49.4% 53.1% 

vetgedrukt: significant p<.05; schuingedrukt: niet significant 

 

 

De uitkomsten voor de inschattingen van het niveau van Begrijpend Lezen 

komen sterk overeen met die bij Rekenen/Wiskunde uit Tabel 7. De grote 

schoolverschillen zijn vooral terug te voeren op het verschil in schooltype en 

de cognitieve vaardigheden van de leerlingen op de scholen. De sociaal-

etnische herkomst is nauwelijks van belang, maar de zorgzwaarte weer wel: die 
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verklaart hier nog zo’n vier procent variantie. En uiteindelijk blijven er relatief 

grote verschillen tussen de scholen bestaan. 

6.4  Verschillen tussen scholen regulier basisonderwijs 

6.4.1  Gegevens en variabelen 

De algemene vraagstelling is of er verschillen tussen scholen bestaan in de 

resultaten die zij met hun zorgleerlingen behalen. Bij de scholen voor regulier 

basisonderwijs onderzoeken we daarom alleen de resultaten die de 

zorgleerlingen behalen. 

 

Van in totaal 23940 leerlingen op 420 scholen hebben de leerkrachten 

aangegeven of het wel of niet om een zorgleerling gaat. Er zijn slechts 15 

scholen waarop geen enkele leerling als zorgleerling is aangeduid. In totaal zijn 

van deze leerlingen er 5619 (23.5%) benoemd als zorgleerling. In de 

afzonderlijke groepen gaat het om 1684 (21.0%) zorgleerlingen in groep 2, 

2296 (27.3%) zorgleerlingen in groep 5 en 1639 (21.7%) zorgleerlingen in groep 

8. (zie Driessen e.a., 2012, tabel 8.2). 

 

Bij de reguliere basisscholen beschikken we over verschillende toetsen uit het 

leerlingvolgsysteem van Cito. In de analyses zullen we gebruik maken van de 

toetsen Ordenen en Taal voor Kleuters, afgenomen in  groep 2 en de nieuwe 

LOVS-versies van Rekenen/Wiskunde en Begrijpend Lezen, afgenomen in de 

groepen 5 en 8. 

 

Net als bij de voorgaande analyses zal er in de stapsgewijze analyses 

gecontroleerd worden voor de sociaal-etnische herkomst van de leerlingen en 

voor de zorgzwaarte.  

 

Alleen in groep 5 beschikken we ook over een indicatie van de cognitieve 

vaardigheden, namelijk de score op de NSCCT. 

 

6.4.2  Basisonderwijs groep 2 

In de volgende tabel geven de  uitkomsten van de analyses voor beide toetsen 

uit groep 2. 
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Tabel 6.9  Multi-level modellen van scores Ordenen en Taal  voor kleuters; zorgleerlingen 

groep 2 (N = 1342 resp. 1395) 

 
Ordenen  

 
Taal voor Kleuters  

 
mod 0 mod 1 mod 2 

 
mod 0 mod 1 mod 2 

intercept 50.7 51.5 56.3 56.6 58.3 61.6 

SES (tov midden-autochtoon) 
    laag-allochtoon -5.4 -4.6 -6.8 -6.3 

laag-autochtoon -2.2 -1.5 -3.5 -2.8 

midden-allochtoon -4.6 -4.4 -4.9 -4.9 

hoog-allochtoon -1.5 -0.8 -4.2 -3.9 

hoog-autochtoon 2.9 2.7 1.3 1.2 

ses onbekend   1.7 1.6   -3.3 -2.9 

zorgzwaarte     -0.79     -0.54 

variantie: 

school 32.7 27.3 26.2 29.0 20.9 19.4 

leerling 118.5 114.6 106.9 64.7 61.7 58.6 

% op schoolniveau 21.6% 19.2% 19.7% 30.9% 25.3% 24.9% 

% totaal verklaard 6.2% 11.9% 11.9% 16.8% 

vetgedrukt: significant p<.05; schuingedrukt: niet significant 

 

 

We zien in de 0-modellen een flinke variatie tussen scholen in de scores die 

hun zorgleerlingen behalen: resp. 21.6% en 30.9% tussen de scholen. In de 

modellen 1 verklaart de sociaal-etnische herkomst van de leerlingen een deel 

van de verschillen in de toetsscores van zorgleerlingen. We vinden negatieve 

effecten bij de leerlingen met laag opgeleide ouders. Maar ook de allochtone 

leerlingen met middelbaar of zelfs hoger opgeleide ouders scoren lager. 

Autochtone zorgleerlingen met hoog opgeleide ouders scoren op beide toetsen 

hoger. Bij model 2 zien we, bij beide toetsen, dat ook de zorgzwaarte een 

significant effect heeft en nog zo’n 5 procent  van de totale variantie verklaart. 

 

In het uiteindelijke model 2 blijven de systematische verschillen tussen scholen 

fors (20 tot 25 procent van de variantie). 

 

6.4.3  Basisonderwijs groep 5 

Hier hebben we een extra verklarende variabele, namelijk de score op de 

NSCCT. In de volgende tabel geven we de  uitkomsten van de analyses voor de 

toetsen uit groep 5. 
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Tabel 6.10  Multi-level modellen van scores Rekenen/Wiskunde en Begrijpend Lezen;  

zorgleerlingen groep 5 (N = 2045 resp. 1958) 

 
Rekenen/Wiskunde  Begrijpend Lezen  

 
mod 0 mod 1 mod 2 mod3 mod 0 mod 1 mod 2 mod3 

intercept 62.4 63.3 20.8 25.4 18.9 19.6 -8.5 -3.9 

laag-allochtoon -7.8 -3.6 3.2   -6.8 -4.0 -3.6 

laag-autochtoon -3.5 -1.1 -0.9   -4.1 -2.4 -2.2 

midden-allochtoon -8.4 -5.0 -5.0   -5.6 -3.2 -3.2 

hoog-allochtoon -4.8 -3.6 -3.8   -1.3 -0.5 -0.7 

hoog-autochtoon 4.8 1.9 1.9   5.3 3.5 3.4 

ses onbekend   -3.7 -1.7 -1.1   -3.9 -2.1 -2.0 

NSCCT 0.73 0.70   0.48 0.45 

NSCCT onbekend     -1.5 -1.2     -2.8 -2.7 

zorgzwaarte       -0.46       -0.45 

school 39.6 27.6 15.9 14.7 35.5 24.1 17.4 18.9 

leerling 213.1 203.9 146.9 144.6 159.0 150.9 126.7 123.3 

% op schoolniveau 15.7% 11.9% 9.7% 9.2% 18.3% 13.8% 12.1% 13.3% 

% totaal verklaard 8.4% 35.6% 37.0% 10.1% 25.9% 26.9% 

vetgedrukt: significant p<.05; schuingedrukt: niet significant 

 

 

Bij deze twee toetsen van groep 5 zien we wat minder systematische 

verschillen tussen de scholen in de resultaten van hun zorgleerlingen: 16 tot 18 

procent van de totale variantie.  

 

Bij Rekenen/Wiskunde verklaart de achtergrond van de leerlingen 8.4%. 

Leerlingen met laag opgeleide ouders scoren lager dan de referentiegroep 

(middelbaar opgeleid; autochtoon), maar ook de allochtone leerlingen met 

middelbaar en hoger opgeleide ouders scoren lager. In model 2 verklaart 

vervolgens de  NSCCT 27.2%. En in model 3 tenslotte verklaart de zorgzwaarte 

nog eens 1.5%. Van de resterende, onverklaarde variantie heeft slechts een 

bescheiden 9% betrekking op systematische verschillen tussen de scholen 

 

Bij Begrijpend Lezen verklaart achtergrond 10.1%. NSCCT voegt nog 15.8% toe 

en zorgzwaarte nog 1.0%. Ook hier zijn de resterende systematische 

schoolverschillen niet erg groot (13%). 
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6.4.4  Basisonderwijs groep 8 

Tot slot geven we in de volgende tabel de uitkomsten voor zorgleerlingen uit 

groep 8. 

 

 

Tabel 6.11  Multi-level modellen van scores Rekenen/Wiskunde en Begrijpend Lezen; 

 zorgleerlingen groep 8 (N = 1046 resp. 788) 

 
Rekenen/Wiskunde Begrijpend Lezen  

 
mod 0 mod 1 mod 2 mod 0 mod 1 mod 2 

intercept 99.0 99.8 104.5 40.5 41.5 46.0 

laag-allochtoon -6.2 -5.6 -10.0 -9.6 

laag-autochtoon -5.1 -4.9 -5.4 -4.9 

midden-allochtoon -5.8 -5.3 -7.0 -7.0 

hoog-allochtoon 1.3 1.1 -3.3 -3.8 

hoog-autochtoon 6.3 6.0 8.7 8.6 

ses onbekend   4.7 3.8   4.2 3.8 

zorgzwaarte     -0.73     -0.72 

school 51.3 38.9 32.8 65.5 39.6 37.9 

leerling 160.1 149.6 146.3 218.1 201.0 195.7 

deviance 8470.0 8374.0 8334.1 6616.1 6517.6 6495.2 

verschil 96.0 39.9 98.5 22.5 

df   6 1   6 1 

% op schoolniveau 24.3% 20.6% 18.3% 23.1% 16.5% 16.2% 

% totaal verklaard 10.8% 15.3% 15.1% 17.6% 

vetgedrukt: significant p<.05; schuingedrukt: niet significant 

 

 

Bij de toetsen van groep 8 is bijna een kwart van de totale variantie op 

schoolniveau. In model 2, gecorrigeerd voor verschillen in achtergrond en 

zorgzwaarte, is dat gereduceerd tot 16-18%.  

 

De achtergrond van de leerlingen (model 1) verklaart 11 tot 15% van de 

variantie. En ook de zorgzwaarte levert nog een significante bijdrage aan het 

verklaren van de verschillen tussen scholen. 

 

We merken op dat de zorgzwaarte hier wat meer variantie verklaart dan bij de 

modellen voor leerlingen in groep 5. Dat zal komen doordat we bij groep 5 ook 

de cognitieve capaciteiten van de leerlingen in de modellen hebben kunnen 

opnemen.  
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6.5 Aandeel zorgleerlingen op basisscholen 

In deze paragraaf gaan we nader in op het aandeel zorgleerlingen op 

basisscholen met een verschillend leerlingenpubliek. Deze scholen worden 

ingedeeld naar het aandeel leerlingen met een bepaalde sociaal-etnische 

achtergrond, de zogenaamde COOL-compositieindeling, die ook gebruikt wordt 

in de schoolrapporten van het COOL-onderzoek in het basisonderwijs: 

C1: Vooral laag opgeleide en allochtone ouders 

Op deze scholen heeft meer dan 50% van de leerlingen laag opgeleide 

ouders (maximaal LBO) én heeft meer dan 50% van de leerlingen allochto-

ne ouders 

C2: Vooral laag opgeleide en autochtone ouders 

Op deze scholen heeft meer dan 50% van de leerlingen laag opgeleide 

ouders (maximaal LBO) en heeft meer dan 50% van de leerlingen autoch-

tone ouders 

C3: Vooral laag en middelbaar opgeleide ouders 

Op deze scholen heeft meer dan 75% van de leerlingen laag of middelbaar 

opgeleide ouders (maximaal LBO of MBO), maar geen van beide groepen 

omvat meer dan 50% van de leerlingen 

C4: Vooral middelbaar opgeleide ouders 

Op deze scholen heeft meer dan 50% van de leerlingen middelbaar 

opgeleide ouders (MBO) 

C5: Vooral middelbaar en hoog opgeleide ouders 

Op deze scholen heeft meer dan 75% van de leerlingen middelbaar of hoog 

opgeleide ouders (MBO of HBO/WO), maar geen van beide groepen omvat 

meer dan 50% van de leerlingen 

C6: Vooral hoog opgeleide ouders 

Op deze scholen heeft meer dan 50% van de leerlingen hoog opgeleide 

ouders (HBO/WO) 

C7: Heterogeen opgeleide ouders 

Op deze scholen is het aandeel leerlingen met laag (maximaal LBO), 

middelbaar (MBO) en hoog (HBO/WO) opgeleide ouders ongeveer gelijk 

(elk circa 33%) 

 

We gaan na hoeveel zorgleerlingen er op elk van deze schooltypen zitten, 

waarbij we verschillende aanduidingen voor de zorgleerlingen gebruiken. 
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Tabel 6.12  Aandeel zorgleerlingen volgens verschillende indicaties; naar schoolcompositie  

 zorgleerling 
volgens 

leerkracht 

rugzak 
(LGF) 

ambulante 
begeleiding 
vanuit so 

procedure 
plaatsing 
in s(b)o 

eigen 
leerlijn 

mini- 
male N 

C1  >50% laag 
allochtoon 

24.1% 1.6% 1.0% 1.6% 7.3% 1636 

C2  >50% laag 
autochtoon 

29.0% 2.5% 1.9% 2.3% 7.6% 510 

C3  >75% laag + 
midden 

24.8% 1.2% 1.1% 1.0% 6.6% 2591 

C4  >50% 
middelbaar 

23.3% 1.8% 1.9% 0.7% 4.9% 6331 

C5  >75 midden 
+ hoog 

21.6% 2.0% 2.1% 0.9% 6.3% 5168 

C6  >50% hoog 23.3% 2.1% 1.9% 0.8% 6.5% 4029 

C7  gemengd 27.2% 1.2% 1.4% 1.1% 4.6% 1195 

totaal 23.5% 1.8% 1.7% 0.9% 6.0% 21460 

eta .038 .025 .029 .034 .036 
 

p < .01 ns p < .01 p < .01 p < .01 
 

 

 

We merken allereerst op dat de eta’s klein zijn. Dat geeft aan dat de 

systematische verschillen tussen de compositietypen maar klein zijn en dat er 

veel meer variatie is tussen leerlingen en scholen binnen één bepaald 

compositietype. Verder zien we opnieuw dat de leerkrachten veel meer 

zorgleerlingen aangeven dan volgens de beperkte set ‘objectieve’ criteria. 

 

Het hoogste aandeel zorgleerlingen vinden we bij vrijwel alle indicaties op de 

C2 scholen, met een meerderheid autochtone leerlingen met laag opgeleide 

ouders.  

 

We merken nog op dat ook het aandeel rugzakjes bij de C2 scholen het hoogst 

ligt. En dus niet op de scholen met heel veel hoog-opgeleide ouders (C6), zoals 

wel eens wordt verondersteld. Deze laatste scholen scoren wel het hoogste op 

dyslexie en hoogbegaafdheid: zie tabellen hierna.  

 

In het zorgprofiel kon de leerkracht de problematiek van de leerling nader 

aangeven (zie Hoofdstuk 2). Daardoor kunnen we ook nagaan of een bepaalde 

problematiek meer of minder voorkomt op scholen met een verschillend 

leerlingpubliek. In de volgende tabellen geven we een overzicht voor de 10 

problematieken, die op basis van het zorgprofiel zijn onderscheiden.  
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We merken vooraf op dat er in deze tabel veelvuldig sprake is van dubbeltel-

lingen. Als een leerling zowel externaliserend als internaliserend 

probleemgedrag vertoont wordt die leerling in allebei die kolommen 

meegeteld. Verderop geven we nog de zorgzwaarte per compositietype, waarin 

de meervoudigheid van de problematiek van een leerling verdisconteerd is. 

 

 

Tabel 6.13a  Aandeel leerlingen met bepaalde problematiek; naar schoolcompositie  

 extern. 
probleem 
gedrag 

intern. 
probleem 
gedrag 

werk 
houding 

lichamelijke 
beperking 

Commu-
nicatie 

probleem 

mini- 
male N 

C1  >50% laag 
allochtoon 

11.5% 15.7% 18.0% 3.6% 16.6% 1796 

C2  >50% laag 
autochtoon 

14.6% 18.3% 19.7% 4.0% 17.3% 568 

C3  >75% laag + 
midden 

11.3% 15.2% 16.5% 3.1% 15.4% 2744 

C4  >50% 
middelbaar 

8.6% 12.8% 14.4% 3.0% 11.5% 6696 

C5  >75 midden + 
hoog 

7.6% 12.6% 14.2% 2.9% 10.9% 5529 

C6  >50% hoog 8.2% 12.8% 14.0% 2.2% 9.5% 4251 

C7  gemengd 11.4% 15.2% 17.0% 3.8% 15.4% 1301 

totaal 9.1% 13.4% 15.0% 2.9% 12.2% 22885 

eta .058 .044 .042 .029 .073 
 

p < .01 p < .01 p < .01 p < .01 p < .01 
 

 

 

Tabel 6.13b  Aandeel zorgleerlingen met bepaalde problematiek; naar schoolcompositie  

 
leer 

achterstand 
verstand. 
beperking 

autisme of 
verwant 

dyslexie 
hoogbe- 
gaafdheid 

mini- 
male N 

C1  >50% laag 

allochtoon 
19.7% 13.6% 1.0% 1.8% 0.7% 1796 

C2  >50% laag 

autochtoon 
22.5% 14.1% 2.1% 2.6% 0.7% 568 

C3  >75% laag + midden 19.4% 11.8% 1.2% 2.2% 0.7% 2744 

C4  >50% middelbaar 16.6% 8.7% 1.9% 4.7% 0.8% 6696 

C5  >75 midden + hoogi 16.0% 8.8% 2.0% 4.2% 1.1% 5529 

C6  >50% hoog 16.1% 8.4% 1.9% 5.0% 1.9% 4251 

C7  gemengd 18.4% 11.9% 2.2% 2.9% 1.3% 1301 

totaal 17.1% 9.7% 1.8% 4.0% 1.1% 22885 

eta .041 .062 .025 .055 .039 
 

 
p < .01 p < .01 ns p < .01 p < .01 
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De gedragsproblemen en een problematische werkhouding komen wat vaker 

voor op scholen met veel laag opgeleide ouders en op de gemengde scholen. En 

juist minder op scholen met een overwegend middelbaar of hoog opgeleid 

publiek. 

 

Bij de meeste problematieken zien we dat die wat vaker voorkomen op scholen 

met veel laag opgeleide ouders en op de gemengde scholen; en juist minder op 

scholen met een overwegend middelbaar of hoog opgeleid publiek. Dat geldt 

bijvoorbeeld voor gedragsproblemen, problematische werkhouding, 

communicatieproblemen, leerachterstand en verstandelijke beperking.  Bij 

lichamelijke beperkingen en autisme zijn er maar weinig verschillen. Dyslexie 

en hoogbegaafdheid komen juist relatief veel voor op scholen met veel hoog 

opgeleide ouders.  

 

Over het geheel genomen kunnen we aan de eta’s aflezen dat de verschillen 

tussen de compositietypen niet heel groot zijn. De grootste onderlinge 

verschillen vinden we bij communicatieproblemen, verstandelijke beperking en 

externaliserend probleemgedrag (eta’s rond .060 en hoger). 

Tot slot gaan we nog na of de zwaarte van de problematiek nog verschilt naar 

compositie-type. De volgende tabel geeft de gemiddelde zorgzwaarte voor elk 

type. 

 

 

Tabel 6.14  Gemiddelde zorgzwaarte bij de zorgleerlingen; naar schoolcompositie  

 gemiddelde 
zorgzwaarte 

N 

C1  >50% laag allochtoon 7.39 428 

C2  >50% laag autochtoon 7.37 163 

C3  >75% laag + midden 6.88 668 

C4  >50% middelbaar 6.04 1508 

C5  >75 midden + hoogi 6.47 1168 

C6  >50% hoog 6.12 937 

C7  gemengd 6.14 339 

Total  

(standaard deviatie) 

6.40 

(3.93) 

5448 

eta .112  

p < .01 
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De gemiddelde zwaarte van de zorgleerlingen is het hoogste bij beide 

compositietypen met veel laag opgeleide ouders, gevolgd door de scholen met 

meer dan 75% laag of middelbaar opgeleide ouders. Bij de overige schooltypen 

zijn de onderlinge verschillen in zorgzwaarte niet erg groot. 

6.6 Samenvatting en conclusies 

De eerste vraagstelling van dit hoofdstuk had betrekking op verschillen tussen 

scholen in cognitieve resultaten, die zij met hun zorgleerlingen behalen. Dit is 

afzonderlijk onderzocht voor scholen voor speciaal (basis)onderwijs, waar alle 

leerlingen zorgleerlingen zijn, en voor reguliere basisscholen, waar een deel 

van de leerlingen als zorgleerling is benoemd.  

 

Verschillen tussen scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs 

Bij de toetsresultaten op scholen voor sbao en cluster 4 van het so vinden we 

bij de jongste groep leerlingen (groep 5) flinke verschillen tussen de scholen: 

21% tot 23% van de variantie in toetsscores bevindt zich op schoolniveau. Maar 

deze systematische verschillen tussen de scholen hebben voor een flink deel te 

maken met verschillen in leerlingenpubliek op die scholen. Na controle voor 

het type van de school (cluster 4 scholen hebben hogere gemiddelden dan 

sbao-scholen), het IQ van de leerlingen en de zwaarte van hun problematiek, 

resteert nog 10% tot 12% variantie op het schoolniveau. 

Bij de toetsresultaten van de oudste leerlingen (groep 8) zijn de onderlinge 

verschillen tussen de scholen kleiner: 12% tot 16%. Het overgrote deel van de 

verschillen in toetsresultaten betreft verschillen tussen leerlingen binnen de 

scholen. Opvallend is dat bij deze oudere leerlingen cluster 4 niet systematisch 

hogere gemiddelden behaalt dan sbao, zeker niet na controle voor IQ. Ook nu 

is de zorgzwaarte van leerlingen een verklarende factor. 

 

Naast de resultaten op deze toetsen zijn ook de inschattingen door 

leerkrachten van het vaardigheidsniveau van leerlingen onderzocht. Hierbij 

konden ook gegevens van cluster 3 scholen betrokken worden. In het algemeen 

zien we bij deze inschattingen grote verschillen tussen de scholen, die maar 

beperkt kunnen worden verklaard door verschillen tussen de leerlingen in 

sociale achtergrond, IQ en zorgzwaarte. Ook na deze controles bevindt zich 

rond de 40% van de variantie in inschattingen op schoolniveau. 
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We merken nog op dat bij deze scholen de sociaal etnische achtergrond van de 

leerlingen vrijwel geen samenhang vertoont met de cognitieve variabelen; dit in 

tegenstelling met de situatie in het regulier basisonderwijs. Bij deze leerlingen 

zijn het IQ en de zwaarte van de problematiek duidelijk belangrijker dan hun 

sociale achtergrond. 

 

Verschillen tussen scholen voor regulier basisonderwijs  

Bij deze scholen is nagegaan welke verschillen er bestaan tussen de 

toetsresultaten van de zorgleerlingen op die scholen. Hier beschikken we ook 

over gegevens uit groep 2, terwijl er alleen bij groep 5 een indicatie van de 

cognitieve capaciteiten van de leerlingen beschikbaar is. 

 

Bij groep 2 vinden we relatief grote verschillen tussen de scholen in de 

resultaten van hun zorgleerlingen: 20% tot 30% van de variantie in toetsscores 

bevindt zich op schoolniveau. De sociaal-etnische achtergrond van de 

leerlingen levert maar een beperkte verklaring op van de verschillen in 

toetsscores; bij Taal voor Kleuters overigens wel meer dan bij Ordenen. Ook de 

zorgzwaarte verklaart nog zo’n 5% van de variantie in toetscores: hoe zwaarder 

de problematiek, des te lager de scores. De onderlinge verschillen tussen de 

scholen worden echter maar beperkt gereduceerd wanneer we controleren voor 

verschillen tussen de leerlingen naar sociaal-etnische herkomst en 

zorgzwaarte.  

 

Bij groep 5 zijn de systematische verschillen tussen scholen geringer (16% tot 

18% variantie op schoolniveau). De sociaal-etnische herkomst van de leerlingen 

verklaart een deel van de verschillen in toetsscores, maar de score op de 

capaciteitentest (NSCCT) verklaart beduidend meer. Na controle voor deze 

NSCCT-score voegt de zorgzwaarte hier nog maar weinig verklaarde variantie 

toe. De uiteindelijke schoolverschillen zijn bescheiden (9% tot 13%): er is veel 

meer variatie in toetsscores tussen zorgleerlingen binnen de scholen dan 

systematische variatie tussen scholen onderling. 

 

Bij de toetsen van groep 8 tenslotte bevindt bijna 25% van de variantie zich op 

schoolniveau. Sociaal-etnische achtergrond en zorgzwaarte verklaren rond de 

16% van de verschillen in toetsresultaten, maar de systematische verschillen 

tussen de scholen worden slechts beperkt gereduceerd. 
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In het algemeen zien we bij de zorgleerlingen in het basisonderwijs dat hun 

sociaal-etnische herkomst van belang is bij het verklaren van de verschillen in 

toetsscores (doorgaans rond de 12% verklaarde variantie), maar dat ook de 

zorgzwaarte van belang is. Deze verklaart bij de groepen 2 en 8 nog zo’n 5% 

van de variantie. Bij groep 5 is dat (veel) minder, omdat daar ook de cognitieve 

capaciteitentest veel variantie verklaart. 

 

Verschillen tussen (zorg)leerlingen zijn dus van belang ter verklaring van de 

behaalde toetsscores, maar tegelijk blijven er nog duidelijke verschillen tussen 

de scholen bestaan in de resultaten van hun zorgleerlingen. Dit geldt nog het 

sterkste voor de zorgleerlingen uit groep 2. 

 

Aandeel zorgleerlingen op basisscholen naar leerlingenpubliek  

De tweede vraagstelling van dit hoofdstuk was in hoeverre het aandeel 

zorgleerlingen verschilt tussen basisscholen met een verschillend leerlingpu-

bliek. Daartoe is een indeling van scholen gebruikt, die vooral gebaseerd is op 

het opleidingsniveau van de ouders; alleen bij een meerderheid laag-opgeleide 

ouders wordt daarbij nog onderscheiden of een meerderheid van allochtone of 

van autochtone herkomst is (de zgn. COOL-compositieindeling). 

 

In het algemeen kunnen we concluderen dat het aandeel zorgleerlingen niet 

sterk verschilt tussen de compositietypen. Zo varieert het gemiddelde aandeel 

zorgleerlingen die door de leerkracht als zodanig zijn benoemd tussen de 22% 

(op scholen met meer dan driekwart middelbaar en hoger opgeleide ouders) en 

29% (op scholen met een meerderheid laag opgeleide autochtone ouders). Ook 

bij andere smallere definities van zorgleerlingen zijn de systematische 

verschillen tussen de compositietypen niet erg groot.  

 

Voor zover er verschillen zijn, wordt in het algemeen het hoogste aandeel 

zorgleerlingen, volgens verschillende indicaties, gevonden bij scholen met 

meerderheid autochtone leerlingen met laag-opgeleide ouders. Op die scholen 

is ook de gemiddelde zorgzwaarte van de zorgleerlingen het hoogst. 

 

Wanneer we kijken naar het voorkomen van verschillende specifieke 

problematieken (zoals bijv. externaliserend of internaliserend probleemgedrag, 

communicatieprobleem, verstandelijke beperking) dan vinden we die vaak wat 
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meer voor scholen met meerderheid laag-opgeleide ouders (zowel autochtoon 

als allochtoon). Maar enkele problematieken komen ook juist wat meer voor bij 

scholen met veel hoog opgeleide ouders: dyslexie en hoogbegaafdheid.  

 

Over het geheel genomen overheerst toch het algemene beeld dat er geen echt 

grote verschillen in aandeel zorgleerling bestaan naar compositietypen: 

zorgleerlingen komen overal voor, ook al wisselt hun problematiek nog wel 

eens. 
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7  Effecten van klassamenstelling 

Jaap Roeleveld, Kohnstamm Instituut 

7.1 Inleiding  

Een belangrijk discussiepunt rond ‘inclusive education’ (het streven  naar 

opname van zorgleerlingen in het regulier onderwijs) is steeds de vraag of de 

aanwezigheid van zorgleerlingen in de klas mogelijk een negatief effect heeft 

op andere leerlingen. En dat zou dan kunnen gelden voor zowel andere 

zorgleerlingen, als voor leerlingen die geen speciale  (zorg)behoefte hebben. 

Eerder Nederlands onderzoek rond deze vraag is voor het basisonderwijs 

uitgevoerd door Ruijs, Van der Veen en Peetsma (Ruijs e. a., 2010a; Ruijs e. a., 

2010b). De overall conclusies uit deze onderzoeken zijn dat er geen negatieve 

effecten gevonden worden van het aandeel zorgleerlingen in de klas op het 

cognitieve en sociaal-emotioneel functioneren van zowel de zorgleerlingen als 

van de overige leerlingen (de niet-zorgleerlingen). De auteurs geven aan dat 

deze uitkomsten in lijn zijn met de bevindingen in de internationale literatuur 

over inclusive education (zie ook Kalambouka e.a., 2007). 

 

In dit hoofdstuk zullen we daarmee vergelijkbare analyses uitvoeren op de 

meer recente gegevens van het COOL5-18 onderzoek. Nieuw daarbij is dat we nu 

niet alleen het aandeel zorgleerlingen in de klas onderzoeken, maar ook de 

zwaarte van de problematiek van die zorgleerlingen in de klas. 

 

Vraagstelling 

De algemene vraagstelling voor dit hoofdstuk valt uiteen in twee onderdelen, 

afzonderlijk voor de niet- en de wel-zorgleerlingen: 
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1. Maakt het in het basisonderwijs voor prestaties en sociaal-emotionele 

opbrengsten van zorgleerlingen uit of zij met andere zorgleerlingen in de 

klas zitten? 

2. Beïnvloedt in het basisonderwijs de aanwezigheid van  zorgleerlingen in de 

klas het prestatieniveau en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de niet-

zorgleerlingen? 

7.2 Data 

Voor het beantwoorden van deze onderzoeksvragen maken we gebruik van de 

gegevens die in COOL5-18 zijn verkregen door middel van het zorgprofiel 

(Driessen et al., 2012). Leerkrachten hebben voor in totaal 23940 leerlingen uit 

hun klas (groep 2, 5, 8) aangegeven of er sprake is van zorgproblematiek. We 

beschikken daarmee over gegevens van 23940 leerlingen op 420 scholen. 

Omdat we hier effecten van de klassamenstelling op individuele uitkomsten 

bestuderen laten we hele kleine klassen buiten beschouwing. We stellen 

daarom de eis dat er tenminste 7 leerlingen in de klas zitten7. Er resteren dan 

23272 leerlingen, in 1488 klassen op 413 scholen. 

 

Het gemiddelde percentage zorgleerlingen in deze klassen is 23.1%. We 

gebruiken in de analyses zowel dit percentage als de volgende  indeling in 

categorieën (zie voor de verdeling Tabel 7.1 verderop): 

− geen enkele zorgleerling 

− hooguit 1 zorgleerling 

− hooguit een kwart zorgleerlingen 

− meer dan een kwart, maar minder dan de helft zorgleerlingen 

− de helft zorgleerling of meer 

 

Afhankelijke variabelen 

We onderzoeken effecten van de klassamenstelling op het prestatieniveau en 

enkele sociaal-emotionele variabelen van leerlingen in de klas. Omdat die 

laatste kenmerken alleen gemeten zijn bij leerlingen in de groepen 5 en 8 

                                                      

 
7  Kleine klassen komen in het onderzoek voor doordat soms maar een deel van een combinatieklas 

aan COOL deelneemt of door een slechte administratie van de klasaanduiding. Vooral bij laat voor 

het onderzoek aangemelde leerlingen is vaak wel bekend in welke groep (2, 5 of 8) zij zitten, maar 

niet in welke parallelklas dat is. 
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beperken we de analyses tot leerlingen in deze groepen. Voor het prestatieni-

veau gebruiken we de scores op de (nieuwe LOVS-versies van de) toetsen 

Rekenen/Wiskunde en Begrijpend Lezen. Als sociaal-emotionele variabelen 

gebruiken we de score op de schalen ‘Cognitief zelfvertrouwen’(self-efficacy), 

‘Taakmotivatie’ en  ‘Welbevinden met medeleerlingen’ uit de leerlingvragenlijst. 

(Voor meer informatie over de toetsen en de schalen verwijzen we hier verder 

naar Driessen et al., 2012). 

 

Controlevariabelen 

In de analyses controleren we voor geslacht en de sociaal-etnische herkomst 

van de leerlingen (COOLses). Voor geslacht gebruiken we een dummy-variabele 

voor meisjes en een dummy voor ‘geslacht onbekend’ (jongens zijn dan de 

referentiecategorie). Ook voor COOLses zijn dummy-variabelen gemaakt. 

Hierbij vormt de groep autochtone leerlingen met middelbaar opgeleide ouders 

de referentiecategorie en is er weer een dummy voor ‘herkomst onbekend’. Bij 

de analyses bij leerlingen in groep 5 controleren we bovendien voor verschillen 

in de cognitieve capaciteiten van leerlingen: de score op de NSCCT (Driessen et 

al., 2012). Deze cognitieve capaciteitentest wordt in COOL5-18 alleen afgenomen 

in groep 5. 

 

Klassamenstelling 

Voor de samenstelling van de klas onderzoeken we zowel het percentage 

zorgleerlingen in de klas als de indeling daarvan in de hiervoor genoemde 

categorieën. Verder gebruiken we de gemiddelde zorgzwaarte van de 

zorgleerlingen uit de klas. Deze variabele is een combinatie van zowel het 

aantal problemen dat een leerling heeft als de zwaarte van die problemen. De 

zorgzwaarte wordt hoger naarmate er sprake is van een combinatie van meer 

problemen en/of naarmate de leerling problemen in sterkere mate heeft. (zie 

voor meer informatie Ledoux et al, 2012b). In de volgende tabel geven we de 

verdeling van leerlingen over deze klassamenstelling en, per categorie, de 

gemiddelde zorgzwaarte in de klas. 
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Tabel 7.1  Verdeling leerlingen naar het aandeel zorgleerlingen in de klas en gemiddelde 

 zorgzwaarte van de zorgleerlingen 

 aantal percentage gemiddelde zorgzwaarte 

geen enkele zorgleerling 1977 8.5 0 

hooguit 1 zorgleerling 3341 14.4 7.01 

hooguit een kwart zorgleerlingen 9092 39.1 6.69 

meer dan een kwart, maar minder dan de 

helft zorgleerlingen 
6818 29.3 6.46 

de helft zorgleerling of meer 2044 8.8 5.69 

Totaal 23272 100 6.01 

(sd 3.47) 

 

 

Merk op dat de gemiddelde zorgzwaarte afneemt naarmate het aandeel 

zorgleerlingen in de klas groter is.  

 

Type problematiek 

Bij het beantwoorden van onderzoeksvraag 1 (effecten op zorgleerlingen) 

gebruiken we ook nog een typering van de problematiek van de betreffende 

leerlingen. De uitgebreide indeling, zoals die in het inhoudelijk rapport van 

COOL-speciaal is beschreven  (Ledoux e.a., 2012b; zie ook Hoofdstuk 2 van dit 

rapport), is daarvoor echter te gedetailleerd; bovendien laat deze een aantal 

minder voorkomende combinaties van problemen buiten beschouwing. Daarom 

nemen we hier in de analyses alleen een globalere indeling van de problematiek 

van de leerlingen op. We gebruiken daarvoor de indeling  

− leerlingen hebben gedragsproblemen (en/of: externaliserend, internali-

serend, werkhouding);  

− leerlingen hebben andere problemen (en/of: lichamelijke beperking, 

verstandelijke beperking, spraak-taal-rekenstoornis, autisme en ver-

want);  

− leerlingen hebben beide van bovenstaande type problemen;  

− de resterende leerlingen hebben 'slechts'  leerachterstand.  

 

In de volgende tabel geven we de verdeling van de zorgleerlingen volgens deze 

globale indeling. Verder vermelden we de gemiddelde zorgzwaarte voor elk van 

de categorieën. 
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Tabel 7.2  Verdeling zorgleerlingen en gemiddelde zorgzwaarte naar globale indeling 

problematiek  

 
aantal percentage 

gemiddelde 

zorgzwaarte 

alleen leerachterstand 349 6.5 1.44 

gedragsproblemen 951 17.7 3.69 

andere problemen 608 11.3 3.54 

combinatie van gedragsproblemen en 

andere problemen 
3459 64.4 7.99 

totaal 5367 100 6.40 

 

 

Analyses 

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen voeren we multi-level 

analyses uit, waarbij leerlingen genest zijn binnen klassen, die weer genest zijn 

binnen scholen. In de stapsgewijze analyse worden  eerst de controlevariabelen 

ingevoerd en wordt daarna onderzocht of de klassamenstelling nog effect heeft 

op de verschillende afhankelijke variabelen. In de volgende paragrafen wordt 

dit verder toegelicht. 

7.3 Effect klassamenstelling op zorgleerlingen 

7.3.1 Groep 5 

In de eerste analyse onderzoeken we het effect van de klassamenstelling  in 

groep 5 op de scores van zorgleerlingen op de toets Rekenen/Wiskunde.       

We analyseren een reeks modellen: 

0  nulmodel, met alleen de varianties op school, klas en individueel  

niveau 

 

toevoegen individuele variabelen: 

1  type probleem toegevoegd 

2  zorgzwaarte toegevoegd 

3  score op de NSCCT toegevoegd 

4  geslacht en sociaal-etnische herkomst toegevoegd 

 

toevoegen klassamenstelling 

5  aandeel zorgleerlingen in de klas toegevoegd (zie Tabel 7.1) 

6  gemiddelde zorgzwaarte in de klas toegevoegd 
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7  geen aandeel zorgleerlingen, maar percentage zorgleerlingen in de 

klas 

 

In de volgende tabel geven we een overzicht van de uitkomsten van de 

analyses. Significante effecten worden daarbij vet en schuingedrukt 

weergegeven (p < .05). 

 

 

Tabel 7.3  Multi-level analyse van scores Rekenen/Wiskunde; zorgleerlingen groep 5  

(N = 2000) 

mod0 mod1 mod2 mod3 mod4 mod5 mod6 mod7 

intercept 62.71 66.56 67.69 21.70 29.42 29.52 29.10 28.05 

type (ref = alleen leerachterstand) 

gedragsproblemen -0.09 2.10 1.49 0.94 0.89 0.92 0.92 

andere  problemen -0.46 1.71 1.87 1.69 1.68 1.74 1.77 

combinaties -5.88 -0.07 1.05 0.47 0.45 0.49 0.52 

zorgzwaarte     -0.85 -0.49 -0.67 -0.67 -0.70 -0.70 

score NSCCT       0.74 0.70 0.70 0.70 0.70 

meisje -8.81 -8.81 -8.82 -8.82 

geslacht onbekend -0.66 -0.54 -0.59 -0.49 

lbo-allochtoon -2.72 -2.79 -2.80 -2.80 

lbo-autochtoon -0.82 -0.84 -0.83 -0.83 

mbo-allochtoon -3.91 -3.96 -3.98 -3.98 

ho-allochtoon -2.73 -2.78 -2.81 -2.81 

ho-autochtoon 1.67 1.69 1.68 1.66 

ses onbekend         -2.34 -2.34 -2.29 -2.31 

aandeel zorgleerlingen (ref: 25-50%) 

1 zorgleerling -2.38 -2.39 

tot 25% zorgleerlingen -0.32 -0.37 

50% of meer zorgleerlingen 0.38 0.42 

gem. zwaarte zorgleerlingen klas  0.10 0.12 

percentage zorgleerlingen               0.03 

varianties 

school 34.0 29.9 28.9 13.6 9.3 9.6 9.9 9.1 

klas   3.9 5.6 7.1 1.8 5.2 4.9 4.5 5.2 

leerling 216.2 210.0 203.0 145.8 125.4 125.3 125.3 125.4 

(totaal) 254.1 245.5 239.0 161.2 139.9 139.7 139.7 139.7 

percentage verklaard   3.4% 6.0% 36.6% 44.9% 45.0% 45.0% 45.0% 
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Het nulmodel laat zien dat er maar heel weinig systematische verschillen 

tussen klassen zijn. Van de totale variantie is  85% (216.2 van 2254.1) op 

individueel niveau, 2% op klasniveau en 13% op schoolniveau.  

 

Model 1 laat zien dat leerlingen met combinaties van zowel gedragsproblemen 

als overige problemen lagere scores behalen. Dat effect wordt in model 2 

overgenomen door de zorgzwaarte. In dit model wordt 6% van de totale 

variantie verklaard.  

 

Uit model 3 blijkt dat, zoals verwacht kon worden, de cognitieve capaciteiten 

van de leerlingen een belangrijke verklaring vormen voor de verschillen in 

rekenscores: de totale verklaarde variantie stijgt naar bijna 37%. Het effect van 

zorgzwaarte wordt kleiner, maar blijft wel significant. 

 

Model 4 laat zien dat meisjes lager scoren dan jongens. Allochtone leerlingen 

met laag of middelbaar opgeleide ouders scoren lager dan de referentiegroep 

(autochtone leerlingen met middelbaar opgeleide ouders); autochtone 

leerlingen met hoog opgeleide ouders scoren juist hoger. 

 

De modellen 5, 6 en 7 tenslotte laten zien dat de klassamenstelling niet van 

invloed is op de toetsscores voor Rekenen/Wiskunde van deze zorgleerlingen. 

Noch het aandeel zorgleerlingen noch de  gemiddelde zwaarte van hun 

problematiek heeft een significant effect. De verklaarde variantie neemt in 

deze modellen hoegenaamd niet toe. 

 

In de volgende tabel geven we de uitkomsten van vergelijkbare analyses van de 

scores van zorgleerlingen op de toets Begrijpend Lezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

134 

 

 

Tabel 7.4  Multi-level analyse van scores Begrijpend Lezen; zorgleerlingen groep 5  

(N = 1918) 

mod0 mod1 mod2 mod3 mod4 mod5 mod6 mod7 

intercept 19.17 23.80 24.66 -5.41 -3.00 -3.09 -4.31 -3.62 

type (ref = alleen leerachterstand) 

gedragsproblemen 0.43 1.92 1.39 1.02 1.09 1.16 1.13 

andere  problemen -3.65 -2.20 -1.82 -1.82 -1.81 -1.66 -1.69 

combinaties -6.80 -2.87 -1.96 -2.24 -2.21 -2.09 -2.11 

zorgzwaarte     -0.59 -0.34 -0.29 -0.29 -0.38 -0.38 

score NSCCT       0.48 0.44 0.44 0.44 0.44 

meisje 0.49 0.48 0.46 0.46 

geslacht onbekend -3.96 -4.17 -4.14 -4.05 

lbo-allochtoon -3.50 -3.42 -3.44 -3.47 

lbo-autochtoon -2.41 -2.38 -2.37 -2.37 

mbo-allochtoon -2.22 -2.16 -2.23 -2.26 

ho-allochtoon -0.55 -0.48 -0.57 -0.60 

ho-autochtoon 3.25 3.23 3.21 3.23 

ses onbekend         -1.50 -1.43 -1.26 -1.29 

aandeel zorgleerlingen (ref: 25-50%) 

1 zorgleerling 2.30 2.31 

tot 25% zorgleerlingen 0.46 0.31 

50% of meer zorgleerlingen -0.76 -0.62 

gem. zwaarte zorgleerlingen klas  0.29 0.28 

percentage zorgleerlingen               -0.02 

varianties 

school 24.8 21.9 23.5 14.6 10.9 9.9 9.9 10.4 

klas   13.1 19.0 18.8 11.8 11.6 12.3 12.1 11.8 

leerling 154.5 144.0 140.5 119.0 116.7 116.6 116.5 116.6 

(totaal) 192.4 184.8 182.8 145.4 139.2 138.8 138.5 138.7 

percentage verklaard   3.9% 5.0% 24.4% 27.6% 27.9% 28.0% 27.9% 

 

 

Het 0-model laat weer de verdeling van variantie over de niveau’s zien: 80% 

individueel, 7% op klas  sniveau en 13% op schoolniveau. De volgende modellen 

laten zien dat leerlingen met combinaties van problemen lagere scores halen 

en dat naarmate de zorgzwaarte groter is er ook lager wordt gescoord. 

Opnieuw blijken de cognitieve capaciteiten een belangrijke voorspeller van de 

toetsscore voor Begrijpend Lezen: de verklaarde  variantie neemt toe van 5% in 

model 2 naar ruim 24% in model 3.  
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Het geslacht van de leerlingen heeft geen significant effect, maar de herkomst 

is wel van belang: leerlingen met laag opgeleide ouders scoren lager; 

autochtone leerlingen met hoog opgeleide ouders scoren hoger.  

 

De modellen 5, 6 en 7 laten zien dat ook hier de klassamenstelling niet van 

belang is: er zijn geen significante effecten en de totale verklaarde variantie 

neemt nauwelijks toe. 

 

Na de toetsen onderzoeken we vervolgens de sociaal-emotionele variabelen. De 

volgende tabel geeft de uitkomsten van de analyse van cognitief zelfvertrou-

wen. 
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Tabel 7.5  Multi-level analyse van Cognitief zelfvertrouwen; zorgleerlingen groep 5  

(N = 2040) 

mod0 mod1 mod2 mod3 mod4 mod5 mod6 mod7 

intercept 3.69 3.76 3.78 3.79 3.75 3.74 3.73 3.74 

type (ref = alleen leerachterstand) 

gedragsproblemen -0.006 0.040 0.040 0.047 0.045 0.045 0.047 

andere  problemen 0.004 0.050 0.050 0.045 0.043 0.043 0.046 

combinaties -0.109 0.018 0.018 0.021 0.020 0.020 0.021 

zorgzwaarte     -0.018 -0.018 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 

score NSCCT       0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 

meisje -0.127 -0.126 -0.126 -0.127 

geslacht onbekend -0.040 -0.035 -0.036 -0.040 

lbo-allochtoon 0.197 0.196 0.195 0.197 

lbo-autochtoon 0.057 0.057 0.058 0.057 

mbo-allochtoon 0.147 0.144 0.144 0.146 

ho-allochtoon 0.159 0.156 0.155 0.158 

ho-autochtoon -0.013 -0.012 -0.013 -0.013 

ses onbekend         -0.029 -0.032 -0.031 -0.028 

aandeel zorgleerlingen (ref: 25-50%) 

1 zorgleerling -0.024 -0.024 

tot 25% zorgleerlingen 0.021 0.020 

50% of meer zorgleerlingen 0.029 0.030 

gem. zwaarte zorgleerlingen klas   0.002 0.002 

percentage zorgleerlingen               0.000 

varianties 

school 0.017 0.017 0.014 0.014 0.008 0.009 0.009 0.008 

klas   0.001 0.001 0.005 0.005 0.006 0.004 0.003 0.005 

leerling 0.477 0.475 0.471 0.471 0.467 0.468 0.468 0.467 

(totaal) 0.495 0.493 0.490 0.490 0.481 0.481 0.480 0.480 

percentage verklaard   0.4% 1.0% 1.0% 2.8% 2.8% 3.0% 3.0% 

 

 

We merken allereerst op dat de verschillen hier vooral tussen de leerlingen 

optreden: meer dan 95% van de variantie is op individueel niveau (0.477 op een 

totaal van 0.495). Model 2 laat zien dat naarmate de zorgzwaarte groter is het 

cognitief zelfvertrouwen lager is. De cognitieve capaciteiten van de leerlingen 

hebben geen effect op dit zelfvertrouwen (model 4). 

 

Meisjes hebben minder zelfvertrouwen dan jongens. En allochtone leerlingen 

met lage of middelbaar opgeleide ouders hebben juist meer zelfvertrouwen. 



137 

 

 

Opnieuw blijkt de klassamenstelling geen significante  effecten te laten zien. 

De verklaarde variantie in deze analyses is beduidend lager dan die bij de 

toetsscores: hooguit 3%. 

Vervolgens geven we de uitkomsten voor taakmotivatie. 

 

 

Tabel 7.6  Multi-level analyse van Taakmotivatie; zorgleerlingen groep 5 (N = 2045) 

mod0 mod1 mod2 mod3 mod4 mod5 mod6 mod7 

intercept 4.08 4.16 4.17 4.39 4.24 4.24 4.20 4.20 

type (ref = alleen leerachterstand) 
 

gedragsproblemen 
 

-0.066 -0.038 -0.035 -0.025 -0.025 -0.022 -0.022 

andere  problemen 
 

-0.071 -0.043 -0.046 -0.050 -0.050 -0.044 -0.044 

combinaties 
 

-0.089 -0.013 -0.019 -0.014 -0.014 -0.009 -0.010 

zorgzwaarte     -0.011 -0.013 -0.013 -0.014 -0.018 -0.018 

score NSCCT       -0.004 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

meisje 
    

0.009 0.009 0.008 0.008 

geslacht onbekend 
    

-0.023 -0.023 -0.025 -0.027 

lbo-allochtoon 
    

0.248 0.248 0.247 0.248 

lbo-autochtoon 
    

0.102 0.102 0.104 0.104 

mbo-allochtoon 
    

0.215 0.215 0.212 0.213 

ho-allochtoon 
    

0.165 0.166 0.161 0.162 

ho-autochtoon 
    

0.029 0.029 0.029 0.028 

ses onbekend         0.045 0.045 0.051 0.051 

aandeel zorgleerlingen (ref: 25-50%) 
       

1 zorgleerling 
     

-0.022 -0.021 
 

tot 25% zorgleerlingen 
     

0.003 -0.002 
 

50% of meer zorgleerlingen 
     

-0.005 0.002 
 

gem. zwaarte zorgleerlingen klas  
      

0.013 0.013 

percentage zorgleerlingen               0.000 

varianties 
        

school 0.024 0.025 0.024 0.021 0.015 0.016 0.015 0.015 

klas   0.010 0.009 0.011 0.015 0.017 0.017 0.016 0.016 

leerling 0.424 0.423 0.421 0.418 0.415 0.415 0.415 0.415 

(totaal) 0.458 0.457 0.456 0.454 0.447 0.448 0.446 0.446 

percentage verklaard   0.2% 0.4% 0.9% 2.4% 2.2% 2.6% 2.6% 

 

 

Ook hier is de variantie weer vooral op individueel niveau, hoewel er ook wel 

variantie op schoolniveau is (zo’n 5%). Zorgzwaarte heeft een negatief effect op 

de motivatie. En naarmate de leerlingen hoger scoren op de NSCCT scoren ze 

juist lager op taakmotivatie; een effect waar we geen goede verklaring voor 
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hebben. Leerlingen met laag opgeleide ouders en allochtone leerlingen met 

middelbaar opgeleide ouders laten wat meer motivatie zien dan de 

referentiegroep (autochtone leerlingen met middelbaar opgeleide ouders). 

Ook nu vinden we weer geen effecten van de klassamenstelling en is de totale 

verklaarde variantie uiterst klein. 

 

Tot slot kijken we naar de analyse van het welbevinden van de zorgleerlingen 

met hun klasgenoten (Tabel 7.7). 

 

 

Tabel 7.7  Multi-level analyse van Welbevinden met klasgenoten; zorgleerlingen groep 5  

(N = 2049) 

mod0 mod1 mod2 mod3 mod4 mod5 mod6 mod7 

Intercept 4.03 4.14 4.16 4.25 4.34 4.33 4.30 4.24 

type (ref = alleen leerachterstand) 

Gedragsproblemen -0.10 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.05 -0.05 

andere  problemen -0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

Combinaties -0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Zorgzwaarte     -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 

score NSCCT       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Meisje -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 

geslacht onbekend -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 

lbo-allochtoon -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 

lbo-autochtoon 0.04 0.03 0.03 0.03 

mbo-allochtoon -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 

ho-allochtoon -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 

ho-autochtoon 0.01 0.01 0.01 0.01 

ses onbekend         -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 

aandeel zorgleerlingen (ref: 25-50%) 

1 zorgleerling -0.01 -0.01 

tot 25% zorgleerlingen -0.03 -0.03 

50% of meer zorgleerlingen 0.06 0.07 

gem. zwaarte zorgleerlingen klas  0.01 0.01 

percentage zorgleerlingen               0.00 

Varianties 

School 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

klas   0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 

Leerling 0.45 0.45 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 

(totaal) 0.47 0.47 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 

percentage verklaard   0.4% 1.3% 1.3% 1.9% 2.1% 2.3% 2.1% 
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Hier blijkt weer dat het welbevinden sterk individueel bepaald is: vrijwel alle 

variantie is op individueel niveau en er zijn bijna geen systematische 

verschillen tussen groepen of tussen scholen. Uit model 1 en 2 blijkt dat 

leerlingen met zwaardere problematiek wat lager scoren op welbevinden. De 

verklaarde variantie is overigens gering (iets meer dan 1% in model 2).  

 

Cognitieve capaciteiten zijn niet van belang voor het welbevinden, maar 

opvallend is wel dat bij deze zorgleerlingen de meisjes wat minder 

welbevinden laten zien dan de jongens (model 4).  

 

Tot slot blijkt ook hier de klassamenstelling hoegenaamd niet samen te hangen 

met het welbevinden van deze leerlingen. In het algemeen blijkt het 

welbevinden van de leerlingen nauwelijks te voorspellen met alle variabelen in 

deze modellen: de maximale verklaarde variantie ligt net boven de 2%       

(model 6). 

 

7.3.2 Groep 8 

Voor groep 8 beschikken we niet over scores op de NSCCT. Daarom wordt er 

één model minder geanalyseerd.. De volgende tabel geeft uitkomsten voor de 

scores op de toets Rekenen/Wiskunde8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
8  De aantallen in groep 8 zijn bij de toetsen lager omdat lang niet altijd de nieuwe versies van de 

betreffende toetsen zijn afgenomen 
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Tabel 7.8  Multi-level analyse van scores Rekenen/Wiskunde; zorgleerlingen groep 8  

(N = 1035) 

mod0 mod1 mod2 mod3 mod4 mod5 mod6 

Intercept 98.85 101.00 102.44 107.24 108.99 109.51 105.02 

type (ref = alleen leerachterstand) 

Gedragsproblemen -1.33 1.73 1.08 0.96 1.00 1.00 

andere  problemen 1.00 3.86 3.44 3.45 3.45 3.51 

Combinaties -3.19 3.50 3.03 3.31 3.30 3.12 

Zorgzwaarte     -1.00 -1.04 -1.05 -1.00 -0.99 

Meisje -7.91 -7.95 -7.94 -7.94 

geslacht onbekend -9.25 -9.46 -9.37 -8.85 

lbo-allochtoon -4.60 -4.70 -4.62 -4.57 

lbo-autochtoon -4.07 -4.18 -4.17 -4.11 

mbo-allochtoon -4.99 -4.91 -4.85 -5.06 

ho-allochtoon 2.19 1.78 1.89 2.08 

ho-autochtoon 4.94 4.94 4.98 5.02 

ses onbekend       5.54 6.04 6.11 5.86 

aandeel zorgleerlingen (ref: 25-50%) 

1 zorgleerling -2.63 -2.63 

tot 25% zorgleerlingen -3.67 -3.68 

50% of meer zorgleerlingen 1.02 0.93 

gem. zwaarte zorgleerlingen klas   -0.13 -0.13 

percentage zorgleerlingen             0.10 

Varianties 

School 20.8 21.1 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 

klas   35.7 35.0 40.9 33.7 28.3 28.3 30.2 

Leerling 157.1 155.2 151.6 129.0 129.9 129.8 129.4 

(totaal) 213.6 211.3 197.3 162.7 158.2 158.2 159.5 

percentage verklaard   1.1% 7.6% 23.8% 25.9% 25.9% 25.3% 

 

 

Bij de zorgleerlingen in groep 8 zijn iets meer systematische verschillen tussen 

groepen en scholen. Van de totale variantie in model 0 is 10% (20.8 op de 

213.6) op schoolniveau en zo’n 17% op klasniveau. Model 2 laat zien dat de 

zorgzwaarte van de leerling van belang is: hoe groter de zorgzwaarte, des te 

lager de toetsscore.  

 

Uit model 3 blijkt dat meisjes lager op rekenen scoren dan jongens. Hetzelfde 

geldt voor leerlingen waarvan het geslacht onbekend is; dit zullen dan 

waarschijnlijk vooral meisjes zijn. Verder zien we de verwachte effecten van 

sociaal-etnische achtergrond: leerlingen met laag opgeleide ouders scoren 
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lager, die met hoog opgeleide ouders scoren hoger. Allochtone leerlingen met 

middelbaar opgeleide ouders scoren ook lage dan de autochtone leerlingen met 

middelbaar opgeleide ouders (de referentiecategorie). Leerlingen waarvan de 

achtergrond onbekend is scoren hoger; dit duidt er op dat deze groep 

waarschijnlijk relatief hoog opgeleide ouders heeft. 

 

In tegenstelling tot de uitkomsten bij groep 5 zien we hier wel effecten van de 

klassamenstelling. Het lijkt er op dat in klassen met relatief weinig 

zorgleerlingen er lagere scores op de rekentoets worden gehaald. Het 

duidelijkst zien we dit in model 6, met een significante coëfficiënt voor het 

percentage zorgleerlingen in de klas: naarmate dat percentage hoger is neemt 

ook de score op de toets Rekenen/Wiskunde toe. De gemiddelde zwaarte van 

de problematiek van de zorgleerlingen heeft geen significant effect. De 

verklaarde variantie in de modellen met de klassamenstelling ligt 1.5 tot 2% 

hoger dan die in model 3, zonder klassamenstelling. 

 

In de volgende tabel geven we de uitkomsten voor de toets Begrijpend Lezen. 
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Tabel 7.9  Multi-level analyse van scores Begrijpend Lezen; zorgleerlingen groep 8 (N = 778) 

 
mod0 mod1 mod2 mod3 mod4 mod5 mod6 

Intercept 40.24 44.72 46.15 47.41 48.10 46.88 44.17 

type (ref = alleen leerachterstand) 

Gedragsproblemen -2.05 0.30 -0.13 -0.41 -0.47 -0.57 

andere  problemen -2.85 -0.65 -0.94 -0.92 -0.93 -1.02 

Combinaties -5.87 -0.27 -0.27 -0.28 -0.27 -0.43 

Zorgzwaarte     -0.90 -0.85 -0.85 -0.96 -0.96 

Meisje -1.84 -1.91 -1.95 -1.96 

geslacht onbekend 2.26 2.35 2.26 2.54 

lbo-allochtoon -9.20 -9.31 -9.37 -9.44 

lbo-autochtoon -4.24 -4.30 -4.28 -4.35 

mbo-allochtoon -5.89 -5.89 -5.92 -6.09 

ho-allochtoon -3.24 -3.33 -3.50 -3.51 

ho-autochtoon 9.05 8.98 8.89 8.93 

ses onbekend       5.30 5.37 5.25 5.37 

aandeel zorgleerlingen (ref: 25-50%) 

1 zorgleerling -0.16 -0.20 

tot 25% zorgleerlingen -1.67 -1.66 

50% of meer zorgleerlingen 1.68 1.70 

gem. zwaarte zorgleerlingen klas   0.32 0.30 

Percentage zorgleerlingen             0.08 

Varianties 

School 66.3 62.8 58.4 33.6 30.2 33.1 35.7 

klas   0.0 2.8 4.7 4.3 5.7 2.9 0.0 

Leerling 221.2 217.5 212.0 195.4 195.6 195.4 195.4 

(totaal) 287.5 283.1 275.1 233.2 231.5 231.5 231.1 

percentage verklaard   1.6% 4.3% 18.9% 19.5% 19.5% 19.6% 

 

 

Bij Begrijpend Lezen is er vrijwel geen systematische variatie tussen de klassen, 

maar wel tussen de scholen: ongeveer 23% van de variantie is op schoolniveau 

(model 0). Hoe groter de zorgzwaarte, des te lagere toetsscores. Er is hier geen 

significant effect van geslacht, maar wel effecten van de sociaal etnische 

herkomst, vergelijkbaar met die bij Rekenen/Wiskunde hiervoor. 

 

En ook hier vinden we dat hoe hoger het percentage zorgleerlingen in de klas, 

des te hoger de score op de toets Begrijpend Lezen; de gemiddelde 

zorgzwaarte heeft geen significant effect. Overigens is de bijdrage van de 

klassamenstelling aan de verklaarde variantie gering: minder dan 1% extra 

verklaarde variantie ten opzichte van model 3 zonder klasvariabelen.  



143 

 

 

Vervolgens komen we aan de uitkomsten bij de sociaal-emotionele kenmerken. 

Tabel 7.10  Multi-level analyse van Cognitief zelfvertrouwen; zorgleerlingen groep 8  

(N = 1531) 

mod0 mod1 mod2 mod3 mod4 mod5 mod6 

Intercept 3.53 3.45 3.47 3.55 3.53 3.49 3.51 

type (ref = alleen leerachterstand) 

Gedragsproblemen 0.079 0.128 0.112 0.113 0.110 0.108 

andere  problemen 0.162 0.211 0.194 0.197 0.196 0.193 

Combinaties 0.069 0.187 0.158 0.159 0.160 0.158 

Zorgzwaarte     -0.018 -0.021 -0.020 -0.024 -0.024 

Meisje -0.222 -0.221 -0.222 -0.223 

geslacht onbekend -0.238 -0.240 -0.245 -0.245 

lbo-allochtoon 0.159 0.160 0.155 0.155 

lbo-autochtoon -0.005 -0.004 -0.003 -0.005 

mbo-allochtoon 0.162 0.159 0.155 0.157 

ho-allochtoon 0.365 0.366 0.361 0.359 

ho-autochtoon 0.122 0.124 0.122 0.120 

ses onbekend       0.093 0.095 0.094 0.095 

aandeel zorgleerlingen (ref: 25-50%) 

1 zorgleerling 0.004 0.002 

tot 25% zorgleerlingen 0.029 0.029 

50% of meer zorgleerlingen 0.062 0.069 

gem. zwaarte zorgleerlingen klas   0.010 0.009 

 Percentage zorgleerlingen             0.000 

Varianties 

School 0.017 0.013 0.014 0.012 0.009 0.007 0.011 

klas   0.011 0.014 0.013 0.010 0.013 0.014 0.011 

Leerling 0.362 0.361 0.358 0.343 0.343 0.343 0.343 

(totaal) 0.390 0.388 0.385 0.365 0.365 0.364 0.365 

percentage verklaard   0.5% 1.3% 6.4% 6.4% 6.7% 6.4% 

 

 

Ook bij deze oudere zorgleerlingen blijkt zelfvertrouwen weer vooral een 

individuele zaak; ongeveer 93% van de variantie is op individueel niveau (0.362 

op in totaal 0.390). Bij de globale indeling van problematiek en de zorgzwaarte 

(model 2) zien we een wat merkwaardig patroon: leerlingen met andere 

problemen dan gedragsproblemen (of louter leerachterstand) én leerlingen met 

combinaties van zulke andere problemen met gedragsproblemen scoren wat 

hoger op zelfvertrouwen. Tegelijk heeft een hogere zorgzwaarte (vaak ook 

veroorzaakt door combinaties van problemen) juist een negatief effect. 

Overigens kunnen deze variabelen maar weinig verklaren van de verschillen in 

zelfvertrouwen tussen de zorgleerlingen (1.3%)  



 

144 

 

 

Verschillende achtergrondvariabelen verklaren in model 3 wat meer. Meisjes 

scoren lager op zelfvertrouwen. En allochtone leerlingen scoren juist hoger. 

Hetzelfde geldt voor autochtone leerlingen met hoog opgeleide ouders. De 

samenstelling van de klas heeft geen significant effect op het zelfvertrouwen. 

De totale verklaarde variantie is duidelijk lager dan bij de toetsscores (maar 

wel hoger dan bij de zorgleerlingen uit groep 5). 

 

De volgende tabel geeft de uitkomsten voor taakmotivatie. 

 

 

Tabel 7.11  Multi-level analyse van Taakmotivatie; zorgleerlingen groep 8 (N = 1526) 

mod0 mod1 mod2 mod3 mod4 mod5 mod6 

Intercept 3.86 3.79 3.80 3.74 3.74 3.68 3.68 

type (ref = alleen leerachterstand) 

Gedragsproblemen 0.087 0.106 0.126 0.121 0.116 0.121 

andere  problemen 0.118 0.136 0.146 0.146 0.145 0.145 

Combinaties 0.055 0.101 0.111 0.110 0.112 0.112 

Zorgzwaarte     -0.007 -0.009 -0.009 -0.015 -0.015 

Meisje -0.043 -0.042 -0.045 -0.045 

geslacht onbekend 0.005 -0.002 -0.013 -0.004 

lbo-allochtoon 0.362 0.362 0.354 0.354 

lbo-autochtoon 0.062 0.062 0.064 0.064 

mbo-allochtoon 0.120 0.120 0.112 0.113 

ho-allochtoon 0.255 0.254 0.245 0.247 

ho-autochtoon 0.068 0.068 0.066 0.066 

ses onbekend       0.054 0.057 0.058 0.056 

aandeel zorgleerlingen (ref: 25-50%) 

1 zorgleerling 0.000 -0.002 

tot 25% zorgleerlingen -0.061 -0.016 

50% of meer zorgleerlingen 0.039 0.050 

gem. zwaarte zorgleerlingen klas   0.016 0.015 

 Percentage zorgleerlingen             0.000 

Varianties 

School 0.019 0.016 0.019 0.013 0.013 0.008 0.008 

klas   0.014 0.017 0.014 0.011 0.011 0.016 0.016 

Leerling 0.376 0.376 0.375 0.370 0.370 0.370 0.370 

(totaal) 0.409 0.409 0.408 0.394 0.394 0.394 0.394 

percentage verklaard   0.0% 0.2% 3.7% 3.7% 3.7% 3.7% 
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Ook hier is het leeuwendeel van de variantie op individueel niveau. In alle 

modellen vinden we slechts twee significante effecten: allochtone leerlingen 

met laag of hoog opgeleide ouders scoren wat hoger op taakmotivatie. De 

klassamenstelling lijkt weer van geen belang te zijn. De totale verklaarde 

variantie is met 3.7% zeer bescheiden. 

 

Tot slot geven we in de volgende tabel de uitkomsten voor het welbevinden van 

de leerlingen met hun klasgenoten. 

 

 

Tabel 7.12  Multi-level analyse van Welbevinden met klasgenoten; zorgleerlingen groep 8  

(N = 1536) 

mod0 mod1 mod2 mod3 mod4 mod5 mod6 

Intercept 4.06 4.31 4.33 4.43 4.45 4.42 4.40 

type (ref = alleen leerachterstand) 

Gedragsproblemen -0.23 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 

andere  problemen -0.14 -0.10 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 

Combinaties -0.32 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 

Zorgzwaarte     -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 

Meisje -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 

geslacht onbekend -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 

lbo-allochtoon 0.04 0.04 0.04 0.04 

lbo-autochtoon 0.02 0.02 0.02 0.02 

mbo-allochtoon 0.01 0.01 0.00 0.00 

ho-allochtoon 0.02 0.02 0.01 0.01 

ho-autochtoon -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 

ses onbekend       -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 

aandeel zorgleerlingen (ref: 25-50%) 

1 zorgleerling -0.04 -0.04 

tot 25% zorgleerlingen -0.03 -0.03 

50% of meer zorgleerlingen 0.01 0.01 

gem. zwaarte zorgleerlingen klas   0.01 0.01 

 Percentage zorgleerlingen             0.00 

Varianties 

School 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

klas   0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 

Leerling 0.46 0.46 0.46 0.45 0.45 0.45 0.45 

(totaal) 0.50 0.49 0.49 0.48 0.48 0.48 0.48 

percentage verklaard   2.2% 2.6% 4.0% 4.2% 4.2% 4.0% 
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Ook het welbevinden blijkt minder goed te verklaren dan de toetsscores: de 

verklaarde variantie is ongeveer 4% in de modellen 3 en hoger. De zorgzwaarte 

heeft een negatief effect op welbevinden, maar ook leerlingen  met 

gedragsproblemen of met gedragsproblemen gecombineerd met andere 

problemen scoren lager op welbevinden dan zorgleerlingen met ‘alleen’ maar 

leerachterstand. 

Net als in groep 5 scoren de meisjes lager op welbevinden dan de jongens. 

Hetzelfde geldt overigens voor leerlingen waarvan de herkomst onbekend is 

(een uitkomst waar we geen goede verklaring voor hebben). De klassamenstel-

ling laat opnieuw geen significante effecten zien. Het lijkt voor het welbevinden 

van zorgleerlingen in groep 8 dus niet van belang hoeveel andere zorgleerlin-

gen er in de klas zitten of hoe zwaar de problematiek van die leerlingen is. 

7.4 Effect klassamenstelling op niet-zorgleerlingen 

7.4.1 Groep 5 

We starten ook hier weer met de analyse van het effect van de klassamenstel-

ling  in groep 5 op de scores op de toets Rekenen/Wiskunde. Vergeleken met 

de analyses in de vorige paragraaf zijn er enkele verschillen. Allereerst 

ontbreekt bij deze leerlingen uiteraard de globale indeling van problematiek en 

de zorgzwaarte. En verder kunnen deze leerlingen ook in een klas zitten, 

waarin verder helemaal geen zorgleerlingen zitten. 

 

We analyseren daarmee de volgende reeks modellen: 

0  nulmodel, met alleen de varianties op school, klas en individueel 

niveau 

 

toevoegen individuele variabelen: 

1  score op de NSCCT toegevoegd 

2  geslacht en sociaal-etnische herkomst toegevoegd 

 

toevoegen klassamenstelling 

3  aandeel zorgleerlingen in de klas toegevoegd (inclusief 0 zorgleer-

lingen) 

4  gemiddelde zorgzwaarte klas toegevoegd 

5  geen aandeel zorgleerlingen, maar percentage zorgleerlingen in de 

klas 



147 

 

 

Opnieuw worden significante effecten vet en schuingedrukt weergegeven      

(p< .05).  

 

 

Tabel 7.13  Multi-level analyse van scores Rekenen/Wiskunde; niet-zorgleerlingen groep 5  

(N = 5494) 

mod0 mod1 mod2 mod3 mod4 mod5 

intercept 73.36 27.39 31.58 31.44 33.04 32.28 

score NSCCT   0.72 0.70 0.70 0.70 0.70 

meisje -6.22 -6.23 -6.21 -6.21 

geslacht onbekend -3.64 -3.59 -3.56 -3.57 

lbo-allochtoon -2.43 -2.42 -2.40 -2.44 

lbo-autochtoon -1.76 -1.77 -1.79 -1.81 

mbo-allochtoon -2.01 -2.00 -2.01 -2.04 

ho-allochtoon -0.48 -0.47 -0.53 -0.54 

ho-autochtoon 2.02 2.02 2.01 2.00 

ses onbekend     -0.88 -0.96 -1.01 -0.92 

aandeel zorgleerlingen (ref: 25-50%) 

geen zorgleerlingen 0.07 -1.56 

1 zorgleerling 0.26 0.22 

tot 25% zorgleerlingen 0.06 0.24 

50% of meer zorgleerlingen 1.05 0.88 

gem. zwaarte zorgleerlingen klas   -0.24 -0.20 

% zorgleerlingen           0.02 

varianties 

school 14.2 6.1 5.5 5.4 4.4 4.4 

klas   15.8 10.7 9.5 9.5 10.0 10.0 

leerling 167.8 125.8 115.2 115.2 115.2 115.2 

(totaal) 197.8 142.6 130.2 130.2 129.6 129.6 

percentage verklaard   27.9% 34.1% 34.2% 34.5% 34.5% 

 

 

Uit het 0-model in Tabel 7.13 blijkt dat 7% van de variantie zich op 

schoolniveau bevindt, 8% op klasniveau en 85% op individueel niveau. De 

cognitieve capaciteiten van de leerlingen (NSCCT) heeft een sterk positief effect 

op de toetsscore en verklaart bijna 28% van de variantie daarin (model 1).  

 

Meisjes scoren lager dan jongens. Hetzelfde geldt voor leerlingen waarvan het 

geslacht onbekend is (dit zullen dan vermoedelijk voor het merendeel ook 

meisjes zijn ). Ook de sociaal etnische herkomst van de leerlingen is van 

belang. Leerlingen met laag opgeleide ouders scoren lager, autochtone 
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leerlingen met hoog opgeleide ouders scoren hoger. De allochtone leerlingen 

met middelbaar opgeleide ouders scoren weer lager dan autochtone leerlingen 

met middelbaar opgeleide ouders (de referentiegroep). 

 

Wanneer de klassamenstelling in het model wordt opgenomen dan blijkt dat 

het aandeel zorgleerlingen geen significant effect heeft, maar dat de 

gemiddelde zorgzwaarte van die zorgleerlingen wel een significant negatief 

effect heeft. Overigens wordt de totale verklaarde variantie in de modellen met 

gemiddelde zorgzwaarte (model 4 en 5) maar een bescheiden 0.4% hoger dan in 

model 2 zonder de klassamenstelling. 

 

De volgende tabel geeft de uitkomsten van een vergelijkbare analyses van de 

scores op de toets Begrijpend Lezen. 

 

 

Tabel 7.14  Multi-level analyse van scores Begrijpend Lezen; niet-zorgleerlingen groep 5  

(N = 5299) 

mod0 mod1 mod2 mod3 mod4 mod5 

intercept 27.52 -11.58 -10.23 -10.18 -7.94 -9.07 

score NSCCT   0.61 0.56 0.56 0.56 0.56 

meisje 2.86 2.85 2.88 2.88 

geslacht onbekend -0.28 -0.30 -0.38 -0.32 

lbo-allochtoon -3.40 -3.36 -3.34 -3.40 

lbo-autochtoon -2.12 -2.11 -2.14 -2.17 

mbo-allochtoon -2.23 -2.20 -2.21 -2.25 

ho-allochtoon -0.57 -0.55 -0.63 -0.63 

ho-autochtoon 3.13 3.13 3.13 3.11 

ses onbekend     0.47 0.41 0.33 0.41 

aandeel zorgleerlingen (ref: 25-50%) 

geen zorgleerlingen -1.09 -3.36 

1 zorgleerling 0.75 0.69 

tot 25% zorgleerlingen -0.18 0.08 

50% of meer zorgleerlingen -0.10 -0.41 

gem. zwaarte zorgleerlingen klas   -0.34 -0.23 

% zorgleerlingen           0.01 

varianties 

school 21.4 12.1 8.6 8.4 8.1 8.5 

klas   10.6 7.4 7.5 7.6 6.8 7.0 

leerling 153.4 123.2 118.8 118.8 118.8 118.8 

(totaal) 185.4 142.8 134.9 134.8 133.7 134.3 

percentage verklaard   23.0% 27.2% 27.3% 27.9% 27.6% 
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Het globale beeld is hier hetzelfde als bij Rekenen/Wiskunde. Cognitieve 

capaciteiten hebben een sterk positief effect en de sociaal etnische herkomst 

heeft vergelijkbare effecten als hiervoor. Het effect van geslacht is andersom: 

bij begrijpend lezen scoren meisjes juist beter dan jongens. 

 

Bij de klassamenstelling vinden we in model 5 weer dat het aandeel 

zorgleerlingen geen significant effect heeft, maar dat de gemiddelde 

zorgzwaarte van die leerlingen wel een significant negatief effect heeft. We 

merken op dat ook hier de klassamenstelling de totale verklaarde variantie 

maar weinig doet toenemen, vergeleken met model 2 zonder klassamenstelling. 

 

(In model 4 zien we een significant negatief effect van ‘geen zorgleerlingen in 

de klas’ op de toetsscores. Dit effect is eigenlijk een artefact van het toevoegen 

van de gemiddelde zorgzwaarte in model 4. De zorgzwaarte heeft een flink 

negatief effect, dat voor alle klassen met zorgleerlingen geldt. Bij de klassen 

zonder zorgleerlingen is de zorgzwaarte echter per definitie 0, zodat het 

negatieve effect van zorgzwaarte als het ware gecompenseerd wordt met een 

negatief effect voor ‘geen zorgleerlingen in de klas’.) 

 

Vervolgens analyseren we de sociaal-emotionele variabelen; als eerste het 

cognitief zelfvertrouwen. 
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Tabel 7.15  Multi-level analyse van Cognitief zelfvertrouwen; niet-zorgleerlingen groep 5  

(N = 5522) 

 
mod0 mod1 mod2 mod3 mod4 mod5 

intercept 3.90 3.62 3.58 3.61 3.65 3.56 

score NSCCT   0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 

meisje -0.107 -0.108 -0.108 -0.107 

geslacht onbekend 0.010 0.017 0.020 0.023 

lbo-allochtoon 0.141 0.142 0.144 0.143 

lbo-autochtoon 0.015 0.015 0.014 0.014 

mbo-allochtoon 0.119 0.121 0.121 0.120 

ho-allochtoon 0.087 0.087 0.085 0.085 

ho-autochtoon 0.008 0.009 0.008 0.007 

ses onbekend     0.039 0.035 0.032 0.036 

aandeel zorgleerlingen (ref: 25-50%) 

geen zorgleerlingen -0.080 -0.122 

1 zorgleerling -0.038 -0.039 

tot 25% zorgleerlingen -0.033 -0.029 

50% of meer zorgleerlingen 0.084 0.078 

gem. zwaarte zorgleerlingen klas   -0.006 -0.004 

% zorgleerlingen           0.002 

varianties 

school 0.011 0.012 0.007 0.007 0.007 0.007 

klas   0.007 0.007 0.008 0.007 0.007 0.007 

leerling 0.392 0.390 0.387 0.387 0.387 0.387 

(totaal) 0.410 0.409 0.402 0.401 0.401 0.401 

percentage verklaard   0.2% 2.0% 2.2% 2.2% 2.2% 

 

 

Ook bij de niet-zorgleerlingen is het overgrote deel van de variantie op 

individueel niveau: 93% (0.392 op het totaal van 0.410). Leerlingen met hogere 

scores op de NSCCT hebben ook iets meer zelfvertrouwen (dit effect is 

significant maar verklaart slechts zeer weinig). Model 2 laat zien dat meisjes 

wat lager scoren op zelfvertrouwen en dat allochtone leerlingen met laag of 

middelbaar opgeleide ouders juist wat hoger scoren. In model 3 zien we de 

tenens dat weinig zorgleerlingen in de klas een negatief effect heeft en veel 

zorgleerlingen een positie effect. Dat komt terug in model 6, waar het 

percentage zorgleerlingen een significant positief effect heeft. De gemiddelde 

zorgzwaarte heeft geen significant effect. We merken wel op dat de totale 

verklaarde variantie gering is: net iets meer dan 2%, beduidend lager dan bij de 

analyses van toetsscores. 
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Vervolgens onderzoeken we de taakmotivatie van de leerlingen. 

 

 

Tabel 7.16  Multi-level analyse van Taakmotivatie; niet-zorgleerlingen groep 5 (N = 5541) 

 
mod0 mod1 mod2 mod3 mod4 mod5 

intercept 4.23 4.20 4.10 4.12 4.12 4.05 

score NSCCT   0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 

meisje 0.019 0.018 0.018 0.018 

geslacht onbekend 0.140 0.143 0.143 0.147 

lbo-allochtoon 0.154 0.153 0.153 0.152 

lbo-autochtoon 0.053 0.053 0.053 0.053 

mbo-allochtoon 0.120 0.121 0.121 0.120 

ho-allochtoon 0.108 0.108 0.108 0.107 

ho-autochtoon -0.013 -0.013 -0.013 -0.014 

ses onbekend     0.081 0.081 0.081 0.080 

aandeel zorgleerlingen (ref: 25-50%) 

geen zorgleerlingen -0.030 -0.030 

1 zorgleerling -0.049 -0.049 

tot 25% zorgleerlingen -0.039 -0.039 

50% of meer zorgleerlingen 0.048 0.048 

gem. zwaarte zorgleerlingen klas   0.000 0.000 

% zorgleerlingen           0.002 

varianties 

school 0.006 0.006 0.001 0.001 0.001 0.001 

klas   0.016 0.016 0.017 0.016 0.016 0.016 

leerling 0.342 0.341 0.341 0.341 0.341 0.341 

(totaal) 0.364 0.363 0.359 0.358 0.358 0.358 

percentage verklaard   0.3% 1.4% 1.6% 1.6% 1.6% 

 

 

Hier vinden we geen significante effecten van de klassamenstelling en kan er in 

totaal ook maar heel weinig worden verklaard. De NSCCT heeft geen significant 

effect. Wel zien we dat alle allochtone groepen hoger scoren op taakmotivatie. 

(Het effect bij leerlingen waarvan het geslacht onbekend is kunnen we  niet 

goed duiden. ) 

 

Tot slot kijken we naar het welbevinden met klasgenoten van de niet-

zorgleerlingen uit groep 5. 
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Tabel 7.17  Multi-level analyse van Welbevinden met klasgenoten; niet-zorgleerlingen groep 5  

(N = 5550) 

 
mod0 mod1 mod2 mod3 mod4 mod5 

intercept 4.12 3.97 4.02 4.05 4.08 4.01 

score NSCCT   0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 

meisje -0.056 -0.057 -0.057 -0.057 

geslacht onbekend -0.038 -0.039 -0.038 -0.034 

lbo-allochtoon -0.043 -0.043 -0.043 -0.044 

lbo-autochtoon -0.073 -0.073 -0.073 -0.074 

mbo-allochtoon -0.012 -0.012 -0.012 -0.013 

ho-allochtoon -0.059 -0.060 -0.061 -0.061 

ho-autochtoon -0.032 -0.032 -0.032 -0.033 

ses onbekend     -0.095 -0.094 -0.096 -0.097 

aandeel zorgleerlingen (ref: 25-50%) 

geen zorgleerlingen -0.087 -0.119 

1 zorgleerling -0.032 -0.033 

tot 25% zorgleerlingen -0.047 -0.043 

50% of meer zorgleerlingen -0.024 -0.028 

gem. zwaarte zorgleerlingen klas   -0.005 -0.003 

% zorgleerlingen           0.001 

varianties 

school 0.009 0.008 0.007 0.007 0.006 0.007 

klas   0.021 0.020 0.020 0.021 0.021 0.020 

leerling 0.371 0.371 0.370 0.370 0.370 0.370 

(totaal) 0.401 0.399 0.397 0.398 0.397 0.397 

percentage verklaard   0.5% 1.0% 0.7% 1.0% 1.0% 

 

 

Uit de tabel blijkt dat we het welbevinden van de niet-zorgleerlingen vrijwel 

niet kunnen verklaren: hooguit 1% verklaarde variantie. Voor de volledigheid: 

we zien een positief effect van cognitieve capaciteiten en negatieve effecten 

voor meisjes en autochtone leerlingen met laag opgeleide ouders. De 

klassamenstelling laat geen significante effecten zien. 

 

7.4.2 Groep 8 

Voor groep 8 beschikken we, vergeleken met de voorgaande analyses, niet over 

scores op de NSCCT. Daarom wordt er ook steeds één model minder 

geanalyseerd. 
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Tabel 7.18  Multi-level analyse van scores Rekenen/Wiskunde; niet-zorgleerlingen groep 8  

(N = 4031) 

 
mod0 mod1 mod2 mod3 mod4 

intercept 111.63 112.73 113.48 116.14 112.83 

meisje -3.34 -3.34 -3.33 -3.33 

geslacht onbekend -2.92 -2.78 -2.74 -2.68 

lbo-allochtoon -2.76 -2.71 -2.57 -2.62 

lbo-autochtoon -2.71 -2.73 -2.71 -2.73 

mbo-allochtoon -0.72 -0.69 -0.60 -0.67 

ho-allochtoon 3.92 3.93 4.01 3.98 

ho-autochtoon 4.47 4.48 4.50 4.50 

ses onbekend   0.47 0.55 0.65 0.69 

aandeel zorgleerlingen (ref: 25-50%) 

geen zorgleerlingen -1.62 -4.46 

1 zorgleerling -1.60 -1.57 

tot 25% zorgleerlingen -1.03 -1.17 

50% of meer zorgleerlingen 2.00 1.44 

gem. zwaarte zorgleerlingen klas   -0.39 -0.29 

% zorgleerlingen         0.08 

varianties 

school 20.1 14.8 13.5 8.2 11.8 

klas   11.0 13.0 13.3 16.7 13.6 

leerling 114.0 105.7 105.7 105.8 105.8 

(totaal) 145.0 133.5 132.6 130.7 131.2 

percentage verklaard   7.9% 8.6% 9.9% 9.5% 

 

 

Bij de controlevariabelen zien we dat meisjes lager scoren op reke-

nen/wiskunde dan jongens. Verder scoren leerlingen met laag opgeleide ouders 

lager en die met hoog opgeleide ouders hoger; dit geldt zowel voor allochtone 

als voor autochtone leerlingen.  

Bij de klassamenstelling zien we in model 2 al de tendens dat hoe meer 

zorgleerlingen er in de klas zitten, des te hoger de score op de toets is: geen of 

maar 1 zorgleerling scoort 1.6 lager dan de referentiegroep 25-50% 

zorgleerlingen; hooguit 25% zorgleerlingen scoort 1.0 lager en 50% of meer 

zorgleerlingen scoort juist 2.0 punten hoger. In model 4 zien we dit terug in 

een (significant) positief effect van het percentage zorgleerlingen in de klas. 

Tegelijk zien we ook hier weer een negatief effect van de gemiddelde 

zorgzwaarte van die zorgleerlingen. De verklaarde variantie in model 4 stijgt, 

vergeleken met model 1 zonder klassamenstelling, van 7.9% naar 9.5%. 
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(Net als hiervoor zien we in model 3 een significant negatief effect van ‘geen 

zorgleerlingen in de klas’. Dit is opnieuw als een artefact te beschouwen van 

het invoeren van de gemiddelde zorgzwaarte in dit model.) 

 

In de volgende tabel geven we de uitkomsten voor scores op de toets 

Begrijpend Lezen. 

 

 

Tabel 7.19  Multi-level analyse van scores Begrijpend Lezen; niet-zorgleerlingen groep 8  

(N = 2865) 

 
mod0 mod1 mod2 mod3 mod4 

intercept 55.10 53.43 54.02 57.38 52.94 

meisje 2.75 2.75 2.81 2.79 

geslacht onbekend -0.09 0.24 0.13 0.42 

lbo-allochtoon -8.66 -8.69 -8.55 -8.42 

lbo-autochtoon -4.51 -4.52 -4.48 -4.56 

mbo-allochtoon -4.52 -4.47 -4.44 -4.40 

ho-allochtoon -0.30 -0.34 -0.20 -0.14 

ho-autochtoon 8.29 8.27 8.32 8.36 

ses onbekend   -0.95 -1.09 -0.92 -0.66 

aandeel zorgleerlingen (ref: 25-50%) 

geen zorgleerlingen -3.05 -6.55 

1 zorgleerling 0.79 -0.64 

tot 25% zorgleerlingen -0.69 -0.70 

50% of meer zorgleerlingen 3.26 2.85 

gem. zwaarte zorgleerlingen klas   -0.54 -0.35 

% zorgleerlingen         0.12 

varianties 

school 57.3 28.1 26.6 19.6 27.0 

klas   6.4 9.8 10.1 13.8 7.4 

leerling 270.8 253.5 253.3 253.3 253.4 

(totaal) 334.5 291.4 290.0 286.6 287.8 

percentage verklaard   12.9% 13.3% 14.3% 14.0% 

 

 

Bij begrijpend lezen scoren meisjes hoger dan jongens. Leerlingen met laag 

opgeleide ouders scoren lager en autochtone leerlingen met hoog opgeleide 

ouders scoren hoger dan autochtone leerlingen met middelbaar opgeleide 

ouders (de referentiegroep). Maar ook de allochtone leerlingen met middelbaar 

opgeleide ouders scoren lager dan deze referentiegroep. 
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Bij de klassamenstelling zien we in model 4 weer dat hoe meer zorgleerlingen 

er in de klas zitten, des te hoger de score op de toets Begrijpend Lezen. 

Tegelijkertijd is er een negatief effect van de gemiddelde zorgzwaarte van die 

leerlingen. De totale verklaarde variantie in de modellen met zorgzwaarte is 

ruim 1% hoger dan in modellen zonder klassamenstelling.  

 

Na deze toetsen komen we nu aan de analyses met sociaal emotionele 

variabelen. In de volgende tabel komt het cognitief zelfvertrouwen aan de orde. 

 

Tabel 7.20  Multi-level analyse van Cognitief zelfvertrouwen; niet-zorgleerlingen groep 8  

(N = 5586) 

 
mod0 mod1 mod2 mod3 mod4 

intercept 3.75 3.73 3.75 3.75 3.67 

meisje -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 

geslacht onbekend 0.017 0.023 0.023 0.023 

lbo-allochtoon 0.215 0.218 0.217 0.216 

lbo-autochtoon -0.002 -0.003 -0.003 -0.004 

mbo-allochtoon 0.167 0.170 0.169 0.168 

ho-allochtoon 0.266 0.266 0.266 0.265 

ho-autochtoon 0.143 0.144 0.143 0.144 

ses onbekend   -0.004 -0.007 -0.007 -0.005 

aandeel zorgleerlingen (ref: 25-50%) 

geen zorgleerlingen -0.085 -0.079 

1 zorgleerling -0.035 -0.036 

tot 25% zorgleerlingen -0.038 -0.038 

50% of meer zorgleerlingen 0.082 0.083 

gem. zwaarte zorgleerlingen klas   0.001 0.001 

% zorgleerlingen         0.002 

varianties 

school 0.016 0.009 0.009 0.009 0.009 

klas   0.010 0.011 0.010 0.010 0.010 

leerling 0.337 0.331 0.331 0.331 0.331 

(totaal) 0.363 0.351 0.350 0.350 0.350 

percentage verklaard   3.3% 3.6% 3.6% 3.6% 

 

 

Opnieuw zijn bij deze variabele het overgrote deel van de verschillen tussen 

leerlingen onderling (en niet zozeer systematisch op klas- of schoolniveau). 

Meisjes scoren lager dan jongens. En allochtone leerlingen scoren hoger dan de 

referentiegroep (autochtoon, middelbare opleiding); autochtone leerlingen met 

hoog opgeleide ouders scoren ook hoger. 
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In model 2 zien we dat in klassen zonder zorgleerlingen gemiddeld iets lager 

wordt gescoord op zelfvertrouwen. Dit komt ook terug in model 4: het 

percentage zorgleerlingen heeft een positie effect. De gemiddelde zorgzwaarte 

lijkt hier niet van belang. De totale verklaarde variantie in de analyses is weer 

bescheiden: slechts 3.6%. 

 

In de volgende tabel komt de taakmotivatie aan de orde. 

 

Tabel 7.21  Multi-level analyse van Taakmotivatie; niet-zorgleerlingen groep 8  

(N = 5588) 

 
mod0 mod1 mod2 mod3 mod4 

intercept 3.99 3.89 3.90 3.88 3.83 

meisje 0.038 0.039 0.039 0.038 

geslacht onbekend 0.146 0.154 0.153 0.152 

lbo-allochtoon 0.310 0.313 0.311 0.308 

lbo-autochtoon 0.028 0.028 0.028 0.026 

mbo-allochtoon 0.244 0.249 0.247 0.245 

ho-allochtoon 0.273 0.275 0.273 0.271 

ho-autochtoon 0.057 0.057 0.057 0.057 

ses onbekend   0.104 0.100 0.100 0.103 

aandeel zorgleerlingen (ref: 25-50%) 

geen zorgleerlingen -0.089 -0.070 

1 zorgleerling 0.012 0.011 

tot 25% zorgleerlingen -0.018 -0.018 

50% of meer zorgleerlingen 0.093 0.097 

gem. zwaarte zorgleerlingen klas   0.003 0.005 

% zorgleerlingen         0.001 

varianties 

school 0.024 0.008 0.007 0.006 0.007 

klas   0.021 0.024 0.023 0.024 0.024 

leerling 0.329 0.327 0.327 0.327 0.327 

(totaal) 0.374 0.359 0.357 0.357 0.358 

percentage verklaard   4.0% 4.5% 4.5% 4.3% 

 

 

Bij taakmotivatie is 88% van de variantie i het 0-model op individueel niveau 

(0.329 op een totaal van 0.374). Achtergrondkenmerken van de leerlingen 

verklaren  4% van de totale variantie. Meisjes (en leerlingen waarvan we het 

geslacht niet kennen) scoren hoger dan jongens. Alle groepen allochtone 

leerlingen scoren hoger op motivatie en ook de autochtone leerlingen met hoog 
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opgeleide ouders scoren hoger dan de referentiegroep (autochtoon, middelbaar 

opgeleid). 

 

Uit de modellen 2, 3 en 4 blijkt dat geen van de klasvariabelen een significant 

effect op taakmotivatie heeft. De totale verklaarde variantie neemt ook slecht 

weinig toe. 

 

Als laatste geven we de uitkomsten voor het welbevinden met klasgenoten. 

 

Tabel 7.22  Multi-level analyse van Welbevinden met medeleerlingen; niet-zorgleerlingen groep 

8 (N = 5595) 

 
mod0 mod1 mod2 mod3 mod4 

intercept 4.22 4.24 4.23 4.33 4.31 

meisje -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 

geslacht onbekend 0.062 0.059 0.061 0.056 

lbo-allochtoon 0.097 0.097 0.110 0.107 

lbo-autochtoon -0.032 -0.032 -0.030 -0.030 

mbo-allochtoon -0.013 -0.014 -0.005 -0.009 

ho-allochtoon 0.039 0.039 0.049 0.046 

ho-autochtoon -0.022 -0.022 -0.020 -0.020 

ses onbekend   -0.084 -0.082 -0.079 -0.077 

aandeel zorgleerlingen (ref: 25-50%) 

geen zorgleerlingen 0.034 -0.070 

1 zorgleerling 0.019 0.029 

tot 25% zorgleerlingen 0.007 0.008 

50% of meer zorgleerlingen 0.031 0.011 

gem. zwaarte zorgleerlingen klas   -0.016 -0.012 

% zorgleerlingen         0.000 

varianties 

school 0.004 0.003 0.003 0.001 0.002 

klas   0.023 0.025 0.025 0.024 0.024 

leerling 0.377 0.375 0.375 0.375 0.375 

(totaal) 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 

percentage verklaard   0.2% 0.2% 1.0% 0.7% 

 

 

Zoals we hiervoor al steeds zagen zijn verschillen in welbevinden nauwelijks te 

verklaren met de hier gebruikte variabelen. Wel zien we een negatief effect van 

de gemiddelde zorgzwaarte. 
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7.5 Samenvatting en conclusies 

In dit hoofdstuk zijn analyses gerapporteerd, gericht op het beantwoorden van 

twee onderzoeksvragen:  

1. Maakt het voor prestaties en sociaal-emotionele opbrengsten van 

zorgleerlingen uit of zij met andere zorgleerlingen in de klas zitten? 

2. Beïnvloeden zorgleerlingen het prestatieniveau en de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van de niet-zorgleerlingen? 

 

Effecten klassamenstelling op zorgleerlingen 

Om de eerste vraag te beantwoorden zijn we, voor de zorgleerlingen, nagegaan 

of de samenstelling van de klas effecten heeft op de behaalde scores op de 

toetsen Rekenen/Wiskunde en Begrijpend Lezen en op cognitief zelfvertrou-

wen, taakmotivatie en welbevinden van leerlingen met hun klasgenoten.  

Omdat deze laatste variabelen niet verzameld zijn in groep 2 zijn de analyses 

alleen uitgevoerd voor leerlingen in groep 5 en 8. Bij de samenstelling van de 

klas is zowel het aandeel zorgleerlingen in de klas als de gemiddelde zwaarte 

van de problematiek van die zorgleerlingen onderzocht. In de analyses is een 

globale aanduiding van de problematiek van de leerlingen opgenomen en is 

verder gecontroleerd voor het geslacht en de sociaal-etnische achtergrond van 

de leerlingen; in groep 5 is ook gecontroleerd voor de score op de cognitieve 

capaciteitentest (NSCCT). 

 

Voor leerlingen in groep 5 vinden we geen enkel significant effect van de 

klassamenstelling. Bij de leerlingen in groep 8 werden wel significante effecten 

bij beide toetsscores gevonden. Het aandeel zorgleerlingen in de klas heeft een 

positief effect op de behaalde toetsscore van zorgleerlingen, maar de 

gemiddelde zorgzwaarte heeft geen significant effect. De bijdrage in de 

verklaarde variantie is overigens beperkt: de klassamenstelling voegt bij 

Rekenen/Wiskunde een kleine 2% extra verklaring toe; bij Begrijpend Lezen is 

dat minder dan 1%.  

 

We merken verder op dat we zowel bij groep 5 als bij groep 8 de sociaal-

emotionele variabelen (zelfvertrouwen, motivatie en welbevinden) bij de 

leerlingen nauwelijks kunnen verklaren, niet met controlevariabelen en niet 

met de klassamenstelling. 
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Met betrekking tot de eerste onderzoeksvraag concluderen we dus dat voor 

zover er al een effect van de klassamenstelling is, dit bij groep 8 lijkt te wijzen 

op een gunstig effect van meer zorgleerlingen in de klas op de toetsprestaties 

van zorgleerlingen. Mogelijk is er, bij meer zorgleerlingen in de klas, sprake 

van een lichtere problematiek van deze leerlingen, wat dan doorwerkt in de 

toetsprestaties. De klassen met veel zorgleerlingen hebben mogelijk 

leerkrachten, die sneller de neiging hebben leerlingen als zorgleerling te 

beschouwen. 

Effecten klassamenstelling op niet-zorgleerlingen 

Bij de tweede vraag gaat het om het effect van de aanwezigheid van 

zorgleerlingen (en de zwaarte van hun problematiek) op de overige leerlingen. 

Hier vinden we bij leerlingen in groep 5 geen effecten van het aandeel 

zorgleerlingen in de klas op de prestaties op beide toetsen, maar wel een 

significant negatief effect van de zorgzwaarte. En bij de leerlingen uit groep 8 

vinden we een positief effect van het aandeel zorgleerlingen, samen met een 

negatief effect van de gemiddelde zwaarte van de problematiek van de 

zorgleerlingen in de klas. Dit wijst er dus op dat het aandeel zorgleerlingen 

geen probleem oplevert, maar de ernst en complexiteit van de problematiek 

van die leerlingen mogelijk wel. Overigens geldt ook hier dat de extra 

verklaarde variantie van de samenstelling van de klas bescheiden is: rond de 

1% extra verklaarde variantie. 

Bij het welbevinden van de leerlingen met hun klasgenoten kan opnieuw vrijwel 

geen variantie verklaard worden. Wel vinden we, bij leerlingen uit groep 8, ook 

hier een negatief effect van de gemiddelde zorgzwaarte. 
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8  Startsituatie van de samenwerkingsverbanden 

Menno Wester & Ed Smeets, ITS 

8.1 Inleiding 

In dit onderdeel van het onderzoek analyseren we de startsituatie van de 77 

nieuwe regionale samenwerkingsverbanden (SWV’s) in het basisonderwijs. Uit 

tal van onderzoeken is gebleken dat er regionale verschillen zijn in deelname 

aan speciaal onderwijs (Smeets, 2004). Dit heeft onder meer te maken met de 

beschikbaarheid van speciaal onderwijs en de geografische afstand tot de 

speciale scholen, maar ook met kenmerken van de leerlingenpopulatie en de 

opvattingen over onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

Het nieuwe beleid biedt meer ruimte voor regionale verschillen, doordat de 

samenwerkingsverbanden meer ruimte voor eigen beleid krijgen. Om hierin in 

de toekomst ontwikkelingen te kunnen vaststellen, brengen we de huidige 

stand van zaken wat betreft deelname aan speciaal onderwijs in kaart, evenals 

een aantal andere relevante kengetallen van de nieuwe samenwerkingsverban-

den. Daarnaast maken we een analyse van de beoordelingen die de Inspectie 

van het onderwijs de laatste jaren heeft uitgebracht in het kader van het 

kwaliteitstoezicht op de scholen. Daarbij richten we ons op indicatoren die van 

belang zijn voor het onderwijs aan zorgleerlingen. Het gaat dan met name om 

de beoordeling van de planmatige zorg en de afstemming van het onderwijs op 

verschillen tussen leerlingen. De resultaten van deze analyses worden 

gepresenteerd op het niveau van de nieuwe samenwerkingsverbanden, zodat 

eventuele verschillen bij de start van Passend onderwijs in beeld worden 

gebracht. Daarbij gaan we ook na of er substantiële verschillen zijn tussen 

schoolbesturen. In latere metingen kan dan worden nagegaan in hoeverre er 
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ontwikkelingen zijn in de oordelen van de Inspectie en of bestaande verschillen 

tussen regio’s en/of besturen kleiner of juist groter worden. 

8.2 Methode 

Voor de analyse van de startsituatie van de 77 nieuwe regionale SWV’s hebben 

we bestaande kengetallen verzameld over deelname aan het speciaal 

basisonderwijs en het speciaal onderwijs en het aandeel leerlingen met 

leerlinggebonden financiering. Via de website passendonderwijs.nl9 is van elk 

SWV een bestand beschikbaar met onder andere het aantal aangesloten 

schoollocaties, het aantal leerlingen in basisscholen en scholen voor speciaal 

basisonderwijs, het aantal lgf-leerlingen en het aantal leerlingen in cluster 3 en 

4 van het speciaal onderwijs dat aan het samenwerkingsverband wordt 

toegerekend. We hebben deze kengetallen verzameld voor elk van de beoogde 

nieuwe regionale samenwerkingsverbanden10. Deze bestanden zijn 

samengevoegd tot een totaalbestand. Regionale en bestuursgegevens zijn aan 

dit bestand toegevoegd, door het te koppelen aan de gegevensbestanden die 

beschikbaar zijn via DUO-IBG.  

 

Vervolgens is hieraan een selectie uit een bestand met kwaliteitsoordelen van 

de Inspectie van het onderwijs toegevoegd. Daarin is per onderwijslocatie 

(combinatie van brinnummer en vestigingsnummer) op een aantal indicatoren 

het kwaliteitsoordeel ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’ gegeven. De Inspectie 

beoordeelt niet elk jaar elke school. Het bestand bevat de resultaten van 

verschillende typen toezicht. Hierbij kunnen globaal drie typen worden 

onderscheiden: niet-risicogericht toezicht (oftewel de vierjaarlijkse bezoeken), 

risicogericht toezicht (toezichtarrangementen) en steekproeven ten behoeve 

van het onderwijsverslag. Bij de laatstgenoemde steekproeven gaat het om 

random steekproeven. Sinds 2008 is er een overgang naar meer risicogericht 

toezicht. Dat houdt in dat minder goed presterende scholen meer kans lopen 

door de inspecteur te worden bezocht. In het bestand zijn oordelen 

opgenomen die zijn uitgebracht in de periode 2009 tot en met het eerste 

kwartaal van 2012. Indien een school in die periode vaker is bezocht, dan is ten 

                                                      

 
9   http://passendonderwijs.nl/samenwerkingsverbanden/ 
10  Hierbij gaat het om de voorgenomen indeling zoals deze in juni 2012 bekend was. 
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behoeve van de analyses voor elke onderscheiden indicator het meest recente 

oordeel geselecteerd. Er zijn gegevens beschikbaar over 4.719 vestigingen. 

Voor de analyse richten we ons op de volgende indicatoren van kwaliteit die de 

onderwijsinspectie hanteert: 

- leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar 

hun mogelijkheden; 

- de leraren stemmen aangeboden leerinhouden af op verschillen in 

ontwikkeling tussen de leerlingen; 

- de leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de 

ontwikkeling van de leerlingen; 

- de school voert de zorg planmatig uit. 

 

In tabel 8.1 staat voor de vier gebruikte kwaliteitsvariabelen het totale aantal 

beoordelingen en het aandeel dat beoordeeld is in een bepaald jaar. Ook is 

daarin opgenomen of het oordeel op de kwaliteitsvariabelen afkomstig is uit 

een inspectiebezoek tijdens het reguliere vierjarige toezicht, een bezoek in 

verband met toezicht op zwakke scholen of een ander bezoek (zoals in het 

kader van een random steekproef om gegevens te verzamelen voor het 

onderwijsverslag).  

 

In de tabel is te zien dat de meeste oordelen in 2010 en 2011 zijn uitgebracht. 

Of leraren de aangeboden leerinhoud voldoende afstemmen op de verschillen 

in ontwikkeling tussen de leerlingen en de mate waarin leraren systematisch de 

ontwikkeling van leerlingen volgen en analyseren, is met name getoetst tijdens 

het toezicht op zwakke scholen. Tijdens het reguliere toezicht, eens in de vier 

jaar, zijn deze onderwerpen niet aan bod gekomen. In tabel 3 in bijlage 3 is per 

samenwerkingsverband het aandeel beoordelingen weergegeven dat is 

uitgebracht bij een toezichtbezoek op een zwakke school. Bij de bezoeken aan 

zwakke scholen kregen de locaties gemiddeld een lagere beoordeling op de 

kwaliteitsindicatoren dan de beoordelingen die zijn gegeven tijdens het 

reguliere of het overige toezicht.11  

 

 

                                                      

 
11  - Leerlingen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden: F=8.9; p<.01; E²=0.01. 

- Systematisch volgen en analyseren voortgang in ontwikkeling: F=8.8; p<.01; E²=0.01. 

- School voert zorg planmatig uit: F=35.9; p<.01; E²=0.02. 
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Tabel 8.1  Kwaliteitsindicatoren, naar jaar waarin ze door de Inspectie van het onderwijs 

beoordeeld zijn en naar aard van het toezicht 

Kwaliteitsindicator aantal 

beoor--

delingen 

2009 2010 2011 2012 Regulier 

4-jarig 

toezicht 

Toezicht 

zwakke 

scholen 

Onder-wijs-

verslag & 

PKO 

Leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften ontwikkelen 

zich naar hun mogelijkheden. 

2.548 14,3% 41,7% 37,6% 6,4% 46,0% 37,5% 16,5% 

Leraren stemmen aangeboden 

leerinhouden af op verschillen in 

ontwikkeling tussen leerlingen 

1.951 1,3% 39,1% 51,2% 8,4% 0,1% 61,7% 38,2% 

Leraren volgen en analyseren 

systematisch voortgang in 

ontwikkeling van leerlingen 

2.114 0,4% 37,9% 52,6% 9,0% 0,2% 66,0% 33,8% 

School voert zorg planmatig uit 4.537 11,0% 34,6% 45,8% 8,6% 47,6% 35,7% 16,7% 

 

 

Is er een samenhang tussen het jaar waarin de beoordeling is gegeven en het 

oordeel? Dat zou het geval kunnen zijn bij een toename van het risicogerichte 

toezicht. We zien dat onderwijslocaties in recentere jaren volgens de Inspectie 

beter in staat zijn om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zich te 

laten ontwikkelen naar hun mogelijkheden.12 De Inspectie oordeelt in recentere 

jaren bij de bezochte scholen daarentegen negatiever over de vraag of leraren 

de voortgang in ontwikkeling van hun leerlingen voldoende systematisch 

volgen en analyseren.13 Ook is de Inspectie negatiever in het oordeel of scholen 

de zorg voldoende planmatig uitvoeren.14 De gevonden samenhangen zijn 

weliswaar significant, maar niet groot. De verklaarde variantie is 1 à 2 procent 

(zie de E2-waarden). 

 

De regionale stand van zaken op het gebied van de kwaliteit van het onderwijs 

aan zorgleerlingen is in kaart gebracht door deze oordelen van de Inspectie van 

het onderwijs te analyseren en de resultaten daarvan te aggregeren naar 

respectievelijk de regionale samenwerkingsverbanden en de schoolbesturen 

                                                      

 
12  F=8.6; p<.01; E²=0.01. 
13  F=6.4; p<.01; E²=0.01. 
14  F=23.7; p<.01; E²=0.02. 
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waartoe de desbetreffende scholen behoren. De besturen van de beoordeelde 

onderwijslocaties zijn met het oog op de analyses ingedeeld naar omvang.  

 

Deze indeling is weergegeven in tabel 8.2.  

 

 

Tabel 8.2  Indeling van de schoolbesturen naar omvang 

Bestuursomvang Criteria 

- Kleine besturen – ‘eenpitters’ ≤ 500 leerlingen, bestuur omvat één school 

- Kleine besturen –  meer scholen ≤ 500 leerlingen, bestuur omvat meer scholen 

- Middelgrote besturen 501-1.500 leerlingen 

- Grote besturen meer dan 1.500 leerlingen 

 

8.3 Kengetallen 

In tabel 1 in bijlage 3 staan de kengetallen voor de nieuwe samenwerkingsver-

banden. In de tabel is het aantal onderwijslocaties, het aantal leerlingen in het 

basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en cluster 3 en 4 van het speciaal 

onderwijs (zorgcategorie 1, 2 en 3) opgenomen. Het aantal rugzak-leerlingen 

(lgf) is per SWV aangegeven in aantallen en als aandeel van het aantal 

leerlingen in basisonderwijs en speciaal basisonderwijs samen. Daarnaast is 

het percentage basisschoolleerlingen waarop de gewichtenregeling van 

toepassing is in de tabel opgenomen. In tabel 2 in bijlage 2 staat een overzicht 

van de percentages sbo- en so-leerlingen (cluster 3 en 4) en lgf-leerlingen per 

samenwerkingsverband.  

 

Van de 77 nieuwe samenwerkingsverbanden hebben er 47 (oftewel 61%) meer 

dan 15 duizend leerlingen onder hun hoede (cluster 3 en 4 meegerekend). Het 

aantal basisschoolleerlingen in de verbanden varieert van ruim 4.600 

(Middelharnis, Oostflakkee e.o.) tot bijna 62.000 (Amsterdam en Diemen). In 

zes SWV’s heeft meer dan 10 procent van de leerlingen op de basisscholen een 

gewichtsscore van 1.20. 

 

Het percentage leerlingen in het speciaal basisonderwijs varieert van 1,5 tot 

4,0. Gemiddeld gaat het om 2,7 procent. Van de nieuwe samenwerkingsverban-
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den hebben er 25 (oftewel 32 procent) een sbo-deelnamepercentage dat groter 

is dan 3, terwijl 12 SWV’s (16 procent) een deelnamepercentage kleiner dan 2 

hebben. Het percentage leerlingen in cluster 3 en 4 van het speciaal onderwijs 

dat aan het samenwerkingsverband wordt toegerekend, varieert van 0,8 tot 3,0; 

het gemiddelde is 1,7 procent. In 22 samenwerkingsverbanden (29 procent) is 

het aandeel leerlingen in cluster 3 en 4 groter dan 2 procent. De laatste kolom 

in de tabel toont de som van het percentage leerlingen in het speciaal 

basisonderwijs en cluster 3 en 4 van het speciaal onderwijs. Dit geeft aan hoe 

hoog het percentage leerlingen in speciale scholen is bij de start van het 

nieuwe samenwerkingsverband. Dit is relatief gunstig bij verbanden met 

minder dan 3 procent leerlingen in speciale scholen. Het gaat om deze zes 

SWV’s: Utrecht stad, Woerden / De Ronde Venen e.o., Den Helder e.o., Delft e.o.,  

Gorinchem / Giessenlanden e.o., Barendrecht / Ridderkerk / Albrandswaard. 

De situatie is ongunstig in verbanden met meer dan 5,5 procent leerlingen in 

speciale scholen (Apeldoorn e.o., Capelle a/d IJssel e.o., Tilburg e.o.) en nog 

ongunstiger in vijf SWV’s met meer dan 6 procent leerlingen in het speciaal 

basisonderwijs en cluster 3 en 4 (waarvan vier in Limburg): Dronten / Lelystad, 

Roermond e.o., Sittard-Geleen e.o., Maastricht e.o., Heerlen e.o. 

 

Van de leerlingen in het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs samen 

heeft gemiddeld 1 procent leerlinggebonden financiering (een ‘rugzakje’), 

waarbij dit percentage varieert van 0 tot 2. In vier vijfde van de SWV’s heeft 

minder dan 1,5 procent van de leerlingen een ‘rugzakje’. Er zijn verhoudings-

gewijs veel lgf-leerlingen in de samenwerkingsverbanden Winterswijk / Aalten 

/ Oost-Gelre en Valkenswaard / Veldhoven e.o. (2 procent). In de SWV’s Den 

Haag e.o., Rotterdam, Schiedam / Vlaardingen / Maassluis / Delfland, Utrecht-

Stad en Almere heeft minder dan een half procent leerlinggebonden 

financiering.  

 

Er is een significante samenhang tussen het aandeel leerlingen in het speciaal 

basisonderwijs en in cluster 3 en 415. Meer verwijzing naar speciaal 

basisonderwijs gaat dus doorgaans samen met meer verwijzing naar het 

speciaal onderwijs. Er is geen significant verband tussen het aandeel lgf-

                                                      

 
15 Pearson correlatie r=0.27; p<.05. 
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leerlingen en het aandeel in cluster 3 en 416. Meer rugzakjes gaan dus in het 

algemeen niet samen met minder speciaal onderwijs.   

8.4 Kwaliteitsoordelen 

Tot besluit gaan we in op de kwaliteitsoordelen die de Inspectie van het 

onderwijs heeft uitgebracht over de scholen. Deze worden gepresenteerd voor 

de (nieuwe) samenwerkingsverbanden, per provincie en naar bestuursomvang.  

 

Hoe scoren de (nieuwe) samenwerkingsverbanden volgens de Inspectie van het 

onderwijs op de geselecteerde kwaliteitsindicatoren? In tabel 4 in bijlage 3 is 

per samenwerkingsverband en per kwaliteitsindicator aangegeven hoeveel 

onderwijslocaties in dat verband zijn beoordeeld en welk percentage volgens 

de inspectie voldoende scoort op de desbetreffende indicator. In de tweede 

kolom van de tabel staat het totale aantal onderwijslocaties per samenwer-

kingsverband. Gezien de trend naar risicogericht toezicht kan een laag aantal 

beoordeelde locaties een indicatie zijn voor een geringer aandeel risicovolle 

scholen. Met zekerheid is dit niet te zeggen. Het pleit er echter wel voor om 

ook de cijfers weer te geven voor de verbanden waar slechts een klein aandeel 

scholen is beoordeeld. 

 

Volgens de onderwijsinspectie lukt het niet overal om leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften zich voldoende te laten ontwikkelen naar hun 

mogelijkheden. Bij bijna twee derde van de samenwerkingsverbanden heeft 

minder dan een derde van de aangesloten onderwijslocaties op dit punt van de 

inspecteur een voldoende gekregen. Bij de helft van de samenwerkingsverban-

den scoort drie kwart van de aangesloten onderwijslocaties hier een 

onvoldoende. Van nagenoeg alle samenwerkingsverbanden oordeelt de 

Inspectie op meer dan drie kwart van de onderwijslocaties dat leraren de 

aangeboden leerinhouden voldoende afstemmen op de verschillen in 

ontwikkeling tussen leerlingen. In bijna de helft van de SWV’s heeft meer dan 

twee derde van de onderwijslocaties een voldoende voor het systematisch 

volgen en analyseren van de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. In 

ruim twee derde van de SWV’s voert meer dan twee derde van de aangesloten 

scholen de zorg volgens de Inspectie voldoende planmatig uit. 

                                                      

 
16 Pearson correlatie r=-.05 (niet significant). 
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Om tot een duidelijker overzicht te komen van de spreiding per regio, zijn de 

beoordeelde onderwijslocaties van de SWV’s per provincie gegroepeerd. Het 

overzicht naar provincie van het aandeel onderwijslocaties dat voldoende 

scoort op de kwaliteitsoordelen van de onderwijsinspectie, staat in tabel 8.3.  

 

 

Tabel 8.3  Aantal en percentage onderwijslocaties naar omvang bestuur dat voldoende scoort 

op kwaliteitsoordelen van de Inspectie ven het onderwijs 

 Aantal 
vestig- 
ingen 

 

Leerlingen met 
specifieke onder-

wijsbehoeften 
ontwikkelen zich 

naar mogelijkheden 

Leraren stemmen 
leerinhouden af 

op verschillen in 
ontwikkeling 

tussen leerlingen 

Leraren volgen en 
analyseren systema-

tisch de voortgang 
in de ontwikkeling 

van leerlingen 

School voert de 
zorg planmatig uit 

Provincie  beoor-
deeld 

vol- 
doende 

beoor-
deeld 

vol- 
doende 

beoor-
deeld 

vol- 
doende 

beoor-
deeld 

vol- 
doende 

Groningen  169  45  38%  102  91%  119  34%  168  52% 

Friesland  245  73  48%  153  92%  177  49%  244  55% 

Drenthe  175  75  64%  91  97%  103  58%  175  75% 

Overijssel  242  96  55%  123  96%  125  78%  242  74% 

Gelderland  485  138  36%  230  96%  242  62%  485  74% 

Utrecht  192  23  18%  112  94%  133  48%  191  70% 

Noord-
Holland  480  43  12%  272  92%  331  44%  478  47% 

Zuid-
Holland  676  131  27%  367  93%  470  61%  675  69% 

Zeeland  93  24  48%  69  96%  76  86%  93  82% 

Noord-
Brabant  456  57  15%  241  92%  257  74%  456  69% 

Limburg  188  19  14%  115  91%  119  82%  188  78% 

Flevoland  111  25  30%  75  89%  82  40%  111  59% 

 

 

Met behulp van een variantieanalyse zijn de verschillen tussen de provincies 

getoetst. Provincies verschillen significant van elkaar in het percentage scholen 

dat van de inspectie een voldoende krijgt wat betreft de mate waarmee de 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zich ontwikkelen naar hun 

mogelijkheden17, de mate waarin leraren de voortgang in ontwikkeling van de 

                                                      

 
17 F=24.2; p<.01; E²=0.11. 
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leerlingen systematisch volgen en analyseren18 en de mate waarin de school de 

zorg planmatig uitvoert.19 

 

Minder dan een derde van de door de Inspectie van het onderwijs beoordeelde 

onderwijslocaties in het westen van het land (Utrecht, Noord- en Zuid-Holland) 

en in Flevoland, Brabant en Limburg scoort een voldoende op de mate waarin 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zich ontwikkelen naar hun 

mogelijkheden. Voor het afstemmen van de aangeboden leerinhoud op de 

ontwikkelingsverschillen tussen leerlingen scoren in elke provincie nagenoeg 

alle beoordeelde onderwijslocaties een voldoende  

 

In drie kwart van de beoordeelde onderwijslocaties in Overijssel en de 

zuidelijke provincies (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) volgen en 

analyseren de leraren de ontwikkeling van de leerlingen, naar het oordeel van 

de Inspectie, voldoende. In de meeste provincies voert meer dan twee derde 

van de scholen de zorg voldoende planmatig uit. In Groningen, Friesland, 

Noord-Holland en Flevoland is dit ongeveer de helft van de onderwijslocaties. 

 

In tabel 8.4 geven we een overzicht van de kwaliteitsoordelen naar omvang van 

het schoolbestuur. Het percentage onderwijslocaties dat voldoende scoort op 

de beoordeelde variabelen verschilt niet sterk naar bestuursomvang. In een 

variantieanalyse gaf dit dan ook geen significante verschillen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
18 F=16.4; p<.01; E²=0.01. 
19 F=18.2; p<.01; E²=0.04. 
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Tabel 8.4  Aantal en percentage onderwijslocaties naar omvang bestuur dat voldoende scoort 

op kwaliteitsoordelen van de Inspectie ven het onderwijs 

 Aantal 
vestig- 
ingen 

 

Leerlingen met 
specifieke 

onderwijsbehoef-
ten ontwikkelen 

zich naar 
mogelijkheden 

Leraren stemmen 
leerinhouden af 

op verschillen in 
ontwikkeling 

tussen leerlingen 

Leraren volgen 
en analyseren 

systematisch de 
voortgang in de 

ontwikkeling van 
leerlingen 

School voert de 
zorg planmatig uit 

Omvang 
bestuur 

 
beoor-
deeld 

vol- 
doende 

beoor-
deeld 

vol- 
doende 

beoor-
deeld 

vol- 
doende 

beoor-
deeld 

vol- 
doende 

Eén school  516  138  25%  117  91%  130  60%  278  70% 

Klein  183  38  29%  49  86%  54  72%  89  71% 

Middelgroot  1.045  321  35%  243  94%  296  54%  598  71% 

Groot  5.795  2.027  29%  1.520  94%  1.731  59%  3.518  67% 

 

 

Voor grote en middelgrote schoolbesturen is vervolgens afzonderlijk nagegaan 

of er een significante samenhang is tussen de omvang van het bestuur en de 

oordelen die de Inspectie van het onderwijs heeft uitgebracht over de kwaliteit 

van het onderwijs. Ook dit bleek niet het geval te zijn. We kunnen dus niet 

vaststellen dat grote schoolbesturen op dit punt betere of slechtere resultaten 

realiseren dan middelgrote besturen.  

8.5 Samenvatting en conclusies 

In dit hoofdstuk zijn we ingegaan op de startsituatie in de 77 nieuwe 

samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs. In de eerste plaats zijn 

relevante kengetallen van de nieuwe verbanden in kaart gebracht. Vervolgens 

hebben we ons gericht op kwaliteitsoordelen van de Inspectie van het 

onderwijs die aspecten betreffen die van belang zijn voor het onderwijs aan 

zorgleerlingen. 

 

Er zien aanzienlijke verschillen tussen de nieuwe samenwerkingsverbanden in 

omvang, het percentage leerlingen in het speciaal basisonderwijs en cluster 3 

en 4 van het speciaal onderwijs en het percentage leerlingen met leerlingge-

bonden financiering.  
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Zes op de tien samenwerkingsverbanden tellen meer dan 15.000 leerlingen. Het 

aantal leerlingen op de basisschool varieert van ruim 4.600 tot bijna 62.000. 

Een gemiddeld samenwerkingsverband heeft 2,7 procent leerlingen in het 

speciaal basisonderwijs (percentage varieert van 1,5 tot 4,0) en 1,7 procent in 

cluster 3 en 4 samen (percentage varieert van 0,8 tot 3,0). Daarnaast is er 

gemiddeld 1 procent lgf-leerlingen in basisonderwijs en speciaal basisonder-

wijs samen (percentage varieert van 0 tot 2 procent). In acht 

samenwerkingsverbanden bedraagt het percentage leerlingen in de speciale 

scholen meer dan 5,5. Daarmee hebben zij een ongunstige startpositie bij de 

invoering van Passend onderwijs. Er is een significante samenhang tussen het 

percentage leerlingen in het speciaal basisonderwijs en in cluster 3 en 4, dus 

meer verwijzing naar speciaal basisonderwijs gaat doorgaans samen met meer 

verwijzing naar het speciaal onderwijs. Er is geen significante samenhang 

tussen het percentage lgf-leerlingen in een samenwerkingsverband en het 

percentage leerlingen in cluster 3 en 4. De stelling dat lgf tot minder verwijzing 

leidt, wordt derhalve niet bevestigd. 

 

De oordelen van de Inspectie van het onderwijs laten een ongunstig beeld zien 

bij de vraag of leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zich ontwikkelen 

naar hun mogelijkheden. Bij bijna twee derde van de samenwerkingsverbanden 

heeft minder dan een derde van de beoordeelde scholen op dit punt van de 

inspecteur een voldoende gekregen. De Inspectie oordeelt positiever over de 

mate waarin leraren de aangeboden leerinhouden afstemmen op de verschillen 

in ontwikkeling tussen leerlingen, de mate waarin de voortgang in de 

ontwikkeling van de leerlingen systematisch wordt gevolgd en geanalyseerd en 

de mate waarin de zorg planmatig wordt uitgevoerd. Overigens is het niet 

duidelijk in hoeverre de kwaliteitsoordelen een representatief beeld van de 

scholen in de verbanden geven. Door de trend naar risicogericht toezicht, 

hebben scholen die volgens de Inspectie onvoldoende resultaten halen, een 

grotere kans op bezoek van de inspecteur.  

 

Provincies verschillen significant van elkaar in het percentage scholen dat door 

de Inspectie van het onderwijs voldoende wordt beoordeeld op de vraag of de 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zich ontwikkelen naar hun 

mogelijkheden, of de leraren de voortgang in ontwikkeling van de leerlingen 

systematisch volgen en analyseren en of de school de zorg planmatig uitvoert. 

Er kon geen verband worden aangetoond tussen de omvang van het bestuur en 
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de kwaliteitsoordelen van de Inspectie van het onderwijs op de geselecteerde 

indicatoren. 
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9  Samenvatting en discussie 

Jaap Roeleveld, Guuske Ledoux, Ed Smeets 

9.1 Samenvatting 

In dit onderzoek wordt verslag gedaan van een reeks secundaire analyses op 

bestaande onderzoeksdata met als doel een stand van zaken te geven rond de 

situatie van zorgleerlingen in het primair onderwijs in Nederland. Deze stand 

van zaken kan in de toekomst nuttig zijn om veranderingen na invoering van 

Passend onderwijs tegen af te zetten. 

 

Zorgleerlingen 

De analyses zijn uitgevoerd op gegevens die afkomstig zijn uit het COOL5-18 

cohortonderzoek (Driessen e.a., 2009, 2012) in het regulier basisonderwijs en 

uit het ‘parallelle’ onderzoek COOL-Speciaal, in speciaal basisonderwijs en bij 

clusters 3 en 4 van het speciaal onderwijs (Ledoux e.a., 2012a, 2012b). 

 

In deze onderzoekingen is de leerkrachten gevraagd het zogenaamde 

Zorgprofiel in te vullen. Bij COOL-Speciaal had dat verzoek betrekking op alle 

leerlingen in het onderzoek. Bij het regulier basisonderwijs hoefde het 

zorgprofiel alleen ingevuld te worden voor leerlingen, die als zorgleerlingen 

werden beschouwd. Daarbij werd de volgende omschrijving gegeven: een 

zorgleerling is een leerling 

- voor wie een individueel handelingsplan bestaat, en/of 

- voor wie een specifieke aanpak of extra hulp nodig is, en/of 

- die een specifiek probleem of beperking heeft 
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Via invullen van het zorgprofiel hebben de leerkrachten uit het regulier 

basisonderwijs aangegeven dat zij ongeveer 23% van hun leerlingen als 

zorgleerling beschouwen. 

 

In het zorgprofiel werden 38 mogelijke beperkingen genoemd, waarvan de 

leerkracht kon aangeven of de leerling die beperking in lichte, behoorlijke of 

ernstige mate had. Deze zijn vervolgen geclusterd tot een tiental typen 

problemen (Ledoux, 2012b; zie ook Hoofdstuk 2 van dit rapport): 

− externaliserend probleemgedrag 

− internaliserend probleemgedrag 

− problematische werkhouding 

− communicatieproblemen 

− verstandelijke beperking en/of vertraagde ontwikkeling 

− leerachterstand 

− lichamelijke beperking 

− dyslexie 

− autisme of verwante stoornis 

− hoogbegaafdheid 

 

Bij het overgrote deel van de zorgleerlingen is geen sprake van een 

enkelvoudige problematiek, maar er blijkt een grote veelheid aan combinaties 

van problemen voorkomen. Het is gelukt om ook voor zulke combinaties van 

problemen nog een zinvolle typologie te maken (zie Ledoux e.a., 2012b). Het 

werken daarmee in analyses blijkt echter lastig, omdat het aantal leerlingen per 

combinatie al gauw te klein wordt voor bijvoorbeeld vergelijkingen tussen 

schoolsoorten. 

 

Een complicerend element is dat het niet alleen gaat om welke problemen een 

leerling heeft, maar ook in welke mate dat het geval is, volgens de indeling 

licht-behoorlijk-ernstig. Voor de afzonderlijke typen problemen hebben we 

daarvoor een goede maat kunnen construeren. De resultaten daarvan laten zien 

dat voor vrijwel elk type probleem het regulier basisonderwijs te maken heeft 

met lichtere problemen dan het SBO en het SO en dat binnen het SBO en het SO 

de zwaarste problemen gerapporteerd worden in cluster 3, daarna in cluster 4 

en daarna in het SBO. 
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De ernst van de problemen ook vaststellen voor combinaties van problemen 

bleek echter niet doenlijk; het knelpunt van te kleine subgroepen doet zich 

daarbij namelijk versterkt voor. Als alternatief zijn daarom ook  analyses 

uitgevoerd met een variabele zorgzwaarte. In deze zorgzwaarte wordt niet 

meer gekeken naar de specifieke problematiek van een leerlingen, maar wordt 

het aantal problemen geteld en elk van die problemen gewogen naar de mate 

waarin de leerling er mee te maken heeft. De zorgzwaarte neemt dus toe met 

het aantal problemen én met de ernst van elk van deze problemen.  

 

Ontwikkeling door de tijd: COOL-1 (2007/2008) vergeleken met COOL-2 

(2010/2011)  

Een eerste onderzoeksvraag in Hoofdstuk 2 is de vraag hoe stabiel het label 

‘zorgleerling’ is. Met andere woorden: zijn de zorgleerlingen drie jaar later 

volgens de leerkracht nog steeds zorgleerling en zijn de niet-zorgleerlingen dat 

drie jaar later nog steeds niet? Voor 65 procent van de leerlingen die tijdens 

COOL2 nog in het cohort zaten, geldt dat zij bij beide metingen volgens de 

leerkracht geen zorgleerling waren; 12 procent was bij beide metingen wel 

zorgleerling. De overige leerlingen in het cohort – 23 procent – zijn tussen 

COOL1 en COOL2 ‘van label veranderd’. Van de zorgleerlingen in COOL1 was 

drie jaar later volgens de toenmalige leerkracht de helft geen zorgleerling, 

terwijl van de niet-zorgleerlingen 15 procent drie jaar later wel als zorgleerling 

werd beschouwd. Het label ‘niet-zorgleerling’ blijkt tussen groep 2 en groep 5 

minder stabiel dan tussen groep 5 en groep 8. Wie in groep 5 niet als 

zorgleerling wordt gezien, heeft grote kans dat dit ook in groep 8 niet gebeurt.  

 

De tweede onderzoeksvraag is of de stabiliteit van het ‘label zorgleerling’ per 

type zorgleerling verschilt. Leerlingen die zowel bij COOL1 als bij COOL2 als 

zorgleerling zijn beoordeeld, zijn in COOL1 (toen ze in groep 2 zaten) qua 

externaliserende problematiek significant zwaarder ingeschat, evenals qua 

problematische werkhouding en qua verstandelijke beperking en/of vertraagde 

ontwikkeling dan leerlingen die in groep 2 nog niet als zorgleerling werden 

gezien. In groep 5 zijn er meer significante verschillen. Het verschil is het 

grootst op het punt van de leerachterstand, gevolgd door de problematische 

werkhouding. Het gemiddelde aantal problemen is significant groter bij de 

leerlingen met een ‘stabiel label’, vergeleken met de leerlingen die van label 

zijn veranderd. Alleen bij de leerlingen die tussen groep 5 (in COOL1) en 8 (in 

COOL2) zorgleerling werden, is het aantal ingeschatte problemen niet 
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significant lager dan dat van de stabiele groep zorgleerlingen. Bij de groep die 

zowel in COOL1 als in COOL2 als zorgleerling wordt gezien, is het aantal 

problemen, zoals door de leerkracht ingeschat, in COOL2 significant groter dan 

in COOL1.  

 

Jongens zijn in de meerderheid bij de zorgleerlingen. Onder de niet-

zorgleerlingen zijn verhoudingsgewijs veel autochtone leerlingen met hoog 

opgeleide ouders en relatief weinig allochtone leerlingen met laagopgeleide 

ouders. Uit het leerlingprofiel blijkt dat leerkrachten gemiddeld van mening 

zijn dat zorgleerlingen meer onderpresteren, minder positief gedrag vertonen, 

een slechtere werkhouding hebben en minder populair zijn bij hun klasgenoten 

dan niet-zorgleerlingen. De groep die zowel in COOL1 als in COOL2 door de 

leerkracht als zorgleerling wordt beschouwd, scoort op alle vier punten 

gemiddeld het minst positief.  

 

Het volgende onderdeel van het leerlingprofiel betreft de relatie tussen 

leerkracht en leerling, zoals die wordt gepercipieerd door de leerkracht. 

Zorgleerlingen worden doorgaans als sterker afhankelijk van de leerkracht 

ingeschat, als leerlingen die meer conflicten met de leerkracht hebben en die 

(iets) minder nabij zijn dan de niet-zorgleerlingen. De verschillen tussen de 

categorieën zijn alle significant.  

 

Tot besluit het onderdeel ‘zorg’. In de ‘stabiele’ groep zorgleerlingen hebben 

relatief veel leerlingen leerlinggebonden financiering (ruim 12 procent van deze 

groep in COOL2) en ambulante begeleiding (10 procent). Van de ‘stabiele 

zorgleerlingen’ volgt een relatief grote groep een eigen leerlijn: een vijfde tot 

een kwart in groep 5 en een derde in groep 8. Voor de helft tot vier vijfde van 

de zorgleerlingen bestaat een handelingsplan. Een tot drie procent heeft te 

maken (gehad) met een procedure tot plaatsing in het speciaal (ba-

sis)onderwijs. 

 

In Hoofdstuk 3 zijn de cognitieve resultaten in groep 8 in COOL2 vergeleken 

met de cognitieve resultaten in groep 5 in COOL1; dit voor verschillende 

categorieën leerlingen en voor verschillende toetsen. We onderscheiden de 

volgende leerlingcategorieën: geen zorgleerling; wel zorgleerling in COOL1, niet 

in COOL2; geen zorgleerling in COOL1, wel in COOL2; zowel zorgleerling in 
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COOL1, als in COOL2. De toetsen die zijn geanalyseerd, betreffen achtereen-

volgens rekenen / wiskunde, begrijpend lezen, woordenschat, technisch lezen 

(DMT, oftewel drie-minutentoets). Bij alle geanalyseerde toetsen treden 

significante verschillen in gemiddelde scores op tussen de onderscheiden 

leerlingcategorieën. 

 

Bij rekenen / wiskunde scoren de niet-zorgleerlingen over de gehele linie 

gemiddeld het beste, terwijl de leerlingen die bij beide metingen als 

zorgleerling werden gezien, gemiddeld het zwakst scoren. Opvallend is dat de 

leerlingen die zowel in COOL1 als in COOL2 zorgleerling waren, tussen groep 5 

en groep en groep 8 meer leerwinst hebben geboekt dan de niet-zorgleerlingen. 

Ook opvallend is dat de groep die in COOL1 niet als zorgleerling wordt gezien, 

maar in COOL2 wel, in COOL1 al relatief laag presteren.  

 

Bij begrijpend lezen is de groep niet-zorgleerlingen het meest vooruitgegaan 

tussen groep 5 en groep 8. De groep ‘nieuwe zorgleerlingen’ in groep 8 in 

COOL2 is het minst vooruitgegaan van de vier onderscheiden categorieën.  

Bij de leeswoordenschattoets boekt de groep die zowel in COOL1 als in COOL2 

volgens de leerkracht zorgleerling was, de minste vooruitgang tussen groep 5 

en 8. Bij technisch lezen lieten deze leerlingen echter de sterkste verbetering 

laten zien van de vier onderscheiden categorieën. 

 

Hoogbegaafde leerlingen halen bij alle toetsen de hoogste gemiddelde scores. 

Leerlingen met dyslexie scoren relatief hoog bij alle toetsen en leerlingen met 

een verstandelijke beperking en/of vertraagde ontwikkeling scoren relatief 

laag. Bij technisch lezen (DMT) scoren de leerlingen met autisme of verwante 

stoornis verreweg het laagste, terwijl hier ook de groep met een spraak-

/taalstoornis (COOL1) of met communicatieproblemen (COOL2) lager scoort 

dan de groep met een verstandelijke beperking en/of vertraagde ontwikkeling. 

Ook bij leeswoordenschat scoren leerlingen met autisme of met communica-

tieproblemen verhoudingsgewijs laag. 

 

Tot slot is nagegaan wat de samenhang is tussen zorgzwaarte en de 

toetsresultaten. Daarbij zijn vijf categorieën zorgzwaarte onderscheiden (van 

geen tot zeer ernstige problemen). De leerlingen met zeer ernstige 

problematiek scoren bij alle toetsen gemiddeld duidelijk lager dan de 

leerlingen zonder problematiek. Het verschil tussen deze beide groepen is het 
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grootst bij technisch lezen in COOL1 en bij begrijpend lezen in COOL2. Het 

onderscheid tussen de lichtere categorieën is minder duidelijk en ook de 

verschillen tussen deze leerlingen en de niet-zorgleerlingen zijn relatief 

beperkt. 

 

Onderwijsloopbanen van zorgleerlingen  

Hoofdstuk 4 onderzoekt het basisonderwijs. In het algemeen verloopt voor alle 

leerlingen de loopbaan vanuit groep 2 ongunstiger dan die vanuit groep 5. In 

de drie jaar na groep 2 is vaker sprake van vertraging (bijna 13%) en van 

verwijzing naar s(b)o (3.5%). In de in de drie jaar na groep 5 is nog maar bij 4% 

sprake van vertraging of verwijzing. Binnen dit algemene patroon zijn de 

loopbanen van zorgleerlingen duidelijk ongunstiger dan die van niet-

zorgleerlingen .  

 

Zorgleerlingen met complexe combinaties van problemen hebben ongunstiger 

loopbanen; het meest gunstig zijn de loopbanen nog bij zorgleerlingen die 

‘alleen’ leerachterstand hebben. Vooral complexe combinaties met 

verstandelijke beperking kennen ongunstiger loopbanen, met vooral meer 

verwijzingen; louter een verstandelijke beperking, zonder andere problematiek, 

is (iets) minder ongunstig  

 

Zorgleerlingen volgens de ‘smallere’ indicaties vanuit het leerlingprofiel (LGF, 

ambulante begeleiding, enz.) hebben ongunstiger loopbanen dan de totale 

groep zorgleerlingen volgens de ‘brede’ definitie vanuit het zorgprofiel. 

Kennelijk gaat het bij de ‘smalle’ indicaties om de zwaarste groep leerlingen; de 

‘brede’ indicatie vanuit het zorgprofiel bestrijkt een bredere groep leerlingen. 

 

In Hoofdstuk 5 komen loopbanen door het voortgezet onderwijs aan de orde. 

Daarbij blijkt, zoals verwacht kon worden, dat de startpositie van zorgleerlin-

gen duidelijk lager ligt dan die van de overige leerlingen. Zorgleerlingen komen 

vaker in (brug)klassen die de beroepsgerichte leerwegen aanbieden en minder 

vaak in brugklassen die algemeen vormend onderwijs aanbieden. Omdat deze 

startpositie sterk bepalend is voor de verdere loopbaan zijn deze loopbanen 

vervolgens per startpositie geanalyseerd. Het algemene beeld daarbij is dat in 

bredere brugklassen de loopbanen van zorgleerlingen minder gunstig (in 

termen van diplomering, studieduur en drop-out) zijn dan die van niet-
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zorgleerlingen. Binnen ongedeelde klassen vinden we minder verschillen 

tussen wel- en niet-zorgleerlingen. 

 

Verschillen tussen scholen 

De vraagstelling in Hoofdstuk 6 heeft betrekking op verschillen tussen scholen 

in cognitieve resultaten, die zij met hun zorgleerlingen behalen. Dit is 

afzonderlijk onderzocht voor scholen voor speciaal (basis)onderwijs, waar alle 

leerlingen zorgleerlingen zijn, en voor reguliere basisscholen, waar een deel 

van de leerlingen als zorgleerling is benoemd.  

 

Verschillen tussen scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs 

Bij de toetsresultaten op scholen voor sbao en cluster 4 van het so vinden we 

bij de jongste groep leerlingen (groep 5) flinke verschillen tussen de scholen: 

21% tot 23% van de variantie in toetsscores bevindt zich op schoolniveau. Maar 

deze systematische verschillen tussen de scholen hebben voor een flink deel te 

maken met verschillen in leerlingenpubliek op die scholen. Na controle voor 

het type van de school (cluster 4 scholen hebben hogere gemiddelden dan 

sbao-scholen), het IQ van de leerlingen en de zwaarte van hun problematiek, 

resteert nog 10% tot 12% variantie op het schoolniveau. 

 

Bij de toetsresultaten van de oudste leerlingen (groep 8) zijn de onderlinge 

verschillen tussen de scholen kleiner: 12% tot 16%. Het overgrote deel van de 

verschillen in toetsresultaten betreft verschillen tussen leerlingen binnen de 

scholen. Opvallend is dat bij deze oudere leerlingen cluster 4 niet systematisch 

hogere gemiddelden behaalt dan sbao, zeker niet na controle voor IQ. Ook nu 

is de zorgzwaarte van leerlingen een verklarende factor. 

 

We merken nog op dat bij deze scholen de sociaal etnische achtergrond van de 

leerlingen vrijwel geen samenhang vertoont met de cognitieve variabelen; dit in 

tegenstelling met de situatie in het regulier basisonderwijs. Bij deze leerlingen 

zijn het IQ en de zwaarte van de problematiek duidelijk belangrijker dan hun 

sociale achtergrond. 

 

Verschillen tussen scholen voor regulier basisonderwijs  

Bij deze scholen is nagegaan welke verschillen er bestaan tussen de 

toetsresultaten van de zorgleerlingen op die scholen. Hier beschikken we ook 
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over gegevens uit groep 2, terwijl er alleen bij groep 5 een indicatie van de 

cognitieve capaciteiten van de leerlingen beschikbaar is. 

Bij groep 2 vinden we relatief grote verschillen tussen de scholen in de 

resultaten van hun zorgleerlingen: 20% tot 30% van de variantie in toetsscores 

bevindt zich op schoolniveau. De sociaal-etnische achtergrond van de 

leerlingen levert maar een beperkte verklaring op van de verschillen in 

toetsscores; bij Taal voor Kleuters overigens wel meer dan bij Ordenen. Ook de 

zorgzwaarte verklaart nog zo’n 5% van de variantie in toetscores: hoe zwaarder 

de problematiek, des te lager de scores. De onderlinge verschillen tussen de 

scholen worden echter maar beperkt gereduceerd wanneer we controleren voor 

verschillen tussen de leerlingen naar sociaal-etnische herkomst en 

zorgzwaarte.  

 

Bij groep 5 zijn de systematische verschillen tussen scholen geringer (16% tot 

18% variantie op schoolniveau). De sociaal-etnische herkomst van de leerlingen 

verklaart een deel van de verschillen in toetsscores, maar de score op de 

capaciteitentest (NSCCT) verklaart beduidend meer. Na controle voor deze 

NSCCT-score voegt de zorgzwaarte hier nog maar weinig verklaarde variantie 

toe. De uiteindelijke schoolverschillen zijn bescheiden (9% tot 13%): er is veel 

meer variatie in toetsscores tussen zorgleerlingen binnen de scholen dan 

systematische variatie tussen scholen onderling. 

 

Bij de toetsen van groep 8 tenslotte bevindt bijna 25% van de variantie zich op 

schoolniveau. Sociaal-etnische achtergrond en zorgzwaarte verklaren rond de 

16% van de verschillen in toetsresultaten, maar de systematische verschillen 

tussen de scholen worden slechts beperkt gereduceerd. 

 

In het algemeen zien we bij de zorgleerlingen in het basisonderwijs dat hun 

sociaal-etnische herkomst van belang is bij het verklaren van de verschillen in 

toetsscores (doorgaans rond de 12% verklaarde variantie), maar dat ook de 

zorgzwaarte van belang is. Deze verklaart bij de groepen 2 en 8 nog zo’n 5% 

van de variantie. Bij groep 5 is dat (veel) minder, omdat daar ook de cognitieve 

capaciteitentest veel variantie verklaart. 

 

Verschillen tussen (zorg)leerlingen zijn dus van belang ter verklaring van de 

behaalde toetsscores, maar tegelijk blijven er nog duidelijke verschillen tussen 
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de scholen bestaan in de resultaten van hun zorgleerlingen. Dit geldt nog het 

sterkste voor de zorgleerlingen uit groep 2. 

Aandeel zorgleerlingen op basisscholen naar leerlingenpubliek  

De tweede vraagstelling van dit hoofdstuk was in hoeverre het aandeel 

zorgleerlingen verschilt tussen basisscholen met een verschillend leerlingpu-

bliek. Over het geheel genomen blijkt daarbij dat er geen echt grote verschillen 

in aandeel zorgleerling bestaan naar compositie van de school: zorgleerlingen 

komen overal voor, ook al wisselt hun problematiek nog wel eens. 

 

Effecten van klassamenstelling 

In Hoofdstuk 7 komt als eerste de vraag aan de orde of het voor prestaties en 

sociaal-emotionele opbrengsten van zorgleerlingen uitmaakt of zij met andere 

zorgleerlingen in de klas zitten? Daartoe zijn we, voor de zorgleerlingen, 

nagegaan of de samenstelling van de klas effecten heeft op de behaalde scores 

op de toetsen Rekenen/Wiskunde en Begrijpend Lezen en op cognitief 

zelfvertrouwen, taakmotivatie en welbevinden van leerlingen met hun 

klasgenoten.  Bij de samenstelling van de klas is daarbij zowel het aandeel 

zorgleerlingen in de klas als de gemiddelde zwaarte van de problematiek van 

die zorgleerlingen onderzocht.  

Voor leerlingen in groep 5 vonden we geen enkel significant effect van de 

klassamenstelling. Bij de leerlingen in groep 8 werden wel significante effecten 

bij beide toetsscores gevonden. Het aandeel zorgleerlingen in de klas heeft een 

positief effect op de behaalde toetsscore van zorgleerlingen; de gemiddelde 

zorgzwaarte heeft geen significant effect. De bijdrage in de verklaarde 

variantie is overigens beperkt: de klassamenstelling voegt bij Reke-

nen/Wiskunde een kleine 2% extra verklaring toe; bij Begrijpend Lezen is dat 

minder dan 1%.  

We merken nog op dat we zowel bij groep 5 als bij groep 8 de sociaal-

emotionele variabelen (zelfvertrouwen, motivatie en welbevinden) bij de 

leerlingen nauwelijks kunnen verklaren, niet met controlevariabelen en niet 

met de klassamenstelling. 

 

De  conclusie is dat, voor zover er al een effect van de klassamenstelling is, dit 

bij groep 8 lijkt te wijzen op een gunstig effect van meer zorgleerlingen in de 

klas op de toetsprestaties van zorgleerlingen. 

Een tweede vraag is of zorgleerlingen het prestatieniveau en de sociaal-

emotionele ontwikkeling van de niet-zorgleerlingen beïnvloeden? Hierbij gaat 
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het om het effect van de aanwezigheid van zorgleerlingen (en de zwaarte van 

hun problematiek) op de overige leerlingen. Hier vinden we bij leerlingen in 

groep 5 geen effecten van het aandeel zorgleerlingen in de klas op de 

prestaties op beide toetsen, maar wel een significant negatief effect van de 

zorgzwaarte. En bij de leerlingen uit groep 8 vinden we een positief effect van 

het aandeel zorgleerlingen, samen met een negatief effect van de gemiddelde 

zwaarte van de problematiek van de zorgleerlingen in de klas. (Een mogelijke 

verklaring voor het positieve effect is dat naarmate een leerkracht een groter 

deel van de leerlingen in de klas aanwijst als zorgleerling, de groep leerlingen 

die geen zorgleerling is meer uit de betere leerlingen bestaat.)  

 

Deze uitkomsten wijzen er dus op dat het aandeel zorgleerlingen op zich geen 

probleem oplevert, maar de ernst en complexiteit van de problematiek van die 

leerlingen mogelijk wel. Overigens geldt ook hier dat de extra verklaarde 

variantie van de samenstelling van de klas bescheiden is: rond de 1% extra 

verklaarde variantie. 

 

Bij het welbevinden van de leerlingen met hun klasgenoten kan opnieuw vrijwel 

geen variantie verklaard worden. Wel vinden we, bij leerlingen uit groep 8, ook 

hier een negatief effect van de gemiddelde zorgzwaarte. 

 

De startsituatie  van de nieuwe samenwerkingsverbanden 

In Hoofdstuk 8 zijn we ingegaan op de startsituatie in de 77 nieuwe 

samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs. In de eerste plaats zijn 

relevante kengetallen van de nieuwe verbanden in kaart gebracht. Vervolgens 

hebben we ons gericht op kwaliteitsoordelen van de Inspectie van het 

onderwijs die aspecten betreffen die van belang zijn voor het onderwijs aan 

zorgleerlingen. 

 

Er zien aanzienlijke verschillen tussen de nieuwe samenwerkingsverbanden in 

omvang, het percentage leerlingen in het speciaal basisonderwijs en cluster 3 

en 4 van het speciaal onderwijs en het percentage leerlingen met leerlingge-

bonden financiering.  

Zes op de tien samenwerkingsverbanden tellen meer dan 15.000 leerlingen. Het 

aantal leerlingen op de basisschool varieert van ruim 4.600 tot bijna 62.000. 

Een gemiddeld samenwerkingsverband heeft 2,7 procent leerlingen in het 
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speciaal basisonderwijs (percentage varieert van 1,5 tot 4,0) en 1,7 procent in 

cluster 3 en 4 samen (percentage varieert van 0,8 tot 3,0). Daarnaast is er 

gemiddeld 1 procent lgf-leerlingen in basisonderwijs en speciaal basisonder-

wijs samen (percentage varieert van 0 tot 2 procent). In acht 

samenwerkingsverbanden bedraagt het percentage leerlingen in de speciale 

scholen meer dan 5,5. Daarmee hebben zij een ongunstige startpositie bij de 

invoering van Passend onderwijs. Er is een significante samenhang tussen het 

percentage leerlingen in het speciaal basisonderwijs en in cluster 3 en 4, dus 

meer verwijzing naar speciaal basisonderwijs gaat doorgaans samen met meer 

verwijzing naar het speciaal onderwijs. Er is geen significante samenhang 

tussen het percentage lgf-leerlingen in een samenwerkingsverband en het 

percentage leerlingen in cluster 3 en 4. De stelling dat lgf tot minder verwijzing 

leidt, wordt derhalve niet bevestigd. 

 

De oordelen van de Inspectie van het onderwijs laten een ongunstig beeld zien 

bij de vraag of leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zich ontwikkelen 

naar hun mogelijkheden. Bij bijna twee derde van de samenwerkingsverbanden 

heeft minder dan een derde van de beoordeelde scholen op dit punt van de 

inspecteur een voldoende gekregen. De Inspectie oordeelt positiever over de 

mate waarin leraren de aangeboden leerinhouden afstemmen op de verschillen 

in ontwikkeling tussen leerlingen, de mate waarin de voortgang in de 

ontwikkeling van de leerlingen systematisch wordt gevolgd en geanalyseerd en 

de mate waarin de zorg planmatig wordt uitgevoerd. Overigens is het niet 

duidelijk in hoeverre de kwaliteitsoordelen een representatief beeld van de 

scholen in de verbanden geven. Door de trend naar risicogericht toezicht, 

hebben scholen die volgens de Inspectie onvoldoende resultaten halen, een 

grotere kans op bezoek van de inspecteur.  

 

Provincies verschillen significant van elkaar in het percentage scholen dat door 

de Inspectie van het onderwijs voldoende wordt beoordeeld op de vraag of de 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zich ontwikkelen naar hun 

mogelijkheden, of de leraren de voortgang in ontwikkeling van de leerlingen 

systematisch volgen en analyseren en of de school de zorg planmatig uitvoert. 

Er kon geen verband worden aangetoond tussen de omvang van het bestuur en 

de kwaliteitsoordelen van de Inspectie van het onderwijs op de geselecteerde 

indicatoren. 
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9.2 Discussie 

Het onderzoek heeft,  zoals hiervoor is aangegeven, een reeks van vragen over 

de loopbanen en de ontwikkeling van zorgleerlingen beantwoord. De 

uitkomsten roepen echter ook weer nieuwe vragen op, zeker in het licht van de 

invoering van Passend onderwijs en de daarachter liggende beleidsverwachtin-

gen. We hebben daarom, aan het slot van het onderzoek, over de mogelijke 

beleidsimplicaties van enkele bevindingen van dit onderzoek vragen 

voorgelegd aan een panel van deskundigen (experts op het terrein van 

zorgleerlingen en Passend onderwijs). In dit panel zijn vertegenwoordigers van 

de inspectie opgenomen, vertegenwoordigers van het landelijk beleid (OCW), 

vertegenwoordigers van veldorganisaties (zoals PO-Raad, VO-Raad, speciaal 

basisonderwijs en de SO-clusters 3 en 4) en enkele onderzoekers. In totaal gaat 

het om 18 personen. Van hen hebben 15 deelnemers kans gezien om 

daadwerkelijk hun meningen te geven.  

 

Alle experts kregen via internet een aantal stellingen voorgelegd over de 

onderzoeksuitkomsten en de mogelijke consequenties daarvan voor beleid en 

praktijk. Gevraagd werd te reageren op de stelling en het antwoord van een 

toelichting te voorzien. Ook was het voor de deelnemers mogelijk om de 

antwoorden van anderen te zien en daar desgewenst op te reageren20 . 

 

In dit laatste deel van het rapport gaan we in op deze stellingen en de reacties 

daarop van de experts. We geven de uitkomsten weer per onderwerp dat we 

hebben onderscheiden en trekken bij elk onderwerp daaruit een conclusie. De 

onderwerpen bestrijken niet het hele terrein van de onderzoeksuitkomsten; we 

hebben ons bij het formuleren van de stellingen beperkt tot onderwerpen die 

relevant zijn voor beleid en praktijk. 

 

Definities van zorgleerling 

De eerste stellingen gaan over het definiëren van zorgleerlingen. Zoals vermeld 

in hoofdstuk 1, was het voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen 

nodig om zorgleerlingen te kunnen onderscheiden van niet-zorgleerlingen.  Een 

deel van de zorgleerlingen is objectief identificeerbaar, bijvoorbeeld als ze een 

                                                      

 
20 Hiervoor is gebruik gemaakt van de ondersteunende diensten van Synmind (www.synmind.com).  
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rugzak toegekend hebben gekregen of verwezen zijn naar het SBO of SO.  Dit is 

echter maar een betrekkelijk kleine groep (ongeveer 6% van alle leerlingen in de 

basisschoolleeftijd).  We wilden  ook iets kunnen zeggen over al die leerlingen 

in het regulier onderwijs die wel speciale onderwijsbehoeften hebben, maar 

geen objectieve indicatie.  Voor deze groep bestaat geen vaste definitie en hij 

zal ook in de toekomst, onder het regime van Passend onderwijs, niet  op een 

vaste manier geïdentificeerd kunnen worden. We hebben daarom in het 

onderzoek gebruik gemaakt van de definitie van zorgleerling zoals gehanteerd 

in COOL5-18: “een zorgleerling is een leerling die een specifiek probleem of een 

specifieke beperking heeft, en/of voor wie speciale zorg of aandacht nodig is, 

en/of voor wie een individueel handelingsplan is opgesteld”. Dit is een definitie 

die uitgaat van een leerkrachtoordeel, het zijn immers de leerkrachten zelf die 

in het onderzoek hebben aangegeven op welke leerlingen deze omschrijving 

van toepassing is.  Gebleken is dat het dan om een grote groep gaat: in COOL-

meting 2 is 23% van alle leerlingen in het regulier basisonderwijs een 

zorgleerling. Het ‘label’ zorgleerling is echter niet erg stabiel: slechts de helft 

van de leerlingen die door een leerkracht op een bepaald moment als 

zorgleerling is getypeerd krijgt dat label drie jaar later nog, van de leerkracht 

die de leerling dan in de groep heeft. En er verschijnen later in de schoolloop-

baan ook ‘nieuwe’ zorgleerlingen, dus leerlingen die in eerdere schooljaren nog 

niet als zodanig benoemd zijn door hun leerkrachten. Naarmate leerlingen 

meer verschillende problemen hebben, of die problemen in meer ernstige mate 

hebben, zijn het wel vaker ‘stabiele’ zorgleerlingen, dat wil zeggen leerlingen 

die steeds door hun leerkracht als zorgleerling worden aangemerkt. 

 

Over de waarde van deze in COOL5-18 gebruikte definitie en de uitkomsten ten 

aanzien van de stabiliteit legden we de experts de volgen de stellingen voor. 

(1) Aan de leerkracht vragen welke leerlingen extra zorg nodig hebben is 

een goede/redelijke/minder goede/slechte definitie van zorg leerling. 

(2) De in COOL5-18 gebruikte omschrijving voor zorgleerling is 

goed/redelijk/minder goed/slecht. 

(3) Om zorgleerlingen te identificeren is officiële indicering beter dan 

leerkrachtoordelen [geheel eens/grotendeels eens/niet eens en niet 

oneens/grotendeels oneens/geheel oneens] 

Een behoorlijke meerderheid van de experts vindt dat een leerkrachtdefinitie 

een redelijk goede manier is om te bepalen welke leerlingen zorgleerlingen zijn 
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(8 van de 14 respondenten geven het antwoord ‘redelijk’ bij deze vraag). Bij de 

overigen zijn de meningen verdeeld (1 x goed, 5x minder goed of slecht). 

Het meest genoemde argument voor een leerkrachtdefinitie is dat het de 

leerkracht is die problemen met/bij een kind ervaart en er mee moet handelen. 

De leerkracht heeft het beste beeld van het functioneren van een leerling en 

ervaart ook zelf de eventuele tekorten in de eigen mogelijkheden om de 

leerling te ondersteunen. Citaat: “Een zorgleerling is een leerling die de 

leerkracht zorgen baart.” 

 

De tegenstanders, maar ook een deel van de voorstanders van een leerkracht-

definitie noemen (ook) nadelen van een leerkrachtdefinitie:  

• het leidt (blijkbaar) tot een behoorlijk hoog percentage zorgleerlingen;  

• desondanks is het mogelijk dat een leerkracht toch bepaalde zorgleer-

lingen niet in beeld heeft (want als de leerkracht zich geen zorgen 

maakt ben je ‘dus’ geen zorgleerling);  

• het zegt niet alleen iets over de leerling maar ook over de capaciteiten 

van de leerkracht;  

• het is gevoelig voor vooroordelen en lage verwachtingen;  

• het rekt mogelijk het idee van ‘extra zorg’ wel erg ver op.  

In dit verband vragen enkele experts aandacht voor het onderscheid 

tussen enerzijds het onderwijs afstemmen op verschillen tussen leer-

lingen en het geven van basisondersteuning, vaardigheden die van elke 

leerkracht verwacht mogen worden, en anderzijds het bieden van speci-

fieke hulp die deze basisondersteuning te boven gaat en waarbij de 

leerkracht hulp van anderen of extra deskundigheid nodig heeft.  Al-

leen het laatste zou dan aan de orde zijn bij ‘zorgleerlingen’. 

 

Enkele experts wijzen er ook op dat het goed is om het niet alleen aan 

leerkrachten over te laten om te bepalen wie een zorgleerling is, maar dat ook 

op schoolniveau te bespreken en eventueel af te grenzen, bijvoorbeeld in een 

zorgteam. Ook het ondersteuningsprofiel van een school zou hierbij een 

functie kunnen hebben21. Een andere aanbeveling is om van leerkrachten te 

verlangen dat zij goed documenteren wie een zorgleerling is en waarom, 

                                                      

 
21  Een schoolondersteuningsprofiel is een document waarin een school aangeeft welke vormen van 

zorg/ondersteuning zij wel en niet kan leveren.  
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bijvoorbeeld door een ontwikkelingsperspectief te hanteren22 en de groeicurves 

in leerresultaten vast te leggen. Eén expert geeft als suggestie dat ook het 

oordeel van ouders gevraagd kan worden, een andere  dat de leerkrachtdefini-

tie gevalideerd zou kunnen worden met een beschikking die een leerling krijgt 

voor lwoo of praktijkonderwijs 

 

Er wordt dus door de experts op verschillende manieren gezocht naar 

mogelijkheden om het leerkrachtoordeel te valideren (door oordelen van 

anderen er bij te betrekken) of te onderbouwen.  Zo’n onderbouwing zou 

bijvoorbeeld ook kunnen, aldus een van de respondenten,  door onderwijsdoe-

len als uitgangspunt te nemen: een zorgleerling is dan een leerling die een 

bepaald onderwijsdoel dat voor hem/haar bepaald is niet, onvoldoende of te 

traag kan halen. Of: een zorgleerling is alleen een zorgleerling als de hulp die 

de leerkracht al (aantoonbaar) aan dit kind geboden heeft niet voldoende blijkt 

te zijn. 

 

Zoals vermeld wordt in COOL5-18 niet zonder meer aan leerkrachten gevraagd of 

een leerling een zorgleerling is, maar wordt hierbij een hulpdefinitie ingezet. 

Aan de experts is gevraagd wat ze hiervan vinden en of ze eventueel betere 

voorstellen hebben voor de invulling van zo’n hulpdefinitie.  

 

Geen enkele expert is van mening dat de COOL-definitie slecht is. Enkelen (4) 

vinden hem wel minder goed, de meesten (9) vinden hem redelijk en 2 experts 

vinden hem goed.  

 

De meest gegeven toelichting op deze antwoorden is ‘dat er niet een betere 

definitie voorhanden is’ . Oftewel: men weet geen alternatief. Citaat in dit 

verband: “Ik zie voorlopig niet hoe we afkomen van het circulaire karakter van 

de definitie (een zorgleerling is een leerling die zorg behoeft, hetgeen blijkt uit 

het feit dat hij/zij zorg krijgt)”.  

 

Kanttekeningen en kritische opmerkingen zijn: ‘op macroniveau geeft het geen 

houvast’, ‘het blijft subjectief’,  ‘de definitie is te breed, want het geeft de 

                                                      

 
22  Een ontwikkelingsperspectief  is een set van doelstellingen die de school met de leerling denkt te 

kunnen halen in een bepaalde termijn, gegeven de beginsituatie en gegeven specifieke 

ontwikkelingsmogelijkheden en – beperkingen.  
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mogelijkheid onbeperkt leerlingen als zorgleerlingen te bestempelen’ en ‘het 

leidt tot aantallen zorgleerlingen die internationaal gezien volstrekt  niet in de 

pas lopen’. 23 

 

Er worden enkele suggesties voor alternatieven of verbeteringen gedaan: 

• vragen naar de mate van ondersteuningsbehoefte; 

• vervang ‘voor wie extra hulp of specifieke aandacht nodig is’ door ‘voor 

wie een apart onderwijsarrangement nodig is waarbij het samenwer-

kingsverband ondersteunt’; 

• geef een nadere omschrijving van wat zoal bedoeld wordt met ‘extra 

aandacht of hulp’; 

• laat ‘specifieke beperking’ vallen; 

• voeg toe ‘die een voor haar/hem gesteld onderwijsdoel niet weet te 

halen’. 

 

Een van de respondenten geeft een eigen  definitie van zorgleerling: “ 

Zorgleerlingen kunnen mijns inziens gedefinieerd worden als al dan niet 

gediagnosticeerde leerlingen die in de gegeven context tot zoveel problemen 

leiden dat de leraar in de onderwijsleersituatie handelingsverlegenheid ervaart 

en/of waarvan geconstateerd wordt (al dan niet gediagnosticeerd) dat de 

leerling belemmerd wordt in zijn of haar ontwikkeling.” 

 

Over de stelling “Om zorgleerlingen te identificeren is officiële indicering beter 

dan leerkracht oordelen” blijken de meningen van de experts zeer verdeeld. 

Zes respondenten zijn het hier grotendeels mee eens, vijf respondenten zijn 

het er grotendeels of geheel mee oneens en de overige drie respondenten 

kiezen voor ‘deels eens, deels oneens’.  

 

Uit alle antwoorden, bijna ongeacht de keuze voor eens, half eens of oneens, 

blijkt dat men de stelling zou willen nuanceren. Een officiële indicering moet 

niet in de plaats van het leerkrachtoordeel komen, want de leerkracht is, 

                                                      

 
23  Hierbij is ongetwijfeld gedacht aan internationale cijfers over leerlingen die geïndiceerd worden 

voor extra hulp of verwezen worden naar speciaal onderwijs. Er is echter ook internationaal 

onderzoek dat laat zien dat als aan leerkrachten in het regulier onderwijs wordt gevraagd al hun 

zorgleerlingen op te noemen, ongeveer een kwart van de leerlingen dat stempel krijgt. Dat is dus 

zeer vergelijkbaar met de nu voor Nederland gevonden cijfers.  
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eventueel samen met de ouders, die eerste die signaleert. Maar een of andere 

vorm van ‘meekijken’ door een externe deskundige vindt men ook belangrijk 

en zou volgens sommigen verplicht moeten zijn (“Je kunt ook niet blind varen 

op de leerkracht”). De vraag is echter of dat de vorm van een officiële diagnose 

zou moeten aannemen. Sommigen vinden dat niet gewenst (“leidt tot te veel 

labeling)” in het licht van de ontwikkelingen richting Passend onderwijs. Ze 

wijzen er op dat samenwerkingsverbanden hiervoor eigen procedures zullen 

gaan kiezen en daar moeten ook de beslissingen over eventuele indicaties 

worden genomen.  Als dat leidt tot toekenning van extra middelen, is dat een 

afspraak  tussen school  en samenwerkingsverband, en dan moet dus het 

individuele leerkrachtoordeel wel worden overstegen. De combinatie van de 

oordelen van leerkracht, directeur  en ouder zou daarbij de basis kunnen zijn. 

 

Anderen vinden officiële vormen van indicering wel gewenst, omdat dat 

transparanter zou zijn, zowel naar scholen als ouders. Een tweede argument 

hiervoor is dat het een objectiever oordeel zou zijn dan het leerkrachtoordeel 

en voorkomt dat leerkrachten zelf, op ondeskundige wijze, gaan ‘labelen’. Een 

derde argument is dat officiële indicering landelijke monitoring mogelijk 

maakt. En tenslotte wordt er op gewezen dat alleen afgaan op het leerkracht-

oordeel er toe zou kunnen leiden dat de leerkrachten die de meeste problemen 

ervaren, de meeste zorgmiddelen krijgen. Sterk onderwijsgedrag van 

leerkrachten wordt hierdoor niet gestimuleerd. Een zekere objectieve maat  is 

nuttig om uit te sluiten dat problemen van leerlingen veroorzaakt worden door 

tekorten in leerkrachtgedrag. 

 

Conclusie 

Overzien we de antwoorden van de experts bij de drie stellingen over de 

waarde van het leerkrachtoordeel voor de definitie van zorgleerling, dan blijkt 

de hoofdlijn in de antwoorden te zijn dat voor de bepaling  van wie 

zorgleerlingen zijn beide criteria nuttig zijn, zowel het leerkrachtoordeel als 

het oordeel van een externe deskundige. Omdat beide voor- en nadelen hebben, 

is een combinatie het meest wenselijk. Hierbij merken wel op dat beide 

oordelen niet onafhankelijk zijn: een deskundigenoordeel komt immers pas in 

beeld als eerst de leerkracht een zorgleerling heeft ‘aangewezen’ en de 

deskundige zal in de regel ook veel informatie bij de leerkracht opvragen. 
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Voor onderzoeksdoeleinden kan de hulpdefinitie die in COOL5-18 wordt 

gebruikt om leerkrachten te laten bepalen welke leerlingen zorgleerlingen zijn 

gehandhaafd blijven; een betere is niet echt voorhanden. Om vergelijkingen in 

de tijd mogelijk te maken is het ook niet verstandig om deze hulpdefinitie te 

wijzigen. Maar er zijn wel enkele mogelijkheden genoemd voor extra vragen die 

in toekomstig onderzoek gesteld zouden kunnen worden om binnen de brede 

groep zorgleerlingen smallere  groepen te definiëren en de subjectiviteit (en 

stabiliteit) van het leerkrachtoordeel wat meer onder controle te krijgen. In het 

instrumentarium van COOL5-18 zou daarmee rekening kunnen worden 

gehouden.  

 

De meningen van de experts  laten echter ook zien dat het definitieve antwoord 

op de vraag naar de definitie van zorgleerling nog lang niet gegeven kan 

worden en dat alternatieven voor de hulpdefinitie uit COOL nog niet zo 

gemakkelijk te geven zijn. Zo kan als bezwaar tegen het criterium ‘is er voor de 

leerling extra geld beschikbaar vanuit het samenwerkingsverband’ worden 

aangevoerd dat het beleid in middelenverdeling tussen samenwerkingsverban-

den waarschijnlijk gaat verschillen (mede als gevolg van de beschikbaarheid 

van middelen) en dat dus ‘geen middelen’ nog niet hoeft te betekenen ‘geen 

zorgleerling’. Ook het criterium ‘leerling weet gestelde doelen niet te halen’  is 

nog lastig; dit komt immers ook bij niet-zorgleerlingen voor. Andere criteria 

vragen op zijn minst nog om nadere operationalisatie, zoals ‘mate van 

ondersteuningsbehoefte’. De suggestie om onderscheid te maken tussen 

leerlingen voor wie basisondersteuning volstaat  en leerlingen die zorg nodig 

hebben die de basisondersteuning te boven gaat is nuttig, dit sluit goed aan bij 

wat in het Referentiekader Passend onderwijs vermeld staat over ‘basiszorg’ en 

‘extra zorg’24. In definitietermen is dit onderscheid echter nog weinig scherp 

en dus nog niet direct toepasbaar. 

Er is derhalve nog het nodige denkwerk nodig om in toekomstig onderzoek 

meer greep te krijgen op het onderscheid tussen zorgleerlingen en niet-

                                                      

 
24  Het Referentiekader Passend onderwijs is opgesteld door de PO-Raad, VO-Raad, AOC-Raad en MBO-

Raad en bevat richtlijnen voor schoolbesturen voor vormgeving van Passend onderwijs. Een 

belangrijk onderdeel is de omschrijving van wat verstaan moet worden onder de basiszorg die elke 

school moet kunnen leveren en de basisvaardigheden waarover elke leerkracht behoort te 

beschikken. Daarnaast wordt ‘extra zorg’ onderscheiden, die in de regel extra budget, specifieke 

(eventueel externe) hulp of een specifieke onderwijsvoorziening vraagt (een ‘arrangement’).  
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zorgleerlingen en tussen ‘lichtere’ en ‘zwaardere’ zorgleerlingen. De nu in het 

COOL-onderzoek toegepaste werkwijze is bruikbaar, maar kan wellicht nog wat 

nadere specificaties in zich opnemen. 

 

Signalering 

Er is ook een stelling geformuleerd over de mate waarin leerkrachten in staat 

zijn om zorgleerlingen tijdig te herkennen. Een van de uitkomsten van het 

onderzoek is immers dat er in het basisonderwijs in hogere groepen nog 

zorgleerlingen worden ‘ontdekt’ die in eerdere groepen nog niet waren 

geïdentificeerd, terwijl het toen al wel vaak zwakker functioneren-

de/presterende leerlingen waren. Een andere uitkomst is dat er leerlingen zijn 

die in groep 8 van de basisschool niet door hun leerkracht als zorgleerling 

worden benoemd, terwijl die leerlingen in  het voortgezet onderwijs in het 

lwoo of praktijkonderwijs (Pro) terechtkomen en daarvoor ook een beschikking 

krijgen. Dat gebeurt vaker dan incidenteel: van de leerlingen met een lwoo- of 

Pro beschikking was 31% volgens de leerkracht in groep 8 geen zorgleerling.  

 

We legden de experts hierover de volgende stelling voor: 

(4) Het beleid moet veel meer  aandacht besteden aan het  ontwikkelen 

van diagnostisch vermogen van leerkrachten [geheel eens/ grotendeels 

eens/ niet eens en niet oneens / grotendeels oneens/geheel oneens] 

 

De meeste experts (9) waren het met deze stelling geheel of grotendeels eens. 

Vier experts waren het er niet mee eens en twee kozen voor ‘niet eens en niet 

oneens’.  

 

Een van de argumenten bij ‘oneens’ was dat het altijd moeilijk zal blijven om te 

voorspellen hoe een kind zich zal ontwikkelen. ‘Sluitende’ diagnoses zijn 

daarom niet haalbaar, ook niet door leerkrachten. Een ander argument tegen de 

stelling was dat het niet goed is als leerkrachten diagnostiek gaan bedrijven en 

dat het risico bestaat dat dit alleen maar zou leiden tot nog meer gelabelde 

zorgleerlingen. Als dat er vervolgens toe leidt (en dat is in het verleden wel  

waargenomen) dat leerkrachten de verantwoordelijkheid voor die leerlingen 

dan bij een ander gaan leggen, is het effect averechts. Een ander argument 

tegen de stelling richtte zich op de term ‘het beleid’: volgens deze respondent 

mag van alle leerkrachten verwacht worden dat zij over een zeker diagnostisch 
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vermogen beschikken (bijvoorbeeld leerresultaten goed kunnen analyseren)  en 

hoeft daarop geen specifiek extra beleid gevoerd te worden. 

Een deel van de voorstanders was het met dit laatste punt in principe ook eens, 

maar wijst er op dat nog niet alle leerkrachten dat al goed genoeg doen. Vanuit 

beleid hierop extra inzetten is daarom juist wel gewenst. Het gaat er daarbij 

niet om dat leerkrachten officiële diagnoses leren stellen, maar wel dat ze goed 

leerlingen observeren, gemaakt werk en toetsresultaten analyseren en daaruit 

conclusies trekken over hun onderwijsaanbod.  Omdat dit ook de werkwijze is 

die met ‘opbrengstgericht werken’25 wordt nagestreefd, wordt verwacht dat de 

huidige ontwikkeling in de richting van meer opbrengstgericht werken het 

diagnostisch vermogen bij leerkrachten zal vergroten en hen zal helpen om de 

stap te maken van alleen signaleren naar de noodzakelijke vervolgstappen: 

analyseren en onderwijsaanbod afstemmen op de behoeften van de leerling. Bij 

zwaardere problematiek zal daarnaast  altijd het oordeel van een deskundige 

ingeroepen moeten worden, zo zeggen verschillende experts.  

Van belang is dan wel dat leerkrachten specifieke training krijgen in (beter) 

omgaan met verschillen, volgens meerdere respondenten. Dat is niet alleen in 

het belang van zorgleerlingen, maar van alle leerlingen. Hier kan zeker nog een 

kwaliteitsslag gemaakt worden. 

 

Een van de experts merkt op, in relatie tot de bevinding dat niet alle leerlingen 

die uiteindelijke een beschikking lwoo of praktijkonderwijs krijgen in het 

basisonderwijs gedefinieerd waren als ‘zorgleerling’, dat niet elke lage of 

afwijkende toetsscore meteen een ‘signalering’ hoeft te zijn. “Achterstand 

hoeft nog niet meteen te betekenen dat er sprake is van een zorgleerling”. Wel 

moet uit onderwijsgegevens duidelijk worden dat leerkrachten alles doen om 

het maximale uit leerlingen  te halen. Een van de inspectievertegenwoordigers 

stelt: “Diagnosticerend onderwijzen is volgens mij het enige echte antwoord op 

preventie én aanpak van zorgleerlingen. Het antwoord ligt direct in de klas, bij 

het aanbieden en verwerken van de leerstof. Daar moeten leraren bovenop 

zitten en direct interveniëren wanneer de leerstof niet goed beklijft. Ik zie in de 

praktijk van de inspectie maar weinig leraren die dat kunnen. Eigenlijk zouden 

                                                      

 
25  Opbrengstgericht werken: systematisch hanteren van de evaluatieve cyclus: doelen stellen, 

informatie verzamelen over het behalen hiervan, deze gegevens analyseren, op basis daarvan 

beslissingen nemen over aanpassingen in het onderwijs en vervolgens weer evalueren, etc.  
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alle leraren een opleiding Remedial Teaching moeten volgen, want daarin zit de 

kennis en ervaring.” 

 

Conclusie 

Versterking van het diagnostisch vermogen van leerkrachten is zeker gewenst. 

Daarmee wordt niet bedoeld dat leerkrachten in de schoenen van diagnostici 

gaan staan (hun hulp blijft gewenst bij leerlingen waar leerkrachten behoefte 

hebben aan extra expertise), maar wel dat ze hun vaardigheden in opbrengst-

gericht werken en omgaan met verschillen versterken.  

 

We merken wel op dat de experts hierbij kennelijk vooral gedacht hebben aan 

het omgaan met leerproblemen en stagnerende leerprestaties: termen als 

diagnosticerend onderwijzen, analyseren van leerresultaten en opbrengstge-

richt werken duiden daarop . Het gaat echter natuurlijk ook om het vergroten 

van diagnostisch vermogen bij gedragsproblemen. Bevorderende maatregelen 

hiervoor zullen meer gezocht moeten worden in de richting van specifieke 

training, intervisie met collega’s en experts en bespreking van zorgleerlingen in 

zorgteams.  

Verder is  niet alle achterstand een leerprobleem, zoals een van de experts ook 

heeft opgemerkt. Het is dus niet automatisch een punt van zorg dat 

leerkrachten leerlingen die een lwoo- of praktijkonderwijsadvies krijgen niet 

altijd bestempeld hebben als zorgleerling. Uit dit onderzoek is ook gebleken 

dat leerkrachten in groep 8 wat minder leerlingen als zorgleerling benoemen  

dan leerkrachten in lagere groepen. Dat kan er op wijzen dat ze het 

prestatieniveau van zwakker presterende leerlingen zijn gaan beschouwen als 

‘passend bij de mogelijkheden’ en niet als ‘problematische achterstand’.  

 

De bruikbaarheid van zorgzwaarte 

Het begrip zorgzwaarte  dat we in deze studie hebben gebruikt in analyses 

heeft  op enkele plaatsen weliswaar kleine, maar interessante resultaten laten 

zien. De toepassing heeft als voordeel dat de ‘uniekheid’ van elke zorgleerling 

kan worden overstegen (alleen zwaarte ‘telt’). Het nadeel is echter reductie van 

informatie (want zorgzwaarte biedt geen informatie over de aard van de 

problemen). Aan de experts legden we vragen voor over de bruikbaarheid van 

het begrip zorgzwaarte voor onderzoek, beleid en praktijk, in de vorm van de 

volgende vier stellingen: 
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(5) Het begrip zorgzwaarte  is [zeer belangrijk/ nuttig/ minder belangrijk/ 

volstrekt onbelangrijk] voor onderzoek. 

(6) Het begrip zorgzwaarte  is [zeer belangrijk/ nuttig/ minder belangrijk/ 

volstrekt onbelangrijk] voor beleid en praktijk. 

(7) Het is goed om voor alle zorgleerlingen in Nederland de zorgzwaarte te 

bepalen en te registreren. [geheel eens/ grotendeels eens/ niet eens en 

niet oneens / grotendeels oneens/geheel oneens] 

(8) Bij plaatsing van zorgleerlingen in klassen is het belangrijker te kijken 

naar de zorgzwaarte van zorgleerlingen dan naar het aantal zorgleer-

lingen per klas. [geheel eens/ grotendeels eens/ niet eens en niet 

oneens / grotendeels oneens/geheel oneens] 

 

Over de eerste twee stellingen bleken de experts het behoorlijk eens: een ruime 

meerderheid (10 bij stelling 6 en 11 bij stelling 7) vindt het begrip nuttig voor 

zowel onderzoek als beleid en praktijk, zij het dat sommigen vooral voor de 

praktijk liever het begrip ondersteuningszwaarte zouden gebruiken.  De 

variabele zorgzwaarte zoals gebruikt in dit onderzoek staat voor de 

meervoudigheid en de zwaarte van de problemen/onderwijsbelemmeringen die 

de leerling heeft. Sommige experts vinden dit een ‘oude’  of ‘smalle’ 

benadering, die niet meer past in de wending naar handelingsgerichte 

diagnostiek en handelingsgericht werken die momenteel plaatsvindt en waarin 

meer wordt uitgegaan van de onderwijsbehoeften van een leerling. De variabele 

ondersteuningszwaarte zou in dit licht meer geoperationaliseerd moeten 

worden als de hoeveelheid extra steun die een leerling nodig heeft, in termen 

van tijd, materiaal, externe hulp en dergelijke. Voor de toekomst van Passend 

onderwijs kan het nuttig zijn om ook zo’n variabele te gaan construeren 

(additional educational support needs).  

 

Het voordeel van het hanteren van zorgzwaarte is dat het differentiatie 

mogelijk maakt tussen de ene zorgleerling en de andere, zonder dat er allerlei 

specifieke labels nodig zijn, zo merkt een van de experts op. Het zou daarmee 

ook houvast kunnen geven voor scholen en samenwerkingsverbanden en 

wellicht ook gebruikt kunnen worden als instrument bij de verdeling van 

middelen. Meerdere experts verwijzen in dit verband ter vergelijking naar de 

wereld van de zorg voor zieken en ouderen, waarin ook een zorgzwaartesys-
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teem wordt gehanteerd bij toewijzing van type zorg (bijvoorbeeld thuishulp of 

verpleeghuis).  

In dit onderzoek is zorgzwaarte gebruikt als kenmerk van leerlingen, maar 

volgens een van de experts kan het ook opgevat worden als een kenmerk van 

een school (aan hoeveel leerlingen moet hoeveel zorg worden gegeven). Scholen 

zullen/kunnen daarin verschillen en dat zou tot uitdrukking moeten komen in 

de hoeveelheid middelen die ze krijgen.  Voor onderzoek zou het, zo opgevat,  

gebruikt kunnen worden als variabele voor de verklaring van kwaliteitsverschil-

len tussen scholen.  

 

De inspectievertegenwoordigers wijzen er op dat zorgzwaarte, zoals nu 

gemeten, zowel een subjectief (ernst) als een objectief element (meervoudig-

heid) in zich heeft en dat het subjectieve element gevoelig kan zijn voor 

context. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat een leerkracht in speciaal 

basisonderwijs of speciaal onderwijs de ernst van onderwijsbelemmeringen op 

een andere manier beoordeelt dan een leerkracht in het regulier onderwijs. 

Verder doen ze een aantal suggesties om het begrip nog te verfijnen, zoals 

toevoegen van compenserende elementen (naast belemmeringen ook sterktes 

opnemen), toevoegen van de duur van de problematiek en meewegen van 

omgevingsfactoren.  Voor gebruik in de praktijk zou ook het oordeel van 

deskundigen (naast het leerkrachtoordeel) opgenomen kunnen worden; zie wat 

hiervoor gezegd is over de voor- en nadelen van leerkrachtdefinities. Het 

opnemen van compenserende elementen wordt ook door een van de 

onderzoekers bepleit.  

 

Een enkele respondent ziet weinig in de bruikbaarheid van het begrip, met als 

argument dat het vaag is en daarom niet goed meetbaar.   

Over de vraag of voor alle zorgleerlingen zorgzwaarte bepaald en geregistreerd 

zou moeten worden (dus niet alleen in steekproeven bij onderzoek) wordt 

verdeeld gedacht (iets vaker niet eens dan wel eens). Enerzijds wordt dit 

onhaalbaar en/of onwenselijk geacht (want strijdig met het idee dat 

samenwerkingsverbanden in Passend onderwijs de vrijheid krijgen om zelf te 

bepalen hoe ze zorgmiddelen willen besteden en voor wie), anderzijds is er in 

het beleid wel behoefte aan landelijke cijfers over aantallen leerlingen die extra 

ondersteuning krijgen en aan inzicht in de ontwikkeling van zulke cijfers. Voor 

gebruik binnen samenwerkingsverbanden (bij verdeling van zorgmiddelen) zijn 

geen landelijke afspraken nodig. Landelijke registratie zou ook belastend zijn, 
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bureaucratie met zich mee kunnen brengen en privacyvraagstukken oproepen.  

Daartegenover wordt opgemerkt dat het wel uniformiteit bevordert  en nuttig 

kan zijn voor statistiek en onderzoek. Een van de experts acht het bijvoorbeeld 

denkbaar dat  er in BRON26 gegevens worden opgenomen over het type extra 

steun dat voor een leerling wordt ingezet en de hoeveelheid tijd die daarmee 

gemoeid is.  

 

Zou zorgzwaarte ook een rol kunnen spelen bij beslissingen over plaatsing van 

zorgleerlingen in klassen of scholen? Bij deze vraag worden overwegend 

enerzijds/anderzijds antwoorden gegeven (deels eens, deels oneens). Of dat 

kan, respectievelijk zou moeten, is volgens meerdere experts afhankelijk van 

andere gegevens: de mate van facilitering, draagkracht en vaardigheden van 

leerkrachten en in het schoolteam, het type ondersteuning dat de leerling 

vraagt, de samenstelling van de groep, groepsgrootte, en dergelijke. 

Zorgzwaarte zou bij dergelijke beslissingen dus wel een factor kunnen zijn, 

maar niet de enige. Een van de experts zou graag zien dat er ook een maat 

wordt ontwikkeld waarmee de expertise van leerkrachten  kan worden 

gemeten. Een match vinden tussen de mogelijkheden van de leerkracht en de 

behoeften van de leerling is waar het uiteindelijk om gaat, maar het objectief 

vaststellen daarvan is voorlopig nog niet mogelijk.  

 

Conclusie 

De experts vinden in meerderheid dat het begrip zorgzwaarte nuttig en 

bruikbaar is. Sommigen opteren voor ‘ondersteuningszwaarte’, dat meer in lijn 

is met de terminologie van Passend onderwijs, maar dit is toch niet hetzelfde. 

Het zou wel goed zijn om over de invulling van een dergelijk begrip na te 

denken. Er wordt terecht op gewezen dat zorgzwaarte zowel subjectieve als 

objectieve elementen heeft en daarmee gevoelig is voor verschillen in invulling. 

Er worden ook enkele suggesties gedaan om het begrip nog uitgebreider te 

meten (onder meer door het toevoegen van beschermende factoren),  maar dit 

zal onderzoekstechnisch complex zijn en verdient eerst nadere bestudering.  

Hoewel een landelijke registratie van zorgzwaarte voordelen kan hebben, met 

name voor onderzoek en landelijk beleid, zijn de nadelen daarvan toch 

                                                      

 
26 Basisregister Onderwijs, de centrale data-opslag van onderwijsgegevens vanuit de overheid.  



197 

 

 

aanzienlijk. Bij het nemen van beslissingen over zorg en verwijzing zou de 

zorgzwaarte wel gehanteerd kunnen worden, maar niet als enige of 

doorslaggevende factor.  

 

Zorgcapaciteit van leerkrachten 

Een van de uitkomsten van het onderzoek is dat leerlingen met gecombineerde 

problematiek (zowel cognitief als  gedrag) aanzienlijk vaker verwezen blijken 

te worden dan leerlingen met enkelvoudige problematiek, ook als die 

enkelvoudige problematiek bijvoorbeeld verstandelijke beperking inhoudt. 

Kennelijk is dergelijke gecombineerde problematiek moeilijker te hanteren 

voor leerkrachten in het regulier onderwijs en zijn ze bij zulke leerlingen dus 

meer ‘handelingsverlegen’.  Het zou zinvol kunnen zijn om daarmee rekening 

te houden bij  het opstellen van een schoolondersteuningsprofiel, dat wil 

zeggen daarbij niet alleen kijken naar de capaciteit van leerkrachten in omgaan 

met specifieke belemmeringen van leerlingen, maar ook naar de capaciteit om 

combinaties van zulke belemmeringen te hanteren. De vraag is of de huidige 

instrumenten die gebruikt worden bij het opstellen van schoolondersteunings-

profielen daarvoor voldoende geschikt zijn. We leggen daarover aan de experts 

de volgende uitspraak voor. 

(9)  Instrumenten die het opstellen van een schoolondersteuningsprofiel 

ondersteunen houden [meer dan voldoende/ voldoende / iets te     

weinig / veel te weinig] rekening met combinaties van specifieke    

belemmeringen.  

 

De meeste experts gaven hier het antwoord ‘weet ik niet’. Sommigen omdat ze 

niet op de hoogte zijn van instrumenten die schoolondersteuningsprofielen 

ondersteunen, of niet vertrouwd zijn met het verschijnsel schoolondersteu-

ningsprofiel zelf, anderen omdat ze niet zoveel geloof hechten aan het nut van 

een schoolondersteuningsprofiel  (“Een papieren tijger”; “Daar kan je niet mee 

sturen”; “Erg bureaucratisch”). Er is eigenlijk maar één respondent die wel de 

voordelen van een schoolondersteuningsprofiel ziet: “Een ondersteuningspro-

fiel kan wel zichtbaar maken waar sterke/zwakke kanten van een school zitten 

(los van individuele leerkrachten) en waar een school zich in heeft bekwaamd 

(lezen, pedagogisch klimaat, autisme, begaafdheid). Dit biedt meer garantie 

voor een langdurige, passende ondersteuning op een school, dan dat er 

eenmalig één match gemaakt wordt tussen één leerling en één kind.” Over de 

vraag of in schoolondersteuningsprofielen meer aandacht zou moeten zijn 
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voor vaardigheid in  omgaan met combinaties van problemen laat ook deze 

respondent zich echter niet uit. 

 

Conclusie 

Schoolondersteuningsprofielen hebben vermoedelijk maar een beperkt nut als 

indicator voor de zorgcapaciteit van leerkrachten. Derhalve heeft het weinig 

zin daarin aandacht te gaan besteden aan de capaciteit  van leerkrachten om 

met combinaties van problemen om te gaan. Schoolondersteuningsprofielen 

geven vooral een globaal beeld van wat de school als geheel aan ondersteuning 

kan bieden. 

 

Verschillen tussen scholen 

Zoals eerder vermeld bestaan tussen scholen voor SBO en cluster 4 scholen 

aanzienlijke verschillen in toetsresultaten van leerlingen. Deze worden voor 

een groot deel verklaard door het schooltype en door de intelligentie van de 

leerlingen. Overige achtergrondkenmerken (zoals sociale en etnische herkomst) 

spelen hierbij nauwelijks een rol, wel verklaart de zorgzwaarte nog iets van de 

toetsscores.  Als niet naar toetsscores wordt gekeken maar naar de inschatting 

van het prestatieniveau van leerlingen door de leerkracht zien we dat ook in 

cluster 3 dezelfde mechanismen werkzaam zijn: schooltype, intelligentie en 

zorgzwaarte verklaren samen een belangrijk deel van de verschillen. Er blijven 

echter nog steeds schoolverschillen over, ook binnen schooltypen/clusters, en 

daaruit valt te concluderen dat ook kwaliteitsverschillen tussen SBO- en SO-

scholen invloed hebben op de leerresultaten. In het regulier basisonderwijs 

blijkt dat eveneens het geval: na controle voor de sociale en etnische herkomst 

van de leerlingen,  hun intelligentie en hun zorgzwaarte zijn er nog steeds 

verschillen tussen scholen in prestaties die zij met hun zorgleerlingen weten te 

halen.  

 

We veronderstelden dat deze uitkomsten op twee manieren relevant zouden 

kunnen zijn voor de inspectie. In de eerste plaats zou de inspectie kunnen 

overwegen om bij het beoordelen van leeropbrengsten van SBO- en SO scholen 

rekening te houden met de intelligentie van de leerlingen en met hun 

zorgzwaarte. In de tweede plaats zou de inspectie kunnen overwegen om bij 

het beoordelen van reguliere basisscholen de kwaliteit van de geboden zorg 

niet alleen af te meten aan schoolbeleidskenmerken, maar ook aan de 
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prestaties van de zorgleerlingen. We legden hierover de volgende uitspraken 

voor. 

(10) De inspectie moet bij haar beoordeling van leeropbrengsten in S(B)O 

scholen rekening houden met de intelligentie van de leerlingen en/of 

de zorgzwaarte. [geheel eens/ grotendeels eens/ niet eens en niet on-

eens / grotendeels oneens/geheel oneens] 

(11) De inspectie moet bij haar beoordeling van de kwaliteit van het 

zorgbeleid van reguliere basisscholen ook de leerresultaten van 

zorgleerlingen beoordelen, rekening houdend met intelligentie en/of 

zorgzwaarte. [geheel eens/ grotendeels eens/ niet eens en niet oneens 

/ grotendeels oneens/geheel oneens] 

 

Beide uitspraken zijn door bijna alle experts onderschreven ( vrijwel steeds 

grotendeels of geheel eens, slechts een enkele maal half eens of niet eens).  

 

Bij de beoordeling van het S(B)O blijkt de eerste stelling al half praktijk: de 

inspectie houdt bij de beoordeling al rekening met de intelligentie van de 

leerlingen. Als zorgzwaarte ook meegenomen zou kunnen worden zou dit een 

extra informatiebron kunnen zijn voor het bepalen van de toegevoegde waarde 

van de school; dit wordt door meerdere respondenten belangrijk gevonden. 

Hoewel niet iedereen het hanteren van zulke kindkenmerken daarvoor de 

optimale manier vindt:    

 

“De inspectie zal iets moeten verzinnen om verschillen in de schoolpopulatie 

eerlijk mee te wegen. Intelligentie en een globale aanduiding van de 

beperkingen van een deel van de leerlingen is dan beter dan niets, maar  

enthousiast word ik er niet van.” 

 

De vertegenwoordigers van de inspectie zelf geven aan vooral intelligentie een 

belangrijke wegingsfactor te vinden voor het beoordelen van S(B)O scholen (en 

die wordt dus al toegepast), maar ook geïnteresseerd te zijn in weging voor 

zoiets als zorgzwaarte. Men is nog bezig met onderzoek daarnaar, op basis van 

eigen data.  

 

Tegenover het beoordelen van leerprestaties van zorgleerlingen in het regulier 

onderwijs staan, zoals vermeld, de meeste experts positief. Eén wijst echter wel 

op een mogelijk risico: “Als basisscholen ook worden afgerekend op de 
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leerresultaten van zorgleerlingen, zal de neiging misschien toenemen reguliere 

leerlingen te definiëren als zorgleerlingen.” Verder geeft een van de inspectie-

vertegenwoordigers aan dat de inspectie nu al bezig is met het beoordelen van 

de opbrengsten bij leerlingen met een ontwikkelingsperspectief, ook in het 

regulier onderwijs. “En in het ontwikkelingsperspectief wordt, als het goed is, 

rekeninggehouden met intelligentie (indien bekend) en de zorgzwaarte zoals 

ingeschat door leerkracht/ib-er/begeleider.” Ook kijkt men bij de inspectie met 

belangstelling naar de uitkomsten van de pilots leerwinst en toegevoegde 

waarde, die momenteel in het primair onderwijs worden uitgevoerd.  

 

Conclusie 

Om de leerprestaties van zorgleerlingen (individueel en gemiddeld) te kunnen 

beoordelen naar behaald niveau, is het van belang om leerlingkenmerken zoals 

intelligentie en zorgzwaarte mee te wegen. De inspectie hoort met deze 

kenmerken rekening te houden en doet dat ook al in zekere mate. Verder 

onderzoek naar goede methoden hiervoor is gewenst.  

Een aandachtspunt is wel dat in het regulier onderwijs tot nu toe alleen de 

leeropbrengsten van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief worden 

beoordeeld door de inspectie. Dat is slechts een deelverzameling van alle 

zorgleerlingen27 en dus zijn daarmee nog niet de prestaties van alle (groepen) 

zorgleerlingen in beeld. Verder beschikt het regulier onderwijs veel minder 

vaak over gegevens over de intelligentie van de zorgleerlingen; dit bemoeilijkt 

de waardering van hun leerprestaties. 

 

Verschillen tussen de nieuwe samenwerkingsverbanden 

Het onderzoek heeft laten zien dat het percentage deelname aan SBO en SO vrij 

aanzienlijk verschilt tussen de samenwerkingsverbanden in hun nieuwe vorm. 

Hetzelfde geldt voor het percentage leerlingen met een rugzak. Er is bovendien 

een significante positieve samenhang tussen het aandeel leerlingen in het SBO 

en in cluster 3 en 4: meer verwijzing naar SBO gaat  doorgaans samen met 

                                                      

 
27 Een ontwikkelingsperspectief moet in het regulier onderwijs door de school worden opgesteld bij 

leerlingen die een eigen leerlijn volgen, omdat ze niet in staat zijn het normale ontwikkelingspa-

troon van leeftijdgenoten bij te houden. Dit zijn dus in de regel leerlingen die cognitief beperkt zijn 

of in hun cognitieve ontwikkeling vrij sterk belemmerd worden door andere beperkingen of 

omstandigheden.  
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meer verwijzing naar het speciaal onderwijs. Er is geen significant verband 

tussen het aandeel rugzakleerlingen en het aandeel leerlingen in cluster 3 en 4. 

Meer rugzakjes gaan dus in het algemeen niet samen met minder speciaal 

onderwijs.  

 

Het is de bedoeling dat er in de komende jaren naar regionale verevening van 

de bekostiging van onderwijs aan zorgleerlingen wordt toegewerkt. Dit vanuit 

de gedachte dat er geen reden is om aan te nemen dat er verschillen tussen 

regio’s zijn op het punt van de noodzaak van speciale onderwijsvoorzieningen. 

De uitkomsten van dit onderzoek lijken er echter op te wijzen dat er nog 

sprake is van regiogebonden verschillen in het basisonderwijs op het gebied 

van het geven van goed onderwijs aan zorgleerlingen of op het gebied van 

attitudes ten aanzien van verwijzing. Wat zegt dit over het principe van 

verevening? We legden daarover twee stellingen voor.  

(12) Verevening van middelen is een [goede, redelijke, minder goede, 

slechte] manier om bij te dragen aan passend onderwijs voor 

zorgleerlingen. 

(13) Verevening van middelen zal regionale verschillen in de kwaliteit van 

het onderwijs aan zorgleerlingen versterken [geheel eens, grotendeels 

eens, niet eens / niet oneens, grotendeels oneens, geheel oneens]  

 

De experts blijken in meerderheid kritisch te staan tegenover het verevenings-

principe (stelling 12). Over het algemeen denkt men niet dat dit gaat bijdragen 

aan meer/beter passend onderwijs. Waarom niet:  

• het plaatst gebieden die door de vervening minder zorgmiddelen 

krijgen onder druk, wellicht krijgen daardoor niet meer alle 

zorgleerlingen wat ze nodig hebben; 

• het verplaatst zorgmiddelen naar gebieden waar ze kennelijk min-

der nodig waren; de vraag is in wiens belang dit is;  

• vervening bevordert als zodanig het bieden van passend onderwijs 

niet, het is alleen een manier van geld verdelen; 

• twijfel of de middelen wel daar terecht komen waar ze het hardst 

nodig zijn; dit zou na de invoering van Passend onderwijs nog eens 

goed onderzocht moeten worden. 

 

Toch zijn er ook een paar duidelijke voorstanders.  Zo stelt één van de experts 

dat naar zijn ervaring de regionale verschillen puur cultuurverschillen zijn 
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(“het zit tussen de oren”) en niets te maken hebben met werkelijke behoefte 

aan zorg. De verevening is daarom een eerlijk principe. Ook een paar andere 

voorstanders zijn het met dit laatste eens, in ieder geval zolang er geen 

overtuigende argumenten zijn voor het tegendeel.  “Het feit dat zorginstellin-

gen niet landelijk/regionaal gelijkmatig zijn verdeeld zegt alleen iets over het 

aanbod van zorg, niks over de vraag om zorg.” 

 

Dat de verevening de bestaande regionale verschillen in kwaliteit van onderwijs 

voor zorgleerlingen zal versterken gelooft men over het algemeen niet (8x 

oneens, 3x eens, 2 niet eens/niet oneens).  

 

Degenen die het met de stelling eens zijn, geheel of gedeeltelijk, geven aan dat 

de dwang om te bezuinigen de zorg in de betreffende regio’s  waarschijnlijk 

niet  ten goede zal komen. Ook het omgekeerde geldt dan: in regio’s die er geld 

bij krijgen kan men (nog) betere zorg leveren en dus de kwaliteit verhogen.  

Eén van deze respondenten denkt dat de verevening ook leren van elkaar gaat 

stimuleren: “Ik denk dat verevening van middelen op den duur er toe zal leiden 

dat men meer bij elkaar zal gaan kijken hoe goede ondersteuning nabij is te 

leveren. In eerste aanleg zullen de verschillen groter worden, omdat regio’s die 

meer geld overhouden een voorsprong kunnen uitbouwen, maar op de lange 

termijn zal dit het niveau van kwaliteit naar elkaar toe brengen.” 

 

Degenen die de stelling niet onderschrijven zijn van mening dat meer geld niet 

altijd betere inzet van middelen betekent, dat het voor regio’s goed is om te 

leren efficiënt met de middelen om te gaan en dat meer geld niet per definitie 

meer kwaliteit betekent. “Regionale verschillen in kwaliteit zullen ontstaan 

doordat samenwerkingsverbanden zelf keuzes mogen maken in de wijze 

waarop ze zorg mogen/kunnen inrichten. Sommige keuzes zullen beter zijn 

dan andere.” Minder middelen te verdelen hebben zou zelfs ook positief 

kunnen uitwerken op kwaliteit: “Misschien leidt dit wel tot een andere 

verdeling van de middelen binnen een samenwerkingsverband en meer impuls 

voor scholen om te werken aan kwaliteitsverbetering.” 

 

Conclusie 

Bij de start van de nieuwe samenwerkingsverbanden zijn er grote verschillen in 

het percentage leerlingen met een rugzakje en het percentage leerlingen in het 
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speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Dit roept vragen op over de 

effecten van de komende (geleidelijke) regionale verevening van middelen. Die 

zou ertoe kunnen leiden dat er juist minder ondersteuning komt op plaatsen 

waar deze blijkbaar (nog) hard nodig is. Anderzijds zou afzien van de 

verevening kunnen bijdragen aan het in stand houden van verschillen die 

onwenselijk zijn. In ieder geval is dit een belangrijk punt om de komende jaren 

kritisch te volgen. 

9.3 Tot slot 

Tot besluit van dit onderzoeksverslag gaan we kort in op de waarde van dit 

onderzoek als zogeheten nulmeting voor Passend onderwijs. Daarbij gaat het 

overigens niet alleen om dit onderzoek. Ook de  rapportage van COOL Speciaal 

(Ledoux e.a., 2012a, 2012b) bevat veel gegevens die van belang zijn voor het 

vaststellen van de uitgangssituatie bij Passend onderwijs.   

 

Het onderzoek is uitgevoerd via secundaire analyses op bestanden van de 

cohortonderzoeken COOL5-18 en Cool Speciaal. Beide, parallel opgezette 

cohortonderzoeken bevatten een veelheid aan gegevens waarmee de 

ontwikkeling van zorgleerlingen in regulier en speciaal onderwijs kan worden 

gevolgd. Verder is gebruik gemaakt van data van de onderwijsinspectie en van 

landelijke gegevens  waaruit kengetallen van samenwerkingsverbanden kunnen 

worden gegenereerd. Indien na de invoering van Passend onderwijs op 

dezelfde wijze gegevens worden verzameld, kan worden nagegaan in hoeverre 

hierin verschuivingen optreden in de tijd. Voor Passend onderwijs zijn de 

volgende soorten gegevens van belang. 

 

Toetsresultaten en data over sociaal-emotionele ontwikkeling 

De in COOL5-18 en Cool Speciaal verzamelde gegevens hebben inzicht geboden 

in de cognitieve resultaten (zoals gemeten in het Cito-leerlingvolgsysteem) en 

de ontwikkeling daarin van verschillende leerlinggroepen in het basisonder-

wijs, het speciaal basisonderwijs en cluster 4 van het speciaal onderwijs. In de 

toekomst kan op basis van vergelijkbare gegevens worden nagegaan of daarin 

verschuivingen optreden na de invoering van Passend onderwijs. Ook is 

informatie verzameld, zowel bij leerkrachten als leerlingen, over sociaalemoti-

onele aspecten, zoals welbevinden, werkhouding en dergelijke. Ook deze 
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kunnen worden gebruikt om eventuele veranderingen na de start van Passend 

onderwijs te traceren. 

Gegevens over kenmerken van zorgleerlingen 

De data van COOL5-18 en COOL Speciaal hebben ook  informatie opgeleverd over 

de beschikbaarheid van leerlinggebonden financiering en ambulante 

begeleiding voor leerlingen, over handelingsplannen en eigen leerlijnen. De 

verwachting is dat Passend onderwijs in ieder geval op een aantal punten tot 

veranderingen daarin zal leiden. Bij toekomstige dataverzameling kan worden 

nagegaan welke punten dat zijn en welke alternatieven worden geboden. Voor 

de volgende ronde van de cohortonderzoeken verdient het aanbeveling om in 

zorg- en/of leerlingprofiel al rekening te houden met die veranderingen. Zo zal 

er meer aandacht besteed moeten worden aan vragen over hulp die aan 

leerlingen wordt geboden door externen en aan financiële middelen die vanuit 

het samenwerkingsverband voor een leerling beschikbaar zijn. Daarmee kan 

naar verwachting nog wat scherper onderscheid gemaakt worden tussen 

zorgleerlingen voor wie de basisondersteuning door de school toereikend is en 

leerlingen voor wie dat niet het geval is.  

 

Schoolloopbanen 

Ook de informatie over schoolloopbanen die in dit onderzoeksverslag is 

gepresenteerd, vormt een waardevolle basis voor toekomstige metingen. Zo 

kan op termijn worden nagegaan of Passend onderwijs tot verschuivingen in 

schoolloopbanen heeft geleid, en indien dat het geval is, tot welke verschuivin-

gen en bij welke leerlingen. De koppeling die in de cohortonderzoeken 

mogelijk is met de gegevens van  het onderwijsnummer, zorgt hierbij voor 

rijke data. 

 

Samenwerkingsverbanden 

Tot slot bieden de gepresenteerde cijfers over deelname aan het speciaal 

(basis)onderwijs informatie over de stand van zaken in de nieuwe samenwer-

kingsverbanden bij de start van Passend onderwijs. Verbanden met hoge 

deelname aan vormen van speciaal onderwijs gaan in een relatief ongunstige 

positie van start. Het is van belang de ontwikkelingen in juist die samenwer-

kingsverbanden met extra aandacht te volgen, zeker naarmate de verevening 

van middelen ervoor zorgt dat de budgetten in die verbanden onder druk 

komen te staan. 
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Bijlagen 

Bijlage 1  Tabellen bij hoofdstuk 2  

 

Tabel 1  Ernst van de problematiek, volgens inschatting van de leerkracht; drie categorieën 

zorgleerlingen (in groep 2 in COOL1 en groep 5 in COOL2)  

     COOL1     COOL2 

Zorgleerling in COOL1, niet in COOL2 (n=225) gem. std.dev gem. std.dev 

• Externaliserend probleemgedrag 0,62 1,02   
• Internaliserend probleemgedrag 1,00 1,01   
• Problematische werkhouding 0,88 1,05   
• Verstand. beperking en/of vertraagde ontwikkeling 0,28 0,61   
• Leerachterstand 0,96 0,96   
• Lichamelijke beperking  0,22 0,58   
• Spraak-/taalstoornis 0,43 0,83   
• Dyslexie 0,04 0,28   
• Autisme of verwante stoornis 0,12 0,46   
• Hoogbegaafdheid 0,12 0,45   

Geen zorgll. in COOL1; wel in COOL2 (n=369)     

• Externaliserend probleemgedrag   0,60 0,92 
• Internaliserend probleemgedrag   0,84 0,92 
• Problematische werkhouding   1,08 0,97 
• Verstand. beperking en/of vertraagde ontwikkeling   0,44 0,78 
• Leerachterstand   1,17 0,92 
• Lichamelijke beperking    0,16 0,46 
• Spraak-/taalstoornis   0,09 0,38 
• Dyslexie   0,31 0,73 
• Autisme of verwante stoornis   0,08 0,39 
• Hoogbegaafdheid   0,08 0,37 

Zorgleerling in COOL1 en in COOL2 (n=216)     

• Externaliserend probleemgedrag 0,86 1,09 0,94 1,08 
• Internaliserend probleemgedrag 1,17 1,06 1,06 0,95 
• Problematische werkhouding 1,39 1,04 1,41 1,01 
• Verstand. beperking en/of vertraagde ontwikkeling 0,55 0,86 0,77 0,94 
• Leerachterstand 1,12 0,98 1,42 1,06 
• Lichamelijke beperking  0,24 0,62 0,25 0,66 
• Spraak-/taalstoornis 0,53 0,93 0,25 0,63 
• Dyslexie 0,10 0,43 0,33 0,79 
• Autisme of verwante stoornis 0,14 0,52 0,19 0,58 
• Hoogbegaafdheid 0,11 0,42 0,07 0,35 

Toelichting: De scores kunnen variëren van 0 (niet aanwezig) tot 3 (in ernstige mate). 
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Tabel 2  Ernst van de problematiek, volgens inschatting van de leerkracht; drie categorieën 

zorgleerlingen (in groep 5 in COOL1 en groep 8 in COOL2)  

 COOL1 COOL2 

Zorgleerling in COOL1, niet in COOL2 (n=292) gem. std.dev gem. std.dev 

• Externaliserend probleemgedrag 0,59 1,03   
• Internaliserend probleemgedrag 0,86 1,00   

• Problematische werkhouding 0,93 1,00   
• Verstand. beperking en/of vertraagde ontwikkeling 0,32 0,69   

• Leerachterstand 0,97 1,00   

• Lichamelijke beperking  0,13 0,49   

• Spraak-/taalstoornis 0,15 0,48   
• Dyslexie 0,28 0,74   

• Autisme of verwante stoornis 0,10 0,48   
• Hoogbegaafdheid 0,21 0,68   

Geen zorgll. in COOL1; wel in COOL2 (n=143)     

• Externaliserend probleemgedrag   0,71 1,06 

• Internaliserend probleemgedrag   1,10 1,00 

• Problematische werkhouding   1,04 1,09 
• Verstand. beperking en/of vertraagde ontwikkeling   0,52 0,83 

• Leerachterstand   1,27 0,99 

• Lichamelijke beperking    0,07 0,28 

• Spraak-/taalstoornis   0,06 0,30 

• Dyslexie   0,41 0,87 

• Autisme of verwante stoornis   0,17 0,57 

• Hoogbegaafdheid   0,11 0,51 

Zorgleerling in COOL1 en in COOL2 (n=304)     

• Externaliserend probleemgedrag 0,68 1,04 0,63 1,00 
• Internaliserend probleemgedrag 1,05 1,04 0,96 0,95 
• Problematische werkhouding 1,38 1,13 1,01 1,01 
• Verstand. beperking en/of vertraagde ontwikkeling 0,54 0,93 0,73 0,91 
• Leerachterstand 1,45 1,13 1,49 0,97 

• Lichamelijke beperking  0,13 0,49 0,12 0,48 
• Spraak-/taalstoornis 0,24 0,69 0,11 0,45 
• Dyslexie 0,53 1,04 0,59 1,03 
• Autisme of verwante stoornis 0,12 0,52 0,17 0,60 
• Hoogbegaafdheid 0,06 0,40 0,05 0,32 

Toelichting: De scores kunnen variëren van 0 (niet aanwezig) tot 3 (in ernstige mate). 
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Tabel 3  Verschillen in door de leerkracht ingeschatte ernst van de problematiek; resultaten 

van variantieanalyses (alleen significante verschillen) 

         groep 2         groep 5 

COOL1: Zorgleerling COOL1, niet in COOL2 
vs. zorgleerling COOL1 en COOL2 (cat. 1 vs. 3) 

F p< F p< 

• Externaliserend probleemgedrag 5,88 ,05   

• Internaliserend probleemgedrag   4,81 ,05 

• Problematische werkhouding 25,85 ,001 26,11 ,001 

• Verstand. beperking en/of vertraagde ontwikkeling 14,63 ,001 10,74 ,005 

• Leerachterstand   30,55 ,001 

• Lichamelijke beperking      

• Spraak-/taalstoornis     

• Dyslexie   10,93 ,005 

• Autisme of verwante stoornis     

• Hoogbegaafdheid   10,25 ,005 

        groep 5         groep 8 

COOL2: Geen zorgleerling COOL1, wel COOL2 
vs. zorgleerling COOL1 en COOL2 (cat. 2 vs. 3) 

F p< F p< 

• Externaliserend probleemgedrag 17,07 ,001   

• Internaliserend probleemgedrag 7,64 ,01   

• Problematische werkhouding 15,14 ,001   

• Verstand. beperking en/of vertraagde ontwikkeling 21,59 ,001 5,07 ,05 

• Leerachterstand 8,85 ,005 5,04 ,05 

• Lichamelijke beperking  4,00 ,05   

• Spraak-/taalstoornis 13,07 ,001   

• Dyslexie     

• Autisme of verwante stoornis 7,56 ,01   

• Hoogbegaafdheid       

Toelichting: Voor de vergelijking tussen categorie 1 en 3 zijn alleen gegevens beschikbaar uit COOL1 
(aangezien leerlingen van categorie 1 in COOL2 niet tot de zorgleerlingen werden gerekend). Voor de 
vergelijking tussen categorie 2 en 3 zijn alleen gegevens uit COOL2 beschikbaar. 
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Tabel 4   Verschillen in gemiddeld aantal problemen, volgens inschatting van de leerkracht; 

resultaten van variantieanalyses  

         COOL1         COOL2 

Groep 2 in COOL1, groep 5 in COOL2 F p< F p< 

• zorgleerling in COOL1, niet in COOL2 (cat. 1)  
 vs. zorgleerling in COOL1 en COOL2 (cat. 3) 

 19,42  ,001   

•  geen zorgleerling in COOL1, wel in COOL2 (cat. 2)  
 vs. zorgleerling in COOL1 en COOL2 (cat. 3) 

   42,66  ,001 

Groep 5 in COOL1, groep 8 in COOL2     

• zorgleerling in COOL1, niet in COOL2 (cat. 1)  
 vs. zorgleerling in COOL1 en COOL2 (cat. 3) 

 23,76  ,001   

•  geen zorgleerling in COOL1, wel in COOL2 (cat. 2)  
 vs. zorgleerling in COOL1 en COOL2 (cat. 3) 

     n.s. 

Groep 2+5 in COOL1, groep 5+8 in COOL2     

• zorgleerling in COOL1, niet in COOL2 (cat. 1)  
 vs. zorgleerling in COOL1 en COOL2 (cat. 3) 

 41,80  ,001   

•  geen zorgleerling in COOL1, wel in COOL2 (cat. 2)  
 vs. zorgleerling in COOL1 en COOL2 (cat. 3) 

   30,26  ,001 

Toelichting: Het aantal problemen kan variëren van 0 tot 10. Het betreft het aantal problemen dat 
volgens de leerkracht minimaal in lichte mate bij de desbetreffende leerling aanwezig is. Voor 
leerlingen in categorie 1 zijn alleen inschattingen uit COOL1 beschikbaar, voor leerlingen in categorie 
2 alleen uit COOL2. 

 

 
Tabel 5  Verschillen in gemiddeld aantal problemen tussen COOL1 en COOL2, volgens 

inschatting van de leerkracht; resultaten van T-toetsen (dezelfde zorgleerlingen, 3 jaar later)  

 Gem. COOL1 Gem. COOL2 T p<

Groep 2 in COOL1, groep 5 in COOL2     

•zorgleerling in COOL1 en COOL2 (cat. 3)  3,58  4,29  5,01 ,001 

Groep 5 in COOL1, groep 8 in COOL2     

•zorgleerling in COOL1 en COOL2 (cat. 3)  3,20  3,77  5,07 ,001 

Groep 2+5 in COOL1, groep 5+8 in 
COOL2 

    

•zorgleerling in COOL1 en COOL2 (cat. 3)  3,36  3,98  7,13 ,001 

Toelichting: Het betreft lerlingen die zowel in COOL1 als in COOL2 als zorgleerling zijn aangemerkt.  
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Tabel 6   Verschillen in gemiddelde zorgzwaarte, volgens inschatting van de leerkracht;  

resultaten van variantieanalyses  

        COOL1         COOL2 

 F p< F p< 

Groep 2 in COOL1, groep 5 in COOL2     

• zorgleerling in COOL1, niet in COOL2 (cat. 1)  
 vs. zorgleerling in COOL1 en COOL2 (cat. 3) 

 21,91  ,001   

•  geen zorgleerling in COOL1, wel in COOL2 (cat. 2)  
 vs. zorgleerling in COOL1 en COOL2 (cat. 3) 

   47,30  ,001 

Groep 5 in COOL1, groep 8 in COOL2     

• zorgleerling in COOL1, niet in COOL2 (cat. 1)  
 vs. zorgleerling in COOL1 en COOL2 (cat. 3) 

 46,28  ,001   

•  geen zorgleerling in COOL1, wel in COOL2 (cat. 2)  
 vs. zorgleerling in COOL1 en COOL2 (cat. 3) 

     n.s. 

Groep 2+5 in COOL1, groep 5+8 in COOL2     

• zorgleerling in COOL1, niet in COOL2 (cat. 1)  
 vs. zorgleerling in COOL1 en COOL2 (cat. 3) 

 66,03  ,001   

•  geen zorgleerling in COOL1, wel in COOL2 (cat. 2)  
 vs. zorgleerling in COOL1 en COOL2 (cat. 3) 

   38,20  ,001 

Toelichting: De zorgzwaarte is de som van de maximale score bij de 6 schalen (5 in COOL1) en de 
scores bij 6 afzonderlijke variabelen (4 typen lichamelijke beperkingen, dyslexie en autisme en 
verwante stoornissen) en spraak-/taalproblematiek in COOL1. Voor leerlingen in categorie 1 zijn 
alleen inschattingen uit COOL1 beschikbaar, voor leerlingen in categorie 2 alleen uit COOL2. 

 

 
Tabel 7   Verschillen in gemiddelde zorgzwaarte tussen COOL1 en COOL2, volgens inschatting 

van de leerkracht; resultaten van T-toetsen (dezelfde zorgleerlingen, 3 jaar later) (n=520)  

 Gem. 
COOL1 

Gem. 
COOL2 

T p< N 

Groep 2 in COOL1, groep 5 in COOL2      

• zorgleerling in COOL1 en COOL2 (cat. 3)  6,20 7,36 3,58 ,001 216 

Groep 5 in COOL1, groep 8 in COOL2      

• zorgleerling in COOL1 en COOL2 (cat. 3)  6,12 6,55 1,69 ,10 (n.s.)   304 

Groep 2+5 in COOL1, groep 5+8 in 
COOL2 

     

• zorgleerling in COOL1 en COOL2 (cat. 3)  6,15 6,88 3,65 ,001 520 

Toelichting: Het betreft leerlingen die zowel in COOL1 als in COOL2 als zorgleerling zijn aangemerkt. 
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Tabel 8   Verschillen tussen vier categorieën leerlingen bij het leerlingprofiel; oordelen over 

prestaties, gedrag en houding; resultaten van variantieanalyses  

 COOL1 COOL2 

 F p< F p<

Groep 2 in COOL1, groep 5 in COOL2 

• Onderpresteren  44,90  ,001  41,88  ,001

• Gedrag  29,75  ,001  20,62  ,001

• Werkhouding  63,38  ,001  80,28  ,001

•  Populariteit  52,70  ,001  50,07  ,001

Groep 5 in COOL1, groep 8 in COOL2 

• Onderpresteren  29,01  ,001  8,58  ,001

• Gedrag  17,57  ,001  6,51  ,001

• Werkhouding  46,57  ,001  54,05  ,001

•  Populariteit  27,86  ,001  25,13  ,001

 

 

Tabel 9   Verschillen tussen COOL1 en COOL2 in oordelen over prestaties, gedrag en houding; 

resultaten van T-toetsen (dezelfde leerlingen, 3 jaar later)  

 T p<

Groep 2 in COOL1, groep 5 in COOL2   

• Onderpresteren 5,99 ,001

• Gedrag 2,41 ,05

• Werkhouding -3,61 ,001

•  Populariteit -9,51 ,001

Groep 5 in COOL1, groep 8 in COOL2 

• Onderpresteren -4,08 ,001

• Gedrag 2,53 ,05

• Werkhouding 3,99 ,001

•  Populariteit 0,83 n.s.
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Tabel 10   Verschillen tussen vier categorieën leerlingen bij het leerlingprofiel; oordelen over 

de relatie leerkracht-leerling; resultaten van variantieanalyses  

         COOL1         COOL2 

Groep 2 in COOL1, groep 5 in COOL2 F p< F p< 

• Afhankelijkheid  38,57  ,001  75,07  ,001 

• Conflict  42,63  ,001  39,77  ,001 

•  Nabijheid  18,22  ,001  4,06  ,01 

Groep 5 in COOL1, groep 8 in COOL2     

• Afhankelijkheid  62,68  ,001  30,14  ,001 

• Conflict  29,93  ,001  15,88  ,001 

•  Nabijheid  4,21  ,01  5,54  ,005 

 

 

Tabel 11  Verschillen tussen COOL1 en COOL2 in oordelen over prestaties, gedrag en houding; 

resultaten van T-toetsen (dezelfde leerlingen, 3 jaar later)  

 T p< 

Groep 2 in COOL1, groep 5 in COOL2   

• Afhankelijkheid  1,53  n.s. 

• Conflict  0,02  n.s. 

•  Nabijheid  -11,41  ,001 

Groep 5 in COOL1, groep 8 in COOL2   

• Afhankelijkheid  -12,72  ,001 

• Conflict  -5,26  ,001 

•  Nabijheid  -4,86  ,001 
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Bijlage 2  Tabellen bij hoofdstuk 3 

Tabel 1   Verschillen tussen vier categorieën leerlingen in cognitieve resultaten; resultaten van 

variantieanalyses  

        COOL1        COOL2 

 F p< F p< 

• Rekenen / wiskunde 2002  32,86  ,001  20,11  ,001 

•  Rekenen / wiskunde LOVS  61,41  ,001  112,51  ,001 

• Begrijpend lezen 1997 / 1998  44,04  ,001  40,84  ,001 

•  Begrijpend lezen LOVS  15,65  ,001  39,99  ,001 

• Leeswoordenschat 1998 /1999  57,42  ,001  20,69  ,001 

•  Technisch lezen (DMT)  115,73  ,001  90,57  ,001 

 

 

Tabel 2   Samenhang tussen zorgzwaarte en cognitieve resultaten; Pearson correlatiecoëffici-

ënten  

 COOL1 COOL2 

 r p< r p< 

• Rekenen / wiskunde 2002  -0,25  ,001  -0,26  ,001 

•  Rekenen / wiskunde LOVS  -0,28  ,001  -0,40  ,001 

• Begrijpend lezen 1997 / 1998  -0,22  ,001  -0,30  ,001 

•  Begrijpend lezen LOVS  -0,22  ,001  -0,27  ,001 

• Leeswoordenschat 1998 /1999  -0,25  ,001  -0,20  ,001 

•  Technisch lezen (DMT)  -0,35  ,001  -0,29  ,001 
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Bijlage 3   Tabellen bij hoofdstuk 8 

Tabel 1  Kengetallen per samenwerkingsverband (77 beoogde nieuwe samenwerkingsverban-

den voor primair onderwijs) 

SWV aantal 

vestig-

ingen

Bao- 

lln. 

Sbao- 

lln. 

So-lln. 

cluster 

3 en 4 

lgf-leerlingen 

bao en sbao 

Ge-

wicht  

0.30 

Ge-

wicht  

1.20 

  aantal % van  

bao+ 

sbao 

% van  

bao- 

lln 

% van  

bao-

lln 

0001 Landelijk Reformatorisch 180 38.351 885 318 443 1,1% 13,9% 0,7% 

2001 Provincie Groningen 365 50.019 1.519 807 600 1,2% 7,7% 3,0% 

2101 Provincie Friesland 495 60.988 2.008 943 503 0,8% 5,7% 2,0% 

2201 Assen e.o. 90 15.414 356 165 201 1,3% 3,4% 1,4% 

2202 Emmen, Borger-Odoorn 88 11.951 332 98 188 1,5% 12,7% 3,1% 

2203 Meppel e.o. 130 17.786 517 235 329 1,8% 8,9% 2,4% 

2301 Almelo e.o. 116 21.980 686 506 353 1,6% 9,0% 3,7% 

2302 Enschede e.o. 177 37.038 1.128 859 420 1,1% 5,3% 4,7% 

2303 Deventer 41 9.473 259 211 131 1,3% 5,7% 6,2% 

2304 Ommen e.o. 108 14.457 369 131 264 1,8% 7,7% 1,9% 

2305 Zwolle e.o. 166 28.679 912 546 488 1,6% 7,0% 2,4% 

2401 Almere 82 21.149 786 217 6 0,0% 5,8% 5,3% 

2402 Noordoostpolder 47 6.730 144 203 92 1,3% 6,8% 4,0% 

2403 Dronten, Lelystad 59 11.629 401 361 155 1,3% 5,7% 6,4% 

2501 Zutphen e.o. 108 16.695 416 317 261 1,5% 5,7% 2,1% 

2502 Winterswijk, Aalten, Oost-

Gelre 
55 8.545 317 91 180 2,0% 6,3% 3,1% 

2503 Doetinchem e.o. 89 14.316 476 262 211 1,4% 7,5% 2,7% 

2504 Duiven e.o. 43 9.233 273 154 73 0,8% 5,3% 1,9% 

2505 Apeldoorn e.o. 81 13.449 561 235 182 1,3% 7,2% 4,3% 

2506 Arnhem e.o. 129 27.202 858 536 225 0,8% 5,7% 4,5% 

2507 Nijmegen e.o. 167 34.570 1.086 727 278 0,8% 6,2% 3,7% 

2508 Culemborg, Tiel e.o. 81 14.162 358 292 94 0,6% 7,3% 5,5% 

2509 Harderwijk e.o. 125 22.117 578 533 290 1,3% 7,3% 3,2% 

2510 Rijn en Gelderse Vallei 134 26.124 698 556 233 0,9% 7,7% 4,8% 

2601 Utrecht stad 103 26.952 418 388 97 0,4% 5,0% 13,4% 

2602 Amersfoort e.o. 120 27.959 807 457 246 0,9% 4,3% 3,9% 

2703 Alkmaar e.o. 105 22.155 378 339 358 1,6% 4,4% 3,2% 

2704 Haarlem, Heemstede e.o. 88 20.043 554 249 173 0,8% 3,3% 5,5% 

2705 Zaanstad e.o. 65 16.527 346 195 148 0,9% 7,5% 6,1% 

2706 Purmerend, Edam-Volendam 

eo 
66 14.052 440 172 98 0,7% 5,8% 2,3% 

2707 Amsterdam en Diemen 245 61.787 1.369 1017 550 0,9% 7,7% 16,6% 

2708 Aalsmeer, Amstelveen e.o. 45 13.656 373 147 115 0,8% 3,0% 2,2% 

2709 Hilversum e.o. 100 24.233 731 247 172 0,7% 2,8% 3,6% 

2710 Haarlemmermeer 67 15.686 441 155 172 1,1% 3,9% 2,3% 

2711 Heemskerk, Beverwijk e.o. 71 17.302 346 281 202 1,1% 6,3% 4,1% 
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Vervolg Tabel 1  Kengetallen per samenwerkingsverband (77 beoogde nieuwe samenwer-

kingsverbanden voor primair onderwijs) 

SWV aantal 

vestig- 

ingen 

Bao- 

lln. 

Sbao- 

lln. 

So-lln. 

cluster 

3 en 4 

lgf-leerlingen 

bao en sbao 

Gewicht  

0.30 

Gewicht  

1.20 

  aantal % van  

bao+ 

sbao 

% van  

bao- lln 

% van  
bao-lln 

2801 Leiden e.o. 82 20.119 336 308 151 0,7% 4,8% 4,1% 

2802 Delft e.o. 82 20.738 354 269 139 0,7% 4,4% 3,8% 

2803 Westland 45 10.991 409 127 63 0,6% 6,9% 3,0% 

2804 Oud-Beijerland e.o. 42 6.909 212 68 40 0,6% 5,1% 1,9% 

2805 Barendrecht, Ridderkerk, 

Albrandswaard 
35 10.640 153 138 72 0,7% 6,3% 3,0% 

2806 Rotterdam 208 48.079 1.422 1104 199 0,4% 10,2% 19,5% 

2807 Schiedam, Vlaardingen, 

Maassluis, Delfland 
58 15.126 308 267 56 0,4% 11,6% 12,8% 

2808 Voorne-Putten/Rozenburg 71 13.919 399 367 78 0,5% 9,8% 3,3% 

2809 Papendrecht, Sliedrecht e.o. 45 12.193 311 174 87 0,7% 7,6% 4,5% 

2810 Dordrecht 44 10.165 335 172 94 0,9% 8,9% 10,4% 

2811 Middelharnis, Oostflakkee e.o. 33 4.640 157 50 50 1,0% 8,3% 1,4% 

2812 Katwijk, Noordwijk e.o. 73 16.992 387 320 97 0,6% 7,1% 2,0% 

2813 Alphen a/d Rijn e.o. 59 11.947 202 174 116 1,0% 4,9% 2,8% 

2814 Gouda, Waddinxveen e.o. 89 18.597 389 252 149 0,8% 8,0% 6,6% 

2815 Den Haag e.o. 190 53.383 1.200 782 224 0,4% 6,3% 14,8% 

2816 Gorinchem, Giessenlanden e.o. 98 16.996 279 195 138 0,8% 9,8% 4,1% 

2817 Zoetermeer 45 10.948 451 147 77 0,7% 5,5% 4,3% 

2818 Capelle a/d IJssel e.o. 35 9.372 360 222 79 0,8% 7,2% 4,6% 

2901 Middelburg, Vlissingen, Veere 50 8.664 243 131 84 0,9% 8,3% 4,5% 

2902 Goes, Schouwen-Duiveland e.o. 100 11.213 344 220 139 1,2% 8,0% 3,2% 

2903 Hulst, Sluis, Terneuzen 73 7.867 240 77 125 1,5% 9,5% 3,5% 

3001 Bergen op Zoom e.o. 45 9.239 229 201 66 0,7% 8,3% 7,2% 

3002 Moerdijk, Roosendaal e.o. 78 14.497 434 317 142 1,0% 8,6% 5,8% 

3003 Breda e.o. 139 35.217 838 778 350 1,0% 6,5% 4,9% 

3004 Tilburg e.o. 92 23.482 926 494 458 1,9% 7,7% 5,8% 

3005 Den Bosch e.o. 123 28.638 617 481 273 0,9% 6,8% 4,9% 

3006 Oss e.o. 104 22.281 718 466 253 1,1% 7,8% 3,8% 

3007 Eindhoven e.o. 82 21.775 593 392 336 1,5% 7,0% 7,5% 

3008 Helmond e.o. 125 27.078 854 416 493 1,8% 7,9% 4,4% 

3009 Valkenswaard, Veldhoven e.o. 88 17.815 363 223 356 2,0% 5,3% 1,9% 

3010 Waalwijk e.o. 58 10.931 298 159 194 1,7% 8,1% 3,4% 

3101 Venlo, Venray e.o. 124 24.704 702 487 319 1,3% 6,6% 4,5% 

3102 Roermond e.o. 72 13.141 509 403 122 0,9% 7,1% 5,1% 

3103 Weert, Nederweert 28 5.345 165 136 72 1,3% 5,7% 3,8% 

3104 Sittard-Geleen e.o. 56 11.224 413 311 99 0,9% 7,2% 4,1% 

3105 Maastricht e.o. 78 13.297 539 402 125 0,9% 5,3% 4,7% 

3106 Heerlen e.o. 84 17.378 627 541 104 0,6% 10,7% 4,2% 
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Tabel 2   Omvang van de nieuwe samenwerkingsverbanden en aandeel leerlingen in 

speciaal basisonderwijs, in cluster 3 en 4 en lgf-leerlingen 

  Bao+sbo % sbo % so % lgf % sbo+so 

0001 Landelijk Reformatorisch  39.236 2,26% 0,81% 1,10% 3,04% 

2001 Provincie Groningen  51.538 2,95% 1,57% 1,20% 4,44% 

2101 Provincie Friesland  62.996 3,19% 1,50% 0,80% 4,62% 

2201 Assen e.o.  15.770 2,26% 1,05% 1,30% 3,27% 

2202 Emmen, Borger-Odoorn  12.283 2,70% 0,80% 1,50% 3,47% 

2203 Meppel e.o.  18.303 2,82% 1,28% 1,80% 4,06% 

2301 Almelo e.o.  22.666 3,03% 2,23% 1,60% 5,14% 

2302 Enschede e.o.  38.166 2,96% 2,25% 1,10% 5,09% 

2303 Deventer  9.732 2,66% 2,17% 1,30% 4,73% 

2304 Ommen e.o.  14.826 2,49% 0,88% 1,80% 3,34% 

2305 Zwolle e.o.  29.591 3,08% 1,85% 1,60% 4,84% 

2401 Almere  21.935 3,58% 0,99% 0,00% 4,53% 

2402 Noordoostpolder  6.874 2,09% 2,95% 1,30% 4,90% 

2403 Dronten, Lelystad  12.030 3,33% 3,00% 1,30% 6,15% 

2501 Zutphen e.o.  17.111 2,43% 1,85% 1,50% 4,21% 

2502 Winterswijk, Aalten, Oost-Gelre  8.862 3,58% 1,03% 2,00% 4,56% 

2503 Doetinchem e.o.  14.792 3,22% 1,77% 1,40% 4,90% 

2504 Duiven e.o.  9.506 2,87% 1,62% 0,80% 4,42% 

2505 Apeldoorn e.o.  14.010 4,00% 1,68% 1,30% 5,59% 

2506 Arnhem e.o.  28.060 3,06% 1,91% 0,80% 4,87% 

2507 Nijmegen e.o.  35.656 3,05% 2,04% 0,80% 4,98% 

2508 Culemborg, Tiel e.o.  14.520 2,47% 2,01% 0,60% 4,39% 

2509 Harderwijk e.o.  22.695 2,55% 2,35% 1,30% 4,78% 

2510 Rijn en Gelderse Vallei  26.822 2,60% 2,07% 0,90% 4,58% 

2601 Utrecht stad  27.370 1,53% 1,42% 0,40% 2,90% 

2602 Amersfoort e.o.  28.766 2,81% 1,59% 0,90% 4,33% 

2603 Utrechtse Heuvelrug e.o.  18.555 2,17% 1,75% 0,80% 3,86% 

2604 Woerden, De Ronde Venen e.o.  18.024 1,69% 1,00% 0,70% 2,66% 

2605 Lopik, Nieuwegein e.o.  18.699 3,56% 1,24% 0,80% 4,74% 

2701 Den Helder e.o.  15.455 1,62% 1,11% 1,60% 2,70% 

2702 Drechterland, Enkhuizen e.o.  20.925 3,47% 0,86% 1,40% 4,29% 

2703 Alkmaar e.o.  22.533 1,68% 1,50% 1,60% 3,13% 

2704 Haarlem, Heemstede e.o.  20.597 2,69% 1,21% 0,80% 3,85% 

2705 Zaanstad e.o.  16.873 2,05% 1,16% 0,90% 3,17% 

2706 Purmerend, Edam-Volendam e.o.  14.492 3,04% 1,19% 0,70% 4,17% 

2707 Amsterdam en Diemen  63.156 2,17% 1,61% 0,90% 3,72% 

2708 Aalsmeer, Amstelveen e.o.  14.029 2,66% 1,05% 0,80% 3,67% 

2709 Hilversum e.o.  24.964 2,93% 0,99% 0,70% 3,88% 

2710 Haarlemmermeer  16.127 2,73% 0,96% 1,10% 3,66% 

2711 Heemskerk, Beverwijk e.o.  17.648 1,96% 1,59% 1,10% 3,50% 

2801 Leiden e.o.  20.455 1,64% 1,51% 0,70% 3,10% 

2802 Delft e.o.  21.092 1,68% 1,28% 0,70% 2,92% 

2803 Westland  11.400 3,59% 1,11% 0,60% 4,65% 

2804 Oud-Beijerland e.o.  7.121 2,98% 0,95% 0,60% 3,89% 

2805 Barendrecht Ridderkerk 

Albr.waard 
 10.793 

1,42% 1,28% 0,70% 2,66% 
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Vervolg Tabel 2   Omvang van de nieuwe samenwerkingsverbanden en aandeel leerlingen in 

speciaal basisonderwijs, in cluster 3 en 4 en lgf-leerlingen 

  Bao+sbo % sbo % so % lgf % sbo+so 

2806 Rotterdam  49.501 2,87% 2,23% 0,40% 4,99% 

2807 Schiedam Vlaard. Maassl. 

Delfland 
 15.434 2,00% 1,73% 0,40% 3,66% 

2808 Voorne-Putten/Rozenburg  14.318 2,79% 2,56% 0,50% 5,22% 

2809 Papendrecht, Sliedrecht e.o.  12.504 2,49% 1,39% 0,70% 3,83% 

2810 Dordrecht  10.500 3,19% 1,64% 0,90% 4,75% 

2811 Middelharnis, Oostflakkee e.o.  4.797 3,27% 1,04% 1,00% 4,27% 

2812 Katwijk, Noordwijk e.o.  17.379 2,23% 1,84% 0,60% 3,99% 

2813 Alphen a/d Rijn e.o.  12.149 1,66% 1,43% 1,00% 3,05% 

2814 Gouda, Waddinxveen e.o.  18.986 2,05% 1,33% 0,80% 3,33% 

2815 Den Haag e.o.  54.583 2,20% 1,43% 0,40% 3,58% 

2816 Gorinchem, Giessenlanden e.o.  17.275 1,62% 1,13% 0,80% 2,71% 

2817 Zoetermeer  11.399 3,96% 1,29% 0,70% 5,18% 

2818 Capelle a/d IJssel e.o.  9.732 3,70% 2,28% 0,80% 5,85% 

2901 Middelburg, Vlissingen, Veere  8.907 2,73% 1,47% 0,90% 4,14% 

2902 Goes, Schouwen-Duivenland e.o.  11.557 2,98% 1,90% 1,20% 4,79% 

2903 Hulst, Sluis, Terneuzen  8.107 2,96% 0,95% 1,50% 3,87% 

3001 Bergen op Zoom e.o.  9.468 2,42% 2,12% 0,70% 4,45% 

3002 Moerdijk, Roosendaal e.o.  14.931 2,91% 2,12% 1,00% 4,93% 

3003 Breda e.o.  36.055 2,32% 2,16% 1,00% 4,39% 

3004 Tilburg e.o.  24.408 3,79% 2,02% 1,90% 5,70% 

3005 Den Bosch e.o.  29.255 2,11% 1,64% 0,90% 3,69% 

3006 Oss e.o.  22.999 3,12% 2,03% 1,10% 5,05% 

3007 Eindhoven e.o.  22.368 2,65% 1,75% 1,50% 4,33% 

3008 Helmond e.o.  27.932 3,06% 1,49% 1,80% 4,48% 

3009 Valkenswaard, Veldhoven e.o.  18.178 2,00% 1,23% 2,00% 3,18% 

3010 Waalwijk e.o.  11.229 2,65% 1,42% 1,70% 4,01% 

3101 Venlo, Venray e.o.  25.406 2,76% 1,92% 1,30% 4,59% 

3102 Roermond e.o.  13.650 3,73% 2,95% 0,90% 6,49% 

3103 Weert, Nederweert  5.510 2,99% 2,47% 1,30% 5,33% 

3104 Sittard-Geleen e.o.  11.637 3,55% 2,67% 0,90% 6,06% 

3105 Maastricht e.o.  13.836 3,90% 2,91% 0,90% 6,61% 

3106 Heerlen e.o.  18.005 3,48% 3,00% 0,60% 6,30% 

Toelichting: De percentages zijn berekend over het totale aantal leerlingen in het basisonderwijs en 
het speciaal basisonderwijs. Het percentage sbo+so is berekend over het aantal leerlingen in bao, sbo 
en cluster 3 en 4 samen (voor zover aan het swv toegerekend)  
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Tabel 3  Het aandeel beoordelingen per SWV dat de Inspectie van het onderwijs gaf bij een 

toezichtbezoek in het kader van een toezichtarrangement 

 

totaal 

aantal 

vesti-

gingen 

per SWV

Leerlingen met 

specifieke 

onderwijsbehoef-

ten ontwikkelen 

zich naar hun 

mogelijkheden

leraren stemmen 

aangeboden 

leerinhouden af 

op verschillen in 

ontwikkeling 

tussen leerlingen

leraren volgen 

en analyseren 

systematisch 

voortgang in 

ontwikkeling 

van leerlingen

school voert 

zorg planmatig 

uit

  aantal 

beoor-

deeld

arrange-

ment

aantal 

beoor-

deeld

arrange-

ment

aantal 

beoor-

deeld

arran-

ge-

ment

aantal 

beoor-

deeld

arran-

ge-

ment

    0001 Landelijk 

Reformatorisch 
99 48 33,3% 44 52,3% 47 59,6% 95 33,7%

2001 Provincie Groningen 240 126 53,2% 107 75,7% 121 78,5% 239 43,9%

2101 Provincie Friesland 334 153 49,7% 152 58,6% 161 60,9% 333 39,9%

2201 Assen e.o. 57 31 38,7% 22 63,6% 21 61,9% 57 36,8%

2202 Emmen, Borger-Odoorn 62 33 39,4% 31 58,1% 32 59,4% 62 37,1%

2203 Meppel e.o. 95 53 18,9% 33 54,5% 34 55,9% 95 23,2%

2301 Almelo e.o. 60 27 18,5% 20 40,0% 21 42,9% 60 16,7%

2302 Enschede e.o. 108 45 11,1% 28 46,4% 28 46,4% 108 13,9%

2303 Deventer 19 13 53,8% 7 100,0% 7 85,7% 19 42,1%

2304 Ommen e.o. 80 38 26,3% 31 54,8% 30 53,3% 80 25,0%

2305 Zwolle e.o. 107 51 13,7% 36 66,7% 37 67,6% 107 25,2%

2401 Almere 51 32 84,4% 37 97,3% 41 97,6% 51 82,4%

2402 Noordoostpolder 23 15 20,0% 8 62,5% 8 62,5% 23 21,7%

2403 Dronten, Lelystad 38 31 54,8% 22 81,8% 21 90,5% 38 60,5%

2501 Zutphen e.o. 81 44 27,3% 28 46,4% 26 42,3% 81 18,5%

2502 Winterswijk, Aalten, 

Oost Gelre 
43 28 7,1% 10 70,0% 11 63,6% 43 16,3%

2503 Doetinchem e.o. 62 38 10,5% 12 50,0% 13 46,2% 62 12,9%

2504 Duiven e.o. 33 14 21,4% 9 77,8% 9 77,8% 33 21,2%

2505 Apeldoorn e.o. 42 18 0,0% 8 25,0% 7 28,6% 42 4,8%

2506 Arnhem e.o. 73 46 34,8% 34 55,9% 37 59,5% 70 32,9%

2507 Nijmegen e.o. 120 82 35,4% 62 62,9% 62 62,9% 118 35,6%

2508 Culemborg, Tiel e.o. 53 31 29,0% 22 50,0% 23 60,9% 53 30,2%

2509 Harderwijk e.o. 78 48 8,3% 21 42,9% 22 45,5% 75 13,3%

2510 Rijn en Gelderse Vallei 69 38 21,1% 29 37,9% 33 45,5% 68 23,5%

2601 Utrecht stad 51 23 47,8% 21 61,9% 27 74,1% 51 43,1%

2602 Amersfoort e.o. 56 24 37,5% 29 51,7% 33 60,6% 56 39,3%

2603 Utrechtse Heuvelrug 

e.o. 
43 23 39,1% 19 52,6% 21 57,1% 41 31,7%

2604 Woerden, De Ronde 

Venen e.o. 
34 13 30,8% 11 54,5% 11 63,6% 32 28,1%

2605 Lopik, Nieuwegein e.o. 42 25 32,0% 19 52,6% 22 59,1% 41 34,1%

2701 Den Helder e.o. 68 46 50,0% 37 67,6% 40 70,0% 68 51,5%

2702 Drechterland, Enkhuizen 

e.o. 
65 49 36,7% 36 63,9% 38 65,8% 65 40,0%

2703 Alkmaar e.o. 65 44 27,3% 22 59,1% 24 62,5% 65 33,8%

2704 Haarlem, Heemstede 

e.o. 
42 17 64,7% 19 57,9% 21 66,7% 41 46,3%
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Vervolg Tabel 3  Het aandeel beoordelingen per SWV dat de Inspectie van het onderwijs gaf bij 

een toezichtbezoek in het kader van een toezichtarrangement 

 

totaal 

aantal 

vesti-

gingen 

per SWV

Leerlingen met 

specifieke 

onderwijsbehoef-

ten ontwikkelen 

zich naar hun 

mogelijkheden

leraren stemmen 

aangeboden 

leerinhouden af 

op verschillen in 

ontwikkeling 

tussen leerlingen

leraren volgen 

en analyseren 

systematisch 

voortgang in 

ontwikkeling 

van leerlingen

school voert 

zorg plan-

matig uit

  aantal 

beoor-

deeld

arran-

ge-

ment

aantal 

beoor-

deeld

arran-

gement

aantal 

beoor-

deeld

arran-

ge-

ment

aantal 

beoor-

deeld

arran-

gement

  
2705 Zaanstad e.o. 28 16 56,3% 11 63,6% 18 77,8% 25 56,0%

2706 Purmerend, Edam-

Volendam e.o. 
40 15 33,3% 18 77,8% 20 80,0% 39 41,0%

2707 Amsterdam en Diemen 138 88 61,4% 74 74,3% 86 79,1% 133 57,1%

2708 Aalsmeer, Amstelveen 

e.o. 
19 8 25,0% 8 37,5% 7 42,9% 18 27,8%

2709 Hilversum e.o. 38 14 42,9% 25 44,0% 26 50,0% 38 34,2%

2710 Haarlemmermeer 22 10 60,0% 9 77,8% 12 83,3% 21 66,7%

2711 Heemskerk, Beverwijk 

e.o. 
48 33 36,4% 15 60,0% 20 70,0% 48 35,4%

2801 Leiden e.o. 37 21 28,6% 14 42,9% 18 55,6% 35 25,7%

2802 Delft e.o. 49 30 20,0% 22 40,9% 24 50,0% 49 28,6%

2803 Westland 26 16 18,8% 11 45,5% 12 50,0% 26 23,1%

2804 Oud-Beijerland e.o. 29 15 46,7% 12 75,0% 12 75,0% 28 39,3%

2805 Barendrecht, Ridderkerk, 

Albrandswaard 
20 14 64,3% 13 69,2% 15 73,3% 19 57,9%

2806 Rotterdam 128 82 54,9% 62 62,9% 84 73,8% 124 54,0%

2807 Schiedam, Vlaardingen, 

Maassluis, Delfland 
35 20 60,0% 23 73,9% 23 87,0% 35 65,7%

2808 Voorne-

Putten/Rozenburg 
44 23 87,0% 29 93,1% 33 93,9% 44 72,7%

2809 Papendrecht, Sliedrecht 

e.o. 
22 13 23,1% 13 38,5% 14 42,9% 22 27,3%

2810 Dordrecht 30 20 35,0% 14 71,4% 14 71,4% 29 37,9%

2811 Middelharnis, 

Oostflakkee e.o. 
24 12 33,3% 13 84,6% 13 84,6% 23 47,8%

2812 Katwijk, Noordwijk e.o. 40 17 35,3% 18 22,2% 24 41,7% 38 26,3%

2813 Alphen a/d Rijn e.o. 32 16 25,0% 12 16,7% 18 44,4% 31 25,8%

2814 Gouda, Waddinxveen 

e.o. 
51 35 22,9% 14 50,0% 16 68,8% 51 31,4%

2815 Den Haag e.o. 107 62 59,7% 53 73,6% 72 83,3% 104 60,6%

2816 Gorinchem, 

Giessenlanden e.o. 
57 36 27,8% 21 57,1% 21 61,9% 56 25,0%

2817 Zoetermeer 27 18 33,3% 9 66,7% 11 81,8% 27 44,4%

2818 Cappelle a/d IJssel e.o. 21 14 28,6% 9 22,2% 12 50,0% 21 33,3%
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Vervolg Tabel 3  Het aandeel beoordelingen per SWV dat de Inspectie van het onderwijs gaf bij 

een toezichtbezoek in het kader van een toezichtarrangement 

totaal 

aantal 

vestigin-

gen per 

SWV

Leerlingen met 

specifieke 

onderwijsbe-

hoeften 

ontwikkelen 

zich naar hun 

mogelijkheden

leraren stemmen 

aangeboden 

leerinhouden af 

op verschillen in 

ontwikkeling 

tussen leerlingen

leraren volgen 

en analyseren 

systematisch 

voortgang in 

ontwikkeling 

van leerlingen

school voert 

zorg plan-matig 

uit

 aantal 

beoor-

deeld

arran-

ge-

ment

aantal 

beoor-

deeld

arrange-

ment

aantal 

beoor-

deeld

arrange

ment

aantal 

beoor-

deeld

arran-

gement

  2901 Middelburg, Vlissingen, 

Veere 

25 11 54,5% 13 69,2% 14 71,4% 24 45,8%

2902 Goes, Schouwen-

Duivenland e.o. 

56 21 42,9% 30 53,3% 30 53,3% 55 34,5%

2903 Hulst, Sluis, Terneuzen 32 9 55,6% 16 50,0% 16 50,0% 31 38,7%

3001 Bergen op Zoom e.o. 33 15 53,3% 14 92,9% 14 92,9% 32 46,9%

3002 Moerdijk, Roosendaal 

e.o. 

60 26 30,8% 18 66,7% 17 64,7% 57 24,6%

3003 Breda e.o. 84 42 28,6% 29 48,3% 29 51,7% 81 22,2%

3004 Tilburg e.o. 57 37 32,4% 24 58,3% 23 60,9% 54 31,5%

3005 Den Bosch e.o. 67 41 34,1% 25 64,0% 25 64,0% 66 33,3%

3006 Oss e.o. 68 50 28,0% 27 66,7% 29 69,0% 67 31,3%

3007 Eindhoven e.o. 45 31 35,5% 23 52,2% 23 52,2% 44 34,1%

3008 Helmond e.o. 71 40 35,0% 29 58,6% 29 62,1% 67 28,4%

3009 Valkenswaard, 

Veldhoven e.o. 

49 26 42,3% 25 88,0% 24 87,5% 48 45,8%

3010 Waalwijk e.o. 38 18 27,8% 11 72,7% 11 72,7% 37 24,3%

3101 Venlo, Venray e.o. 76 47 46,8% 44 68,2% 44 68,2% 74 41,9%

3102 Roermond e.o. 40 18 33,3% 15 60,0% 16 62,5% 37 27,0%

3103 Weert, Nederweert 16 9 33,3% 4 100,0% 4 100,0% 15 26,7%

3104 Sittard-Geleen e.o. 32 22 9,1% 8 37,5% 8 37,5% 32 12,5%

3105 Maastricht e.o. 47 18 38,9% 22 72,7% 22 72,7% 46 34,8%

3106 Heerlen e.o. 42 17 52,9% 22 68,2% 22 68,2% 40 40,0%
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Tabel 4   Aantal onderwijslocaties per samenwerkingsverband dat door de Inspectie van het 

onderwijs is beoordeeld en percentage daarvan dat voldoende scoort op de kwaliteitsindicato-

ren 

SWV Totaal 

aantal 

vesti-

gingen 

Leerlingen met 

specifieke 

onderwijsbe-

hoeften 

ontwikkelen 

zich naar hun 

mogelijkheden.

Leraren stemmen 

aangeboden 

leerinhoud af op 

verschillen in 

ontwikkeling 

tussen leerlingen

Leraren 

volgen en 

analyseren 

systematisch 

voortgang in 

ontwikkeling 

van leerlingen 

School voert 

zorg 

planmatig 

uit

 Beoor-

deeld 

vol-

doende

Beoor-

deeld

vol-

doende

Beoor-

deeld

vol-

doen

de 

be-

oor-

deeld

vol-

doen-

de 

0001 Landelijk Reformat. 180 51 33% 44 98% 51 86% 99 84% 

2001 Prov. Groningen 365 126 40% 107 92% 125 33% 239 51% 

2101 Prov. Friesland 495 153 48% 152 92% 176 48% 333 55% 

2201 Assen e.o. 90 31 48% 22 86% 27 26% 57 61% 

2202 Emmen, Borger-Odoorn 88 33 73% 31 100% 34 71% 62 84% 

2203 Meppel e.o. 130 53 68% 33 100% 36 78% 95 83% 

2301 Almelo e.o. 116 27 56% 20 100% 21 86% 60 77% 

2302 Enschede e.o. 177 45 62% 28 100% 28 89% 108 75% 

2303 Deventer 41 13 38% 8 75% 7 86% 19 68% 

2304 Ommen e.o. 108 38 63% 31 97% 30 70% 80 74% 

2305 Zwolle e.o. 166 51 39% 36 89% 39 59% 107 76% 

2401 Almere 82 32 19% 37 84% 42 26% 51 51% 

2402 Noordoostpolder 47 15 67% 8 100% 8 50% 23 91% 

2403 Dronten, Lelystad 59 31 26% 22 95% 24 58% 38 66% 

2501 Zutphen e.o. 108 44 39% 28 96% 26 62% 81 68% 

2502 Winterswijk, Aalten, Oost-

Gelre 
55 28 61% 11 100% 11 91% 43 84% 

2503 Doetinchem e.o. 89 38 39% 13 85% 13 92% 62 77% 

2504 Duiven e.o. 43 14 36% 9 89% 9 44% 33 64% 

2505 Apeldoorn e.o. 81 18 44% 8 100% 8 63% 42 79% 

2506 Arnhem e.o. 129 48 33% 35 100% 38 50% 73 67% 

2507 Nijmegen e.o. 167 84 15% 62 98% 62 71% 120 74% 

2508 Culemborg, Tiel e.o. 81 31 45% 22 91% 26 69% 53 72% 

2509 Harderwijk e.o. 125 51 29% 21 95% 22 45% 78 74% 

2510 Rijn en Gelderse Vallei 134 39 33% 29 100% 33 52% 69 75% 

2601 Utrecht stad 103 23 9% 21 100% 28 18% 51 59% 

2602 Amersfoort e.o. 120 24 25% 29 93% 35 51% 56 68% 

2603 Utrechtse Heuvelrug e.o. 88 25 16% 19 95% 22 68% 43 74% 

2604 Woerden, De Ronde Venen 

e.o. 
86 13 46% 11 91% 13 62% 34 88% 

2605 Lopik, Nieuwegein e.o. 81 25 12% 19 89% 22 50% 41 59% 

2701 Den Helder e.o. 93 46 15% 37 86% 41 46% 68 47% 

2702 Drechterland, Enkhuizen e.o. 101 49 16% 36 97% 39 28% 65 32% 

2703 Alkmaar e.o. 105 44 5% 22 91% 26 54% 65 40% 
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Vervolg Tabel 4  Aantal onderwijslocaties per samenwerkingsverband dat door de Inspectie 

van het onderwijs is beoordeeld en percentage daarvan dat voldoende scoort op de 

kwaliteitsindicatoren 

SWV 

 

Totaal 

aantal 

vesti- 

gingen 

Leerlingen met 

specifieke 

onderwijsbehoef-

ten ontwikkelen 

zich naar hun 

mogelijkheden. 

Leraren stemmen 

aangeboden 

leerinhoud af op 

verschillen in 

ontwikkeling 

tussen leerlingen 

Leraren volgen 

en analyseren 

systematisch 

voortgang in 

ontwikkeling 

van leerlingen 

School 

voert zorg 

planmatig 

uit 

   Beoor-

deeld 

vol-

doende 

Beoor-

deeld 

vol-

doende 

Beoor-

deeld 

vol-

doende 

be-

oor-

deeld 

vol-

doen

de 

2704 Haarlem, Heemstede e.o. 88 18 17% 19 100% 22 55% 42 79% 

2705 Zaanstad e.o. 65 17 12% 11 91% 18 17% 27 44% 

2706 Purmerend, Edam-Volendam 

e.o. 
66 16 31% 18 89% 20 25% 40 40% 

2707 Amsterdam en Diemen 245 91 5% 74 89% 94 47% 137 47% 

2708 Aalsmeer, Amstelveen e.o. 45 8 25% 8 88% 10 50% 19 79% 

2709 Hilversum e.o. 100 14 7% 25 100% 27 52% 38 63% 

2710 Haarlemmermeer 67 11 27% 9 78% 14 43% 22 86% 

2711 Heemskerk, Beverwijk e.o. 71 33 15% 15 100% 22 55% 48 46% 

2801 Leiden e.o. 82 22 23% 14 86% 18 17% 36 56% 

2802 Delft e.o. 82 30 37% 22 100% 26 81% 49 76% 

2803 Westland 45 16 31% 11 73% 12 75% 26 73% 

2804 Oud-Beijerland e.o. 42 15 20% 12 100% 13 31% 29 72% 

2805 Barendrecht, Ridderkerk, 

Albrandswaard 
35 15 27% 13 100% 15 80% 20 75% 

2806 Rotterdam 208 86 19% 62 95% 90 63% 128 74% 

2807 Schiedam, Vlaardingen, 

Maassluis, Delfland 
58 20 15% 23 100% 28 71% 35 60% 

2808 Voorne-Putten/Rozenburg 71 23 17% 29 93% 34 76% 44 52% 

2809 Papendrecht, Sliedrecht e.o. 45 13 23% 13 92% 14 57% 22 82% 

2810 Dordrecht 44 21 29% 14 100% 14 43% 30 57% 

2811 Middelharnis, Oostflakkee 

e.o. 
33 12 17% 13 100% 13 85% 24 79% 

2812 Katwijk, Noordwijk e.o. 73 19 11% 18 89% 24 58% 40 70% 

2813 Alphen a/d Rijn e.o. 59 17 0% 12 100% 18 72% 32 75% 

2814 Gouda, Waddinxveen e.o. 89 35 74% 14 100% 19 79% 51 80% 

2815 Den Haag e.o. 190 63 32% 53 79% 74 43% 107 65% 

2816 Gorinchem, Giessenlanden 

e.o. 
98 37 22% 21 95% 23 70% 57 82% 

2817 Zoetermeer 45 18 11% 9 100% 12 42% 27 63% 

2818 Capelle a/d IJssel e.o. 35 14 21% 9 100% 14 50% 21 76% 
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Vervolg Tabel 4  Aantal onderwijslocaties per samenwerkingsverband dat door de Inspectie 

van het onderwijs is beoordeeld en percentage daarvan dat voldoende scoort op de 

kwaliteitsindicatoren 

SWV 

 

Totaal 

aantal 

vesti- 

gingen  

Leerlingen met 

specifieke on-

derwijsbehoef-

ten ontwikkelen 

zich naar hun 

mogelijkheden. 

Leraren stem-

men aangebo-

den leerinhoud af 

op verschillen in 

ontwikkeling 

tussen leerlingen 

Leraren volgen 

en analyseren 

systematisch 

voortgang in 

ontwikkeling 

van leerlingen 

School voert 

zorg planmatig 

uit 

   Beoor-

deeld 

vol-

doende 

Beoor-

deeld 

vol-

doende 

Beor-

deeld 

vol-

doende 

beoor-

deeld 

vol-

doende 

2901 Middelburg, 

Vlissingen, Veere 
50 12 58% 13 92% 15 80% 25 80% 

2902 Goes, Schouwen-

Duiveland e.o. 
100 22 41% 30 100% 32 81% 56 82% 

2903 Hulst, Sluis, 

Terneuzen 
73 9 78% 16 88% 18 94% 32 91% 

3001 Bergen op Zoom 

e.o. 
45 15 40% 14 100% 16 88% 33 82% 

3002 Moerdijk, 

Roosendaal e.o. 
78 28 43% 18 89% 17 71% 60 70% 

3003 Breda e.o. 139 45 11% 29 93% 31 58% 84 68% 

3004 Tilburg e.o. 92 39 8% 24 83% 27 81% 57 60% 

3005 Den Bosch e.o. 123 42 10% 25 88% 28 64% 67 72% 

3006 Oss e.o. 104 50 12% 27 96% 30 80% 68 76% 

3007 Eindhoven e.o. 82 32 19% 23 91% 25 72% 45 73% 

3008 Helmond e.o. 125 44 16% 29 97% 31 74% 71 70% 

3009 Valkenswaard, 

Veldhoven e.o. 
88 27 19% 25 80% 24 71% 49 65% 

3010 Waalwijk e.o. 58 19 5% 11 100% 12 67% 38 71% 

3101 Venlo, Venray e.o. 124 48 8% 44 91% 45 73% 76 76% 

3102 Roermond e.o. 72 21 14% 15 93% 16 88% 40 78% 

3103 Weert, Nederweert 28 10 10% 4 100% 4 50% 16 75% 

3104 Sittard-Geleen e.o. 56 22 18% 8 100% 9 100% 32 94% 

3105 Maastricht e.o. 78 19 11% 22 91% 22 86% 47 68% 

3106 Heerlen e.o. 84 17 29% 22 86% 23 87% 42 93% 
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Bijlage 4   Samenvatting onderzoek COOL Speciaal 

In het inhoudelijke rapport van het onderzoek COOL Speciaal (Ledoux e.a., 

2012b) worden voor het eerst systematische vergelijkingen gemaakt tussen 

zorgleerlingen in het regulier basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en 

SO-scholen in cluster 3 en cluster 4, met gebruikmaking van de data van  

COOL5-18 en COOL Speciaal. Hier vatten we de uitkomsten van het onderzoek 

per onderzoeksvraag samen. 

 

1. Hoeveel zorgleerlingen bevinden zich in 2011 in welk type voorzieningen? 

Landelijk gezien ligt het aandeel leerlingen in de basisschoolleeftijd dat het 

SBO en het SO bezoekt tussen 4 en 5 procent. Verder beschikt ruim 1 procent 

van de leerlingen in het regulier basisonderwijs over een rugzak (leerlingge-

bonden financiering). Dit blijkt echter maar een fractie te zijn van het aantal 

leerlingen dat door leerkrachten in het regulier basisonderwijs als zorgleerling 

ervaren wordt. In 2011 behoort bijna 25% van alle leerlingen in het 

basisonderwijs volgens hun leerkracht tot de groep zorgleerlingen, uitgaande 

van de volgende definitie: 

- leerlingen voor wie een individueel handelingsplan bestaat, en/of 

- leerlingen voor wie een specifieke aanpak of extra hulp nodig is, en/of 

- leerlingen die een specifiek probleem of beperking hebben.  

 

In eerder cohortonderzoek werd een soortgelijk percentage gevonden, en ook 

in internationaal onderzoek komt naar voren dat leerkrachten ongeveer een 

kwart van hun leerlingen als zorgleerling beschouwen. Dit beeld lijkt dus 

tamelijk constant. Duidelijk is daarmee dat de groep die volgens leerkrachten 

iets extra’s nodig heeft veel groter is dan alleen de leerlingen die leerlingge-

bonden financiering ontvangen of op een andere manier objectief te traceren 

zijn.  

 

2.  Is er op basis van relevante leerlingkenmerken een typologie te maken van 

zorgleerlingen in het onderwijs?  

De zoektocht naar een bruikbare typologie is een centraal onderdeel geweest in 

dit onderzoek. Het is mogelijk gebleken om op basis van via het zorgprofiel 

gemeten leerlingkenmerken inhoudelijk zinvolle typen problemen te 

onderscheiden, deels ondersteund door factoranalyses.  Toepassing daarvan 

heeft laten zien dat er bij zorgleerlingen in alle onderwijssettingen sprake is 

van heel veel combinaties van problemen. Een leerling heeft niet óf een 
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leerachterstand, óf een gedragsprobleem, óf een communicatieve beperking, óf 

een verstandelijke beperking: heel vaak gaat dit allemaal samen, vooral in het 

SBO en SO.  Ter illustratie: in het SBO heeft rond 60% van de leerlingen volgens 

hun leerkracht vijf verschillende soorten problemen of meer, in cluster 4 is dat 

70% en in cluster 3 is dat 90%.  

Het is vervolgens gelukt om ook voor combinaties van problemen nog een 

zinvolle typologie te maken. Het werken daarmee in analyses is echter lastig 

gebleken, omdat het aantal leerlingen per combinatie al gauw te klein wordt 

voor bijvoorbeeld vergelijkingen tussen schoolsoorten. 

Een complicerend element bij dit alles is dat het niet alleen gaat om welke 

problemen een leerling heeft, maar ook in welke mate dat het geval is. Er is 

daarom ook gekeken naar de ernst van de problematiek, volgens een indeling 

licht-matig-ernstig. Voor de afzonderlijke typen problemen hebben we 

daarvoor een goede maat kunnen construeren.. De resultaten daarvan laten 

zien dat voor vrijwel elk type probleem het regulier basisonderwijs te maken 

heeft met lichtere problemen dan het SBO en het SO en dat binnen het SBO en 

het SO de zwaarste problemen gerapporteerd worden in cluster 3, daarna in 

cluster 4 en daarna in het SBO. De verschillen tussen regulier onderwijs en 

vooral de clusters 3 en 4 zijn soms fors. Zo heeft van de zorgleerlingen in het 

basisonderwijs 9% in ernstige mate externaliserende gedragsproblemen en in 

cluster 4 is dat 32%.  Een ander voorbeeld: in cluster 3 heeft 34% van de 

leerlingen in ernstige mate communicatieproblemen en in het basisonderwijs 

7%.  

De ernst van de problemen ook vaststellen voor combinaties van problemen 

bleek echter niet doenlijk; het knelpunt van te kleine subgroepen doet zich 

daarbij namelijk versterkt voor. Als alternatief zijn daarom nog wat analyses 

uitgevoerd met een variabele zorgzwaarte. In deze variabele speelt de inhoud 

van de problemen helemaal geen rol meer, alleen de ernst en het aantal 

problemen telt nog mee. Daaruit blijkt dat deze variabele goed zichtbaar maakt 

dat van alle onderwijssoorten cluster 3 de hoogste zorgzwaarte heeft. Verder 

laat toepassing van deze variabele zien dat alle correlaties de verwachte kant 

op gaan: hoe groter de zorgzwaarte, des te lager de toetsscores, des te minder 

het welbevinden, zelfvertrouwen en motivatie van leerlingen (kleine 

samenhangen) en des te ongunstiger de oordelen van de leerkrachten over 

gedrag, werkhouding en relatie met de leerling (grotere samenhangen). Voor de 

toekomst heeft deze variabele dus zeker toepassingsmogelijkheden in 
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analyses, daar waar de aard van de problemen die leerlingen hebben minder 

relevant is.  

 

2a. Welke prestaties taal, lezen, rekenen behalen leerlingen van elk type 

gemiddeld in de verschillende onderwijsvormen in 2011?  

De analyses met de toetsscores hebben laten  zien dat de zorgleerlingen in het 

basisonderwijs gemiddeld duidelijk lager scoren dan hun klasgenoten die geen 

zorgleerling zijn, dat de leerlingen in het speciaal basisonderwijs gemiddeld 

aanzienlijk lager scoren dan de zorgleerlingen in het basisonderwijs en dat de 

leerlingen in cluster 4 gemiddeld beter presteren dan de leerlingen in het 

speciaal basisonderwijs. Cluster 3 is in deze analyses buiten beschouwing 

gebleven, omdat daar de leerlingen niet systematisch zijn getoetst. Uit 

vergelijking van de prestaties tussen de groepen 5 en 8 (in SBO en SO de 

geboortejaren 2001 en 1998) is duidelijk geworden dat de oudste leerlingen 

van cluster 4 lagere scores hebben in de vergelijking met andere schooltypen 

dan de jongere leerlingen in cluster 4. Het lijkt er op dat in cluster 4 tussen 

groep 5 en 8 minder vooruitgang wordt  geboekt dan in het SBO en het regulier 

basisonderwijs. Of dat echt zo is, zullen we met echter pas met zekerheid 

kunnen zeggen als we kunnen beschikken over longitudinale data.  

De verschillen in prestaties tussen leerlingen in het speciaal basisonderwijs en 

leerlingen in cluster 4 kunnen voor een groot deel worden verklaard door 

verschillen in intelligentie van de leerlingen. De intelligentie van de leerlingen 

in het speciaal basisonderwijs is gemiddeld lager dan van de leerlingen in 

cluster 4. Op sommige punten blijkt het speciaal basisonderwijs echter ook na 

controle voor verschillen in intelligentie lager te presteren dan cluster 4. Dat 

geldt vooral voor de in 2001 geboren leerlingen en slechts in beperkte mate 

voor de groep die in 1998 is geboren. 

Uit de analyses met gebruikmaking van de typologie is naar voren gekomen dat 

leerlingen met alleen internaliserende problematiek of met een combinatie van 

internaliserende en externaliserende problematiek hoger scoren dan het 

gemiddelde van de zorgleerlingen, binnen hetzelfde onderwijstype. Een andere 

trend is dat leerlingen met een verstandelijke beperking en/of vertraagde 

ontwikkeling, vooral als deze samen met communicatieproblemen optreedt, 

lager dan gemiddeld scoren. Indien dergelijke problemen samen met autisme 

of verwante stoornis optreden, is de gemiddelde score echter weer hoger. 

Verder is er, niet onverwacht, een duidelijke negatieve correlatie tussen de 

ernst van de verstandelijke beperking en/of vertraagde ontwikkeling en de 
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toetsresultaten en tussen de ernst van communicatieproblemen en de 

toetsresultaten. De samenhang tussen internaliserende en/of externaliserende 

problematiek en de toetsresultaten is minder eenduidig. Autisme of een 

verwante stoornis hangt in een aantal gevallen significant samen met betere 

toetsresultaten, naarmate het volgens de leerkracht in sterkere mate bij de 

leerling aanwezig is. De mate waarin leerlingen dyslectisch zijn, hangt sterk 

negatief samen met de scores op technisch lezen.  

De vraag of leerlingen met hetzelfde type problemen dezelfde of andere 

toetsscores behalen bij deelname aan hetzij het regulier onderwijs, hetzij SBO 

of SO blijkt moeilijk te beantwoorden. Dit komt door de genoemde 

complicaties bij toepassing van de typologie (veel combinaties, daardoor veel 

kleine aantallen, interferentie met de ernst van de problemen). Wel doet 

zorgzwaarte er toe: hoe groter de zorgzwaarte, des te lager de toetsscores; dit 

geldt in alle schooltypen.  

Het blijkt dus niet eenvoudig om op basis van deze eerste meting eenduidige 

uitspraken te doen over een verband tussen deelname aan regulier of speciaal 

onderwijs en de cognitieve resultaten van de leerlingen. Er zijn duidelijke 

verschillen in leerresultaten tussen schooltypen, maar de leerlingen in de 

verschillende schooltypen zijn niet goed vergelijkbaar (te maken). Gegevens 

over de leerwinst die leerlingen maken in elk schooltype zullen verdere 

analyses mogelijk maken. Hiervoor is echter eerst een volgende meting nodig. 

Duidelijke winst van deze eerste meting is wel dat nu voor het eerst gegevens 

beschikbaar zijn over leerresultaten van leerlingen in zowel SBO als SO en dat 

deze gezet kunnen worden naast de resultaten van zorgleerlingen in het 

regulier basisonderwijs.  

 

2b. Zijn er ook leerlingen die niet presteren naar vermogen; welke criteria 

kunnen daarbij worden gehanteerd? 

Voor deze vraag zijn twee criteria onderzocht voor niet presteren naar 

vermogen, oftewel onderpresteren. Het eerste criterium is het leerkrachtoor-

deel over onderpresteren. In het leerlingprofiel hebben leerkrachten voor alle 

leerlingen (ook niet-zorgleerlingen) aangegeven of daarvan sprake is. Het is 

gemeten met items als ‘bij deze leerling blijven de prestaties achter bij de 

capaciteiten’.  Onderpresteren blijkt bij alle groepen zorgleerlingen (in SBO en 

SO en in het regulier basisonderwijs) voor te komen en bij hen ook in sterkere 

mate dan bij de niet-zorgleerlingen uit het regulier basisonderwijs. Het 
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grootste verschil wordt gevonden bij de leerlingen uit cluster 4; het minste bij 

leerlingen uit cluster 3. In cluster 4 is dus met dit criterium het meest sprake 

van niet presteren naar vermogen. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat 

leerlingen met gedragsproblemen minder goed taakgedrag vertonen op school 

en dat leerkrachten daardoor het idee hebben dat ze beter zouden kunnen 

presteren dan ze feitelijk doen.  

Het tweede criterium dat gebruikt is, is een verschil tussen het IQ van de 

leerling (voor deze onderzoeksvraag op te vatten als leerpotentieel) en de 

behaalde toetsscores. Onderpresteren is hier dus opgevat als een discrepantie 

tussen het leerpotentieel en de behaalde leerresultaten. Uit analyses met dit 

criterium blijkt dat alle groepen zorgleerlingen, binnen elke IQ-groep, lager 

scoren dan de niet-zorgleerlingen uit regulier basisonderwijs. Leerlingen in het 

speciaal basisonderwijs hebben vrijwel steeds de laagste scores; lager dan, 

binnen eenzelfde IQ-groep, de scores van de zorgleerlingen in regulier 

basisonderwijs en de leerlingen in cluster 4. Dit betekent dat in het SBO het 

meest sprake is van onderpresteren volgens dit criterium (zij maken het minst 

‘hun IQ waar’ in de feitelijke schoolprestaties), maar dat het zich ook voordoet 

in cluster 4 en bij zorgleerlingen in het regulier onderwijs.  

Natuurlijk zijn beide criteria voor discussie vatbaar. Gegeven de beschikbare 

data kunnen wij echter op deze manier het verschijnsel onderpresteren het 

beste in kaart brengen. De resultaten wijzen er in beginsel op dat er nog ruimte 

is voor betere prestaties van zorgleerlingen, zowel in het basisonderwijs als in 

het SBO en SO. Of dat ook kan lukken, zal enerzijds afhangen van niet-

cognitieve kenmerken van leerlingen (bijvoorbeeld: lukt het verbetering aan te 

brengen in het gedrag?) en anderzijds van de kwaliteit van scholen en 

leerkrachten.  

 

3.  Wat is in 2011 het niveau van aspecten van sociaal-emotionele ontwikkeling 

van zorgleerlingen in verschillende zorgsettingen, en wat is voor verschillen-

de groepen leerlingen de relatie tussen cognitieve prestaties en sociaal-

emotionele kenmerken?  

Samen met vraag 2b is ook deze onderzoeksvraag relevant in het licht van de al 

decennialang gevoerde discussie over waar zorgleerlingen zich het beste 

kunnen ontwikkelen: in het regulier onderwijs (waar de cognitieve uitdaging 

groter zou zijn) of in het speciaal (basis)onderwijs (waar het leerklimaat 

veiliger zou zijn en gunstiger voor zelfbeeld en zelfvertrouwen van leerlingen). 

We hebben in COOL5-18 en in COOL Speciaal verschillende variabelen die iets 
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zeggen over het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen. Bij leerlingen 

zelf zijn welbevinden met de leerkracht en met medeleerlingen, zelfvertrouwen 

op school en taakmotivatie gemeten. Op al deze variabelen blijken 

zorgleerlingen lager te scoren (soms maar weinig, soms beduidend) dan de 

niet-zorgleerlingen uit het regulier basisonderwijs. Vergelijken we zorgleerlin-

gen onderling, dan is er bij de leerlingen in het SBO sprake van veel 

zelfvertrouwen op school, maar juist weer relatief weinig welbevinden met de 

klasgenoten. Leerlingen uit cluster 4 scoren op alle vier aspecten laag, in het 

bijzonder bij het welbevinden met medeleerlingen. 

Bij leerkrachten hebben we nog andere aspecten van sociaal-emotioneel 

functioneren van leerlingen gemeten: gedrag, werkhouding en de relatie tussen 

leerkracht en leerling volgens de leerkracht. Deze beoordelingen zijn steeds 

ongunstiger voor zorgleerlingen dan voor de niet-zorgleerlingen in het regulier 

basisonderwijs: gedrag en werkhouding worden bij zorgleerlingen in het 

algemeen minder beoordeeld, er is meer sprake van conflict en afhankelijkheid 

in de relatie leerkracht-leerling en er is minder sprake van nabijheid. Op de 

meeste van deze aspecten worden de leerlingen uit speciaal basisonderwijs en 

clusters 3 en 4 ook minder beoordeeld dan de zorgleerlingen in het regulier 

basisonderwijs; wel wordt de werkhouding binnen het speciaal basisonderwijs 

als beter beoordeeld dan die van zorgleerlingen in regulier basisonderwijs. In 

het algemeen worden leerlingen uit cluster 4 het meest ongunstig beoordeeld. 

Tenslotte hebben  leerkrachten ook een kort oordeel gegeven over de 

persoonlijkheidskenmerken van de leerlingen. Daaruit blijkt dat zorgleerlingen 

doorgaans worden aangeduid als minder verdraagzaam, minder ordelijk, 

minder autonoom en als meer emotioneel instabiel en meer introvert dan niet-

zorgleerlingen. Leerlingen uit cluster 4 worden als het minst verdraagzaam en 

als meest emotioneel instabiel gezien.  

Over het geheel genomen zien we dus in het basisonderwijs dat zorgleerlingen 

daar in sociaal-emotioneel opzicht minder goed functioneren dan hun 

klasgenoten die geen zorgleerling zijn. Dat zeggen zowel leerlingen zelf als 

hun leerkrachten. Deze uitkomst is wellicht niet zo verrassend: zorgleerlingen 

hebben enerzijds meer problemen die er voor kunnen zorgen dat ze sociaal-

emotioneel minder sterk staan en anderzijds is daar steeds de vergelijking met 

de niet-zorgleerlingen aan de orde, zowel voor de leerlingen zelf als voor de 

leerkrachten. Dit laatste ligt anders in het SBO en SO. Leerlingen kunnen zich 

daar veiliger of beter voelen, dan wel beter functioneren, omdat ze niet meer 
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‘op hun tenen hoeven lopen’ en er meer ruimte en aandacht voor hen is in een 

kleinere klas. Verwacht zou dan kunnen worden dat ze in sociaal-emotioneel 

opzicht juist beter functioneren dan zorgleerlingen in het basisonderwijs. Dat 

blijkt echter niet het geval, met uitzondering van de aspecten ‘werkhouding’ en 

‘zelfvertrouwen’ waarop leerlingen in het SBO relatief gunstig scoren. 
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