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Aanleiding van het onderzoek 
Het onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma 'Leerlinggebonden 
financiering' (Pijl, 2003). Het programma is gericht op het in kaart brengen van de 
gevolgen van de invoering van de Regeling Leerlinggebonden Financiering (Re-
geling LGF) per 1 augustus 2003. De Regeling LGF heeft als doelstellingen: 
a. de integratie van leerlingen met beperkingen in het reguliere onderwijs te 

verbeteren; 
b. de kwaliteit van het speciaal onderwijs te versterken; 
c. de keuzevrijheid en betrokkenheid van ouders bij het onderwijs te vergroten. 
Het onderzoek heeft zich met name gericht op de positie van de ouders van leer-
lingen met beperkingen. De uitkomsten van het onderzoek hebben nog een 
voorlopig karakter. De gegevensverzameling heeft plaatsgevonden in de eerste 
maanden na invoering van de Regeling LGF, op een moment dat er nog aanloop-
problemen verwacht kunnen worden. Het voornemen is het onderzoek te herhalen 
wanneer er langer ervaring is opgedaan met de nieuwe procedures. 
De Regeling LGF, die we hier kort weergeven, versterkt de positie van ouders bij 
het onderwijs aan hun kind. Vergroting van de keuzevrijheid en betrokkenheid 
van ouders is een doelstelling die past binnen meer algemeen maatschappelijke 
ontwikkelingen rond autonomievergroting. De regeling bepaalt dat ouders hun 
kind zelf aanmelden bij een Commissie voor Indicatiestelling (CvI). De CvI heeft 
de taak een oordeel uit te spreken over de toelaatbaarheid van leerlingen met be-
perkingen. De CvI hanteert bij de beslissing landelijk vastgestelde 
toelatingscriteria. Ouders dienen de aanmelding vergezeld te laten gaan van een 
dossier met gegevens over het kind. Bij de samenstelling van het dossier kunnen 
ouders een beroep doen op een Regionaal Expertise Centrum (REC). Als de CvI 
negatief beslist over de toelaatbaarheid, kunnen ouders bezwaar aantekenen. De 
bezwaarprocedure voorziet in de inschakeling van de Bezwaar Adviescommissie, 
en eventueel zelfs de rechter. Als de CvI positief beslist, kiezen ouders vervolgens 
een school voor speciaal onderwijs, of een reguliere school. In het laatste geval 
krijgt de leerling een zogenaamde rugzak mee, met faciliteiten waarmee de geko-
zen school de leerling aangepast onderwijs kan bieden. De rugzak bestaat uit drie 
delen, extra formatie, ambulante begeleiding en een geldbedrag voor aanpassing 
van lesmateriaal. De inhoud van de rugzak wordt per handicap vastgesteld en de 
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besteding is aan nadere regels gebonden. Het behoort tot de wettelijke taken van 
de REC's ouders te ondersteunen bij het zoeken van een school. Scholen zijn niet 
verplicht een leerling met beperkingen te plaatsen, maar een afwijzing moet wel 
schriftelijk gemotiveerd worden. Zonodig kunnen ouders een beroep doen op On-
derwijsconsulenten of op de Adviescommissie Toelating en Begeleiding (ACTB). 
Ongeacht de keuze voor speciaal of regulier onderwijs dient de school in overeen-
stemming met de ouders een handelingsplan op te stellen. Het handelingsplan is 
voorwaarde voor het beschikbaar stellen van de rugzak. 
Vatten we gehele procedure samen, dan hebben ouders bij de volgende aspecten 
een rol: aanmelding bij de CvI, samenstellen van het dossier, de mogelijkheid in 
beroep te gaan tegen een negatieve beschikking van de CvI, de keuze van de 
school, de mogelijkheid in beroep te gaan tegen een afwijzing door de school en 
de opstelling van het handelingsplan. 
 
Onderzoeksvragen 
Ouders zijn op verschillende momenten bij de procedure betrokken. Die momen-
ten vormen de leidraad voor de eerste vier onderzoeksvragen. De laatste 
onderzoeksvraag informeert meer algemeen naar de ervaringen van ouders. 
a. Hoe ervaren ouders de aanmelding en de procedure voor de indicatiestelling? 
b. Hoe krijgen ouders inzicht in het aanbod van regulier of speciaal onderwijs 

voor hun kind? 
c. Waarop baseren ouders hun keuze voor regulier of speciaal onderwijs? 
d. Hoe realiseren ouders de schoolkeuze en wat is hun bijdrage in het opstellen 

van het handelingsplan? 
e. Hoe oordelen ouders over hun veranderde positie? 
 
Opzet van het onderzoek 
Het onderzoek bestond uit twee delen, een veldscan onder ouders via telefonische 
interviews en een verdiepende studie waarbij ouders thuis zijn bezocht. 
De populatie voor de veldscan bestond uit alle ouders die tussen 1 augustus en 1 
november 2003 een indicatiebeschikking hadden ontvangen van een CvI. De be-
oogde steekproefomvang bedroeg 250 ouders. De werving is in verband met de 
bescherming van de privacy van ouders geschied via de REC's. Hun is gevraagd 
onze wervingsbrief te versturen naar een steekproef van ouders. In verband met 
verwachte uitval, bijvoorbeeld omdat een REC ons verzoek niet zou honoreren of 
omdat ouders negatief kunnen beslissen op onze uitnodiging, zijn er 360 wervings-
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brieven verzonden. Daarvan zijn er 185 (51 procent) geretourneerd, waarvan 140 
(39 procent) met een bereidheidverklaring. Uiteindelijk konden 116 (32 procent) 
ouders bereikt worden voor een telefonisch interview. De redenen voor uitval zijn 
divers: REC's die ons verzoek niet hebben gehonoreerd, ouders die de wervings-
brief niet hebben teruggestuurd, of ouders die na vijfmaal bellen nog niet werden 
bereikt. De responsgroep van 116 ouders is landelijk representatief ten aanzien 
van de verdeling over REC-clusters (21 procent binnen cluster 2- auditief of 
communicatief gehandicapte leerlingen-, 46 procent binnen cluster 3- verstandelijk 
of lichamelijk gehandicapte leerlingen, chronisch zieke leerlingen-, 33 procent 
binnen cluster 4- leerlingen met ernstige ontwikkelingspsychopathologie). Of de 
ouders ook in andere opzichten representatief zijn voor de landelijke populatie, is 
onbekend. Er zijn aanwijzingen dat de responsgroep gemiddeld wat hoger ge-
schoold is en vaker in een landelijke omgeving woont. In tien procent van de 
bereikte gezinnen is tenminste een van de ouders buiten Nederland geboren. 
Aan de verdiepende studie hebben 21 ouders meegedaan. Ze zijn gekozen uit de 
deelnemers aan de veldscan die bereid waren tot deelname aan de dieptestudie. 
Zeven ouders die een negatieve beschikking hebben ontvangen, zijn bij de ver-
dieping betrokken, zodat informatie verzameld kon worden over de achtergronden 
van deze indicaties. Daarnaast zijn ouders van veertien leerlingen waarbij de indi-
catie bij de eerste aanvraag is toegekend geselecteerd op een zodanige wijze, dat 
zoveel mogelijk diversiteit bereikt werd naar REC-cluster en schoolsoorten bin-
nen het REC-cluster (rekening houdend met de omvang van de populatie). Vijf 
indicaties behoorden tot cluster 2, negen tot REC-cluster 3, en zeven tot REC-
cluster 4. Het opleidingsniveau was bij tien gezinnen in de dieptestudie HBO of 
WO, bij negen gezinnen MBO, in één gezin algemeen vormend onderwijs en in 
één gezin lager beroepsonderwijs. Veertien gezinnen woonden in een landelijk 
gebied of een dorp, vijf in een kleine of middelgrote stad en twee in een grote 
stad. Alle ouders waren in Nederland geboren. 
Voor de veldscan is een gestructureerde vragenlijst ontworpen met gesloten ant-
woordalternatieven. De vragenlijst bestreek alle thema's uit de onderzoeksvragen. 
De vragenlijst voor de verdiepende studie is meer open geweest, hetgeen de ou-
ders de gelegenheid bood hun verhaal in eigen bewoordingen te vertellen. De 
telefonische interviews voor de veldscan duurden gemiddeld ongeveer een half 
uur. De vraaggesprekken bij ouders thuis duurden tussen de anderhalf en twee 
uur. In één geval heeft het verdiepende interview toch telefonisch plaatsgevonden. 
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Uitkomsten 
Bij de weergave van de resultaten nemen we de uitkomsten van de beide delen, de 
veldscan en de verdiepende studie, samen. 
 
Ad onderzoeksvraag a: Hoe ervaren ouders de aanmelding en de procedure voor 
de indicatiestelling? 
In ongeveer de helft van de gevallen nemen ouders zelf het initiatief tot het aan-
vragen van een indicatie. Maar ook scholen of zorgaanbieders blijken dit 
regelmatig te doen. Ouders raken in een lastig parket als er in het voortraject one-
nigheid bestaat over de noodzaak van een indicatieaanvraag. Ze kunnen zich 
verplicht voelen een aanvraag te doen waar ze niet achter staan, of ze ervaren te-
genwerking bij de samenstelling van het dossier. Over diverse elementen van de 
procedure bestaat bij ouders ontevredenheid, het meest over de tijd die de proce-
dure in beslag neemt (ongeveer de helft van de ouders) en de ondersteuning die 
het REC biedt (ruim een kwart van de ouders). Nogal wat ouders vinden het aan-
meldingsformulier moeilijk en ingewikkeld. Men moet vaak actief op zoek naar 
ontbrekende informatie. De informatievoorziening over de bezwaarprocedure 
ontmoet minder kritiek. Slechts tien procent van de ouders is hierover ontevreden. 
In elf gevallen (tien procent van de steekproef) is een negatieve indicatie afgege-
ven. Vijf ouderparen hebben bezwaar gemaakt, vier maal met succes. Een 
ouderpaar wacht nog op de afhandeling. 
 
Ad onderzoeksvraag b: Hoe krijgen ouders inzicht in het aanbod van regulier of 
speciaal onderwijs voor hun kind? 
Informatie over de schoolsoorten krijgen ouders vooral van scholen en deskundi-
gen buiten de school. Het REC, ouderorganisaties of andere ouders zijn als 
informatiebron van minder belang. Persoonlijke gesprekken betekenen voor ou-
ders meer dan schriftelijke informatie. Schriftelijke informatie is vaak 
ondoorzichtig, ook voor goed opgeleide ouders.  
 
Ad onderzoeksvraag c: Waarop baseren ouders hun keuze voor regulier of speci-
aal onderwijs? 
Bijna tachtig procent van de ouders meent een verantwoorde afweging te kunnen 
maken tussen speciaal en regulier onderwijs. Opvattingen van ouders ten aanzien 
van participatie en integratie in de samenleving spelen een belangrijke rol in de keu-
ze die ouders maken. Maar in veel gevallen is de keuze minder vrij dan het lijkt. 
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Soms zijn de beperkingen van het kind zo groot dat ouders een reguliere school 
onrealistisch vinden. In andere gevallen bezoekt het kind al een school en is er geen 
aanleiding een andere school te kiezen. Minder dan tien procent van de ouders 
bezoekt zowel een school voor speciaal als voor regulier onderwijs. Het grootste 
deel van de ouders (bijna 90 procent) is tevreden met de uiteindelijke keuze. 
 
Ad onderzoeksvraag d: Hoe realiseren ouders de schoolkeuze en wat is hun bij-
drage in het opstellen van het handelingsplan? 
Bijna de helft van de ouders in onze onderzoeksgroep kiest voor regulier onder-
wijs met rugzak. Dat is beduidend meer dan vóór de Regeling LGF, toen 
ongeveer een op de vijf doelgroepleerlingen met ambulante begeleiding in het re-
gulier onderwijs verbleef. Maar voor een betrouwbare schatting van het aantal 
leerlingen met beperkingen dat aan het regulier onderwijs gaat deelnemen, is de 
onderzochte periode te kort geweest en mogelijk is in deze eerste periode ook een 
specifieke groep leerlingen geïndiceerd. Hoewel de opstelling van een hande-
lingsplan verplicht is, meent 25 procent van de ouders dat zo'n plan er niet of nog 
niet is. Als het plan er wèl is, geeft het volgens de meeste ouders voldoende in-
formatie. Veel scholen hanteren geen heldere procedure bij het opstellen van het 
handelingsplan. Ondanks deze tekortkomingen is 85 procent van de ouders tevre-
den over de mogelijkheden bij te dragen aan het opstellen van het handelingsplan. 
 
Ad onderzoeksvraag e: Hoe oordelen ouders over hun veranderde positie? 
Ongeveer driekwart van de ouders heeft zich vrij gevoeld in de keuze tussen regu-
lier en speciaal onderwijs. Beperkingen liggen onder meer in het feit dat scholen 
soms niet bereid zijn een leerling met beperkingen op te nemen. Elf procent van 
de ouders heeft een weigering door een school voor regulier onderwijs meege-
maakt. Een kwart van de ouders meent onvoldoende zicht te hebben op het 
onderwijs dat hun kind krijgt. Ook uit de verdiepende studie komt naar voren dat 
ouders zich slecht op de hoogte achten van het aangeboden onderwijs. 
 
Conclusies en aanbevelingen 
De Regeling LGF beoogt de positie van ouders van kinderen met beperkingen te 
versterken. Het is nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken, maar de eer-
ste uitkomsten geven aan dat de positie van ouders daadwerkelijk sterker is 
geworden. Ouders spelen een actieve rol in de indicatieprocedure, ze maken in 
voorkomende gevallen gebruik van de bezwaarprocedure, ze laten hun visie op 
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integratie en participatie in de samenleving meewegen bij de schoolkeuze, ze kie-
zen vaak voor het reguliere onderwijs (met rugzak) en ze voelen zich betrokken 
bij het opstellen van het handelingsplan. Over de belangrijkste elementen in de 
procedure bestaat bij een meerderheid van de ouders tevredenheid. Toch zijn er 
natuurlijk ook nog wel problemen. Wij vragen aandacht voor drie punten. 
Het eerste punt betreft het functioneren van de REC's. Deze instellingen bieden 
volgens de ouders in deze eerste periode onvoldoende ondersteuning aan de ou-
ders. Bij ouders bestaat onduidelijkheid over onder meer het te volgen traject, 
over de indicatiecriteria en over de wettelijke taken van de REC's. Lastige situa-
ties treden op als niet op voorhand duidelijk is binnen welk cluster een 
indicatieaanvraag ingediend moet worden, of als ouders en deskundigen (inclusief 
de school) van mening verschillen over de noodzaak een indicatie aan te vragen. 
Het lijkt daarom van belang dat de REC's zich richting ouders duidelijker profile-
ren wat betreft hun taken en diensten. De functie van ouderconsulent dient verder 
te worden ontwikkeld, opdat ouderconsulenten een effectieve bron van informatie 
en steun voor ouders kunnen zijn. Van belang is dat ouderconsulenten een gedif-
ferentieerd aanbod ontwikkelen. Ouders verschillen nu eenmaal sterk in hun 
behoefte aan ondersteuning. 
Het tweede punt betreft de positie van ouders bij het opstellen van het hande-
lingsplan. Weliswaar zijn de meeste ouders tevreden over hun bijdrage aan het 
handelingsplan, maar ook blijkt dat veel ouders hieraan slechts een passieve bij-
drage leveren. Tussen scholen en ouders kunnen grote verschillen bestaan wat 
betreft expertise. Dat kan ertoe leiden dat ouders zich passief opstellen en tóch te-
vreden zijn. Maar tegelijkertijd is dat natuurlijk niet de bedoeling van de wetgever 
geweest. De Regeling LGF voorziet in een actieve opstelling van ouders, óók bij 
het handelingsplan. Het is daarom goed als scholen zich niet alleen realiseren dat 
er een competentieverschil bestaat, maar zich vervolgens ook inspannen om dit 
verschil te overbruggen. Een mogelijkheid hiervoor is het vooraf bespreken van 
keuzemogelijkheden met de ouders waarna de gemaakte keuzes worden uitge-
werkt in een meer concreet handelingsplan. 
Het derde punt betreft de opstelling van de ouders. Voor het slagen van de Rege-
ling LGF is het van belang dat de betrokken ouders hun mogelijkheden tot grotere 
verantwoordelijkheid en inbreng daadwerkelijk willen benutten. In het huidige 
onderzoek zijn de wensen van ouders op dit vlak niet rechtstreeks onderzocht. Al-
leen indirect, via gesprekken over hun ervaringen, bleek ons dat niet alle ouders 



Managementsamenvatting 
 

 VII

behoefte hebben aan een inbreng. Voor sommige ouders betekent de Regeling 
LGF een aanzienlijke verzwaring. Nader onderzoek naar de wensen en de moge-
lijkheden van ouders is van belang. Tegelijkertijd bepleiten wij dat de betrokken 
instellingen zich realiseren dat ouders maatwerk nodig hebben. Dat betekent dat 
REC's en scholen aandacht moeten hebben voor wensen van ouders en dat ze hun 
aanbod daar zo goed mogelijk op moeten afstemmen. Het huidige onderzoek 
heeft geleerd dat nog lang niet alle participanten hiervan voldoende doordrongen 
zijn. 



De positie van ouders binnen de Regeling Leerlinggebonden Financiering 
 

 VIII

 



 1

1 Inleiding
 
 
 
 
Vanaf 1990 is in Nederland het ‘Weer Samen Naar School’ (WSNS)-beleid inge-
voerd. Met dit beleid werd ernaar gestreefd leerlingen met relatief lichte 
onderwijs- en leerproblemen in de reguliere onderwijssetting te onderwijzen. 
Vanaf 1995 werd nagedacht over de mogelijkheden ook leerlingen met een 
zwaardere handicap, chronische ziekte of stoornis, die aangewezen zijn op extra 
middelen op grond van hun beperkingen, binnen het regulier onderwijs op te van-
gen. De Commissie Rispens adviseerde de regering in 1996 gehandicapte 
leerlingen toe te rusten met een zogenaamde Rugzak: een leerlinggebonden finan-
ciering om extra onderwijsbehoeften zelf te kunnen inkopen bij externe 
deskundigen. Eind 2002 is de Wet Leerling Gebonden Financiering (LGF) door 
de Eerste Kamer aangenomen. Vanaf 1 augustus 2003 kunnen ouders voor hun 
gehandicapte kind een eigen budget krijgen na een indicatiestelling door een on-
afhankelijke Commissie voor Indicatiestelling (CvI) en hebben zij de 
keuzevrijheid de toegekende extra middelen in te zetten in het reguliere onderwijs 
of te kiezen voor een school voor speciaal onderwijs. In aansluiting op de invoe-
ring van de leerlinggebonden financiering is in opdracht van het Ministerie van 
Onderwijs en Wetenschap (OCW) een onderzoeksprogramma voor de evaluatie 
van het LGF-beleid ontwikkeld. Om de Tweede Kamer eind 2004 inzicht te kun-
nen geven in de werking van de regeling is een aantal onderzoeksvragen reeds in 
het schooljaar 2003-2004, het eerste jaar van uitvoering van het beleid, onder-
zocht. Bij de evaluatie in de volgende fase zal deels aangesloten worden op het 
onderzoek uit deze eerste fase. De gegevens in het voorliggende onderzoeksrap-
port betreffen de oordelen van de ouders over hun positie binnen de LGF-regeling 
in de eerste maanden van het eerste uitvoeringsjaar.  
 
 
1.1 De Regeling Leerlinggebonden Financiering 
 
Voordat de Regeling LGF van kracht werd bestonden er andere regelingen voor 
het onderwijs aan kinderen met een handicap of een stoornis. Scholen konden een 
beroep doen op ambulante begeleiding, aanvullende formatie en een geldbedrag 
voor aanpassing van lesmateriaal. Aanvullende formatie voor kinderen met een 
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handicap konden basisscholen aanvragen voor leerlingen uit de doelgroep van het 
huidige LGF-beleid en voor de visueel gehandicapte leerlingen. De aanvraag 
diende door de school te worden ingediend bij het Cfi, waarbij voor specifieke 
groepen leerlingen een verklaring van ambulante begeleiding van de school voor 
speciaal onderwijs overlegd diende te worden. Het basisonderwijs kon ambulante 
begeleiding ontvangen vanuit een school voor speciaal onderwijs, voor leerlingen 
die zonder deze begeleiding zouden zijn aangewezen op het speciaal onderwijs. 
Of dit het geval was moest blijken uit een advies van een Commissie van Onder-
zoek van een school voor speciaal onderwijs. Om gebruik te maken van 
ambulante begeleiding moest de basisschool zich wenden tot de betreffende 
school voor speciaal onderwijs. In de meeste gevallen kon naast extra formatie en 
ambulante begeleiding ook een geldbedrag beschikbaar worden gesteld voor aan-
passing van het lesmateriaal. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs 
bestonden vergelijkbare regelingen. Er was een regeling voor ambulante begelei-
ding die vergelijkbaar was met die in het basisonderwijs. Daarnaast kon via het 
‘Potje Smeek’ geld gekregen worden voor extra ondersteuning van leerlingen met 
een handicap. De school voor voortgezet onderwijs mocht zelf bepalen waaraan 
dit bedrag besteed werd (www.oudersenrugzak.nl; Oudenhoven & Baarveld, 
1999). In deze regelingen was geen duidelijke rol voor de ouders weggelegd.  
 
De Regeling LGF beoogt de integratie van leerlingen met beperkingen in het re-
gulier onderwijs te verbeteren (zie § 1.1.1), de kwaliteit van het speciaal 
onderwijs te versterken door vorming van regionale expertisecentra (zie § 1.1.2), 
en de keuzevrijheid van ouders te vergroten door vaststelling van geobjectiveerde 
criteria op basis waarvan getoetst wordt of een leerling in aanmerking komt voor 
een leerlinggebonden budget in het reguliere onderwijs en toelaatbaar is voor het 
speciaal onderwijs (zie § 1.1.3). Ouders hebben op verschillende momenten bin-
nen de procedure een eigen verantwoordelijkheid (zie § 1.1.4; Regeling 
Indicatiecriteria LGF, 2003).    
 
1.1.1 Bevordering van de integratie van leerlingen met beperkingen in 

het regulier onderwijs  
In de afgelopen jaren zijn leerlingen met beperkingen met succes geplaatst in het 
regulier onderwijs. In het schooljaar 2002-2003 volgden zo’n 50.000 leerlingen 
speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs. Het aantal leerlingen met ernstige on-
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derwijsbelemmeringen dat met ambulante begeleiding en aanvullende formatie 
deelnam aan het regulier onderwijs bedroeg bij de invoering van de Regeling 
LGF een kleine 10.000 (Boerman & Hoogendoorn, 2002). Daarnaast bezoekt een 
onbekend aantal leerlingen met beperkingen zonder extra financiering het regulier 
onderwijs. De definitieve start van het LGF-beleid in het schooljaar 2003/2004 
maakt een verdere groei van het aantal leerlingen met beperkingen in scholen 
voor regulier onderwijs mogelijk. Verwacht wordt dat het aantal gehandicapte 
leerlingen dat deelneemt aan het regulier onderwijs onder invloed van de LGF-
regeling zal toenemen tot ongeveer 25% van het aantal geïndiceerde leerlingen 
(Eerste Kamer, 27728, 199a). Volgens Pijl (2004) zal het daarbij in het algemeen 
gaan om leerlingen die voorafgaand niet in aanmerking kwamen voor ambulante 
begeleiding of het aanvullend formatiebeleid. Een groot deel van deze leerlingen 
zal relatief zwaardere en complexere beperkingen hebben. Een ander deel betreft 
leerlingen die tevoren zonder extra budget het regulier onderwijs volgden, maar 
binnen de nieuwe regeling recht krijgen op een leerlinggebonden budget. 
 
1.1.2 De vorming van Regionale Expertisecentra 
De invoering van de Regeling Leerlinggebonden Financiering is nauw verbonden 
met andere ontwikkelingen zoals de vorming van Regionale Expertisecentra 
(REC’s) en het gebruik van nieuw ontwikkelde procedures en criteria voor de in-
dicatiestelling van leerlingen (Pijl, 2003). De scholen voor speciaal onderwijs zijn 
in de nieuwe wet ingedeeld in vier clusters, afhankelijk van de specifieke deskun-
digheid voor onderwijs aan kinderen met een bepaalde stoornis of beperking. De 
Regeling Leerlinggebonden Financiering heeft echter uitsluitend betrekking op 
leerlingen die onder cluster 2, 3 of 4 vallen.  
Cluster 1, visueel gehandicapte leerlingen: scholen voor kinderen die blind of 
slechtziend zijn, scholen voor meervoudig gehandicapte blinde of slechtziende 
kinderen  
Cluster 2, auditief of communicatief gehandicapte leerlingen: scholen voor kinde-
ren die doof of slechthorend SH) zijn; meervoudig gehandicapte dove of 
slechthorende leerlingen; en scholen voor kinderen met ernstige spraak- en/of 
taalmoeilijkheden (ESM) 
Cluster 3, verstandelijk gehandicapte leerlingen, lichamelijk gehandicapte leer-
lingen, chronisch zieke leerlingen en meervoudig gehandicapte leerlingen: 
scholen voor zeer moeilijk lerenden (ZMLK), scholen voor meervoudig gehandi-
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capte zeer moeilijk lerenden; scholen voor langdurig zieke kinderen met somati-
sche problematiek (LZK); scholen voor kinderen met een lichamelijke handicap 
(mytylscholen); en scholen voor meervoudig gehandicapte kinderen met een li-
chamelijke handicap (tyltylscholen) 
Cluster 4, leerlingen met ernstige ontwikkelingspsychopathologie: scholen voor 
leerlingen met ernstige problemen in het gedrag, met ontwikkelingsproblemen 
en/of psychiatrische problemen (ZMOK, Pedologische Instituten, LZK met psy-
chiatrische problematiek).  
De scholen voor speciaal onderwijs werken regionaal samen in een van de clus-
ters, waarbij de REC’s van elk cluster samen een landelijk dekkend netwerk 
vormen (TCAI, 2003). Elke REC is verplicht een Commissie voor Indicatiestel-
ling (CvI) te vormen. 
 
1.1.3 Indicatiestelling op grond van objectieve criteria 
De vraag of een aangemelde leerling in aanmerking komt voor speciale onder-
wijszorg wordt beantwoord door de onafhankelijke Commissies voor 
Indicatiestelling (CvI). Met de instelling van deze commissies komt de indicatie-
stelling door de aan de afzonderlijke scholen voor speciaal onderwijs verbonden 
commissies van toelating te vervallen. De toelatingscriteria hebben betrekking op 
drie hoofdterreinen: de aard en ernst van de stoornis of beperking; de aard en 
ernst van de beperking aan het onderwijs deel te nemen; de mogelijkheid van de 
zorg die in de reguliere setting beschikbaar is. De indicatiecriteria zijn voor elk 
type stoornis of beperking afzonderlijk gespecificeerd. Met een objectieve, trans-
parante indicatiestelling wordt beoogd duidelijk te krijgen welke leerlingen 
speciale zorg nodig hebben. Bij de besluitvorming door de CvI’s is sprake van 
vier alternatieve mogelijkheden: 
1 Toelaatbaar tot de gewenste schoolsoort 
2 Toelaatbaar via de zogenaamde beredeneerde afwijking. In dat geval dient 

de CvI duidelijk te maken dat er sprake is van een beperking van de on-
derwijsparticipatie waarvan de ernst gelijk is aan die van een beperking die 
wel aan de toelaatbaarheidscriteria voldoet.   

3 Er is nog geen oordeel mogelijk, een van de scholen van het cluster wordt 
om een observatieplaatsing gevraagd 

4 Niet toelaatbaar (Van Rijswijk, 2002; Regeling indicatiecriteria leerlingge-
bonden financiering, 2003; TCAI, 2003).  
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1.1.4 De  plaats van ouders binnen de procedure 
In het volgende wordt de positie van de ouders binnen de Regeling LGF beschre-
ven. Daarbij wordt ook vermeld welke ondersteuningsmogelijkheden er voor de 
ouders beschikbaar zijn. Tevens worden de  taken en verantwoordelijkheden van 
het REC en de CvI binnen de procedure besproken.   
 
Aanmelding en dossiervorming 
Ouders dienen hun kind zelf aan te melden bij de CvI van het cluster dat gezien 
de aard van de handicap van het kind in aanmerking komt, door zorg te dragen 
voor een volledig ingevuld aanmeldingsformulier, inclusief ‘gegevens en verkla-
ringen’. In het kader van de verantwoordelijkheid voor de indicatiestelling 
moeten de REC’s voorzien in voorlichting van ouders, in de vorm van een loket-
functie waar mensen met vragen terecht kunnen en in een aanmeldfunctie 
waarbinnen ouders tot aanmelding kunnen overgaan. Ouders kunnen zelf zorgen 
voor het verzamelen van deze gegevens en verklaringen, maar kunnen hiertoe ook 
het REC machtigen. Een volledig ingevuld aanmeldingsformulier betekent nog 
niet altijd een volledig en beoordeelbaar dossier. Soms dient nog aanvullend on-
derzoek plaats te vinden. Een van de taken van het bestuur van het REC is het 
begeleiden van ouders bij het completeren van dossiers (Toezicht door de LCTI, 
procedure en werkwijze, 2004). Het REC is wettelijk verantwoordelijk voor de 
coördinatie van de in het kader van de indicatiestelling eventueel noodzakelijke 
onderzoeksactiviteiten. Het onderzoek hoeft echter niet op REC-niveau te worden 
uitgevoerd. Het verrichten van onderzoek in het kader van de indicatiestelling is 
wel een wettelijke taak van iedere school voor speciaal onderwijs. Het REC is 
verantwoordelijk voor de ondersteuning van de ouders bij een aanmelding voor 
indicatiestelling, maar het REC kan die taak overdragen aan de CvI. Hiermee is 
het voor ouders mogelijk de indicatiestelling onafhankelijk van een school voor 
speciaal onderwijs en/of het REC te kunnen laten plaatsvinden. De CvI mag ech-
ter ouders niet adviseren op basis van de indicatiestelling. Daarvoor kan de CvI de 
ouders verwijzen naar de ondersteuning die door de REC’s geboden wordt (Bro-
chure Toeleiding CvI, 2002). In meer dan de helft van de REC’s functioneren 
individuele scholen voor speciaal onderwijs als aanmeldpunt voor ouders en ook 
de begeleiding van de ouders gebeurt vanuit de school. In deze gevallen heeft de 
CvI te maken met veel aanmeldpunten (www.minocw.nl/dossier LGF/Bijlage In-
dicatiestelling speciaal onderwijs 2002-2003).  
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Besluitvorming en beroepsmogelijkheden 
De CvI besluit op basis van de informatie in het dossier die door anderen verstrekt 
is, dus op basis van een ‘papieren dossier’. Het kind of de ouders worden niet ge-
zien door de CvI. De CvI maakt haar besluit aan de ouders kenbaar is de vorm 
van een beschikking. De beslissing van de CvI heeft het karakter van een be-
schikking van een bestuursorgaan als bedoeld in de Algemene Wet Bestuursrecht 
(AWB). De CvI dient daarom een wettelijk voorgeschreven beslissingstermijn 
van acht weken in acht te nemen bij de besluitvorming. Deze termijn gaat lopen 
op het moment dat een volledig ingevuld aanmeldingsformulier is ingediend. Als 
er duidelijke redenen aanwezig zijn kan de termijn met acht weken verlengd wor-
den. De beschikking dient duidelijk te maken op grond van welke overwegingen 
de CvI tot haar beslissing is gekomen. Ouders dienen geïnformeerd te worden 
over de mogelijkheid binnen zes weken bezwaar aan te tekenen tegen de beslis-
sing. Dit bezwaar kan worden ingediend bij de CvI, die advies vraagt aan de 
ingestelde Bezwaar Advies Commissie (BAC), waarbij elk REC- cluster een 
‘kamer’ heeft. Bij een beslissing over het bezwaar dienen de ouders gewezen te 
worden op de mogelijkheid van beroep bij de rechter (Van Rijswijk, 2002; TCAI; 
Wegbereiders, 2002).  
 
Keuze voor het soort onderwijs en voor een specifieke school 
Bij een positieve beslissing van de CvI over de toelaatbaarheid van een leerling 
kan de ouder zelf kiezen voor zorg in het speciaal onderwijs of voor zorg in het 
regulier onderwijs via een leerlinggebonden budget. Het behoort tot de wettelijke 
taken van de REC’s ouders van een leerling te ondersteunen bij het zoeken naar 
een school indien een beschikking door de CvI is afgegeven. Wanneer de leerling 
geplaatst kan worden op de door de ouders gekozen school, moet in overleg met 
de ouders een handelingsplan worden opgesteld. Het handelingsplan is een voor-
waarde voor het beschikbaar stellen van een LGF-budget. In het plan staan de 
doelstellingen ten aanzien van de betreffende leerling, de daartoe gevolgde werk-
wijze en de maatregelen die men treft. Zowel ouders als school ondertekenen het 
plan. Voor de scholen in het speciaal onderwijs is het opstellen van een hande-
lingsplan een voortzetting van een tamelijk gangbare praktijk, maar voor reguliere 
scholen is dat in mindere mate het geval.  
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Ouders spelen dus op verschillende momenten in de procedure een rol: 
1 Ouders dienen hun kind zelf aan te melden bij de juiste CvI door middel 

van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier en de daarbij behorende 
gegevens en verklaringen. 

2 Als de CvI een negatieve beslissing neemt over de toelaatbaarheid van de 
leerling tot speciale onderwijszorg, kunnen de ouders bezwaar aantekenen 
tegen de beslissing. 

3 Op grond van een positieve beslissing van de CvI kunnen de ouders kiezen 
voor zorg in het speciaal onderwijs of voor zorg in het regulier onderwijs 
via een leerlinggebonden budget.  

4 In beide gevallen dient in overeenstemming met de ouders een handelings-
plan te worden opgesteld voor het onderwijs aan de betreffende leerling.  

 
1.1.5  Stand van zaken ten tijde van de verzameling van de gegevens 
Eind 2003 rapporteren de Wegbereiders in ‘De 8e etappe, voorgangsrapportage 
REC-vorming’ dat alle REC’s op dat moment de ouderondersteuning hebben ge-
organiseerd, zowel wat betreft de toeleiding naar de CvI als het zoeken naar een 
school nadat een CvI-beschikking is afgegeven (Wegbereiders, 2003). In veel 
REC’s werkt men daarbij zoveel mogelijk met één functionaris. Als ouders kiezen 
voor regulier onderwijs met een LGF-budget, wordt deze taak in veel REC’s 
overgenomen door een ambulant begeleider. Alle REC’s vermelden dat zij na een 
negatieve beschikking door de CvI ouders ondersteunen bij het vervolg. De In-
spectie van het Onderwijs rapporteert in het Onderwijsjaarverslag 2002/2003 op 
basis van onderzoek onder alle 36 in de periode augustus 2003 tot november 2003 
functionerende REC’s  dat twee vijfde deel van de REC’s de begeleiding van ou-
ders al op een verantwoorde manier uitvoeren. Negentig procent van de REC’s 
heeft een ouderbegeleider aangesteld. De inspectie acht de kwaliteit van de bege-
leiding van ouders in het voortraject, dat wil zeggen de toeleiding naar de 
commissies van indicatiestelling, bij een ruime meerderheid van de REC’s vol-
doende. De beleidsvorming voor het natraject, dat wil zeggen het ondersteunen 
van de ouders bij het zoeken naar een geschikte school nadat de indicatie is afge-
geven, blijkt volgens de inspectie nog onvoldoende uitgewerkt.  
 
Op grond van de ervaringen in het schooljaar 2002-2003 concludeert de Landelij-
ke Commissie Toezicht Integratiestelling (LCTI) dat er maar weinig signalen zijn 
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dat de keuze van de juiste CvI voor aanmelding problemen opleverde. In enkele 
gevallen was een leerling bij twee CvI’s aangemeld (www.minocw.nl; dossier 
LGF; bijlage Indicatiestelling speciaal onderwijs 2002-2003). Ditzelfde rapport 
vermeldt dat de begeleiding van REC’s van ouders bij het samenstellen van dos-
siers erg verschillend vorm krijgt. Sommige REC’s leggen de taak om onderzoek 
te verzamelen vooral bij ouders, andere ondersteunen ouders door het onderzoek 
uit te voeren dat voor de indicatiestelling noodzakelijk is. De organisatie van de 
indicatiestelling verschilt ook per REC. Veel REC’s laten de aanmelding en de 
samenstelling van de dossiers via de scholen voor speciaal onderwijs lopen. Een 
klein deel van de REC’s heeft een nieuwe organisatie opgezet voor de indicatie-
stelling en heeft daartoe aanmeldpunten ingericht van waaruit ouders begeleid 
worden bij het samenstellen van de dossiers.  
 
In het Verslag van een algemeen overleg (tweede kamer, vergaderjaar 2003-2004, 
27728, nr. 68) wordt gemeld dat de vertraging van de indicatiestelling vaak ont-
staat in het voortraject. Ouders moeten soms lang wachten op onderzoek of op 
ondersteuning door het REC bij de aanmelding bij de CvI. Hierin zou verbetering 
gebracht kunnen worden door een betere begeleiding van ouders en door een be-
tere communicatie van het REC. Tevens is op grond van het algemeen overleg 
toegezegd dat de herindicatie wordt vereenvoudigd. Eind maart 2004 is na goed-
keuring door de Tweede Kamer een aangepaste regeling indicatiecrieteria 
gepubliceerd. De aanpassingen en vereenvoudigingen betreffen het schrappen of 
bekorten van onderzoek, het verduidelijken wanneer onderzoek nodig is of wan-
neer onderzoek overbodig is, en het vereenvoudigen van de procedure bij 
herindicatie (LCTI, 2004).   
 
 
1.2  Probleemstelling 
 
1.2.1  Uitwerking van de vraagstelling 
Met de invoering van de leerling gebonden financiering wordt de positie van ou-
ders van kinderen met beperkingen in leer- en ontwikkelingsmogelijkheden 
anders en in principe sterker. Door ouders een stem te geven in de besteding van 
een leerlinggebonden budget wordt tevens een belangrijke stap gemaakt in de in-
tegratie van deze kinderen in het regulier onderwijs. Het vergroten van de 
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verantwoordelijkheid van ouders past bovendien goed in het meer algemene stre-
ven de participatie van ouders bij het onderwijs van hun kinderen te vergroten. 
Tenslotte past het Rugzak-beleid heel goed bij ontwikkelingen in de gehandicap-
tenzorg waarin mensen met een handicap zoveel mogelijk moeten kunnen 
deelnemen aan reguliere maatschappelijke voorzieningen (Van Gennep, 1997). 
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ouders, leerlingen en scholen positieve 
ervaringen hebben met de integratie van leerlingen met zintuiglijke en lichamelij-
ke beperkingen en van leerlingen met het Downsyndroom in het regulier 
onderwijs. Ondanks deze positieve ervaringen zien reguliere scholen op tegen het 
plaatsen van een leerling met beperkingen. Scholen gaan ervan uit dat de integra-
tie van dit type leerling zeker in de startfase veel inspanningen vergt in de zin van 
training, begeleiding, materiaal, en de aanpassing van het gebouw en dat er een 
gerede kans is dat zowel de geïntegreerde leerling als de andere leerlingen in de 
klas problemen zullen ondervinden. In de voorgestelde wetgeving zijn scholen 
niet verplicht een leerling met beperkingen te plaatsen, maar een afwijzend besluit 
op een concreet verzoek van ouders moet wel schriftelijk gemotiveerd worden. 
Wanneer reguliere scholen dat op grote schaal doen, kunnen ouders niet of slechts 
met veel inspanning gebruik maken van de geboden keuzevrijheid in het onder-
wijs voor hun kind. Het is daarom van veel belang zorgvuldig na te gaan hoe de 
scholen voor regulier onderwijs omgaan met verzoeken tot plaatsing van geïndi-
ceerde leerlingen. Een van de mogelijke problemen bij LGF is ongewenst 
strategisch gedrag bij scholen voor regulier onderwijs. Scholen zouden bereid 
kunnen zijn leerlingen met een Rugzak aan te nemen, maar zouden zich daarbij 
het liefst beperken tot de leerlingen met de minst complexe problemen, die be-
trekkelijk eenvoudig in te passen zijn in het reguliere systeem.  
 
1.2.2 Theorie rond betrokkenheid van ouders 
Verschillende auteurs benadrukken het belang van partnerschap in het onderwijs, 
waarbij ouders als gelijkwaardige partij worden gezien (Vedder & Tilborg, 2002; 
Watt, 1989; Rosenfeld et al, 2000; Fine, 1993;  Smit et al, 2000; Nicholos-
Solomon, 2001). Ouders hebben in deze benadering van partnerschap een eigen 
en aanvullende verantwoordelijkheid in de opvoeding en ontwikkeling van hun 
kind. Continuïteit tussen school en thuis wordt belangrijk gevonden (Downey, 
2002; Cairney, 2000). Deze benadering van de relatie tussen ouders en school 
vanuit gedeelde en eigen verantwoordelijkheden, past ook beter bij de bevindin-
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gen van diverse onderzoeken dat ouders vooral belangrijk zijn voor het bevorde-
ren van de schoolprestaties middels hun aspiraties, verwachtingen en 
opvoedingsstijl (Fan & Chen, 2001; Walker & Ridley, 2001; Zellman & Water-
man, 1998). In dit verband is de vraag van belang in hoeverre de ouders zich door 
de verschillende deskundigen behandeld voelen als partner met een eigen inbreng 
of verantwoordelijkheid.  
 
Uit onderzoek naar factoren die van invloed zijn op ouderparticipatie in het alge-
meen komen factoren naar voren die ook van belang lijken voor de keuze van de 
school en de inzet van het LGF-budget door ouders van kinderen met handicaps 
en beperkingen. Zo zouden competentiegevoelens van ouders vooral bij allochto-
ne ouders en bij ouders met een laag opleidingsniveau een belemmering kunnen 
vormen voor actieve participatie (Seefeldt et al, 1999; Levine, 2002; Cullingford 
& Morrison, 1999; Bassler et al, 1992), voor een deel ten gevolge van taal- en op-
leidingsachterstanden (Pena, 2000). In een groot aantal publicaties worden 
verwachtingen en aspiraties van ouders genoemd als belangrijke verklarende fac-
tor voor de participatie van ouders. Hierbij gaat het vooral om de verwachtingen 
over de leerprestaties van hun kinderen. Ook de opvattingen van de school zou-
den een rol kunnen spelen bij de mogelijkheden van ouders te participeren in de 
onderwijskeuze voor hun kinderen. Scholen hebben soms stereotiepe beelden 
over ouders en vooral over allochtone ouders en over ouders met een laag inko-
men, namelijk als niet geïnteresseerd en niet in staat tot actieve participatie (Pond, 
2001; Huss-Keeler, 1997; Smrekar & Cohen-Vogel, 2001). Een laatste aspect is 
de omvang van het sociale netwerk van ouders. Het blijkt een gunstig effect te 
hebben op participatie van ouders als ouders binnen hun sociale netwerk met an-
dere ouders kunnen overleggen over onderwijs en opvoedingszaken (Sheldon, 
2002;  Marshall et al, 2001).  
Uit onderzoek van Ten Broeke, Bosveld, Van de Kieft, Gerritsen, Koopman, 
Kuhnen & Eijcken (2004) naar processen bij schoolkeuze blijkt de nabijheid van 
de school het belangrijkste motief voor ouders om een specifieke basisschool te 
kiezen. Dit motief wordt door autochtone en allochtone ouders overigens verlaten, 
wanneer de school in hun ogen een te groot aantal allochtone leerlingen telt. 
Naast afstand tot de school en de etnische samenstelling van de school is de ma-
nier waarop leerkrachten met de kinderen omgaan een belangrijk motief bij de 
schoolkeuze. Bij het beslissingproces voor een bepaalde school blijken voor al-
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lochtone ouders en ouders met een laag opleidingsniveau meer praktische motie-
ven een rol te spelen, zij laten hun keuze meer van de mening van anderen 
afhangen en raadplegen minder informatie over scholen.  
Ouders van kinderen met uiteenlopende handicaps en beperkingen blijken in het 
algemeen tevreden over het onderwijs wat betreft de school, het aanbod, de bege-
leiding en ondersteuning  en de eigen rol bij de indicatiestelling (Peetsma et al, 
1990; Gijtenbeek & Peetsma, 1997; Peetsma et al, 1999; Gijtenbeek & Peetsma, 
2001). Naast tevredenheid bleek echter ook dat veel ouders weinig kennis hadden 
over onderwijsorganisatie en -financiering. Met name de informatie aan ouders 
over handelingsplannen zou verbeterd kunnen worden (Peetsma et al, 1999). Uit 
één onderzoek - bij ouders met dove en slechthorende kinderen - bleek dat er bij 
deze ouders niet veel animo is om hun positie te versterken. De ouders vonden 
vooral de keuze van de school belangrijk, waarbij vooral de nabijheid van de school 
een belangrijke overweging vormde (Gijtenbeek & Peetsma, 2001). In een ander 
onderzoek - in het kader van de Evaluatie van het WSNS-beleid - bleek dat ou-
ders willen meedenken over het onderwijs en eerder geïnformeerd willen worden 
over eventuele onderwijsproblemen van hun kind (Gijtenbeek & Peetsma, 1997).  
 
1.2.3 Onderzoeksvragen 
In dit onderzoek wordt beoogd inzicht te krijgen in de eerste ervaringen van ou-
ders met de schoolkeuze en de inzet van het leerlinggebonden budget, in het kader 
van het beleid Leerlinggebonden Financiering. Hierbij staat de positie van de ou-
ders binnen de regeling centraal. Verschillende thema’s spelen een rol, namelijk 
de ervaringen van ouders rond de procedure, de keuze van het type onderwijs en 
de specifieke school, en het oordeel van de ouders over hun positie binnen de re-
geling. Uit het voorgaande zijn de volgende onderzoeksvragen afgeleid.  
1 Hoe ervaren ouders de aanmelding en de procedure voor de indicatiestel-

ling? 
a Door wie worden ouders geïnformeerd over de procedure? Wie nam daar-

bij het initiatief? 
b Bij hoeveel aangemelde kinderen komt men niet tot een indicatiestelling 

voor één van de drie clusters? Wat is daarvan de reden? 
c Zijn de ouders tevreden over de indicatiestelling – de procedure,  onder-

zoek, de uitkomst? 
d Is door ouders overwogen om in beroep te gaan tegen de beslissing? 
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2 Hoe krijgen ouders inzicht in het aanbod van regulier of speciaal onder-
wijs voor hun kind? 

a Door wie worden ouders geïnformeerd? 
b Met welke middelen  worden de ouders geïnformeerd? 
c Wordt in de informatie naar ouders voldoende rekening gehouden met taal- 

en opleidingsachterstanden van ouders?  
d Worden ouders voldoende geïnformeerd over mogelijkheden en moeilijk-

heden? 
e Waarover zouden ouders meer of andere informatie willen hebben?  
3 Waarop baseren ouders hun keuze voor regulier onderwijs of speciaal on-

derwijs? 
a Wie zijn van invloed op de uiteindelijke keuze: andere ouders, de school, 

deskundigen, REC? 
b Is er sprake van een keuze waarbij ouders een inhoudelijke afweging ma-

ken van mogelijkheden en consequenties?  
c Welke factoren spelen hierbij een rol? 
d Is men tevreden over de keuze en zo nee, waarom niet? 
4 Hoe realiseren zij de keuze en wat is hun bijdrage in het opstellen van een 

handelingsplan? 
a Is er sprake van inhoudelijk overleg met de ouders over de wijze waarop 

de school het aanbod afstemt op de beperkingen van de leerling?  
b Is het handelingsplan duidelijk voor de ouders – ook wat betreft taalge-

bruik? 
c Wordt aan de ouders gevraagd of zij instemmen met het handelingsplan? 
d Worden ouders geïnformeerd over eventuele wijzigingen in het  hande-

lingsplan? 
e Zijn de ouders tevreden over hun bijdrage aan het opstellen van het hande-

lingsplan? 
5 Hoe oordelen  ouders over hun veranderde positie?  
a Vinden de ouders dat zij als ouder als gelijkwaardige partner met een eigen 

verantwoordelijkheid voor hun kind worden beschouwd? 
b Vinden ouders dat zij voldoende worden geïnformeerd over de cognitieve 

en sociale ontwikkeling van hun kind? 
In het onderzoek wordt ook nagegaan of er verschillen zijn tussen ouders wat be-
treft REC-cluster, opleidingsniveau van de ouders, woonplaats en etniciteit.  
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2 Methode 
 
 
 
 
Het onderzoek bestond uit twee delen. Als eerste is een veldscan uitgevoerd. 
Hiertoe is een representatieve steekproef van ouders die recent betrokken zijn 
geweest bij de indicatiestelling van hun kind bevraagd door middel van een tele-
fonisch interview. Dit onderzoek is bedoeld om eventuele knelpunten in de 
regeling en de stand van zaken al bij het begin van de invoering van de Regeling 
LGF vast te stellen. Daarna zijn verdiepende interviews gehouden met een be-
perkt aantal ouders. Tijdens de interviews in de dieptestudie zijn dezelfde 
onderwerpen bevraagd als in de veldscan, maar met een andere –intensievere- da-
taverzamelingstechniek. Hierdoor kon beter zicht gekregen worden op de 
processen die een rol spelen bij het verloop van de indicatieprocedure. In § 2.1 
wordt eerst de steekproef besproken. Paragraaf 2.2 gaat over de instrumenten en § 
2.3 over de dataverzameling. Tenslotte wordt in § 2.4 de analyse besproken.   
 
 
2.1 Populatie en steekproef 
 
2.1.1 Veldscan 
Het eerste deel van het onderzoek diende te worden uitgevoerd onder een repre-
sentatieve steekproef. Om een representatieve steekproef te krijgen ten aanzien 
van de verdeling over de REC-clusters 2, 3 en 4 en de regionale spreiding is het 
aantal ouders dat bij het onderzoek betrokken voor elk REC afzonderlijk bepaald. 
In de periode augustus-november 2003 waren er 36 functionerende REC’s, name-
lijk 5 in cluster 2, 18 in cluster 3 en 13 in cluster 4 (Onderwijsjaarverslag, 2004). 
Hoeveel ouders elk REC selecteerde was afhankelijk van het aantal leerlingen per 
REC dat een school voor speciaal onderwijs of voor voortgezet speciaal onder-
wijs bezocht of ambulante begeleiding kreeg vanuit een school voor speciaal 
onderwijs. In het schooljaar 2002-2003 bedroeg dit totale aantal leerlingen voor 
alle 36 REC’s in de clusters 2, 3 en 4 59.891. Om de uiteindelijk beoogde steek-
proefomvang van 250 ouders te bereiken, is een steekproef getrokken van in 
totaal 360 ouders, met het oog op mogelijke uitval op het niveau van ouders. De 
steekproef betrof de dossiers waarvan de beschikkingsaanvraag ná 1 augustus 
2003 was afgehandeld door de CvI (indicatie verstrekt, dan wel afgewezen). 
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Slechts de eventuele terugverwezen dossiers dienden buiten de steekproef te blij-
ven. In verband met de privacy van de ouders is de REC’s verzocht de ouders te 
benaderen met de vraag of zij bereid waren mee te werken aan het onderzoek. Al-
le REC’s zijn telefonisch benaderd om het onderzoek aan te kondigen en om te 
inventariseren aan welke persoon de informatie toegezonden kon worden. Ver-
volgens zijn begin november brieven verzonden aan de REC’s waarin het 
onderzoek werd toegelicht en de procedure van steekproeftrekking werd uitge-
legd. Na enkele weken zijn alle REC’s waarvan nog geen antwoordformulieren 
ontvangen waren telefonisch benaderd om te vragen of de ouderbrieven verspreid 
waren en om hulp aan te bieden bij mogelijke problemen. In veel gevallen zijn er 
meer telefoon- en/of emailcontacten geweest.  
 
Respons op REC-niveau 
Eén REC weigerde medewerking te verlenen aan het onderzoek. Met een ander 
REC bleek het onmogelijk telefonisch contact te krijgen en het REC reageerde 
niet op de schriftelijke verzoeken contact op te nemen. De overige REC’s hebben 
tijdens de rappelronde gemeld dat de ouderbrieven verspreid waren of zeer bin-
nenkort verspreid zouden worden. Uiteindelijk zijn van 28 van de 36 REC’s 
ouderformulieren ontvangen. Omdat in verband met de privacy de ouders niet 
rechtstreeks benaderd zijn maar door tussenkomst van de REC’s, kan niet nage-
gaan worden of de ouders waarvan geen reactie ontvangen is de benaderingsbrief 
ontvangen hebben. Het is mogelijk dat een deel van de REC’s waarvan geen en-
kel ouderformulier is teruggezonden, de ouderbrieven met het verzoek tot 
deelname aan het onderzoek ondanks hun toezegging niet verspreid heeft. In Ta-
bel 2.1 staat vermeld van hoeveel REC’s uit elk van de drie clusters 
ouderformulieren zijn ontvangen. In REC-cluster 2 hebben ouders uit vier van de 
vijf functionerende REC’s zich bereid verklaard tot medewerking, in REC-cluster 
3 uit 15 van de 18 REC’s. De participatie is het geringst bij de REC’s uit cluster 
4. Daar zijn van 4 van de 13 REC’s geen ouders vertegenwoordigd. De participa-
tie blijkt echter niet significant te verschillen voor de REC-clusters (χ2 =.885, 
df=2, p=.642).  
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Tabel 2.1 Participatie REC’s per cluster 
REC-cluster Aantal functioneren-

de REC’s per cluster
Geparticipeerd Niet geparticipeerd 

2 5 4 80,0% 1 20,0% 
3 18 15 83,3% 3 16,7% 
4 13 9 69,2% 4 30,8% 

Totaal 36 28 77,8% 8 22,2% 
 
Respons op ouderniveau 
Ook op ouderniveau hebben minder ouders gereageerd dan beoogd. Van 185 ou-
ders uit de steekproef van 360 ouders is een ingevuld ouderformulier ontvangen. 
Honderdveertig ouders hebben aangegeven deel te willen nemen aan het onder-
zoek. Vijfenveertig ouders hebben op het antwoordformulier aangegeven niet 
bereid te zijn tot deelname aan het onderzoek. Een aantal ouders heeft dus het 
formulier niet ontvangen of niet geretourneerd. Tijdens de dataverzameling van 
de veldscan bleken 24 ouders ook na vijfmaal bellen op de door de ouders zelf 
aangegeven voorkeurstijden en na nog een aantal pogingen op andere tijden niet 
bereikt te zijn. In totaal zijn gegevens verzameld over 116 aanvragen. In de on-
derzoeksopzet was uitgegaan van een steekproef van 250 respondenten om 
uitspraken te kunnen doen over verschillen tussen groepen ouders naar achter-
grondkenmerken. De werving van ouders bleek echter aanzienlijk lastiger dan 
voorzien. De uiteindelijke steekproef van 116 ouders was echter groot genoeg om 
uitspraken te kunnen doen over de relatie tussen de achtergrondkenmerken en de 
ervaringen van ouders.  
 
Representativiteit van de steekproef 
Door steekproefuitval zowel tijdens de werving als tijdens de dataverzameling, 
kan selectieve nonrepons optreden. Controle op de representativiteit van de steek-
proef heeft plaatsgevonden door vergelijking van een aantal kenmerken van de 
onderzoeksgroep met die in de populatie, namelijk de verdeling van de respon-
denten over de drie REC-clusters en de beslissing over de toelaatbaarheid. De 
verdeling van de respondenten over de drie REC-clusters staat vermeld in Tabel 
2.2. De tabel laat zien dat de verdeling vrijwel gelijk is aan die in de populatie. De 
verdelingen verschillen niet significant van elkaar (χ2 = .2641, df=2, p=.876). 
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Tabel 2.2  Verdeling van de onderzoeksgroep en van de populatie naar REC-cluster 
 Onderzoeksgroep Populatie 
 Aantal Percentage Aantal Percentage 
REC-cluster     
    2 24 20.7% 13.403 22.4% 
    3 54 46.6% 26.641 44.5% 
    4 38 32.8% 19.847 33.1% 
Totaal 116  59.891  

 
Binnen de groep ouders die deelgenomen hebben aan de veldscan resulteert bijna 
90% van de aanvragen bij de eerste aanvraag in een positieve indicatie. Bij tien 
procent besluit de CvI dat de leerling niet toelaatbaar is (zie Tabel 2.3). Een deel 
hiervan wordt overigens na een bezwaarprocedure alsnog toegekend. De met het 
oog op het wetsvoorstel LGF ontwikkelde regelgeving is in het schooljaar 2002-
2003 beproefd op landelijk niveau. Het kader hiervoor werd geboden door de 
Vijfde Faciliteringsregeling Expertisecentra in oprichting (Eendhuizen, 2003). 
Hierdoor zijn landelijke gegevens beschikbaar over het aantal afgewezen indica-
ties over het schooljaar 2002-2003. De gegevens, die eveneens vermeld staan in 
de tabel, maken duidelijk dat de percentages afgewezen indicaties in de onder-
zoeksgroep weliswaar iets lager liggen dan bij de landelijke gegevens, maar 
ongeveer vergelijkbaar zijn. De verdelingen verschillen niet significant van elkaar 
(χ2 = 2.0998, df=2, p=.350). 
 
Tabel 2.3  Beslissing over toelaatbaarheid in onderzoeksgroep en volgens de TCAI-gegevens 

over het schooljaar 2002-2003 

 REC-cluster 
 2 3 4
Beslissing over aanvraag indicatie Totaal
Indicatie afgewezen of na bezwaar verstrekt 16.7%  9.3% 7.9% 10.3%
Afwijzingen landelijk  20% 11% 10% 12%
Totaal 
 
Kenmerken respondenten 
In het grootste deel van de gezinnen heeft de ouder met het hoogste opleidingsni-
veau een middelbare beroepsopleiding (38.6%), een hogere beroepsopleiding of 
een wetenschappelijke opleiding (47.4%) gevolgd. Een lagere beroepsopleiding,  
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MAVO, HAVO of VWO komt in 14% van de gezinnen voor. De meeste gezin-
nen wonen in een landelijk gebied of dorp (52.6%). In een kleine of middelgrote 
stad woont 31.9% van de gezinnen, in een grote stad 15.5%. In ruim 10% van de 
gezinnen in de onderzoeksgroep is tenminste een van de ouders buiten Nederland 
geboren.   
 
2.1.2 Dieptestudie 
Aan het eind van het telefonische interview is alle ouders de vraag gesteld of zij 
bereid waren tot medewerking aan een aanvullende dieptestudie. Vierenzeventig 
van de 116 ouders bleken hiertoe bereid. Uit deze groep zijn 21 ouders geselec-
teerd. Alle zeven ouders die een negatieve beschikking hebben ontvangen zijn bij 
de dieptestudie betrokken, zodat informatie verzameld kon worden over de ach-
tergronden van deze indicaties. Daarnaast zijn ouders van 14 leerlingen waarbij 
de indicatie bij de eerste aanvraag is toegekend geselecteerd op een zodanige wij-
ze, dat zoveel mogelijk diversiteit bereikt werd naar REC-cluster en 
schoolsoorten binnen het REC-cluster (rekening houdend met de omvang van de 
populatie), leeftijd, type opvang of onderwijs voorafgaand aan de indicatie, keuze 
voor onderwijs op grond van de indicatie, de mate van betrokkenheid bij het aan-
vragen van de indicatie, en het oordeel van de ouders over hun positie binnen de 
Regeling LGF. Vijf indicaties behoorden tot REC-cluster 2, negen tot REC-
cluster 3, en zeven tot REC-cluster 4. Het opleidingsniveau was bij tien gezinnen 
in de dieptestudie HBO of WO, bij negen gezinnen MBO, en LBO of 
MAVO/HAVO/VWO elk in een gezin. Veertien gezinnen woonden in een lande-
lijk gebied of een dorp, vijf in een kleine of middelgrote stad en twee in een grote 
stad. Alle ouders waren in Nederland geboren.  
 
 
2.2 Instrumenten 
 
Voorafgaand aan het onderzoek is overleg geweest met het Ministerie van OCW, 
de CG-Raad en de FvO over de precieze inhoud van het onderzoek. Hierbij zijn 
de onderzoeksvragen uit het onderzoeksvoorstel voorgelegd met de vraag of 
hiermee alle relevante vragen naar voren kwamen. Deze vragen zouden immers 
de basis vormen voor de operationalisaties. Bij deze consultatie werden verschil-
lende aanvullingen binnen de onderscheiden hoofdvragen naar voren gebracht:  
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-  Het verloop van de procedure (initiatief tot de indicatieprocedure; ervarin-
gen met het samenstellen van het dossier voor de aanmelding; tevredenheid 
over de ondersteuning door het REC; mening over indicatiestelling op 
grond van een schriftelijk dossier) 

-  Besluitvorming over de indicatieaanvraag (handhaving van de wettelijke 
termijnen voor de besluitvorming; ervaringen bij bezwaar en beroep)  

-  Keuze van onderwijssoort (tevredenheid over de informatievoorziening 
door het REC)  

-  Realisatie van de keuze voor een specifieke school (ervaringen bij het zoe-
ken van een school voor regulier onderwijs, waaronder eventuele 
weigeringen de leerling te plaatsen of voorwaarden die door scholen voor 
regulier onderwijs gesteld worden; wijze waarop de lichamelijke verzor-
ging geregeld wordt) 

-  Het onderwijs dat de leerling krijgt (oordeel over het onderwijs dat de leer-
ling op grond van de indicatie krijgt, tevredenheid met de uitvoering van 
het handelingsplan en de inzet van middelen; verwachten de ouders dat hun 
kind op een bepaald moment overgeplaatst zal moeten worden naar het 
speciaal onderwijs).  

Deze aanvullingen zijn verwerkt in de vragenlijst voor de veldscan en in de inter-
viewleidraad voor de dieptestudie. Over deze concepten is eveneens overleg 
geweest met genoemde personen. Daarbij werden enkele voorstellen gedaan voor 
nadere concretisering van de vragen. Ook deze opmerkingen zijn verwerkt in de 
definitieve instrumenten.   
 
2.2.1 Vragenlijst veldscan 
In de vragenlijst voor de veldscan kwamen de in de onderzoeksvragen genoemde 
onderwerpen aan de orde, aangevuld met de aspecten die uit de consultatie naar 
voren kwamen. Het was een vragenlijst met gesloten antwoorden. Op verschillen-
de punten was echter een nadere toelichting door de respondenten mogelijk. De 
vragen waren ingedeeld in thema’s: 
-  Achtergronden kind en gezin (woonplaats, opleidingsniveau, geboorteland 

ouders, problematiek kind, aanvankelijke opvang of onderwijs, beslissing 
over de indicatieaanvraag, keuze onderwijssoort na indicatie, indien van 
toepassing bezwaarprocedure)  
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-  Hoe ervaren ouders de aanmelding en de procedure voor de indicatiestel-
ling (initiatief tot aanvragen indicatie, verkregen informatie over de 
procedure, personen die het dossier hebben samengesteld, verloop van en 
tevredenheid over de indicatieprocedure) 

-  Hoe krijgen ouders inzicht in het aanbod van regulier of speciaal onderwijs 
(verkregen informatie over onderwijsmogelijkheden) 

-  Waarop baseren ouders hun keuze voor regulier of speciaal onderwijs (per-
sonen, instellingen en overwegingen die een rol gespeeld hebben bij de 
keuze, argumenten bij de keuze voor een specifieke school) 

-  Hoe realiseren ouders de keuze (wijze waarop gezocht is naar een specifie-
ke school, ervaringen bij het zoeken van een school, regeling van 
lichamelijke verzorging op school) 

-  Wat is de bijdrage van de ouders in het opstellen van een handelingsplan 
(betrokkenheid, steun bij het opstellen) 

-  Hoe oordelen ouders over hun positie (vrijheid van keuze tussen regulier en 
speciaal onderwijs, en mate waarin rekening gehouden werd met de eigen 
opvattingen en wensen rond opvoeding en onderwijs).  

 
2.2.2 Interviewleidraad dieptestudie 
Voor het diepte-interview is een semi-gestructureerde interviewleidraad ontwik-
keld, waarin dezelfde  thema’s werden onderscheiden als in de vragenlijst voor de 
veldscan. Per thema werd steeds een aantal aspecten genoemd die in ieder geval 
besproken moesten worden. Voor zover de ouders de betreffende informatie niet 
uit zichzelf noemden, werden de onderwerpen door de interviewer aan de orde 
gesteld.  
-  Aanmelding en procedure indicatiestelling (aanleiding, initiatief, verloop 

van de dossiervorming, periode die de dossiervorming in beslag nam, peri-
ode die de feitelijke indicatiestelling in beslag nam) 

-  Indien van toepassing de gang van zaken rond de afwijzing van het indica-
tieverzoek (redenen, oordeel over de argumenten, afweging bezwaar te 
maken, gevolgen voor het onderwijs)  

-  Indien van toepassing het verloop van de bezwaarprocedure (verloop, be-
trokkenen, voelden de ouders zich serieus genomen) 

-  Oriëntatie op schooltype: regulier of speciaal onderwijs (mogelijkheden, 
argumenten, kennis, ondersteuning, tevredenheid) 
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-  Beslissing voor een specifieke school en ervaringen bij het zoeken naar een 
school (hoe ging men te werk bij het zoeken van een school, was er beleid 
over het plaatsen van leerlingen met beperkingen, hebben scholen gewei-
gerd te plaatsen, hoe verliep het contact met de scholen) 

-  Voorbereiding van de plaatsing en/of de besteding van de Rugzak (kennis 
over de mogelijkheden een bijdrage te leveren aan het handelingsplan, 
daadwerkelijke betrokkenheid en tevredenheid, ondersteuning bij de bij-
drage aan het handelingsplan) 

-  Ervaringen met het onderwijs (gevolgen van de indicatiestelling voor het 
onderwijs, realisatie van noodzakelijke extra zorg tijdens het onderwijs, te-
vredenheid over het onderwijs) 

-  Oordeel over de positie van ouders binnen de Regeling LGF (positieve en 
negatieve ervaringen, belemmerende en bevorderende factoren, tevreden-
heid over de positie van ouders). 

 
 
2.3  Dataverzameling 
 
De gegevens voor de veldscan zijn verzameld door telefonische interviews. De 
dataverzameling heeft plaatsgevonden in de periode van 15 januari tot 2 februari 
2004. Ouders zijn gebeld op de tevoren aangegeven voorkeurstijden. De afname 
van de interviews nam gemiddeld 30 minuten in beslag. In de maanden april en 
mei 2004 zijn 20 gezinnen thuis bezocht voor een uitgebreid interview in het ka-
der van de dieptestudie. Met één ouder heeft het interview telefonisch 
plaatsgevonden, omdat de bereikbaarheid van het gezin gezien de afgelegen loca-
tie lastig was. De interviews duurden tussen de anderhalf en twee uur.  
 
 
2.4  Analyses 
 
Voor de gegevens uit de veldscan zijn beschrijvende statistische technieken ge-
bruikt. De gegevens worden gerapporteerd in de vorm van frequentieverdelingen. 
Voor de analyse van de verschillen naar REC-cluster, opleidingsniveau van de 
ouders en urbanisatiegraad van de woonplaats van het gezin is gebruik gemaakt 
van verdelingsvrije toetsen, namelijk de Pearson χ2-toets, Kruskal Wallis en de 
rangcorrelatietoets van Spearman. De interviews van de dieptestudie zijn uitge-
werkt in interviewverslagen en op kwalitatieve wijze verwerkt.  
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3  Resultaten: de veldscan
 
 
 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de veldscan weergegeven1. Het gaat 
hierbij om de ervaringen van ouders met een indicatiestelling in de periode augus-
tus-november in het eerste uitvoeringsjaar 2003-2004 van de Regeling LGF. Bij 
het presenteren van de resultaten is gekozen voor een andere indeling van de on-
derzoeksvragen. De hoeveelheid informatie over de ervaringen bij de aanmelding 
en de procedure voor de indicatiestelling (onderzoeksvraag 1) was erg groot en is 
daarom verdeeld over verschillende paragrafen. Ditzelfde geldt voor de vraag 
naar de realisatie van de keuze en de bijdrage aan het opstellen van het hande-
lingsplan (onderzoeksvraag 4). Ook deze informatie komt in meer paragrafen aan 
de orde. De onderzoeksvragen over de wijze waarop ouders inzicht krijgen in het 
aanbod van regulier en speciaal onderwijs (onderzoeksvraag 2) en over de facto-
ren die van invloed zijn op de keuze (onderzoeksvraag 3) konden daarentegen 
beter in samenhang met elkaar besproken worden in één paragraaf. In Hoofdstuk 
5 worden de resultaten van de veldscan en van de dieptestudie echter geïntegreerd 
besproken aan de hand van de oorspronkelijke onderzoeksvragen.  
 
In het volgende wordt als eerste beschreven op welke problematiek de indicatie-
stelling volgens de ouders betrekking had (§ 3.1). Daarna wordt ingegaan op de 
manier waarop ouders informatie krijgen over de procedure (§ 3.2). Paragraaf 3.3 
gaat over de ervaringen van de ouders bij de aanmelding en de procedure voor in-
dicatiestelling. De besluitvorming door de CvI komt daarna aan de orde (§ 3.4). 
Vervolgens worden de resultaten besproken van de vragen naar het kiezen van het 
soort onderwijs (§ 3.5) en van een specifieke school (§ 3.6). In § 3.7 komt de be-
trokkenheid van de ouders bij het handelingsplan aan de orde en in § 3.8 de 
ervaringen van de ouders met het onderwijs op grond van de indicatiestelling. De 
beoordeling van de ouders van hun keuzevrijheid binnen de Regeling LGF is het 
onderwerp van § 3.9. Verschillen tussen de REC-clusters, opleidingsniveau en 
woonplaats komen aan de orde in § 3.10. Tenslotte wordt in § 3.11 een samenvat-
ting gegeven van de resultaten van de veldscan.  

                                                 
1  De weergegeven citaten zijn ontleend aan opmerkingen van de ouders tijdens de telefonische 

interviews van de veldscan. Deze toelichtingen zijn niet systematisch verzameld en zijn 
daarom uitsluitend bedoeld ter illustratie.  
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3.1 Problematiek volgens de ouders 
 
Aan de ouders is gevraagd op welk probleem of welke problemen van het kind de 
indicatiestelling betrekking had. Hierbij is gebruik gemaakt van de indeling die 
ook gebruikt wordt bij de aanmelding. Uit Tabel 3.1 blijkt dat psychiatrische of 
gedragsproblematiek bij een groot deel van de indicaties een rol speelt, gevolgd 
door ernstige spraak/taalproblemen, verstandelijke handicap en lichamelijke han-
dicap. Onder ‘andere problematiek’ noemen ouders problemen als ‘algemene 
ontwikkelingsachterstand’, ‘concentratieproblemen’, of ‘motorische achterstand’. 
Achttien ouders noemen meer dan één probleem. Hiervan is in 16 gevallen sprake 
van twee gelijktijdige problemen, zoals een combinatie van spraak/taalmoeilijk-
heden en psychiatrische of gedragsproblematiek (viermaal) of een verstandelijke 
handicap en een lichamelijke handicap (driemaal). In twee gevallen noemen de 
ouders drie problemen.  
 
Tabel 3.1  Problematiek waarop de indicatiestelling volgens de ouders betrekking heeft 

 Aantal Percentage 
Soort problematiek   
Doofheid 1 0.9% 
Slechthorendheid 4 3.4% 
Ernstige spraak/taalproblemen 22 19.0% 
Verstandelijke handicap 20 17.2% 
Lichamelijk ziek 13 11.2% 
Lichamelijke handicap 17 14.7% 
Psychiatrische of gedragsproblematiek 50 43.1% 
Andere problematiek 8 6.9% 

 
 
3.2 Informatievoorziening en initiatief rond de indicatieprocedure 
 
Informatie over de procedure 
Ouders blijken de informatie over de procedure uit meer bronnen te krijgen, ge-
middeld worden in dit verband 2.2 (sd=1.25) personen of instellingen genoemd. 
Ruim eenderde deel van de ouders noemt twee informatiebronnen, bijna een 
kwart noemt drie bronnen, en dertien procent noemt vier of meer bronnen. Onge-
veer de helft van de ouders krijgt informatie over de procedure van deskundigen 
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of van het REC, de school van herkomst en/of de beoogde school (zie Tabel 3.3). 
Bijna een derde deel van de ouders noemt andere informatiebronnen, zoals het re-
validatiecentrum, het audiologisch centrum, de sociaal-pedagogische dienst en/of 
bureau jeugdzorg. 
 
Tabel 3.3  Aantal (%) ouders dat van genoemde personen of instellingen informatie gekregen 

heeft over de procedure bij het aanvragen van een indicatie (meer antwoordmoge-
lijkheden) 

Regionaal Expertisecentrum (n=113) 57 (50.4%) 
School die het kind op dat moment bezocht (n=111) 52 (46.8%) 
School waarop men het kind wilde inschrijven (n=106) 48 (45.3%) 
Deskundigen (n=114) 52 (45.6%) 
Andere ouders (n=114) 12 (10.5%) 
Anders (n=113) 34 (30.1%) 

 
Aan de ouders is gevraagd in welke vorm zij de informatie over de procedure 
hebben gekregen, en hoe bruikbaar deze informatiebronnen waren. Schriftelijke 
informatie en persoonlijke gesprekken worden door de ouders het vaakst ge-
noemd, internet blijkt veel minder vaak benut te worden voor informatie over de 
procedure (zie Tabel 3.4). Het type informatie waaraan ouders het meest gehad 
hebben zijn persoonlijke gesprekken, en in iets mindere mate internet. Het oor-
deel over de schriftelijke informatie is het minst positief.  
 
Tabel 3.4  Aantal (%) ouders dat de drie typen informatie over de procedure van het aanvra-

gen van de indicatie gebruikt heeft en oordeel over de bruikbaarheid 

 Schriftelijke  
informatie  

Persoonlijke  
gesprekken 

Informatie  
op internet  

Aantal ouders dat het type informa-
tie gebruikt heeft 

60 (51.7%) 72 (62.1%) 33 (28.4%) 

    
Mate waarin men iets gehad heeft 
aan het type informatie 

   

Weinig 7 (11.7%) 6  (8.3%) 4 (12.1% 
Niet weinig, maar ook niet veel 31 (51.7%) 17 (23.6%) 10 (30.3%) 
Veel 22 (36.7%) 49 (68.1%) 19 (57.6%) 
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Initiatief tot het aanvragen van de indicatie 
In de meeste gevallen nemen ouders zelf het initiatief tot het aanvragen van de in-
dicatie, in ruim een kwart van de gevallen gaat het initiatief uit van de school. Een 
deel van de indicaties wordt in gang gezet door de instelling die kinderen bezoe-
ken of waar zij wonen (zie Tabel 3.2). 
 
Tabel 3.2  Personen of instellingen waarvan het initiatief tot het aanvragen van de indicatie 

is uitgegaan (n=116) 

Ouder(s) zelf 55 (47.4%) 
School 32 (27.6%) 
Deskundigen 12 (10.3%) 
Anders* 17 (14.7%) 

*Voornamelijk instellingen voor dagopvang of residentiële zorg, in een geval ‘andere ouders’.  
 
 
3.3 Het samenstellen van het dossier en het verloop van de procedure 
 
3.3.1  Betrokkenheid bij het samenstellen van het dossier 
Rond 60% van de dossiers wordt door meer personen of instellingen samengesteld. 
Het aantal personen of instellingen dat een bijdrage levert aan het samenstellen van 
het dossier loopt uiteen van een tot vier en is gemiddeld bijna twee (1.7, sd=.75). 
Bijna 63% van de ouders levert zelf een bijdrage aan het samenstellen van het 
dossier. In rond de helft van de gevallen dragen de school die het kind op dat 
moment bezoekt, en/of andere personen of instellingen bij aan het samenstellen 
van het dossier (zie Tabel 3.5). De andere instellingen of personen zijn audiologi-
sche centra, logopedisten, revalidatieinstellingen, de SPD, de school die het kind 
na de indicatiestelling zal gaan bezoeken, of deskundigen als de orthopedagoog, 
een kinderpsychiater, revalidatiearts, of kinderarts. Het REC blijkt bij een min-
derheid van de aanvragen betrokken te zijn bij de samenstelling van het dossier.  
 
Tabel 3.5. Personen of instellingen die betrokken zijn bij de samenstelling van het dossier (aan-
tal en percentage; n=115; meer antwoorden mogelijk) 

Ouder(s) zelf 73 (63.4%) 
School die het kind op dat moment bezocht 53 (46.1%) 
REC 15 (13.0%) 
Andere personen/instanties 60 (52.2%) 
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3.3.2 Het verloop van de procedure 
Tevredenheid over aspecten van de procedure 
De ouders is gevraagd of zij tevreden waren over het verloop van een aantal on-
derdelen van de procedure. De vraag naar de tevredenheid over de ondersteuning 
door het REC bij de aanmelding is door slechts 87 ouders beantwoord (zie Tabel 
3.6). Ouders lijken niet altijd op de hoogte van de informatiefunctie van het REC. 
Voor een deel zou dit kunnen samenhangen met het feit dat de afzonderlijke scho-
len voor speciaal onderwijs in een aantal gevallen nog als loket voor aanmelding 
functioneren en door de ouders niet als een REC worden gepercipieerd. Van de 
ouders die wel met het REC te maken hebben gehad voor informatie over de pro-
cedure is slechts ruim 42% tevreden en ruim 27% ontevreden (zie Tabel 3.6). Een 
aantal ouders geeft een toelichting op hun oordeel over het functioneren van het 
REC. ‘Met het REC hebben wij geen contact gehad, wij hebben alleen de papie-
ren naar hen opgestuurd’. ‘Het bureau dat de aanvragen van het REC verzorgt 
werkt absoluut niet. Alles is onduidelijk. Het zijn wel vriendelijke mensen, maar 
zij zijn absoluut niet goed’. Van de bevraagde activiteiten van de CvI (behande-
ling van het indicatieverzoek, het in kennis stellen van de indicatiebeslissing, 
overwegingen bij de beslissing, en informatie over de mogelijkheid bezwaar aan 
te tekenen) zijn veel meer ouders op de hoogte. Zo’n 20% van de ouders is daarbij 
ontevreden, rond tweederde van de ouders is duidelijk tevreden. Een toelichting 
door een ouder die niet tevreden is, luidt als volgt: ‘Ik denk dat ze meer samen 
met de ouders moeten doen om alles compleet te krijgen. Als er namelijk nog een 
klein dingetje ontbreekt wordt alles weer teruggestuurd door de commissie’. Het 
percentage ouders dat duidelijk ontevreden is, is het hoogst bij het oordeel over de 
tijd die de procedure in beslag genomen heeft. De duur van de procedure gaf bij-
voorbeeld aanleiding tot de volgende opmerking: ‘De procedure liep van februari 
tot oktober en al die tijd is er geen contact geweest met het REC’. Overigens is 
het percentage ouders dat in dit opzicht tevreden is ongeveer even hoog als dat 
van de ontevreden ouders.  
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Tabel 3.6  Het oordeel van ouders over verschillende aspecten van de procedure (aantal en 
percentage) 

Onderdelen van de procedure Tevreden Niet tevreden, maar 
ook niet ontevreden 

Ontevreden 

Ondersteuning door het REC (n=87) 37 (42.5%) 26 (29.9%) 24 (27.6%) 
Behandeling door de CvI van het indicatie-
verzoek (n=102)  

68 (66.7%) 14(13.7%) 20 (19.6%) 

In kennis stellen van de toelaatbaarheidsbe-
slissing door de CvI (n=109) 

77(70.6%) 11 (10.1%) 21 (19.3%) 

Duidelijkheid van de overwegingen bij de 
toelaatbaarheidsbeslissing (n=104) 

67 (64.4%) 17 (16.3%) 20 (19.2%) 

Informatie over de mogelijkheid bezwaar te 
maken (n=99) 

70 (70.7%) 18 (18.2%) 11 (11.1%) 

Tijd die de procedure als geheel in beslag 
genomen heeft (n=113) 

53 (46.9%) 6 (5.3%) 54 (47.8%) 

 
Tijd die de besluitvorming over het complete dossier in beslag nam 
Er is een aparte vraag gesteld over de tijd die de besluitvorming over het complete 
dossier in beslag genomen heeft. De CvI dient de ouders binnen acht weken na 
ontvangst van de aanmelding van haar beslissing over de toelaatbaarheid in ken-
nis te stellen. Deze termijn kan eventueel met acht weken verlengd worden. Een 
opvallend groot aantal respondenten (14.7%) kan geen antwoord geven op de 
vraag naar de termijn, ook niet na nadere toelichting van de interviewer. Van de 
ouders die wel een oordeel kunnen geven vermeldt 70.7% dat de procedure bin-
nen de genoemde termijn kon worden afgerond. Bij nogal wat indicaties (29.3%) 
hield de CvI zich volgens de ouders niet aan de termijn. Bij de ouders waarbij de 
procedure niet binnen de gestelde termijn is afgerond is gevraagd naar de onder-
delen die voor vertraging zorgden. De gegevens staan vermeld in Tabel 3.7. Het 
opvragen van gegevens door het REC en in mindere mate de afhandeling van het 
dossier door de CvI blijken belangrijke factoren bij vertragingen in de procedure. 
Ook factoren die niet genoemd werden in de vragenlijst speelden volgens de ou-
ders een rol. Hierbij werden bijvoorbeeld ook samenwerkingsproblemen gemeld. 
‘De procedure duurde langer door samenwerkingsproblemen tussen Kinderpsy-
chiatrie en het REC. Ook de medewerking vanuit de school liet op zich wachten’.  
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Tabel 3.7  Onderdelen die tot vertraging leidden, in gevallen waarin de procedure niet bin-
nen de gestelde termijn is afgerond (aantal en percentage) 

 Percentage in ge-
vallen met vertra-
ging 

Percentage van de 
totale onderzoeks-
groep 

Het aanleveren van gegevens door ouders zelf (n=29) 3 (10.3%) 2.6% 
Terugverwijzing van het dossier door CvI (n=29) 6 (20.7%) 5.2% 
Opvragen van gegevens door REC (n=22) 8 (36.4%) 6.9% 
Afhandeling van -complete- dossier door CvI (n=26) 14 (53.8%) 12.1% 

 
Oordeel over de indicatiestelling op grond van schriftelijke informatie 
Ruim 66% van de ouders vindt dat de CvI zich op grond van het dossier een goed 
beeld heeft kunnen vormen van de problematiek van hun kind. Elf procent van de 
ouders heeft hierover geen mening, terwijl  ruim 22 % vindt dat het dossier alleen 
geen goed beeld oplevert van de problematiek. Ouders lichten op de volgende 
manier toe waarom zij vinden dat het op grond van uitsluitend schriftelijke infor-
matie niet mogelijk is een goed beeld van de problematiek van het kind te krijgen. 
‘Ik vind dat het dossier te beperkt is, er wordt niet naar het gedrag van het kind 
gekeken. Sowieso wordt er niet naar het kind gekeken’. ‘Ik vind dat er een per-
soonlijk gesprek bij hoort. Dit soort zaken kan niet alleen via papieren dossiers’. 
Andere ouders vinden het een probleem dat het dossier teveel een momentopna-
me is en dat gedurende de looptijd van de procedure veranderingen op kunnen 
treden in de problematiek of het gedrag van hun kind. ‘Ze hebben de onderzoeken 
gedaan in april en toen was ze nog een ander meisje. De beslissing is pas eind no-
vember gevallen. Een half jaar wachten is te lang.’ 
 
 
3.4 Besluitvorming over de indicatieaanvragen 
 
3.4.1 Beslissing over de indicatie 
Vrijwel alle respondenten hadden de toelaatbaarheidsbeslissing van de CvI ont-
vangen. Eén respondent had nog geen indicatiebeslissing ontvangen, hoewel bij 
de steekproeftrekking gevraagd was uitsluitend dossiers te selecteren waarover de 
CvI een beslissing genomen had. In Tabel 3.8  staat vermeld hoe de verstrekking 
van de indicatie verlopen is bij de overige 115 respondenten.  
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Tabel 3.8.  Oordeel van de CvI over de toelaatbaarheid en bezwaarprocedure door ouders 
(aantal en percentage) 

Indicatie is bij de eerste aanvraag verstrekt 104 (90.4%) 
Indicatie is eerst afgewezen, maar na bezwaar alsnog verstrekt 4 (3.5%) 
Indicatie is afgewezen, géén bezwaar gemaakt 6 (5.2%) 
Indicatie is afgewezen, bezwaar gemaakt bij CvI 1 (.9%) 
Totaal 115 

 
3.4.2  Bezwaarprocedure 
In totaal hebben vijf ouders met een bezwaarprocedure te maken gehad. Vier 
hiervan hebben al een uitspraak gekregen, in al deze gevallen is de indicatie 
alsnog verstrekt. Een ouder wacht nog op de uitslag. Van de vijf ouders zijn er 
drie tevreden over de wijze waarop het bezwaar behandeld is, twee zijn er niet te-
vreden, maar ook niet ontevreden. De bezwaarprocedure blijkt vooral een kwestie 
die ouders zelf voor hun rekening nemen. In vier gevallen hebben de ouders het 
bezwaar zelf geregeld. Eén ouder is bij het aantekenen van bezwaar ondersteund 
door het REC.  
 
 
3.5 Keuze van onderwijssoort: regulier of speciaal 
 
3.5.1 Informatie over onderwijssoorten 
Informatie over het aanbod van speciaal en regulier onderwijs krijgen de meeste 
ouders van meer personen en instellingen, gemiddeld ruim twee (2.2, sd=1.37). 
Opvallend is dat 13 ouders zeggen in het geheel niet geïnformeerd te zijn op dit 
terrein, ook niet door andere personen dan die in de antwoordmogelijkheden ge-
noemd worden. Vooral scholen en deskundigen zoals artsen of orthopedagogen 
blijken informatiebronnen voor ouders als het gaat om de mogelijkheden van spe-
ciaal en regulier onderwijs. Rond een kwart van de ouders krijgt dit soort 
informatie van andere ouders, het REC of de ouderorganisaties (zie Tabel 3.9). 
Achtendertig ouders noemen andere bronnen van informatie over onderwijsmoge-
lijkheden, namelijk het audiologisch centrum, het revalidatiecentrum, het 
(medisch) kinderdagverblijf of het RIAGG.  
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Tabel 3.9  Personen en instellingen waarvan ouders informatie krijgen over de mogelijkheden 
van speciaal en regulier onderwijs (aantal en percentage) 

Deskundigen, zoals jeugdarts of orthopedagogoog (n=113) 75 (66.4%) 
Scholen (n=111) 65 (58.6%) 
Andere ouders (n=113) 30 (26.5%) 
Regionaal Expertisecentrum (n=108) 27 (25.0%) 
Ouderorganisaties (n=113) 21 (18.6%) 
Inspectie van het Onderwijs (n=113) 3 (2.7%) 
Anders (n=112) 38 (33.9%) 
 
Persoonlijke gesprekken worden het meest toegepast om informatie te krijgen 
over de mogelijkheden van de verschillende typen onderwijs. Ruim 40% van de 
ouders gebruikt hiervoor schriftelijk informatiemateriaal en bijna 30% maakt ge-
bruik van informatie op het internet (zie Tabel 3.10). Veel ouders gebruiken twee 
of drie typen informatie, maar er zijn ook ouders die in dit verband geen enkele 
vorm van informatie noemen. Het gemiddelde aantal typen informatie is 1.4 
(sd=.97). Ouders zeggen het meest te hebben aan persoonlijke gesprekken. Het 
grootste deel van de ouders heeft daar veel aan gehad bij het verkrijgen van in-
formatie over regulier en speciaal onderwijs, terwijl dit bij schriftelijke informatie 
en informatie op internet voor minder dan de helft van de ouders het geval is.  
 
Tabel 3.10  Aantal (%) ouders dat de drie typen informatie over de mogelijkheden van regulier 

en speciaal onderwijs gebruikt heeft en oordeel over de bruikbaarheid 

 Schriftelijke 
informatie  

Persoonlijke 
gesprekken 

Informatie 
op internet  

Aantal ouders dat het type informatie gebruikt heeft 48 (41.4%) 76 (65.5%) 34 (29.3%) 
    

Mate waarin men iets gehad heeft aan het type in-
formatie 

   

Weinig 6 (12.5%) 4 (5.3%) 7 (20.6%) 
Niet weinig, maar ook niet veel 22 (45.8%) 7 (9.2%) 13 (38.2%) 
Veel 20 (41.7%) 65 (85.5%) 14 (41.2%) 

 
De ouders is gevraagd in hoeverre zij voldoende informatie hadden om te kunnen 
beoordelen wat het speciaal en het regulier onderwijs voor het onderwijs aan hun 
kind zou kunnen betekenen. Meer dan 60% van de ouders heeft het idee hiervoor 
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voldoende informatie te hebben (zie Tabel 3.11). Er is wat meer onzekerheid over 
wat het regulier onderwijs zou kunnen bieden dan over wat men in het speciaal 
onderwijs kan verwachten. Bijna 18% van de ouders zegt niet voldoende informa-
tie te hebben om te kunnen beoordelen wat de mogelijkheden van het regulier 
onderwijs zijn.  
 
Tabel 3.11  Mate waarin ouders over informatie beschikken over de mogelijkheden van regu-

lier en speciaal onderwijs 

 Speciaal onderwijs (n=108) Regulier onderwijs (n=106) 

Helemaal niet 12 (11.1%) 19 (17.9%) 
Deels wel, deels niet 25 (23.1%) 20 (18.9%) 
Heel behoorlijk 71 (65.7%) 67 (63.2%) 

 
Bijna de helft van de ouders geeft aan bepaalde informatie over de mogelijkheden 
die scholen bieden te missen. De opmerkingen die in dit verband gemaakt wor-
den, hebben vooral betrekking op het gebrek aan kennis bij de scholen voor 
regulier onderwijs. ‘Je moet de basisscholen zelf wegwijs maken. Ze waren blij 
dat de ambulante begeleider aanwezig was, omdat die wel over de kennis be-
schikt’. ‘De scholen zijn niet goed op de hoogte van de Rugzakregeling en welke 
wegen er bewandeld moeten worden. Vooral voor het voortgezet onderwijs is het 
nieuw’. Ouders missen bij scholen voor regulier en voor speciaal onderwijs ook 
informatie over hun werkwijze ten aanzien van de leerlingen met belemmeringen. 
‘Ik mis duidelijkheid over hoe ze te werk gaan in het speciaal onderwijs. Wat 
doen ze allemaal?’ ‘Ik mis uitleg over wat ze ons kunnen bieden in verband met 
de handicap’. ‘Ik mis het onderwijsplan waarin zou moeten staan hoe zij met zul-
ke kinderen om zullen gaan’.  
 
3.5.2  Argumenten bij de keuze voor regulier of speciaal onderwijs 
In deze paragraaf worden de resultaten besproken van de vragen naar de argu-
menten die een rol hebben gespeeld bij de uiteindelijke keuze voor regulier of 
speciaal onderwijs. Bijna 80% van de ouders zegt voldoende kennis en informatie 
te hebben om een afweging te kunnen maken tussen speciaal onderwijs of regulier 
onderwijs met rugzak, voor 7.5% is dit enigszins het geval. Dertien procent geeft 
aan niet het idee te hebben over voldoende kennis en informatie te beschikken. 
Voor een deel van deze ouders blijkt geen keuzemogelijkheid aan de orde, door 
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de aard van de handicap of door de mogelijkheden van de school. ‘Mijn kind 
heeft vier weken op een gewone school gezeten. Toen moest hij naar het MKD. 
Daar is besloten dat hij naar het speciaal onderwijs moest, ik heb geen keuze kun-
nen maken’. Soms kiezen ouders ook voor de veiligste weg: ‘Ik was er niet zeker 
van hoe het regulier onderwijs hier tegenover stond. Er was te weinig informatie. 
En daardoor heb ik toch voor speciaal onderwijs gekozen’. ‘Ik zou graag willen 
weten wat de meerwaarde is als mijn kind naar het speciaal onderwijs zou gaan. 
Daarvan ben ik niet echt op de hoogte’. In Tabel 3.12 staat vermeld welke aspec-
ten een rol gespeeld hebben bij de keuze tussen regulier en speciaal onderwijs. De 
belangrijkste factoren blijken de visie van de ouders op participatie en integratie 
in de samenleving, deskundigen die niet binnen het REC werkzaam zijn, en de in-
formatie over schoolsoorten en scholen. Bij de keuze tussen speciaal of regulier 
onderwijs blijken het REC, de ouderverenigingen of andere ouders een veel min-
der grote rol te spelen.  
 
Tabel 3.12  Aspecten en personen die een rol gespeeld hebben bij de keuze tussen speciaal on-

derwijs of regulier onderwijs (aantal en percentage) 

 Erg 
belangrijk 

Een beetje 
belangrijk 

Niet 
belangrijk 

Visie op participatie en integratie (n=105) 75 (71.4%) 14 (13.3%) 16 (15.2%) 
Deskundigen (n=102) 59 (57.8%) 17 (16.7%) 26 (25.5%) 
Informatie over schoolsoorten of scholen (n=101) 56 (55.4%) 30 (29.7%) 15 (14.9%) 
Het REC (n=94) 15 (16.0%) 25 (26.6%) 54 (57.4%) 
Andere ouders (n=105) 14 (13.3%) 24 (22.9%) 67 (63.8%) 
Ouderorganisaties (n=105) 6 (5.7%) 19 (18.1%) 80 (76.2%) 
 
De keuze voor een bepaalde school wordt bepaald door verschillende argumen-
ten. Uit Tabel 3.13 blijkt dat ouders de meeste genoemde argumenten belangrijk 
vinden bij de keuze van een school. Bij de keuze blijken de ouders de meeste 
waarde te hechten aan de vraag of er in het beleid en de praktijk van de school re-
kening gehouden wordt met de specifieke beperkingen van de leerling. Ook de 
sfeer op school en de houding van het team vinden de ouders erg belangrijk. Een 
school in de buurt, waardoor weinig gereisd hoeft te worden en kinderen met 
broertjes en zusjes en buurtgenoten naar school kunnen gaan, blijkt voor deze ou-
ders van leerlingen met beperkingen minder van belang, evenals het niveau wat 
betreft cognitieve prestaties.  
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Tabel 3.13  Argumenten bij de keuze van een school (gemiddelde en standaarddeviatie; drie-
puntsschaal: 1=niet belangrijk; 3=erg belangrijk) 

 N M (sd) 
De mate waarin de school rekening houdt met de mogelijkheden en beper-
kingen van elk kind 

110 2.95 (.209) 

De mate waarin de school in staat is het onderwijs specifiek af te stemmen 
op de handicap van de leerlingen 

111 2.95 (.227) 

Deskundigheid en enthousiasme van het schoolteam 111 2.94 (.244) 
De sfeer op school 110 2.93 (.261) 
De mate waarin de school aandacht heeft voor kinderen met een handicap 111 2.93 (.260) 
De mogelijkheden voor aangepaste hulp op de school 111 2.87 (.384) 
De aandacht voor regels m.b.t. gedrag en omgang op school 111 2.86 (.369) 
De opvattingen van de school over integratie van leerlingen die anders zijn 108 2.81 (.502) 
De mate waarin streefniveaus aangepast worden aan de mogelijkheden en 
belangstelling van de leerling 

110 2.75 (.492) 

De mate waarin de school er verzorgd en veilig uitziet 111 2.73 (.504) 
De mate waarin specifieke vaardigheden geleerd worden om de beperkingen 
te compenseren 

106 2.69 (.638) 

Overeenstemming tussen school en gezin wat betreft opvattingen over op-
voeding 

111 2.62 (.557) 

De mogelijkheden therapie te volgen onder schooltijd 107 2.50 (.757) 
Mogelijkheden voor relaties met niet-gehandicapte leeftijdsgenoten 109 2.50 (.765) 
De vervolgmogelijkheden in het voortgezet onderwijs 105 2.42 (.782) 
De mate waarin het schoolgebouw is aangepast aan kinderen met een handi-
cap 

108 2.39 (.771) 

De mate waarin op school relaties met andere gehandicapte leerlingen mo-
gelijk zijn 

108 2.35 (.753) 

De aandacht voor creatieve vakken 111 2.25 (.756) 
De afstand tussen school en thuis 110 2.21 (.767) 
De mogelijkheid samen met vriendjes, broertjes of zusjes naar school te gaan104 2.06 (.857) 
De beoordeling van de school door de Inspectie van het Onderwijs 107 2.02 (.812) 
Het eindniveau dat de leerlingen op de school behalen 110 1.94 (.781) 
De levensbeschouwelijke grondslag van de school 111 1.84 (.781) 
De aandacht voor buitenschoolse activiteiten 110 1.84 (.807) 
De naamsbekendheid van de school 111 1.76 (.765) 
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3.5.3  Realisatie van de keuze na de indicatiestelling 
In Tabel 3.14 staat de onderwijskeuze van de 108 ouders die een positieve toelaat-
baarheidsbeslissing hebben gekregen. Ongeveer de helft blijkt te kiezen voor regu-
lier onderwijs met een LGF-budget, de andere helft kiest voor speciaal onderwijs.  
 
Tabel 3.14  Keuze van schoolsoort na de indicatiestelling (aantal en percentage) 

Regulier onderwijs met rugzak 51 (47.2%) 
Speciaal onderwijs 53 (49.1%) 
Nog geen keuze gemaakt 4 (3.7%) 
Totaal 108 
 
In Tabel 3.15 is de samenhang weergegeven tussen deze keuze voor schoolsoort 
en het soort onderwijs of opvang voorafgaand aan de indicatiestelling. Een groot 
deel van de leerlingen waarvoor een indicatie werd aangevraagd bleek tevoren re-
gulier onderwijs te volgen (60.2%; zie Tabel 3.13).  
 
Tabel 3.15  Samenhang tussen aanvankelijk soort onderwijs of opvang en keuze op grond van 

de toelaatbaarheidsbeslissing (aantal en percentage) 

*Dagopvang in een zorginstelling, klinische zorg, speciaal basisonderwijs, observatieperiode, 
of combinaties van opvangmogelijkheden 
 

 Keuze voor speciaal of regulier onderwijs 
Soort opvang of onderwijs  
bij aanvraag van de indicatie 

Regulier onder-
wijs met rugzak

Speciaal on-
derwijs 

Nog geen keu-

ze gemaakt 
Totaal 

     
Nog niet ingeschreven op een school  5 (100.0%)  5 (4.6%) 
Ingeschreven bij een school  
voor regulier onderwijs,  
zonder ambulante begeleiding 

33 (66.6%) 16 (32.0%) 1 (2.0%) 50 (46.3%) 

Ingeschreven bij een school  
voor regulier onderwijs,  
met ambulante begeleiding 

11 (73.3%) 4 (26.7%)  15 (13.9%) 

Ingeschreven bij een school  
voor speciaal onderwijs  

2 (11.1%) 15 (83.3%) 1 (5.6%) 18 (16.7%) 

Andere onderwijs of opvang* 5 (25.0%) 13 (65.0%) 2 (10%) 20 (18.5%) 
Totaal 51 (47.2%) 53 (49.1%) 4 (3.7%) 108 
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Driekwart van deze groep had op dat moment geen ambulante begeleiding. De 
aanvraag was in deze gevallen dus gericht op zorg die tot dat moment niet gebo-
den of gefinancierd werd. Ruim een kwart van de leerlingen die met ambulante 
begeleiding regulier onderwijs volgen, gebruikt de toelaatbaarheidsbeslissing 
voor het speciaal onderwijs. Voor de leerlingen die tevoren regulier onderwijs 
zonder ambulante begeleiding volgden is dit aandeel nog hoger, namelijk 32%. 
Van de geïndiceerde leerlingen in het speciaal onderwijs blijft het merendeel in 
het speciaal onderwijs.   
 
Bij zes leerlingen is door de CvI negatief beslist over de toelaatbaarheid zonder 
dat de ouders hiertegen bezwaar gemaakt hebben. Een van deze leerlingen was 
tevoren nog niet ingeschreven op een school en ging na de afwijzing van de indi-
catieaanvraag naar het regulier onderwijs, zonder LGF-financiering. Een andere 
leerling volgde regulier basisonderwijs met ambulante begeleiding en deze bege-
leiding verviel na de afwijzing. Een leerling is na afwijzing van de indicatieaan-
vraag in het speciaal basisonderwijs gebleven, en een is vanuit het regulier basis-
onderwijs naar het speciaal basisonderwijs gegaan. Voor een vijfde leerling was 
de indicatiestelling gericht op een bijkomend probleem, dat onder een ander REC-
cluster viel. De leerling blijft op de school voor speciaal onderwijs binnen hetzelf-
de cluster als voorafgaand aan de indicatiestelling. De laatste leerling waarbij de 
indicatie niet verstrekt is gaat zonder LGF-budget naar het voortgezet onderwijs.  
 
 
3.6 Realisatie van de keuze voor een specifieke school 
 
Aan de ouders is gevraagd welke scholen zij bezocht hebben om zich te oriënteren 
op de schoolkeuze. In 33 gevallen gaan ouders niet op een andere school kijken om-
dat hun kind op de school zal blijven waar het voorafgaand aan de indicatiestelling 
al naar toe ging (zie Tabel 3.16). In deze gevallen hebben de ouders geen andere 
school bezocht en was de indicatiestelling uitsluitend gericht op het aanvragen 
van extra zorg of het continueren van bestaande zorg. Eveneens 33 ouders hebben 
voorafgaand aan de keuze een school voor speciaal onderwijs bezocht. Zestien 
ouders hebben een school voor regulier onderwijs bezocht om te overleggen over 
de inschrijving van hun kind. Tien ouders bezochten tevoren zowel een school 
voor speciaal onderwijs als een school voor regulier onderwijs. Vijftien ouders 
hebben geen contact met een school gehad voorafgaand aan de indicatiestelling.  
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Tabel 3.16  Contacten met scholen voorafgaand aan de aanvraag voor een indicatiestelling 
(aantal en percentage; n= 107) 

Nee, mijn kind zou op dezelfde school blijven 33 (30.8%) 
Naar een school voor speciaal onderwijs gegaan 33 (30.8%) 
Naar een school voor regulier onderwijs gegaan 16 (15.0%) 
Naar een school voor speciaal en naar een school voor regulier onderwijs gegaan 10 (9.3%) 
Geen contact met een school gehad 15 (14.0%) 

 
Slechts zes ouders (5.5%) hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid zich door 
het REC te laten ondersteunen bij het zoeken naar een geschikte school. Vijf van 
deze ouders zijn tevreden over de wijze waarop dit is gebeurd. Ruim 38% van de 
ouders heeft zich op een andere manier laten ondersteunen bij het zoeken naar een 
school. Evenals bij eerdere vragen blijken ook hier weer instellingen als het audi-
ologisch centrum, de SPD, Bureau Jeugdzorg en deskundigen in ziekenhuizen of 
revalidatie-instellingen een rol te spelen. Bij deze vraag wordt ook regelmatig de 
maatschappelijk werker genoemd. Ook de ambulante begeleider blijkt een belang-
rijke bron bij het zoeken van een school.  
 
Dertien ouders hebben meegemaakt dat een school voor regulier onderwijs wei-
gerde de leerling in te schrijven. In twee gevallen konden de ouders zich vinden 
in de redenen die de school hiervoor gaf, in twee gevallen werd geen reden gege-
ven. Negen ouders gaven aan dat de school wel redenen gaf, maar dat deze voor 
de ouders niet acceptabel waren.  
 
Bij bijna 20% van de ouders heeft de school bijzondere voorwaarden gesteld aan 
de inschrijving. De helft hiervan betrof leerlingen in het speciaal onderwijs, de 
andere helft leerlingen in het regulier onderwijs. Beide groepen ouders noemen 
hierbij de voorwaarde van een positieve toelatingsbeslissing of elementen hieruit, 
zoals de ernst van de spraakproblemen of een lichamelijke handicap. Dit zijn za-
ken die inherent zijn aan de procedure, zodat zij feitelijk niet beschouwd kunnen 
worden als bijzondere voorwaarden. Vier ouders vermelden dat de school wilde 
bezien of het kind voldoende geholpen kon worden of voldoende voortgang boek-
te: ‘Hij mag tot december blijven en dan zal bekeken worden of hij goed genoeg 
is om op deze school te blijven’ (speciaal onderwijs) of ‘Dat het haalbaar moest 
zijn’ (regulier onderwijs). Driemaal is als voorwaarde gesteld dat het kind zinde-



De positie van ouders binnen de Regeling Leerlinggebonden Financiering 
 

 36

lijk moest zijn (eenmaal in het speciaal, tweemaal in  het regulier onderwijs). 
Sommige scholen stellen voorwaarden wat betreft de communicatie tussen ouders 
en school: ‘Er moest structureel overleg zijn tussen ons en de school en anders 
zou uitschrijving volgen’ (regulier onderwijs), ‘De voorwaarde was dat er open-
heid moest zijn tussen ouders en school over de voortgang’ (speciaal onderwijs). 
 
 
3.7 Betrokkenheid bij het opstellen van het handelingsplan 
 
In het handelingsplan wordt uitgewerkt wat de school met het onderwijs aan de 
betreffende leerling wil bereiken en op welke wijze dit gebeurt. Het handelings-
plan is een voorwaarde voor toekenning van het budget. Het dient in overleg met 
de ouders te worden vastgesteld. Voor driekwart van de leerlingen is het hande-
lingsplan gereed of wordt eraan gewerkt. In een kwart van de gevallen is dit niet 
het geval.  
 
Bijna 78% van de ouders blijkt betrokken te zijn bij het opstellen van het hande-
lingsplan, al is dit voor 25% van de ouders slechts in geringe mate het geval (zie 
Tabel 3.17). Bij 22% van de handelingsplannen die gereed zijn of waaraan ge-
werkt wordt is geen sprake (geweest) van betrokkenheid van de ouders. De 
meeste ouders zijn tevreden over de mogelijkheid die zij hadden om bij te dragen 
aan het handelingsplan voor het onderwijs aan hun kind (85.3%). Acht procent 
van de ouders is ontevreden, bijna 7% is neutraal. 
 
Tabel 3.17  Betrokkenheid ouders bij handelingsplan (aantal en percentage; n=72) 

Mate van betrokkenheid  
In sterke mate  38 (52.8%) 
In geringe mate 18 (25.0%) 
Niet betrokken 16 (22.2%) 
 
Het REC heeft bij 18% van de ouders ondersteuning geboden bij het opstellen 
van het handelingsplan. Vijfentwintig procent van de ouders heeft op andere wij-
ze ondersteuning gekregen. Deze ondersteuning werd bijna steeds door de 
ambulante begeleider geboden. In de gevallen waarin het handelingsplan gereed 
is blijkt de helft van de ouders het handelingsplan ondertekend te hebben, bij de 
helft is dit (nog) niet gebeurd.  
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Van de 64 ouders die een oordeel konden geven, vindt bijna 90% dat het hande-
lingsplan voldoende informatie geeft over de aanpak van het onderwijs aan hun 
kind. Bij bijna 70% van de leerlingen houdt de school zich volgens de ouders in 
voldoende mate aan het handelingsplan, bij bijna 4% is dit niet het geval, terwijl 
27.5% van de ouders zegt hier geen zicht op te hebben.  
 
 
3.8  Tevredenheid met het onderwijs op basis van de indicatie 
 
Van de ouders waarbij de plaatsing al gerealiseerd is, blijkt 87.6% tevreden met 
de keuze, 12.4% is ontevreden of neutraal. Veel ouders verwijzen in hun toelich-
tende opmerkingen naar het feit dat hun kind zich thuis voelt in de gekozen vorm 
van onderwijs, zich goed ontwikkelt, en graag naar school gaat. ‘Mijn dochter zit 
op het speciaal onderwijs en in het algemeen gaat zij beter vooruit dan in het re-
gulier onderwijs, zij is meer op haar plek’. ‘Mijn zoon krijgt positieve prikkels op 
de reguliere school. Hij is gevoelig voor gedrag van andere kinderen dus als hij 
op het speciaal onderwijs zou zitten zou het gedrag van die kinderen hem beïn-
vloeden’. Ouders die niet tevreden zijn hebben hiervoor verschillende redenen. 
Een ouder geeft als reden dat de praktijk niet overeenkomt met de verwachtingen: 
‘ Ze hebben informatie gestuurd over de opleiding. De opleiding blijkt erg lastig 
voor een rolstoelgebruiker. In de informatie was hierover niets gezegd’. Een an-
dere ouder maakt een opmerkingen over de wijze waarop het LGF-budget wordt 
ingezet. ‘Ik heb sterk het gevoel dat het budget niet echt voor mijn kind gebruikt 
wordt’. Ook zijn er ouders die niet tevreden zijn omdat in hun ogen het regulier 
onderwijs onvoldoende mogelijkheden heeft voor leerlingen met beperkingen. 
‘De minister wil wel dat deze kinderen integreren, maar de school kan niet bieden 
wat die kinderen nodig hebben’. Enkele ouders merken in dit verband op dat de 
toegewezen indicatie nog niet tot wijzigingen in de onderwijssituatie heeft geleid. 
‘Mijn dochter zit nog steeds thuis’, ‘Wij hebben de begeleiding nog steeds niet 
gekregen’, ‘Wij zijn tevreden met de toewijzing, maar wij kunnen er nog niets 
mee omdat er een wachtlijst is’. 
 

Bijzondere zorg voor lichamelijke verzorging 
Bijna 20% van de leerlingen waarvoor een indicatie is aangevraagd blijkt bijzon-
dere zorg nodig te hebben op lichamelijk gebied (lijfgebonden zorg). Voor acht 
van de 22 leerlingen is de zorg geregeld via een Persoonsgebonden Budget 
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(PGB), in acht gevallen gaan de ouders helpen op school. Zes ouders geven aan 
dat de zorg op een andere wijze geregeld is. Voor de ouders van leerlingen in het 
speciaal onderwijs betreft dit de zorg die binnen het speciaal onderwijs tot het ge-
bruikelijke aanbod behoort. Een ouder van een leerling in het regulier onderwijs 
vermeldt dat de lijfgebonden zorg geboden wordt door de leerkrachten en oudere 
leerlingen. In ruim 80% van de gevallen is de zorg volgens de ouders naar tevre-
denheid geregeld. 
 
Verwachtingen voor de toekomst 
Van de ouders van kinderen die met een LGF-budget regulier onderwijs volgen 
verwacht 16.3% dat hun kind niet de gehele schoolloopbaan in het regulier on-
derwijs zal kunnen blijven. Zij denken dat het kind na verloop van tijd toch naar 
het speciaal onderwijs zal gaan.  
 
 
3.9 Oordeel over de positie van ouders binnen de Regeling LGF 
 
Een groot deel van de ouders zegt zich vrij gevoeld te hebben bij de keuze tussen 
regulier en speciaal onderwijs (zie Tabel 3.18). Vrijwel alle ouders waarbij dat 
niet het geval was vermelden dat het kind door de aard van de handicap aangewe-
zen is op speciaal onderwijs. ‘Mijn dochter heeft een dusdanig zware handicap 
dat ze wel naar een school voor speciaal onderwijs moet. Een andere optie heb ik 
dus niet’. Andere toelichtingen lijken te wijzen op andere redenen voor het ont-
breken van keuzemogelijkheid: ‘Wij werden voor voldongen feiten geplaatst’; ‘Ik 
ben gebonden aan de mening van de school’. Ook de inhoud van de rugzak wordt 
in dit verband genoemd: ‘Gezien de beperkte budgetten wordt de keuze voor je 
gemaakt omdat ze te weinig hulp kunnen inkopen’.  
 
Tabel 3.18  Binnen de procedure ervaren keuzevrijheid voor regulier of speciaal onderwijs 

(aantal en percentage; n=111) 

Wel 83 (74.8%) 
Deels wel, deels niet 11 (9.9%) 
Niet 17 (15.3%) 
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Hoeveel volhardendheid soms gevraagd wordt van de ouders blijkt uit het vol-
gende verslag van de ervaringen bij het zoeken van een school. ‘Het bleek dat 
reguliere scholen, tien verschillende in drie gemeenten, hem niet eens wilden 
zien. Überhaupt niet, ook niet met rugzakje. Ze waren er niet klaar voor, het mi-
nisterie drong het op, ze waren er niet in geschoold, hadden geen geld (ook niet 
met rugzakje, vonden ze maar magertjes), hadden al genoeg problemen, kozen 
zelf wel wie ze aannamen op school, zeiden dat het niet paste bij andere leerlin-
gen, en konden hun personeel mijn kind niet aandoen. Het is een treurige lijst. Ze 
wilden me niet ontvangen en ik werd niet teruggebeld. De handicap kreeg een na-
re bejegening. Zelfs het speciaal onderwijs deed moeilijk. De ene school wilde 
hem niet nemen, indicatie of niet, want hij paste niet bij andere leerlingen. Hij zit 
nu op de andere school voor speciaal onderwijs.’ 
De ouders is ook gevraagd aan te geven of er in de procedure rond het kiezen 
voor speciaal of regulier onderwijs rekening gehouden werd met hun eigen opvat-
tingen en wensen rond opvoeding en onderwijs. Voor veel ouders was dit 
inderdaad het geval (zie Tabel 3.19). Uit de toelichtende opmerkingen blijkt dat 
het gebrek aan keuzemogelijkheden voor bepaalde scholen de reden was dat ou-
ders niet tevreden waren. ‘Er was maar één school die hem wilde, dus ik had niets 
te kiezen’. ‘Je moet als ouder blij zijn dat er een school is die je kind wil aanne-
men’. Ook hier speelt de hoogte van het budget een rol. ‘Wij hadden graag gezien 
dat zij met vriendjes en vriendinnetjes kon gaan spelen, buiten school heeft zij 
geen sociale contacten. Maar de budgetten zijn in ons geval niet toereikend, dus 
wij waren genoodzaakt haar op het speciaal onderwijs te plaatsen’. 
 
Tabel 3.19  Is er in de procedure rond het kiezen van onderwijs rekening gehouden met uw eigen 

opvattingen en wensen rond opvoeding en onderwijs (aantal en percentage; n=100) 

Ja 81 (81.0%) 
Deels wel, deels niet 2 (2.0%) 
Nee 17 (17.0%) 

 
Niet alle ouders stellen overigens de sterkere positie in de keuze van het onder-
wijs voor hun kind op prijs. ‘Ik ben het er niet mee eens dat ouders alles zelf 
moeten uitzoeken volgens het REC. Ik heb daar helemaal geen verstand van’.  
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3.10 Verschillen naar REC-cluster, opleidingsniveau en woonplaats 
 
In het voorgaande zijn de resultaten van de veldscan gerapporteerd voor de on-
derzoeksgroep als geheel. In deze paragraaf worden de verschillen weergegeven 
naar REC-cluster (2, 3, 4), opleidingsniveau van het gezin (van lager beroeps- tot 
wetenschappelijk onderwijs), en urbanisatiegraad van de woonplaats van de ou-
ders (van dorp tot grote stad). De aanvankelijk geplande analyses naar etniciteit 
zijn niet uitgevoerd: het aantal buiten Nederland geboren ouders bleek te gering 
om verantwoorde analyses te kunnen uitvoeren (zie Hoofdstuk 2). Uit de analyse 
van de relatie tussen de drie achtergrondvariabelen bleek dat er geen significante 
samenhang was tussen urbanisatiegraad en opleidingsniveau. Ook bleken er geen 
verschillen te zijn tussen de REC-clusters wat betreft urbanisatiegraad. Er bleek 
wel een significant verschil te zijn in opleidingsniveau voor de verschillende 
REC-clusters. Ouders in REC-4 waren hoger opgeleid dan de ouders in de beide 
andere REC-clusters.  
 
In het onderstaande worden de verschillen besproken aan de hand van dezelfde 
thema’s die eerder in dit hoofdstuk gebruikt zijn. Onder elk thema worden de sig-
nificante verschillen voor de variabelen voor elk van de drie 
achtergrondvariabelen besproken. Dit betekent dat als een achtergrondvariabele 
niet genoemd wordt, er in dat opzicht geen significante verschillen voor de varia-
belen binnen het thema zijn. In Bijlage 1 is een volledig overzicht opgenomen van 
de toetsresultaten, eveneens per thema.  
 
Problematiek volgens de ouders 
Het zal geen verwondering wekken dat de REC-clusters verschillen wat betreft de 
beoordeling van de ouders van de problematiek van hun kind. Ouders rapporteren 
ernstige spraak/taalproblemen voor kinderen in REC-cluster 22, verstandelijke 
handicaps, lichamelijke ziekte, en lichamelijke handicaps in REC-cluster 3, en 
psychiatrische en gedragsproblematiek in cluster 4. Naarmate het opleidingsni-
veau hoger is blijkt het aantal problemen dat volgens de ouders de aanleiding 
vormde tot de indicatie lager. Ouders rapporteren minder vaak een lichamelijke 
handicap naarmate zij in sterker verstedelijkte gebieden wonen.  

                                                 
2  Dit geldt ook voor doofheid en slechthorendheid, maar deze variabelen zijn niet getoetst van-

wege de geringe aantallen.  
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Informatievoorziening rond  de indicatieprocedure 
Wat betreft de informatievoorziening rond de procedure blijkt er slechts voor één 
variabele verschil tussen de REC-clusters: ouders in REC-2 worden vaker over de 
procedure geïnformeerd door andere ouders. Er blijkt ook een positieve samen-
hang van het opleidingsniveau met de mate waarin ouders informatie over de 
procedure krijgen van de huidige school, en met het gebruik van internet als bron 
voor het verzamelen van informatie over de procedure. 
 
Het samenstellen van het dossier en het verloop van de procedure 
Het samenstellen van het dossier gebeurt in REC-4 vaker door de ouders dan in 
de beide andere REC-clusters. In REC-2 wordt het dossier vaker door het REC 
samengesteld dan in de andere clusters. De tijd die de afhandeling van het com-
plete dossier door de CvI in beslag genomen heeft wordt binnen REC-3 minder 
vaak overschreden dan in de andere REC-clusters. Het dossier wordt vaker sa-
mengesteld door de ouders zelf naarmate het opleidingsniveau hoger is. De 
tevredenheid over de tijd die de procedure als geheel in beslag heeft genomen, 
dus inclusief het voortraject, is groter naarmate de ouders wonen in een gebied dat 
in sterkere mate verstedelijkt is.  
 
Besluitvorming over de indicatieaanvragen  
Binnen dit thema zijn geen toetsen uitgevoerd, omdat verantwoorde analyses niet 
mogelijk waren in verband met de lage aantallen.   
 
Keuze van onderwijssoort: regulier of speciaal 
Rond de keuze tussen speciaal of regulier onderwijs blijkt dat in REC-2 persoonlijke 
gesprekken vaker het type informatie zijn waarmee informatie over de mogelijk-
heden van de onderwijssoorten verkregen wordt dan in de andere REC-clusters. 
Ouders in REC-3 blijken zich beter geïnformeerd te voelen om te kunnen beoor-
delen wat scholen voor speciaal onderwijs kunnen betekenen voor het onderwijs 
aan hun kind, dan de ouders in de andere REC-clusters. Ouders in REC-4 zijn va-
ker ontevreden over de gemaakte keuze voor speciaal of regulier onderwijs. Van 
de 25 voorgelegde argumenten die een rol kunnen spelen bij de keuze van een 
school blijken er drie belangrijker gevonden te worden door ouders in REC-2 dan 
door de ouders in de andere clusters. Het betreft de argumenten ‘eindniveau dat 
leerlingen op de school behalen’, ‘aandacht voor buitenschoolse activiteiten’, en 
‘mate waarin op school relaties met andere gehandicapte leerlingen mogelijk zijn’. 
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Vier van de genoemde argumenten hangen negatief samen met het opleidingsni-
veau. Naarmate het opleidingsniveau hoger is vinden ouders deze argumenten 
minder belangrijk bij de schoolkeuze. Het zijn de argumenten: ‘naamsbekendheid 
van de school’, ‘beoordeling van de school door de Inspectie van het Onderwijs’, 
‘mogelijkheden therapie te volgen onder schooltijd’ en ‘mate waarin op school re-
laties met andere gehandicapte leerlingen mogelijk zijn’. Naarmate het opleidings-
niveau van de ouders hoger is zijn zij iets tevredener met het onderwijs dat hun 
kind op basis van de indicatie krijgt. Informatie over de mogelijkheden van de 
verschillende soorten onderwijs wordt vaker in schriftelijke vorm verkregen naar-
mate de ouders wonen in een sterker verstedelijkt gebied. Ook voelen ouders zich 
beter geïnformeerd om te kunnen beoordelen wat scholen voor speciaal onderwijs 
kunnen betekenen voor het onderwijs aan hun kind naarmate de urbanisatiegraad 
hoger was. Een hogere urbanisatiegraad gaat samen met een grotere tevredenheid 
over de keuze die gemaakt is voor regulier of speciaal onderwijs.  
 
Realisatie van de keuze voor een specifieke school 
Binnen dit thema zijn geen signifante verschillen gevonden.  
 
Betrokkenheid bij het opstellen van het handelingsplan 
De ouders in REC-3 worden bij het overleg met school over het handelingsplan 
vaker ondersteund door andere instellingen of personen dan het REC dan ouders 
in de beide andere clusters.  
 
Tevredenheid met het onderwijs op basis van de indicatie 
De leerlingen in REC-3 hebben vaker lichamelijke zorg nodig dan de leerlingen 
in de andere clusters. Gezien de problematiek van de leerlingen in cluster 3 ligt 
deze bevinding ook voor de hand.  
 
Oordeel over de positie van ouders binnen de Regeling LGF  
Binnen dit thema zijn geen signifante verschillen gevonden.  
 
Concluderend blijkt dat er voor slechts een zeer beperkt aantal variabelen signifi-
cante verschillen zijn tussen de drie REC-clusters. Nog veel minder vaak vinden 
wij relaties met het opleidingsniveau van de ouders en met de urbanisatiegraad 
van de woonplaats van de ouders. Een deel van de gevonden verschillen ligt erg 
voor de hand, zoals die rond de problematiek van de leerlingen en de noodzaak 
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van lichamelijk zorg. Het feit dat het dossier in REC-4 vaker door de ouders 
wordt samengesteld hangt wellicht ook samen met het wat hogere opleidingsni-
veau van de ouders in dit cluster.    
 
  
3.11 Samenvatting 
 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten weergegeven van de veldscan onder 116 ouders 
die in het eerste jaar van uitvoering van de Regeling LGF betrokken zijn geweest 
bij een indicatiestelling. In deze paragraaf worden de resultaten van de veldscan 
alleen samengevat. De conclusies op basis van de beide deelstudies worden in 
Hoofdstuk 5 besproken.  
 
Informatievoorziening en initiatief rond de indicatieprocedure 
In ongeveer de helft van de indicaties wordt het initiatief tot de indicatieaanvraag 
voornamelijk door de ouders zelf genomen, in de andere helft door een school, 
behandelende instellingen of andere deskundigen. Informatie over de procedure 
krijgen de ouders van gemiddeld iets meer dan twee personen of instellingen, 
waarbij het REC, de school die de leerling bezoekt, de beoogde school, of des-
kundigen elk voor ongeveer de helft van de ouders een informatiebron rond de 
procedure zijn. Deze informatie wordt vooral gegeven in de vorm van persoonlij-
ke gesprekken en in schriftelijke vorm. Het meest bruikbaar vinden ouders de 
informatie in persoonlijke gesprekken en via internet, over de schriftelijke infor-
matie zijn zij minder tevreden.  
 
Het samenstellen van het dossier en het verloop van de procedure 
Gemiddeld leveren bijna twee personen of instellingen een bijdrage aan het sa-
menstellen van het dossier voor de aanvraag van de toelaatbaarheidsbeslissing. 
Ouders leveren wel het vaakst, maar zeker niet in alle gevallen een bijdrage. De 
school en personen of instellingen als artsen, hulpverleners en behandelende in-
stellingen werken ook vaak aan het dossier, al dan niet samen met de ouders. Het 
REC is bij een minderheid van de samen te stellen dossiers betrokken. Minder 
dan de helft van de ouders die in de aanvraagprocedure te maken hebben gehad 
met het REC, is tevreden over de ondersteuning door het REC. Ook over de tijd 
die de procedure als geheel in beslag genomen heeft is minder dan de helft van de 
ouders tevreden. Volgens de ouders overschreed de CvI in bijna 30% van de indi-
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catiestellingen de wettelijk vastgestelde termijn voor de periode tussen het indie-
nen van het complete dossier en het kenbaar maken van de besluitvorming aan de 
ouders. In deze gevallen werd de procedure vooral vertraagd door terugverwijzing 
van het dossier door de CvI en door de tijd die het REC nodig had voor het op-
vragen van gegevens. De voornaamste reden van de overschrijding was echter de 
tijd die de CvI nodig had om het complete dossier af te handelen. Over de overige 
activiteiten van de CvI, namelijk de behandeling van het indicatieverzoek, het in 
kennis stellen van de toelaatbaarheidsbeslissing, de duidelijkheid van de overwe-
gingen bij de beslissing, en de informatie over de mogelijkheid bezwaar te maken, 
is tweederde van de ouders tevreden.  
 
Besluitvorming over de indicatieaanvraag 
In de 115 gevallen waarin de ouders de toelaatbaarheidsbeslissing al van de CvI 
ontvangen hadden, was de beslissing in 104 gevallen positief. Elf aanvragen voor 
een indicatie zijn aanvankelijk afgewezen. Vijf ouders hebben bezwaar gemaakt 
tegen de beslissing van de CvI en in vier gevallen heeft dat alsnog geleid tot een 
positieve beslissing over de toelaatbaarheid. Van één procedure bleek de uitslag 
ten tijde van de dataverzameling nog niet bekend.  
 
Keuze van onderwijssoort: regulier of speciaal 
Scholen en deskundigen blijken de voornaamste informatiebronnen voor ouders 
als het gaat om het aanbod en de mogelijkheden van regulier en speciaal onder-
wijs. Ouders noemen in dit verband ook regelmatig behandelaars of 
behandelingsinstellingen. Het REC, ouderverenigingen en andere ouders worden 
in mindere mate benut voor dit doel. Dit soort informatie krijgen ouders gemid-
deld van ruim twee personen of instellingen. Persoonlijke gesprekken worden hier 
het meest benut en ook het meest gewaardeerd. Ouders voelen zich wat minder 
zeker over hun kennis van de mogelijkheden van het regulier onderwijs dan over 
die van het speciaal onderwijs. Toch blijkt het merendeel van de ouders te menen 
voldoende kennis te hebben om de afweging tussen speciaal onderwijs of regulier 
onderwijs met een LGF-budget te kunnen maken. Informatie over de schoolsoor-
ten, deskundigen, en de visie op participatie en integratie in de samenleving zijn 
de belangrijkste factoren bij de keuze van de onderwijssoort. Van de argumenten 
die een rol spelen bij de keuze voor een bepaalde school blijkt het voor ouders 
vooral van belang dat er rekening gehouden wordt met de specifieke beperkingen 
van hun kind. Ook de sfeer op school en de houding van het team vinden de ou-
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ders erg belangrijk bij de schoolkeuze. Een school in de buurt en het niveau wat 
betreft cognitieve prestaties blijken er voor de ouders minder toe te doen bij het 
kiezen van een specifieke school. Meer dan de helft van de aanvragen had betrek-
king op leerlingen die op het moment van de aanvraag regulier onderwijs 
volgden, en driekwart van deze groep had tevoren geen ambulante begeleiding. 
Ruim eenderde deel van de kinderen volgde ten tijde van de aanvraag speciaal 
onderwijs of kreeg op een andere manier extra zorg, bijvoorbeeld in de vorm van 
speciaal basisonderwijs, observatie, of opname in een kliniek. Bij ongeveer de 
helft van de indicaties beogen de ouders met de positieve toelaatbaarheidsbeslis-
sing in regulier onderwijs met een LGF-budget, bij de andere helft speciaal 
onderwijs. Voor de geïndiceerde leerlingen die tevoren regulier basisonderwijs 
volgden kiest bijna een derde deel van de ouders speciaal onderwijs, en er zijn in 
dit opzicht geen noemenswaardige verschillen voor leerlingen die tevoren in 
aanmerking kwamen voor ambulante begeleiding en leerlingen waarbij dit niet 
het geval was. Bij het merendeel van de leerlingen die speciaal onderwijs volgden 
ten tijde van de indicatiestelling kiezen ouders ook na de indicatiestelling speciaal 
onderwijs. Het grootste deel van de ouders blijkt tevreden over de gemaakte keu-
ze tussen speciaal en regulier onderwijs. 
 
Realisatie van de keuze voor een specifieke school 
Voorafgaand aan de indicatiestelling bezoekt een aantal ouders de beoogde school 
om te overleggen over de inschrijving, een deel van de ouders bezoekt zowel een 
school voor regulier onderwijs als een school voor speciaal onderwijs om zich 
voor te bereiden op de schoolkeuze. Slechts een kleine minderheid van de ouders 
maakt gebruik van de mogelijkheden van het REC ouders te ondersteunen bij de 
keuze van een school. Veel meer ouders worden bij het zoeken van een school 
geholpen door ambulante begeleiders, of instellingen als het Audiologisch Cen-
trum, de SPD, Bureau Jeugdzorg of behandelaars. Dertien ouders hebben ervaren 
dat een school voor regulier onderwijs weigerde hun kind in te schrijven. De re-
denen die een school daarvoor gaf waren meestal niet acceptabel voor de ouders, 
in een enkel geval werden er in het geheel geen redenen gegeven.  
 
Betrokkenheid bij het opstellen van het handelingsplan 
In een kwart van de gevallen blijkt er niet of nog niet aan het handelingsplan ge-
werkt te worden. In de gevallen waarin het handelingsplan gereed of waarin eraan 
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gewerkt wordt, is ruim 20 % van de ouders daar niet bij betrokken. De meerder-
heid van de ouders die wel betrokken zijn bij het opstellen van het handelingsplan 
is tevreden met de mogelijkheden tot een bijdrage. Het handelingsplan geeft vol-
gens de meeste ouders voldoende informatie over de aanpak van het onderwijs. 
Of het onderwijs ook conform het handelingsplan gegeven wordt, is voor bijna 
30% van de ouders niet duidelijk, omdat men geen zicht heeft op het onderwijs 
dat de leerling krijgt.  
  
Tevredenheid over het onderwijs op basis van de indicatie 
Het grootste deel van de ouders blijkt tevreden over de wijze waarop de lichame-
lijke verzorging geregeld is, in de gevallen waarin dat nodig is. Voor een deel van 
de ouders blijkt de keuze nog niet gerealiseerd te kunnen worden. De redenen 
hiervoor zijn dat leerlingen op wachtlijsten staan voor speciaal onderwijs, pro-
blemen bij het vinden van een geschikte school voor regulier onderwijs, of het 
krijgen van de benodigde begeleiding.  
 
Oordeel over de positie van ouders 
Een groot deel van de ouders zegt zich vrij gevoeld te hebben in de keuze tussen 
regulier en speciaal onderwijs. Als dit niet het geval was kwam dat meestal door 
de aard van de handicap, die maakte dat de leerling aangewezen was op speciaal 
onderwijs. Hoewel de meeste ouders vinden dat er in de procedure rond het kie-
zen van onderwijs voldoende rekening gehouden werd met hun eigen wensen en 
opvattingen, wees een aantal ouders op beperkingen in dit opzicht. Deze lagen 
vooral in het gebrek aan keuzemogelijkheid, die volgens de ouders veroorzaakt 
wordt door de grootte van het beschikbare LGF-budget en door de beperking in 
het aantal scholen dat bereid is leerlingen aan te nemen.  
 
Verschillen naar achtergrondvariabelen 
Uit de analyse van de verschillen wat betreft REC-cluster, opleidingsniveau van 
de ouders en de urbanisatiegraad van de woonplaats van de ouders bleek dat er 
nauwelijks sprake was van significante verschillen voor deze achtergrondvariabe-
len.   
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4 Resultaten: de dieptestudie
 
 
 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de dieptestudie weergegeven1. In de 
dieptestudie is de indicatieprocedure uitvoerig besproken met 21 ouders van leer-
lingen die in de periode augustus tot november 2003 een beschikking over hun 
aanvraag ontvangen hebben. De dieptestudie was gericht op een nadere detaille-
ring van de informatie uit het onderzoek onder de representatieve steekproef. De 
dieptestudie maakte het mogelijk beter zicht te krijgen op de processen die binnen 
cases een rol spelen bij het verloop van de indicatieprocedure. Om informatie te 
krijgen over de achtergronden van indicatiestellingen die problematisch verlopen 
waren, zijn alle ouders van zeven leerlingen, die een negatieve beschikking ont-
vangen hebben en zich bereid verklaard hadden tot een verdiepend interview, bij 
de dieptestudie betrokken. In drie gevallen is de beschikking na een bezwaar van 
de ouders alsnog toegekend. Verder zijn de ouders van 14 leerlingen waarbij de 
indicatie bij eerste aanvraag is toegekend geïnterviewd. Hierbij is geen perfecte 
spreiding over groepen of vergelijkbaarheid met de groep respondenten die een 
negatieve beschikking gekregen hebben nagestreefd. Daarvoor is het aantal moge-
lijke factoren te groot. Bij de selectie voor de dieptestudie is rekening gehouden 
met de leerlingaantallen op de verschillende soorten scholen (naar type problema-
tiek of beperking) binnen de REC-clusters. Daarnaast was de selectie gericht op 
garanties voor de diversiteit van de samengestelde groep (zie § 2.1.2). De groep 
ouders voor de dieptestudie vormt dus geen representatieve steekproef, zodat op 
basis van deze resultaten geen uitspraken over de gehele populatie mogelijk zijn. 
Verder is bij de resultaten van de dieptestudie uitgegaan van de weergave van de 
gang van zaken zoals die door de ouders gerapporteerd werd. Deze perceptie van 
de werkelijkheid kan gekleurd zijn door specifieke verwachtingen of ervaringen. 
Rond de validiteit van de antwoorden dient daarom enige voorzichtigheid in acht 
genomen te worden.  
Net als in Hoofdstuk 3 is bij de rapportage in dit hoofdstuk niet de indeling in on-
derzoeksvragen uit de probleemstelling gevolgd. Als eerste wordt besproken wie 
het initiatief nam tot het aanvragen van de indicatie, en de gang van zaken bij het 

                                                 
1  In Bijlage 2 staat voor de interviewnummers die in de tekst van dit hoofdstuk genoemd wor-

den op welk REC-cluster de betreffende indicatieaanvraag betrekking heeft, welk besluit de 
CvI genomen heeft en of de ouders bezwaar aangetekend hebben. 
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samenstellen van het dossier (§ 4.1). Daarna wordt ingegaan op de wijze waarop 
het dossier voor de beoordeling door de CvI is samengesteld (§ 4.2) en op de be-
slissingen van ouders na een negatieve beschikking (§ 4.3). Na een positieve 
beslissing over de toelaatbaarheid hebben ouders in principe de keuzemogelijk-
heid het budget in te zetten in het speciaal onderwijs of in de vorm van extra 
financiering in het regulier onderwijs. Of er in de praktijk sprake is van keuze-
vrijheid is afhankelijk van de opstelling van scholen. Deze kwesties komen aan de 
orde in § 4.4. In § 4.5 wordt ingegaan op de informatievoorziening aan ouders in 
verschillende fasen van het proces, die van invloed kan zijn op hun positie binnen 
de regeling. De regeling zou het ook mogelijk moeten maken ouders meer moge-
lijkheden te bieden voor daadwerkelijke invloed op het onderwijs, namelijk door 
participatie in het opstellen van een handelingsplan (§ 4.6). Of de ouders tevreden 
zijn met het resultaat van de indicatieprocedure in de zin van het onderwijs dat 
hun kind krijgt, komt aan de orde in § 4.7. Het hoofdstuk wordt afgesloten met 
paragrafen over het algemene oordeel van de ouders over de procedure (§ 4.8) en 
met de samenvatting van de resultaten van de dieptestudie (§ 4.9).  
 
 
4.1 De beslissing voor het aanvragen van een indicatie 
 
Uit de interviews blijkt dat de beslissing tot het aanvragen van een indicatiestel-
ling in veel gevallen door ouders, school en/of deskundigen in goede harmonie 
genomen wordt. De suggestie van een van de partijen om een indicatiestelling aan 
te vragen, wordt vaak door de andere betrokkenen gevolgd.  
 
Dit is echter niet altijd het geval. Soms was de school het niet eens met het initia-
tief van de ouders (45, 56, 106). Een school voor speciaal onderwijs wilde geen 
medewerking verlenen omdat men de keuze voor voortgezet speciaal onderwijs 
beter vond dan de door ouders gewenste plaatsing in het regulier voortgezet on-
derwijs. In het tweede geval wilde de moeder regulier onderwijs met Rugzak, 
terwijl de school waar de leerling ZMLK-onderwijs volgde de leerling beter op de 
plaats vond in het speciaal onderwijs. In het derde geval wilde de school voor re-
gulier basisonderwijs niets met de aanvraag voor een LGF-budget te maken 
hebben, omdat men het te ingewikkeld vond. Pas toen bleek dat er een financieel 
voordeel was, vroeg men de moeder een en ander te regelen. Bij een andere aan-
vraag was de school het niet eens met een door het Audiologisch Centrum 
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gesuggereerde indicatie die gericht was op plaatsing in het speciaal onderwijs. De 
ouders waren het met de aanvraag eens, omdat zij vonden dat de school voor re-
gulier onderwijs hun dochter onvoldoende kon bieden, maar de school deelde 
deze visie van de ouders niet (3). 
Tweemaal is een indicatiestelling aangevraagd terwijl de ouders aarzelden over 
de noodzaak (32, 89). Voor een kind in het speciaal onderwijs (cluster 4) advi-
seerde de neuroloog met oog op de lichamelijke problemen een aanvraag voor een 
cluster 3 school. De leerkrachten op de cluster 4 school waren het daar niet mee 
eens. De moeder vond de tegenstrijdige adviezen verwarrend en was eigenlijk wel 
opgelucht toen de aanvraag werd afgewezen. Het tweede geval betreft een leer-
ling die geschorst dreigde te worden als de ouders geen LGF-budget aanvroegen. 
De ouders zijn wel akkoord gegaan met de aanvraag, maar twijfelden aan de diag-
nose, omdat zij de door de school gesignaleerde problemen thuis niet herkenden.  
Een andere situatie waarin de beslissing tot het aanvragen van een indicatie niet in 
harmonie verliep, was een geval waarin de indicatie volgens de ouders buiten hun 
medeweten is aangevraagd (34). De leerling had meegedaan aan de Regeling sa-
menwerking KDC en ZMLK-onderwijs. Na afloop van de proefperiode bleek de 
leerling geïndiceerd te zijn voor volledig ZMLK-onderwijs, zonder dat de ouders 
hiervan op de hoogte waren.  
 
Uit de gegevens over de beslissing tot het aanvragen van een indicatie blijkt ver-
der dat in gevallen waarin tevoren geen sprake was van ambulante begeleiding het 
inititiatief bij leerlingen in het regulier onderwijs iets vaker van de school komt 
(25, 89, 99, 111; driemaal in cluster 4) dan van de ouders (21, 106).  
 
 
4.2 Het samenstellen van het dossier 
 
Betrokkenheid bij de aanmelding 
Bij één indicatie zeggen de ouders in het geheel niet betrokken te zijn geweest bij 
de aanmelding (34, zie hiervoor), bij een andere indicatie hebben de ouders alleen 

een handtekening onder de aanmelding gezet, het invullen van de vragenlijst en 
het verzamelen van de onderzoeksrapporten is geheel door de school en de ambu-
lante begeleider verzorgd (58).  
In een aantal gevallen konden de ouders volstaan met het invullen van de vragen-
lijst uit het aanmeldingsformulier. De overige gegevens zijn verzameld door 
medewerkers van een kliniek waar de leerling opgenomen is (63) of overdag op-



De positie van ouders binnen de Regeling Leerlinggebonden Financiering 
 

 50

gevangen en onderwezen wordt (114), door behandelaars zoals een Audiologisch 
Centrum (3), of door de school, de ambulante begeleider of de Schoolbegelei-
dingsdienst (32, 89). Soms vullen de ouders het aanmeldingsformulier in en 
geven daarbij toestemming aan het REC de benodigde rapportages op te vragen 
bij behandelaars of andere betrokkenen (21, 54). In drie gevallen is het samenstel-
len van het dossier volgens de ouders een gezamenlijke activiteit geweest van 
ouders, leerkracht en ambulant begeleider (8, 45, 64). In twee gevallen is hierbij 
sprake van een reeds tevoren bestaand begeleidingsteam.  
 
Negen ouders hebben de aanvraag voor een indicatie zelfstandig of grotendeels 
zelfstandig verzorgd. Soms was dit de eigen keuze van de ouders (99; zelf de re-
gie willen houden), soms werd gezegd dat de ouders in de LGF-procedure de 
aanvraag zelf moesten verzorgen (25), in de andere gevallen werd er gewoon 
geen concrete hulp bij het samenstellen van het dossier aangeboden, al werden de 
ouders in een aantal gevallen wel door de school of de ambulante begeleider on-
dersteund bij het aanvragen. Gezien de taak van het REC ouders te begeleiden bij 
het completeren van de dossiers is het opvallend dat slechts één ouder regelmatig 
advies gevraagd heeft aan iemand bij het REC. Bij de andere ouders blijven de 
contacten met het REC beperkt tot het op verzoek van de ouders toezenden van 
het aangevraagde aanmeldingsformulier.  
 
Verder valt bij deze gegevens op dat van de zeven interviews over aanvragen bin-
nen cluster 4 er vijf grotendeels door ouders zelf verzorgd zijn. Van de 14 
aanvragen in de andere clusters was dit maar bij vier dossiers het geval.  
 
Verzamelen van rapporten en nieuwe onderzoeksgegevens 
Voor de indicatiestelling zijn rapportages van onderzoek van recente datum nodig. 
Voor een aantal dossiers moest om die reden nieuw onderzoek gedaan worden. 
Dit gaf meestal geen problemen. Wanneer andere personen of instellingen dan de 
ouders het dossier samenstelden, zorgden deze ook voor de afname van tests of 
voor rapportages over de problematiek. Bij een van de kinderen waarvan de ou-
ders het dossier zelf samenstelden heeft de school voor speciaal onderwijs op 
verzoek van de ouders nieuw psychodiagnostisch onderzoek uitgevoerd.  
In andere gevallen was het wel een probleem het dossier compleet te krijgen. Zo 
was in een geval (106) noch de Schoolbegeleidingsdienst, noch de Afdeling Kin-
derpychiatrie bereid de diagnostiek rond PDD-NOS te herhalen. Ook het 
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schrijven van een beperkter rapport waaruit bleek dat de betreffende leerling on-
der behandeling was werd geweigerd. Pogingen van de CvI de behandelaar 
hiertoe te bewegen leidden evenmin tot resultaat. Uiteindelijk heeft de CvI voor-
gesteld in plaats van het diagnostisch rapport een door de ouders zelf geschreven 
rapportage op te nemen in het dossier.  
 
Het leveren van het onderwijskundig rapport, waaruit moet blijken dat de inzet 
van de school tot onvoldoende resultaat heeft geleid, blijkt in een aantal gevallen 
een probleem. Bij een indicatieaanvraag voor een LGF-budget in het regulier 
voortgezet onderwijs, waarmee de aanvankelijke school voor speciaal onderwijs 
het niet eens was, wilde de school geen medewerking verlenen. De moeder is toen 
zelf op school alle relevante documenten gaan copiëren (45). In een ander geval 
werd het onderwijskundig rapport pas na vele malen vragen beschikbaar gesteld, 
en wel op de laatste schooldag voor de zomervakantie, waardoor de indicatie pas 
na de vakantie behandeld kon worden. Een deel van de problemen rond de dos-
siers blijkt pas na inzending naar de CvI. In twee gevallen was het 
onderwijskundige rapport ontoereikend (3, 63), in een geval was het medisch rap-
port verouderd (64).  
 
Consequenties van incomplete dossiers 
Opvallend is dat soms negatief beslist wordt over de aanvraag zonder dat de ou-
ders gelegenheid hebben gekregen de aanvraag te completeren (64), terwijl in 
andere gevallen voorafgaand aan de besluitvorming door de CvI gewezen wordt 
op het feit dat het dossier niet compleet is (63). Overigens leidde de noodzakelijke 
aanvulling van het onderwijskundig rapport in dit geval tot een vertraging in de 
procedure van acht weken. In dit geval had deze vertraging tot gevolg dat de leer-
ling de periode tussen de zomervakantie en de herfstvakantie niet zoals gepland 
naar het speciaal onderwijs kon gaan, maar opgenomen moest blijven in de kli-
niek.  
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4.3 Besluitvorming over de indicatieaanvragen 
 
Afgewezen aanvragen, waarbij geen bezwaar gemaakt is 
Van de zeven indicatieaanvragen waarover negatief beslist is, hebben de ouders in 
vier gevallen geen bezwaar gemaakt. In een daarvan hadden de ouders niet uit de 
brief van de CvI begrepen dat het mogelijk was bezwaar te maken, en zij waren 
daar ook niet op gewezen door de school of andere deskundigen. De reden voor 
de negatieve beslissing was dat de motorische handicap van de leerling niet onder 
de criteria voor een indicatie binnen cluster 3 viel en dat de leerproblemen te ge-
ring waren. Het feit dat de ambulante begeleiding van de leerling niet zou worden 
omgezet in een LGF-budget, had in dit geval echter grote gevolgen voor het on-
derwijs aan de leerling. Ondanks de aanvankelijke toezegging dat er geen 
wijzigingen in de extra zorg voor de leerling zouden plaatsvinden, besloot de 
school op grond van de afwijzing de begeleiding van de leerling sterk terug te 
brengen. Enige tijd later adviseerde de school de ouders echter vervroegde door-
stroming naar het VMBO, aansluitend op het onderwijs in groep 7 (58). Drie 
andere ouders wisten wel dat de mogelijkheid bezwaar te maken bestond, maar zij 
legden zich neer bij de beslissing van de CvI. De redenen voor de afwijzing wa-
ren in het eerste geval dat de communicatieve problemen van de leerling niet 
veroorzaakt werden door een auditieve stoornis, waardoor een indicatie binnen 
cluster 2 niet geëigend was. Tevens werd vermeld dat de leerling vermoedelijk 
ook niet aan de criteria van cluster 4 voldeed. De ouders waren tevoren niet op de 
hoogte van het bestaan van de indicatiecriteria (21). In het tweede geval werd de 
indicatie afgewezen omdat het lichamelijk functioneren van de leerling niet vol-
deed aan de criteria van cluster 3 (32). In het laatste geval werd de indicatie 
binnen cluster 2 afgewezen, omdat het onderwijs op de huidige school voor spe-
ciaal basisonderwijs voldoende profijt opleverde (8). In deze drie gevallen hebben 
de ouders besloten geen bezwaar te maken tegen de negatieve beslissing, omdat 
het met alle drie de leerlingen inmiddels goed ging op school, waardoor de nood-
zaak van een indicatie minder groot was. Wel houden de ouders van een van de 
leerlingen de mogelijkheid open de aanvraag die afgewezen is in cluster 2 zono-
dig opnieuw in te dienen in cluster 4. 
 
Afgewezen aanvragen, waarbij bezwaar gemaakt is 
De drie ouders die na de aanvankelijke afwijzing bezwaar gemaakt hebben, kon-
den de afwijzing betrekkelijk gemakkelijk omzetten in een positieve beschikking. 
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In een geval was indiening van hetzelfde dossier bij de CvI van cluster 4 in plaats 
van cluster 2 toereikend (111). In het andere geval is een verouderd onderzoek 
naar het lichamelijk functioneren opnieuw uitgevoerd, waarna de indicatie alsnog 
verleend is (64). In het laatste geval (3) was de indicatiestelling binnen cluster 2 
afgewezen op grond van te hoge scores op de tests voor het communicatief func-
tioneren en ontoereikendheid van het onderwijskundig rapport. De logopedist 
heeft de tests opnieuw afgenomen, waarbij de leerling lagere scores behaalde, en 
de moeder heeft zelf een verslag over het functioneren van haar kind geschreven, 
waarna de indicatie alsnog verleend is.  
 
 
4.4  Keuze van onderwijssoort en specifieke school 
 
Keuze voor regulier of speciaal onderwijs 
Uit de interviews blijkt dat van de drie indicaties die zijn aangevraagd voor leer-
lingen die met ambulante begeleiding deelnemen aan het regulier basisonderwijs 
(58, 64, en 98), er één gericht is op plaatsing in het speciaal onderwijs, omdat de 
ouders vinden dat het regulier onderwijs met een LGF-budget niet meer toerei-
kend is voor de problematiek van hun kind (98). Voor de zeven leerlingen die 
zonder ambulante begeleiding regulier onderwijs volgen, zijn vier indicaties ge-
richt op het aanvragen van een LGF-budget binnen het regulier primair onderwijs 
(25, 89, 106, 111), en twee aanvragen zijn bedoeld voor het speciaal onderwijs (3, 
99). Toen een van de ouders die aanvankelijk een LGF-budget binnen het regulier 
onderwijs beoogde uit de indicatiebeslissing begreep dat ook speciaal onderwijs 
mogelijk was op grond van de indicatie, heeft ook deze ouder voor speciaal on-
derwijs gekozen (106). Ook de indicatieaanvragen voor zes andere kinderen zijn 
gericht op plaatsing in het speciaal onderwijs, vanuit het speciaal basisonderwijs 
(8, 122), een kliniek (63), een ander type speciaal onderwijs (32), en van twee 
kinderen die vier jaar geworden zijn (54, 131). In deze gevallen vinden de ouders 
dat het regulier onderwijs onvoldoende mogelijkheden biedt voor adequaat on-
derwijs aan hun kind. Wel hopen de ouders van een van de leerlingen dat hun 
kind op termijn wel in het regulier onderwijs geplaatst kan worden. Twee aanvra-
gen waren juist gericht op plaatsing in het regulier onderwijs met een LGF-
budget. Een hiervan betrof een vierjarige die voor het eerst naar school ging (66). 
De toestand van dit kind is echter in de loop van het schooljaar zo verslechterd 
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dat de ouders regulier onderwijs ook met een LGF-budget niet meer haalbaar ach-
ten en ook deze leerling speciaal onderwijs willen laten volgen. De andere 
aanvraag die gericht was op een LGF-budget binnen het regulier basisonderwijs 
betrof een ZMLK-leerling (56). Drie aanvragen waren bedoeld voor een LGF-
budget in het voortgezet onderwijs. Een daarvan is gericht op verwachte proble-
men bij de overgang van het regulier basisonderwijs naar het voortgezet 
onderwijs (21), één leerling wil vanuit het speciaal onderwijs naar regulier voort-
gezet onderwijs (45). De andere leerling moest praktijklessen gaan volgen, die 
alleen mogelijk waren op de LWOO-afdeling van het VMBO, en niet op het Cen-
trum voor Dagbehandeling (114).  
 
Keuze voor een specifieke school 
Voor de vier leerlingen waarvan de indicatie niet is verleend, is een realisatie van 
de gewenste school niet aan de orde (8, 21, 32, 58). Voor de andere leerlingen be-
tekende de positieve beslissing over de indicatie dat ouders de definitieve keuze 
konden maken voor een realisatie in de vorm van een LGF-budget in het regulier 
onderwijs of plaatsing op een school voor speciaal onderwijs. Vier kinderen ble-
ven op grond van de indicatie op dezelfde school voor regulier onderwijs, met een 
LGF-budget (25, 64, 89, 111). Bij de drie kinderen waarvoor de ouders een 
school zochten omdat hun kind vier jaar werd, ging de plaatsing goed (131, 54, 
66). Twee kinderen konden meteen terecht op de school voor speciaal onderwijs 
die hun ouders gekozen hadden, een kind kon naar de gewenste school voor regu-
lier onderwijs.  
 
In andere gevallen bleek de plaatsing niet probleemloos te verlopen, zowel in het 
speciaal als in het regulier onderwijs. Van de drie ouders die regulier onderwijs 
met een LGF-budget gekozen hadden, hebben er twee te maken gehad met scho-
len die weigerden de leerling te plaatsen. In één geval ging het daarbij om 
basisonderwijs. De leerling zit een half jaar na de indicatie nog steeds thuis, om-
dat drie scholen geweigerd hebben de leerling te plaatsen (56). Het andere geval 
betrof een leerling waarbij op één na alle scholen voor voortgezet onderwijs in de 
woonplaats weigerden de leerling te plaatsen (45). De derde leerling kon zonder 
problemen vanuit een Centrum voor Dagbehandeling terug naar zijn aanvankelij-
ke LWOO-school (114).  
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Bij de leerlingen in het speciaal onderwijs was geen sprake van weigering een 
leerling te plaatsen, al konden op sommige scholen leerlingen niet geplaatst wor-
den omdat de school vol zat. In deze gevallen waren er echter alternatieve 
mogelijkheden. Van de zes leerlingen waarvoor de ouders speciaal onderwijs ge-
kozen hadden, konden er twee meteen geplaatst worden (3, 63). Twee leerlingen 
zijn inmiddels geplaatst nadat zij enkele maanden op de wachtlijst gestaan hebben 
(106, 122) en twee andere leerlingen staan nog op de wachtlijst en kunnen pas in 
het volgende schooljaar geplaatst worden (98, 99).  
 
In het laatste geval gaat het om de leerling waarvoor een indicatie is toegekend 
terwijl de aanvraag volgens de ouders buiten hun medeweten is ingediend. De 
ouders proberen ambulant onderwijs binnen het KDC te regelen (34).  
 
 
4.5 Informatievoorziening  
 
Verschillende ouders wijzen erop dat zij op de hoogte waren van het bestaan van 
de Regeling LGF doordat zij min of meer toevallig een folder vonden in de open-
bare bibliotheek of bij een behandelingsinstelling, of via kennissen (21, 45, 106).  
 
Er zat volgens verschillende ouders ook niet veel informatie over de procedure bij 
de aanmeldingsformulieren. Een aantal ouders zegt de vragen en de toelichting in 
het aanmeldingsformulier moeilijk en ingewikkeld geformuleerd te vinden. Bij 
een van de aanvragen hebben medewerkers van de dagbehandeling het dossier 
samengesteld en de ouders vonden dat ook nodig, omdat zij er zelf niet uitgeko-
men zouden zijn (114). 
 
Veel ouders vinden dat zij voldoende kennis hebben van de mogelijkheden van de 
verschillende typen onderwijs om een beslissing voor regulier of speciaal onderwijs 

te kunnen nemen. Toch signaleren verschillende ouders dat er erg weinig informa-
tie voorhanden is of dat er moeilijk aan informatie te komen is (8, 56, 99, 106, 114).  
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4.6 De betrokkenheid bij het opstellen van het handelingsplan 
 
In een aantal gevallen is het handelingsplan niet aan de orde omdat de indicatie is 
afgewezen (8, 21, 32, 58), of nog niet aan de orde omdat de leerling nog thuis zit 
(56) of op de wachtlijst staat voor het speciaal onderwijs en er in de tussenliggen-
de periode in het regulier onderwijs geen gebruik gemaakt wordt van een LGF-
budget (98).  
 
Vier ouders vermelden dat er geen overleg geweest is over het handelingsplan 
(66, 99, 114, 122) en een deel van de ouders wist ook niet dat zij moesten in-
stemmen met het handelingsplan. Bij sommige ouders is de betrokkenheid bij het 
handelingsplan minimaal geweest. Er wordt dan een door de school of de ambu-
lante begeleider opgesteld handelingsplan voorgelegd en toegelicht, waarna de 
ouders hun handtekening zetten (3, 25, 54, 106, 111). Soms is de inbreng groter, 
het handelingsplan wordt dan met de ouders besproken, ouders krijgen gelegen-
heid commentaar te geven op het voorstel, of er wordt in een begeleidingsteam 
waarin ook de ouders participeren gewerkt aan het handelingsplan (45, 63, 64, 
131). Alle genoemde varianten van de inbreng bij het handelingsplan komen in 
het reguliere onderwijs even vaak voor als in het speciaal onderwijs.  
 
 
4.7 Tevredenheid met het onderwijs op basis van de indicatie 
 
Het grootste deel van de ouders zegt tevreden te zijn over het onderwijs dat hun 
kind krijgt. Als redenen worden genoemd dat het kind het naar de zin heeft op 
school of goed leert. Een van de ouders noemt ook als reden dat de ambulante be-
geleider rust weet te brengen in de problematische verhouding tussen ouders en 
school (89). Opvallend is dat ook het merendeel van de ouders waarbij de indica-
tie niet is toegekend positief is over het onderwijs (8, 21, 32). Het gaat in die 
gevallen inmiddels beter op de oude school, of het gaat boven verwachting goed 
op een nieuwe school zonder dat er extra zorg geboden wordt. Een deel van de 
ouders vraagt zich wel af wat er precies gebeurt op school, hoe het LGF-budget 
besteed wordt en of de dingen die in het handelingsplan stonden ook echt gebeu-
ren (25, 111, 114). Drie ouders zijn niet tevreden, omdat de zorg die het regulier 
onderwijs hun kind kan bieden niet of niet meer toereikend is (66, 98, 99). Van 
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deze gevallen staan twee kinderen op de wachtlijst voor speciaal onderwijs en in 
het andere geval gaan de ouders een indicatie voor speciaal onderwijs aanvragen.  
 
 
4.8 Algemeen oordeel over de Regeling LGF 
 
In de toelichtingen van ouders op de wijze waarop zij de procedure ervaren heb-
ben worden verschillende aspecten door meerdere ouders gesignaleerd.  
 
Het eerste aspect betreft de werkwijze van de CvI. Nogal wat ouders zeggen dat 
zij de werkwijze van de CvI als bureaucratisch en traag ervaren hebben (3, 63, 89, 
98, 106, 111). Ouders betwijfelen of de CvI in alle gevallen een goed beeld kan 
krijgen van de problematiek van een kind op grond van een dossier. Wanneer 
kinderen recent onderzocht zijn door deskundigen of wanneer de problematiek 
duidelijk is (bijvoorbeeld bij doofheid), vinden ouders het minder een probleem 
dan bij complexere problemen.  
 
In het verlengde hiervan wijzen verschillende ouders op het risico dat alleen 
mondige ouders iets bereiken binnen de Regeling LGF, zowel wat betreft de indi-
catiestelling als de realisatie van de gewenste onderwijssoort (8, 54, 66, 111, 
131). Ouders wijzen op het gevaar van een verkeerde beoordeling van een dossier 
wanneer ouders niet voldoende toegerust zijn voor de ingewikkelde procedure. In 
dit verband wordt ook het onnodig moeilijk taalgebruik in de vragenlijst ge-
noemd. Tevens wijzen ouders erop dat het verstrekken van informatie van 
onvoldoende kwaliteit door een behandelaar negatieve gevolgen kan hebben voor 
de leerling.  
 
Niet alle ouders vinden de eigen verantwoordelijkheid voor de indicatieprocedure 
een juist uitgangspunt. Zij vinden het onnodig confronterend dat ouders zelf het 
dossier over de problematiek van hun kind moeten beschrijven (54, 106). Een an-
dere ouder vindt dat je eigenlijk helemaal niets te maken zou willen hebben met 
een procedure, ‘omdat je wilt dat de benodigde zorg er gewoon komt’ (25). Soms 
maken tegenstrijdige adviezen van verschillende deskundigen het ook lastig voor 
ouders te kiezen wat zij moeten doen (32).  
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4.9 Samenvatting 
 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten weergegeven van de dieptestudie onder 21 ou-
ders die in het eerste jaar van uitvoering van de Regeling LGF betrokken zijn 
geweest bij een indicatiestelling. In deze paragraaf worden de resultaten alleen 
samengevat. De conclusies op basis van de beide deelstudies worden in Hoofd-
stuk 5 besproken.  
 
De beslissing voor het aanvragen van een indicatie 
Uit de interviews is gebleken dat de beslissing tot een indicatiestelling vaak in 
goede harmonie tussen ouders, school en deskundigen genomen wordt. Wanneer 
hiervan echter geen sprake is, blijken lastige situaties te ontstaan voor ouders. 
Ouders die een indicatieaanvraag willen indienen terwijl de school de noodzaak 
niet ziet, kost het soms moeite een adequaat onderwijskundig rapport voor het dos-
sier te krijgen. Ouders kunnen zich ook verplicht voelen mee te werken aan een 
aanvraag waarvan zij zelf de noodzaak niet zien, of worden in verwarring gebracht 
door tegenstrijdige oordelen van bijvoorbeeld school en andere deskundigen.  
 
Het samenstellen van het dossier 
De betrokkenheid van de ouders bij het samenstellen van het dossier loopt erg 
uiteen, van het in het geheel niet betrokken zijn tot het volledig zelf verzorgen 
van de aanmelding. Met name de ouders die er helemaal alleen voor stonden, vin-
den het vooral in emotioneel opzicht een zware taak. Het verzamelen van de 
rapporten en het verzorgen van nieuw onderzoek (diagnostiek van recente datum) 
ten behoeve van de dossiers kost in een aantal gevallen veel moeite, en dit is bij 
het onderwijskundig rapport vaker het geval dan bij rapporten van behandelaars.  
 
Besluitvorming over de indicatieaanvragen 
Uit de gegevens met betrekking tot de besluitvorming door de CvI blijkt dat de 
criteria voor een indicatie niet altijd bekend zijn bij ouders of deskundigen. Zo 
worden verouderde rapporten ingediend of indicatieaanvragen waarvan op voor-
hand bekend had kunnen zijn dat op grond van de testscores niet voldaan werd 
aan de criteria voor een indicatie. Ook is er regelmatig verwarring over het cluster 
waarbinnen indicaties voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum 
ingediend kunnen worden. De verdeling waarbij deze leerlingen onder cluster 2 
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vallen als de communicatieve stoornissen op de voorgrond staan en onder cluster 
4 als de gedragsproblematiek domineert, blijkt niet altijd een oplossing te bieden 
voor dit probleem. Soms is ook het indienen van een incompleet dossier aanlei-
ding tot een negatieve indicatiebeslissing, soms worden de ouders al in het 
voortraject gewezen op de ontoereikendheid van een dossier. In dit verband blijkt 
ook dat na een afwijzing betrekkelijk eenvoudig alsnog een positieve indicatiebe-
slissing gekregen kan worden door het verstrekken van aanvullende gegevens of 
het indienen van hetzelfde dossier bij een ander cluster.  
 
Keuze van onderwijssoort en specifieke school 
De keuze van ouders voor speciaal onderwijs blijkt nogal eens samen te hangen 
met hun ervaring dat regulier onderwijs ook met een LGF-budget niet (of niet 
langer) toereikend is voor de problematiek van hun kind. Plaatsing van kinderen 
na een positieve beschikking leverde weinig problemen op bij leerlingen die op 
dezelfde school bleven en bij indicaties die betrekking hadden op vierjarigen die 
voor het eerst naar school gingen. Twee ouders hebben te maken gehad met wei-
geringen van scholen voor regulier onderwijs een leerling met een LGF-budget te 
plaatsen. In het speciaal onderwijs werden leerlingen nauwelijks geweigerd, maar 
ouders die een plaatsing in het speciaal onderwijs willen hebben wel vaak te ma-
ken met wachtlijsten. De wachttijd kan soms oplopen tot een groot deel van het 
lopende schooljaar.  
 
Informatievoorziening 
Uit de gegevens over de manier waarop ouders geïnformeerd worden over de pro-
cedure en over de mogelijkheden van onderwijssoorten blijkt dat het niet 
gemakkelijk is de juiste informatie te krijgen. Ouders moeten actief zelf op zoek 
gaan en zelfs dan is het soms lastig de informatie te krijgen. Opvallend is ook dat 
ouders de weg naar het REC nauwelijks weten te vinden als zij op zoek zijn naar 
informatie. Maar ook als zij zich wel tot het REC wenden, krijgen zij niet de in-
formatie die zij zoeken.  
 
De betrokkenheid bij het handelingsplan 
Uit de interviews blijkt dat de betrokkenheid van de ouders bij het opstellen van 
het handelingsplan in de meeste gevallen niet erg intensief is, maar de ouders ge-
ven niet aan dat zij daar probleem mee hebben.  
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Tevredenheid met het onderwijs op basis van de indicatie 
Het grootste deel van de ouders blijkt uiteindelijk tevreden met het onderwijs dat 
hun kind krijgt na de indicatiestelling. Dit geldt ook voor de ouders waarbij de in-
dicatie niet verstrekt is. Wel blijken ouders slecht op de hoogte van het onderwijs 
dat hun kind krijgt. Zij gaan in hun oordeel vooral af op het welbevinden van hun 
kind en op de positieve ontwikkeling die zij het kind zien doormaken.  
 
Algemeen oordeel over de Regeling LGF 
Over de werkwijze van de CvI zijn veel ouders niet tevreden. Dit heeft te maken 
met de bureaucratie die zij ervaren, en met de beoordeling op grond van een dos-
sier. Nogal wat ouders plaatsen kanttekeningen bij de toegenomen verantwoorde-
lijkheid van ouders voor het onderwijs van hun kind. Zij betwijfelen of alle ou-
ders in staat zijn dit soort zaken, die verstrekkende gevolgen hebben voor 
kinderen, zelf te regelen. Ook wijzen zij op het feit dat de intensieve betrokken-
heid bij de procedure een zware last kan zijn, mede omdat bij kinderen met 
handicaps en andere beperkingen ook allerlei andere zaken door de ouders zelf 
geregeld moeten worden.  
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5  Conclusies
 
 
 

 
In dit onderzoeksrapport zijn de resultaten beschreven van een onderzoek naar de 
eerste ervaringen van ouders met de nieuwe Regeling Leerlinggebonden Finan-
ciering (LGF). Het onderzoek bestond uit twee deelstudies. In de eerste deelstudie 
-de veldscan- zijn telefonische interviews afgenomen bij een representatieve 
groep van 116 ouders die een beschikking ontvangen hebben over de toelaatbaar-
heid van hun kind. Het tweede deel van het onderzoek was een dieptestudie 
waarin met 21 ouders nader is ingegaan op het verloop van de procedure en hun 
ervaringen daarbij. Hoofdstuk 3 is afgesloten met een samenvatting van de resul-
taten van de veldscan, hoofdstuk 4 met die van de dieptestudie. In het 
voorliggende hoofdstuk worden de resultaten van beide studies geïntegreerd be-
sproken aan de hand van de onderzoeksvragen die in hoofdstuk 1 geformuleerd 
zijn. Eerst worden enkele opmerkingen vooraf gemaakt (§ 5.1). Daarna worden de 
belangrijkste resultaten per onderzoeksaanvraag weergegeven (§ 5.2). Tenslotte 
volgen de conclusies over de betekenis voor het LGF-beleid en suggesties voor 
vervolgonderzoek (§ 5.3).  
 
 
5.1 Opmerkingen vooraf 
 
Voordat overgegaan wordt tot de beantwoording van de onderzoeksvragen en het 
formuleren van de conclusies, brengen wij drie punten onder de aandacht die van 
belang zijn bij de interpretatie van de onderzoeksresultaten. In de eerste plaats 
dient bedacht te worden dat de dataverzameling heeft plaatsgevonden in de eerste 
maanden van het schooljaar 2003-2004, het eerste uitvoeringsjaar van de nieuwe 
regeling. Dit kan voor de ouders onvolkomenheden in de beschikbaarheid van in-
formatie en in het verloop van de indicatieprocedures met zich meegebracht 
hebben die van tijdelijke aard zijn, omdat de betrokkenen nog onvoldoende op de 
hoogte waren van alle details van de nieuwe regeling. Conclusies op basis van de 
resultaten van dit onderzoek zullen in dat licht beschouwd moeten worden.  
Ten tweede bleek de onderzoeksgroep in de veldscan betrekkelijk hoog opgeleid 
en de meeste respondenten woonden in een landelijk gebied of dorp. Omdat de 
verdeling van deze kenmerken voor de doelgroep van het LGF-beleid niet bekend 
is, kunnen geen uitspraken gedaan worden over de vraag of de onderzochte groep 



De positie van ouders binnen de Regeling Leerlinggebonden Financiering 
 

 62

in dit opzicht representatief is voor de populatie. Uit de analyse van de verschillen 
wat betreft opleidingsniveau en woonomgeving bleek echter dat er maar in zeer 
beperkte mate sprake was van een relatie met deze achtergrondvariabelen. 
Ten derde was de onderzoeksgroep in de dieptestudie niet aselect getrokken, maar 
samengesteld op grond van spreiding op een aantal relevante kenmerken, zoals 
soort onderwijs (problematiek), leeftijd van het kind, soort opvang of onderwijs 
bij het aanvragen van de indicatie, keuze voor speciaal of regulier onderwijs. Ook 
zijn alle zeven respondenten die te maken hadden gehad met een negatieve be-
schikking bij de dieptestudie betrokken om inzicht te krijgen in het verloop van 
bezwaarprocedures en in de gevolgen van een negatieve beschikking voor het on-
derwijs aan de betreffende leerling. De groep ouders voor de dieptestudie vormt 
dus geen representatieve steekproef, zodat op basis van de resultaten in de diepte-
studie geen uitspraken over de gehele populatie mogelijk zijn.  
 
 
5.2 Resultaten per onderzoeksvraag 
 
5.2.1  Hoe ervaren ouders de aanmelding en de procedure voor de indi-

catiestelling? 
a.  Door wie worden ouders geïnformeerd over de procedure? Wie nam 

daarbij het initiatief? 
In ongeveer de helft van de gevallen wordt het initiatief tot de indicatieaanvraag 
voornamelijk door de ouders zelf genomen. De school, behandelende instellingen 
of andere deskundigen nemen ook vaak het initiatief. Uit de gesprekken met de 
ouders in de dieptestudie blijkt dat men het vaak met elkaar eens is over de nood-
zaak van een indicatieaanvraag, zodat de beslissing in goede harmonie genomen 
kan worden. Als dat niet zo is, ontstaat vooral voor de ouders een lastige situatie. 
Zij kunnen zich verplicht voelen mee te werken aan een indicatieaanvraag waar 
zij niet achter staan, of hebben moeite het dossier compleet te krijgen als de 
school of deskundigen het niet eens zijn met de aanvraag. De school van her-
komst, de school waar de ouders hun kind willen inschrijven, het REC en 
deskundigen bieden elk aan ongeveer de helft van de ouders informatie over de 
procedure. De bruikbaarheid van deze informatie beoordelen de ouders het hoogst 
voor persoonlijke gesprekken, gevolgd door informatie op internet. Van dit laatste 
type informatie maken echter weinig mensen gebruik. Uit de dieptestudie blijkt 
dat ouders vinden dat er weinig informatie over de aanmeldingsprocedure is en 
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dat de toelichting bij en de vragen in het aanmeldingsformulier moeilijk en inge-
wikkeld geformuleerd zijn. Ook vinden deze ouders het vaak moeilijk de juiste 
informatie te krijgen. Ouders komen nogal eens bij toeval achter relevante infor-
matie, bijvoorbeeld in de bibliotheek of van horen zeggen. Zij moeten dus zelf 
actief op zoek naar informatie. 
 
b.  Bij hoeveel aangemelde kinderen komt men niet tot een indicatiestelling 

voor één van de drie clusters? Wat is daarvan de reden? 
Bij elf van de 115 indicatieaanvragen heeft de CvI negatief beslist over de toe-
laatbaarheid. Wanneer ouders bezwaar maken tegen een negatief oordeel over de 
toelaatbaarheid, blijkt de indicatie in alle gevallen waarin de uitspraak al bekend 
is alsnog verstrekt te zijn. Uit de dieptestudie blijkt dat het verstrekken van aan-
vullende gegevens of het indienen van het dossier bij een ander cluster voldoende 
is om de afwijzing te wijzigen in een positieve beslissing over de toelaatbaarheid.  
 
c.  Zijn de ouders tevreden over de indicatiestelling – de procedure, onder-

zoek, de uitkomst? 
Aan het samenstellen van het dossier op basis waarvan beslist wordt over de toe-
laatbaarheid van een leerling wordt in veel gevallen door ouders, school, artsen, 
hulpverleners, en behandelende instellingen bijgedragen. De bijdrage van de ou-
ders blijkt volgens de gegevens uit de dieptestudie uiteen te lopen. Soms hoeven 
ouders alleen een handtekening te zetten onder een compleet door derden ver-
zorgd dossier, soms kunnen zij volstaan met het invullen van de vragenlijst uit het 
aanmeldingsformulier. Andere ouders verzorgen het dossier geheel zelf. Vooral 
deze laatste ouders vinden het verzorgen van de aanmelding een zware taak in 
emotioneel opzicht. Uit de vragen naar het oordeel van de ouders over verschil-
lende onderdelen van de procedure blijkt dat de ontevredenheid het hoogst is over 
de tijd die de procedure als geheel in beslag nam –dus inclusief het voortraject-, 
en de ondersteuning van het REC bij de aanmelding. Over de activiteiten van de 
CvI, namelijk de behandeling van het indicatieverzoek, het in kennis stellen van 
de toelaatbaarheidsbeslissing, de duidelijkheid van de overwegingen bij de beslis-
sing, en de informatie over de mogelijkheden bezwaar te maken, is ongeveer 
tweederde deel van de ouders tevreden, zo’n 20 procent ontevreden. De CvI over-
schrijdt volgens bijna 30 procent van de ouders de wettelijk vastgestelde termijn 
voor de besluitvorming, dus voor de periode die ligt tussen het indienen van het 
complete dossier en tot het toesturen van de beschikking.  
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d.  Is door ouders overwogen om in beroep te gaan tegen de beslissing?  
Uit de veldscan blijkt dat vijf ouders bezwaar gemaakt hebben tegen de afwijzing 
van het indicatieverzoek, zes ouders hebben dat niet gedaan. Uit de dieptestudie 
bleek dat in één geval de ouders niet op de hoogte waren van de mogelijkheid be-
zwaar te maken. In de drie andere gevallen in de dieptestudie hebben de ouders 
bewust besloten geen bezwaar te maken tegen de afwijzing, vooral omdat het met 
deze leerlingen inmiddels beter ging op school. Er was dus minder noodzaak tot 
extra steun. 
 
5.2.2  Hoe krijgen ouders inzicht in het aanbod van regulier of speciaal 

onderwijs? 
a.  Door wie worden ouders geïnformeerd? 
Informatie over het aanbod van de verschillende schoolsoorten krijgen ouders van 
scholen en deskundigen. Het REC, ouderorganisaties of andere ouders zijn voor 
veel minder ouders een informatiebron in dit opzicht.  
 
b.  Met welke middelen worden de ouders geïnformeerd? 
Persoonlijke gesprekken worden het meest benut om informatie over schoolsoor-
ten te krijgen en dit type informatie wordt ook het meest gewaardeerd door de 
ouders.  
 
c.  Wordt in de informatie voor ouders voldoende rekening gehouden met 

taal en opleidingsachter-standen van ouders?  
Minder dan de helft van de ouders blijkt gebruik te maken van schriftelijke in-
formatie over de mogelijkheden van de verschillende onderwijssoorten, en de 
bruikbaarheid wordt veel lager ingeschat dan die van persoonlijke gesprekken. In 
de dieptestudie bleek dat ook goed opgeleide ouders vaak moeite hebben de in-
formatie te begrijpen.  
 
d/e.  Worden ouders voldoende geïnformeerd over mogelijkheden en moeilijk-

heden? Waarover zouden ouders meer of andere informatie willen hebben? 
Meer dan 60 procent van de ouders vindt dat zij genoeg kennis hebben om te kun-
nen beoordelen wat het speciaal en het regulier onderwijs voor hun kind zouden 
kunnen betekenen, al voelen ouders zich wat minder zeker over hun kennis van de 
mogelijkheden van het regulier onderwijs dan over die van het speciaal onderwijs. 

Bijna de helft van de ouders geeft aan bepaalde informatie te missen. In de toe-
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lichtingen zeggen ouders zowel bij scholen voor speciaal als voor regulier onder-
wijs informatie te missen over de werkwijze ten aanzien van leerlingen met 
beperkingen. Volgens ouders is er bij scholen voor regulier onderwijs gebrek aan 
kennis over de mogelijkheden en moeilijkheden die onderwijs met een LGF-
budget met zich meebrengen.  
 
5.2.3  Waarop baseren ouders hun keuze voor regulier onderwijs of spe-

ciaal onderwijs? 
a.  Wie zijn van invloed op de uiteindelijke keuze: andere ouders, de school, 

deskundigen, REC? 
De keuze voor regulier of speciaal onderwijs wordt bepaald door informatie over 
de schoolsoorten, deskundigen en de visie op participatie en integratie in de sa-
menleving. Het REC, ouderverenigingen en andere ouders bepalen in mindere 
mate de keuze.  
 
b/c.  Is er sprake van een keuze waarbij ouders een inhoudelijke afweging 

maken van mogelijkheden en consequenties? Welke factoren spelen hier-
bij een rol? 

In 30 procent van de gevallen gaan ouders niet op een andere school kijken omdat 
hun kind op de school blijft die het voorafgaand aan de indicatiestelling al be-
zocht. Andere ouders bezoeken een school voor regulier of speciaal onderwijs 
waar zij hun kind willen inschrijven. Hierbij is slechts zelden een afweging tussen 
speciaal en regulier onderwijs aan de orde. Er blijken namelijk weinig ouders te 
zijn die zowel een school voor speciaal als een school voor regulier onderwijs be-
zoeken (9%). Uit de dieptestudie blijkt dat de keuze die ouders maken vaak 
samenhangt met de ervaringen in of verwachtingen van het regulier onderwijs. 
Soms is de beperking van kinderen volgens de ouders zo groot dat het onrealis-
tisch is regulier onderwijs na te streven. In andere gevallen trekken de ouders op 
een bepaald moment de conclusie dat regulier onderwijs ook met LGF-budget 
niet langer mogelijk is voor hun kind. Hier is dus sprake van een inhoudelijke af-
weging van de mogelijkheden in de verschillende schoolsoorten. 
 
d.  Is men tevreden over de keuze en zo nee, waarom niet? 
Het grootste deel van de ouders (ongeveer 88%) blijkt tevreden over de gemaakte 
keuze tussen speciaal en regulier onderwijs met een LGF-budget, ongeveer 12 pro-
cent is dat niet. Opvallend is dat ouders ook tevreden zijn in de gevallen waarin 
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de indicatie is afgewezen en het geboden onderwijs hetzelfde is gebleven omdat 
de ouders geen bezwaar gemaakt hebben. Uit de dieptestudie blijkt dat het in die 
gevallen inmiddels beter gaat of school, of dat het in het vervolgonderwijs goed 
gaat zonder extra steun. In de gevallen waarin de leerling lichamelijke verzorging 
nodig heeft, zijn de ouders ook in dat opzicht tevreden over het onderwijs.  
 
5.2.4  Hoe realiseren ouders de keuze en wat is hun bijdrage in het op-

stellen van een handelingsplan? 
a.  Is er sprake van inhoudelijk overleg met de ouders over de wijze waarop 

de school het aanbod afstemt op de beperkingen van de leerling?  
Hoewel het opstellen van een handelingsplan verplicht is wordt er in 25 procent 
van de gevallen volgens de ouders niet of nog niet aan een handelingsplan ge-
werkt. Bij de handelingsplannen die wel gereed zijn, is ongeveer 20 procent van 
de ouders niet betrokken. 
 
b.  Is het handelingsplan duidelijk voor de ouders? 
Het handelingsplan geeft volgens bijna 90% van de ouders, die hierover een oor-
deel kunnen geven, voldoende informatie over de aanpak van het onderwijs.  
 
c.  Wordt aan de ouders gevraagd of zij instemmen met het handelingsplan? 
In de gevallen waarin een handelingsplan is opgesteld heeft de helft van de ouders 
het plan ondertekend.  
 
d.  Worden ouders geïnformeerd over eventuele wijzigingen in het hande-

lingsplan  
Er is in dit onderzoek niet gevraagd naar de informatie over wijzigingen in het 
handelingsplan, omdat het handelingsplan slechts enkele maanden tevoren opge-
steld was.  
 
e.  Zijn de ouders tevreden over hun bijdrage aan het opstellen van het han-

delingsplan? 
Vijfentachtig procent van de ouders die betrokken zijn bij het opstellen van het 
handelingsplan is tevreden over de mogelijkheden tot een bijdrage. In de diepte-
studie blijkt overigens dat de betrokkenheid van de ouders bij het handelingsplan 
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vaak beperkt is en bestaat uit het voorleggen van en een toelichting geven op een 
reeds opgesteld plan.  
 
5.2.5  Hoe oordelen ouders over hun veranderde positie?  
a.  Vinden de ouders dat zij als ouder als gelijkwaardige partner met een ei-

gen verantwoordelijkheid voor hun kind worden beschouwd? 
Rond driekwart van de ouders heeft zich vrij gevoeld in de keuze tussen regulier 
en speciaal onderwijs. In het kiezen van onderwijs werd voldoende rekening ge-
houden met hun eigen wensen. Beperkingen liggen volgens de ouders vooral in 
het gebrek aan keuzemogelijkheden, die veroorzaakt worden door het in de ogen 
van de ouders te geringe budget en door het feit dat scholen niet bereid zijn leer-
lingen aan te nemen. Dertien ouders hebben een weigering door regulier 
onderwijs meegemaakt.  
 
b.  Vinden ouders dat zij voldoende worden geïnformeerd over de cognitieve 

en sociale ontwikkeling van hun kind? 
Ruim een kwart van de ouders zegt er geen zicht op te hebben of het onderwijs 
ook volgens het handelingsplan gegeven wordt. Ook uit de resultaten van de diep-
testudie blijkt dat ouders vinden dat zij slecht op de hoogte zijn van het onderwijs 
dat hun kind krijgt.  
 
 
5.3  Betekenis voor het LGF-beleid 
 
In deze paragraaf worden de resultaten van het onderzoek besproken in het licht 
van de doelen van de Regeling LGF wat betreft het versterken van de positie van 
ouders en de integratie van leerlingen met beperkingen in het regulier onderwijs. 
Ook wordt ingegaan op de positie van het REC binnen de procedure en er worden 
suggesties gedaan voor mogelijk vervolgonderzoek.  
 
5.3.1 Versterken van de positie van ouders 
De Regeling LGF beoogt de positie van ouders in het onderwijs van hun kinderen 
met beperkingen te versterken. In hoeverre dit het geval is, is afhankelijk van het 
verloop van de indicatieprocedure, de bereidheid en de mogelijkheden van scho-
len leerlingen te plaatsen, en de invloed die ouders kunnen uitoefenen op de inzet 
van de middelen uit het LGF-budget. De verantwoordelijkheid van de ouders in 
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dit opzicht is formeel vastgelegd in de regeling. In hoeverre leidt de regeling nu 
daadwerkelijk tot een sterkere positie van ouders? De eerste ervaringen wijzen 
erop dat de meeste ouders betrokken zijn bij de genoemde aspecten. Zowel uit de 
veldscan als uit de verdiepende studie blijkt echter dat er in de praktijk ook pro-
blemen zijn die van invloed zijn op de positie van ouders binnen de regeling.  
De eerste resultaten wijzen erop dat niet alle ouders en deskundigen voldoende 
kennis over en inzicht in de indicatieprocedure hebben. De criteria waaraan vol-
daan moet worden om een positief oordeel over de toelaatbaarheid te krijgen 
blijken niet bij alle ouders en deskundigen bekend, of worden niet door iedereen 
op dezelfde wijze geïnterpreteerd. Dit betekent dat een verduidelijking van de 
vereisten voor de aanmelding noodzakelijk is. Ook lijken niet alle CvI’s dezelfde 
werkwijze te hanteren bij het handelen rond incomplete dossiers of bij indiening 
van een indicatieverzoek waarvan de problematiek bij een ander REC-cluster 
thuishoort. Een standaardisering van de werkwijze en explicitering van de eisen 
die aan het dossier gesteld worden is van belang voor de positie van ouders bij de 
indicatieprocedure. Voldoende kennis en relevante competenties zijn noodzake-
lijke voorwaarden om een actieve rol te kunnen vervullen. Competentiegevoelens 
van ouders blijken immers van invloed op de mate van participatie in het onder-
wijs (zie hoofdstuk 1). Het beschikken over de juiste informatie over de 
procedure en over de eisen waaraan het dossier voor de aanmelding dient te vol-
doen is dus een belangrijk aandachtspunt. In dit opzicht zijn zeker verbeteringen 
mogelijk. Het is overigens goed denkbaar dat de gesignaleerde problemen zich 
slechts tijdelijk voordoen bij de invoering van de nieuwe regeling, en dat zij in de 
loop van de tijd zullen verminderen. 
Een ander probleem dat uit de resultaten naar voren kwam is dat ouders bij het sa-
menstellen van het dossier, bij de schoolkeuze en de realisatie van het onderwijs 
afhankelijk zijn van de medewerking van scholen, behandelaars en REC’s. In veel 
gevallen verloopt dat goed, maar er zijn ook problemen. Scholen of instellingen 
zijn niet altijd bereid constructief mee te werken aan het samenstellen van het 
dossier. Scholen voor regulier onderwijs weigeren in een aantal gevallen de leer-
ling met een LGF-budget aan te nemen, en plaatsing in het speciaal onderwijs is 
niet altijd op korte termijn mogelijk doordat er wachtlijsten zijn. Voor de meeste 
ouders is dat soort problemen moeilijk te hanteren en zij kunnen daardoor een be-
lemmering vormen voor het realiseren van hun verantwoordelijkheid voor het 
onderwijs aan hun kind.  
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Wat betreft de positie van ouders bij het opstellen van het handelingsplan, waarin 
de doelstellingen ten aanzien van de leerling, de te volgen werkwijze en de te tref-
fen maatregelen worden uitgewerkt, lijkt nog ruimte voor verbetering. In de 
gevallen waarin een handelingsplan is opgesteld, is ongeveer 80 procent van de 
ouders daarbij betrokken, maar voor een kwart van de ouders is dat slechts in ge-
ringe mate het geval. De meeste ouders zijn echter wel tevreden over de 
mogelijkheid die zij hadden om bij te dragen aan het handelingsplan.  
In de inleiding is vermeld dat de nieuwe procedure goed past bij de visie op ou-
ders als gelijkwaardige partners in de opvoeding van hun kinderen – met een 
eigen verantwoordelijkheid. De resultaten van het onderzoek suggereren dat ou-
ders in veel gevallen nog niet als gelijkwaardig worden erkend. Ook hiervan kan 
vermoed worden dat er sprake is van een tijdelijk probleem, dat in de loop van de 
tijd zal verminderen omdat alle betrokkenen zullen wennen aan de nieuwe rollen 
en verantwoordelijkheden. Verbeteren van de informatievoorziening, verminde-
ren en wegnemen van problemen in de samenwerking met deskundigen, en vooral 
het vergroten van de feitelijke bijdrage van ouders aan het opstellen van hande-
lingsplannen lijken belangrijke aandachtspunten bij het komen tot een 
daadwerkelijk sterke en eigen positie voor ouders.  
 
5.3.2  Integratie van leerlingen met beperkingen 
Een van de doelen van de Regeling LGF is het vergroten van de keuzevrijheid 
van ouders door ouders een stem te geven in de beslissing het budget te besteden 
in het speciaal onderwijs of in de vorm van een leerlinggebonden budget in het 
regulier onderwijs. Uit het onderzoek is gebleken dat ongeveer de helft van de 
ouders op grond van de toelaatbaarheidsbeslissing kiest voor regulier onderwijs, 
de overige ouders kiezen speciaal onderwijs. Hieruit zou geconcludeerd kunnen 
worden dat de Regeling LGF het inderdaad mogelijk maakt leerlingen met beper-
kingen te integreren in het regulier onderwijs. Bij deze conclusie dient echter een 
aantal kanttekeningen geplaatst te worden. Zo had bijna de helft van de aanvragen 
betrekking op leerlingen die voorafgaand aan de indicatiestelling regulier onder-
wijs volgden zonder ambulante begeleiding. De aanvraag was in die gevallen 
gericht op zorg in het regulier onderwijs die tot dat moment niet geboden of gefi-
nancierd werd. Driekwart van deze groep koos voor regulier onderwijs met een 
LGF-budget. Het is mogelijk dat de regeling vooral in de eerste periode van uit-
voering –de periode waarop dit onderzoek betrekking had- tijdelijk een extra 
impuls gegeven heeft aan het aanvragen van indicaties voor deze groep leerlin-
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gen. Ten tweede benutten ouders voor de leerlingen die in het regulier onderwijs 
zitten na een positieve indicatie het budget nogal eens in het speciaal onderwijs 
(ruim 30%). Dit percentage is ongeveer gelijk voor leerlingen die tevoren wel of 
geen ambulante begeleiding kregen. Ook een meerderheid van de ouders van leer-
lingen die voorafgaand aan de indicatie speciaal onderwijs volgden of een andere 
vorm van intensieve zorg kregen kiest voor speciaal onderwijs. Bijna driekwart 
van de ouders van leerlingen in het speciaal en in het regulier onderwijs acht dus 
regulier onderwijs, ook met een LGF-budget, niet haalbaar of wenselijk. Voor een 
goede inschatting van het aantal leerlingen met een beperking dat door de Rege-
ling LGF deel gaat nemen aan regulier onderwijs is de periode waarop dit 
onderzoek betrekking had te kort geweest, en mogelijk is in deze eerste periode 
van uitvoering een specifieke groep leerlingen geïndiceerd.  
 
5.3.3 Positie van de REC’s 
In het kader van de verantwoordelijkheid voor de indicatiestelling moeten de 
REC’s voorzien in voorlichting van ouders, in de vorm van een loketfunctie waar 
mensen met vragen terecht kunnen en in een aanmeldfunctie waarbinnen ouders 
tot aanmelding kunnen overgaan. Het REC blijkt echter –in ieder geval in de pe-
riode waarop dit onderzoek betrekking had- door veel cliënten niet gepercipieerd 
te worden als een instelling waar men vragen over de procedure kan stellen. Bij 
de keuze tussen speciaal en regulier onderwijs, het vinden van een specifieke 
school, of bij het opstellen van het handelingsplan speelt het REC volgens de ou-
ders evenmin een substantiële rol. Het lijkt daarom van belang dat de REC’s zich 
richting ouders nadrukkelijker gaat profileren wat betreft hun taken en mogelijk-
heden. Ook een actievere opstelling van het REC bij het ondersteunen van de 
ouders zou het indicatieproces voor ouders vergemakkelijken. De functie ouder-
consulent dient verder ontwikkeld te worden om een serieuze bron van informatie 
en steun voor ouders te kunnen zijn. Uit de interviews in de dieptestudie blijkt 
verder dat het een aantal ouders moeite kost te achterhalen binnen welk REC de 
aanvraag ingediend moet worden. De toelichting bij het aanmeldingsformulier is 
in dit opzicht niet altijd duidelijk voor ouders. Overwogen kan worden het REC 
voorafgaand aan de samenstelling van het dossier in een eerste screening te laten 
te bepalen in welk REC-cluster de beslissing over de toelaatbaarheid van de leer-
ling thuishoort. Op basis hiervan zou ook een op de individuele leerling 
toegespitst overzicht van de voor de besluitvorming noodzakelijke onderzoeksge-
gevens verstrekt kunnen worden. Het voordeel hiervan is voor de ouders dat zij 
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niet zelf uit hoeven te zoeken welke informatie zij precies dienen te verstrekken. 
Bovendien worden de REC’s en de CvI’s op deze wijze minder vaak geconfron-
teerd met incomplete dossiers of verouderde onderzoeken.  
 
 5.3.4 Toekomstig onderzoek 
In de veldscan zijn de onderzoeksvragen aan de orde gesteld in een telefonisch in-
terview. Uit de reacties van de ouders tijdens deze interviews en tijdens de diepte-
interviews, bleek dat ouders het erg moeilijk vonden om zoveel vragen over com-
plexe onderwerpen in betrekkelijk korte tijd te moeten beantwoorden. Deze 
bevinding dient bij de opzet van de beoogde herhaling van dit onderzoek betrok-
ken te worden. Overwogen kan worden de veldscan te beperken tot de 
kernonderwerpen die van belang zijn voor de periodieke evaluatie van het beleid. 
Uiteraard dient bij deze keuze de vergelijkbaarheid van de instrumenten op de 
verschillende meetmomenten centraal te staan. Het verdiepende onderzoek lever-
de waardevolle inzichten en bleek de bevindingen uit de veldscan te verhelderen 
en te nuanceren. Uitbreiding van het verdiepend onderzoek tot een grotere groep 
ouders is dan ook het overwegen waard.  
 
Rond de wijze waarop de verantwoordelijkheid van ouders voor het onderwijs 
van hun kind binnen de Regeling LGF gestalte krijgt blijken er nog belemmerin-
gen te bestaan voor een sterke positie van ouders (zie § 5.3.1). Daarnaast lijken de 
ouders in het algemeen op veel punten tevreden over de procedure en over de re-
sultaten voor het onderwijs aan hun kind, maar er worden tegelijkertijd ook 
problemen gesignaleerd. Uit het onderzoek blijkt ook dat ouders zelf kritische 
kanttekeningen plaatsen bij de grote rol die in de regeling is weggelegd voor ou-
ders, waarbij gewezen wordt op het feit dat de procedure veel kennis en 
vaardigheden bij ouders veronderstelt. Voor het slagen van de Regeling LGF is 
het van belang dat de betrokken ouders hun mogelijkheden tot grotere verant-
woordelijkheid daadwerkelijk willen benutten. In het huidige onderzoek zijn de 
eigen wensen en opvattingen van ouders niet onderzocht – alleen indirect via hun 
ervaringen met en tevredenheid over de nieuwe procedure. Nader onderzoek naar 
de relatie tussen de bedoelingen en aannamen van het LGF-beleid enerzijds en de 
feitelijke wensen, vragen en mogelijkheden van ouders anderzijds is gewenst. Zo 
is het niet ondenkbaar dat ouders meer verantwoordelijkheid en ondersteuning 
willen bij het meedenken over de vorm en inhoud van het specifieke onderwijs en 
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zorgaanbod voor hun kind, maar minder verantwoordelijkheid voor de indicatie-
stelling. Dit soort kennis is noodzakelijk om de betrokkenheid van ouders een 
invulling te kunnen geven die zorgt voor een sterke positie op de onderdelen die 
er werkelijk toe doen bij het onderwijs aan hun kind. 
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Bijlage 1
 
 
 
 
Resultaten analyses naar achtergrondvariabelen: REC-cluster, opleidingsniveau 
ouders en urbanisatiegraad woonplaats ouders, geordend naar thema 
 
Toelichting 
 
In deze bijlage worden de toetsresultaten weergegeven van de analyses met be-
trekking tot de samenhang tussen alle afhankelijke variabelen en de 
achtergrondvariabelen. In § 3.10 werden alleen de significante verschillen be-
sproken. De analyses waren gericht op drie achtergrondvariabelen: REC-cluster 
(2, 3, 4), opleidingsniveau van het gezin (van lager beroeps- tot wetenschappelijk 
onderwijs), en urbanisatiegraad van de woonplaats van de ouders (van dorp tot 
grote stad). Het ging daarbij om de vraag naar de relatie tussen de bevraagde as-
pecten (afhankelijke variabelen) en de drie achtergrondvariabelen. Het is 
bijvoorbeeld mogelijk dat de ervaringen van ouders in het ene cluster verschillen 
van die van ouders in andere clusters. Ook zouden de ervaringen samen kunnen 
hangen met het opleidingsniveau van de ouders of met de mate van verstedelij-
king van hun woonomgeving.  
 
Er is gebruik gemaakt van drie verschillende statistische toetsen, afhankelijk van 
het meetniveau van de afhankelijke en onafhankelijke variabelen: Kruskal-Wallis 
voor ordinale variabelen naar REC-cluster of nominale variabelen naar oplei-
dingsniveau of mate van verstedelijking van de woonomgeving; Pearson χ2 voor 
nominale variabelen naar REC-cluster; Spearman rangcorrelatie voor ordinale va-
riabelen naar opleidingsniveau of mate van verstedelijking van de woonomgeving.  
 
In deze bijlage staan de toetsingsgrootheden voor de drie onafhankelijke variabe-
len voor alle bevraagde aspecten (χ2 voor toetsing met Pearson-χ2  toets en voor 
Kruskal-Wallis; r voor Spearman rangcorrelatie) en de overschrijdingskans (ns 
voor niet significant; * voor p<.05; ** voor p<.01). Variabelen die niet getoetst 
zijn omdat het aantal ouders waarvoor de vraag van toepassing was te gering was, 
zijn aangegeven met ‘a’, als toetsing  niet heeft plaatsgevonden op grond van te 
geringe aantallen binnen cellen is dit aangegeven met ‘b’ 
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 REC-cluster Opleidingsniveau Urbanisatiegraad 
Problematiek volgens ouders       
       

Doofheid a  a  a  
Slechthorendheid a  a  a  
Spraak/taalprobleem χ2=52.843(2)  ** r=-.176 ns r=.059 ns 
Verstandelijke handicap χ2=22.779(2)  ** r=-.050 ns r=-.148 ns 
Lichamelijk ziek χ2=12.468(2) ** r=-.020 ns r=.121 ns 
Lichamelijke handicap χ2=18.038(2) ** r=-.027 ns r=-.208 * 
Psychiatrische of  
gedragsproblematiek 

χ2=49.122(2) ** r=.139 ns r=.116 ns 

       

Aantal problemen χ2=4.432(2) ns r=-.212 * r=.020 ns 
 

 REC-cluster Opleidingsniveau Urbanisatiegraad 
Informatievoorziening en 
initiatief rond de procedure 

      

       

Initiatief tot het aanvragen 
van een indicatie 

χ2=7.062(2) ns χ2= 7.300(3) ns χ2=1.494(3) ns 

       

Informatie procedure:       
- REC χ2=0.183(2) ns r=-.027 ns r=-.034 ns 
- huidige school χ2=3.966(2) ns r=.230 * r=-.092 ns 
- gewenste school χ2=2.258(2) ns r=.095 ns r=.010 ns 
- deskundigen (zoals 
jeugdarts, orthopedagoog) 

χ2=0.241(2) ns r=-.077 ns r=-.063 ns 

- andere ouders χ2=6.840(2)  * r=.046 ns r=-.027 ns 
       

Aantal informanten over pro-
cedure 

χ2=3.123(2) ns r=-.065 ns r=.044 ns 

       

Type informatie over procedure:       
- schriftelijke brochures χ2=1.590(2) ns r=.152 ns r=.045 ns 
- persoonlijke gesprekken χ2=1.352(2) ns r=-.135 ns r=.051 ns 
- internet χ2=1.628(2) ns r=.224 * r=-.030 ns 
       

Bruikbaarheid informatie 
procedure: 

      

- schriftelijke brochures χ2=0.457(2) ns r=.091 ns r=-.084 ns 
- persoonlijke gesprekken χ2=3.779(2) ns r=-.103 ns r=.084 ns 
- internet χ2=5.507(2) ns r=-.126 ns r=-.180 ns 
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 REC-cluster              Opleidingsniveau  Urbanisatiegraad 
Het samenstellen van het dossier 
en het verloop van de procedure 

      

       
Aantal personen samenstelling dos-
sier 

χ2=4.709(2) ns r=.094 ns r=-.040 ns 

       
Dossier samengesteld door ouders χ2=6.174(2) * r=.192  * r=-.042 ns 
Dossier samengesteld door REC χ2=7.215(2) * r=.112 ns r=.012 ns 
Dossier samengesteld door school χ2=4.645(2) ns r=-.138 ns r=.082 ns 
Dossier samengesteld door andere 
personen/instanties 

χ2=4.206(2) ns r=-.070 ns r=-.126 ns 

       
Tevredenheid over:       
- ondersteuning door het REC bij de 
aanmelding 

χ2=5.524(2) ns r=.143 ns r=.093 ns 

- wijze waarop de CvI het indicatie-
verzoek heeft behandeld 

χ2=1.233(2) ns r=.108 ns r=.020 ns 

- wijze waarop de CvI in kennis 

heeft gesteld van de toelaatbaar-
heidsbeslissing 

χ2=2.082(2) ns r=.136 ns r=-.075 ns 

- duidelijkheid van de overwegingen 
bij de toelaatbaarheidsbeslissing 

χ2=1.652(2) ns r=.147 ns r=-.091 ns 

- informatie over de mogelijkheid 
bezwaar aan te tekenen  

χ2=4.737(2) ns r=.019 ns r=.186 ns 

- tijd die de procedure als geheel in 
beslag heeft genomen 

χ2=4.069(2) ns r=.045 ns r=.192  * 

Mening over beoordeling door de 
CvI op grond van een schriftelijk 
dossier  

χ2=0.744(2) ns r=-.001 ns r=.042 ns 

       
Tijd die de beoordeling van het 
complete dossier door de CvI in be-
slag genomen heeft (termijn van 8 –
eventueel verlengd tot 16- weken) 

χ2=11.529(2)  ** r=-.060 ns r=.143 ns 
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 REC-cluster              Opleidingsniveau  Urbanisatiegraad 
Onderdeel procedure dat langer 
duurde (alleen indien termijn is 
overschreden):  

      

- aanleveren van gegevens door ou-
ders  

a  a  a  

- terugverwijzing dossier door de 
CvI  

a  a  a  

- opvragen van gegevens door de 
REC  

a  a  a  

- afhandeling van het -com-plete- 

dossier door de CvI  

a  a  a  

 

 REC-
cluster 

Opleidings-
niveau 

Urbanisa-
tiegraad 

Besluitvorming over de indicatieaanvragen    
    
Beslissing over aanvraag voor een indicatie  b b b 
    
Alleen indien bezwaar gemaakt is tegen afwijzing:    
Tevredenheid behandeling bezwaar bezwaar  a a a 
Ondersteuning bij het aantekenen van bezwaar  a a a 
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 REC-cluster              Opleidingsniveau  Urbanisatiegraad 
Keuze van onderwijssoort       
Personen en instellingen die een rol 
gespeeld hebben bij informatie over 
onderwijsmogelijkheden:  

      

- REC χ2=3.566(2) ns r=.022 ns r=-.007 ns 
- ouderorganisatie(s) χ2=5.185(2)  ns r=-.069 ns r=.159 ns 
- andere ouders χ2=1.380(2) ns r=.008 ns r=-.007 ns 
- scholen χ2=3.423(2) ns r=.137 ns r=.061 ns 
- deskundigen (zoals jeugdarts,  
orthopedagoog) 

χ2=2.043(2) ns r=.080 ns r=-.059 ns 

- Inspectie van het Onderwijs  a  a  a  
       

Type informatie over onderwijsmoge-
lijkheden: 

      

- schriftelijke brochures χ2=1.560(2) ns r=-.028 ns r=-.185,  * 
- persoonlijke gesprekken χ2=6.143(2) * r=-.043 ns r=-.103 ns 
- internet χ2=0.147(2) ns r=.144 ns r=.056 ns 
       

Bruikbaarheid informatie over on-
derwijsmogelijkheden: 

      

- schriftelijke brochures χ2=1.655(2) ns r=.120 ns r=-.150 ns 
- persoonlijke gesprekken χ2=0.726(2) ns r=.091 ns r=-.171 ns 
- internet χ2=1.439(2) ns r=-.045 ns r=-.056 ns 
       

Toereikendheid informatie om te kun-
nen beoordelen wat het speciaal 
onderwijs zou kunnen betekenen 

χ2=6.123(2)  * r=-.050 ns r=-.228 * 

Toereikendheid informatie om te kun-
nen beoordelen wat scholen voor 
regulier onderwijs kan betekenen 

χ2=3.000(2) ns r=.026 ns r=-.039 ns 

Ontbreekt er bepaalde informatie over 
de mogelijkheden 

χ2=1.221(2) ns r=.086 ns r=-.025 ns 

Toereikendheid kennis en informatie 
voor afweging tussen speciaal en re-
gulier onderwijs 

χ2=3.408(2) ns r=.008 ns r=.028 ns 
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 REC-cluster              Opleidingsniveau  Urbanisatiegraad 
Personen of instellingen of overwe-
gingen die een rol spelen bij de keuze 
van onderwijs: 

      

- andere ouders χ2=2.224(2) ns r=.037 ns r=-.021 ns 
- ouderorganisaties(s) χ2=2.937(2) ns r=.072 ns r=.101 ns 
- informatie over schoolsoorten/scholen χ2=0.708(2) ns r=.066 ns r=-.013 ns 
- REC χ2=2.499(2) ns r=-.166 ns r=.061 ns 
- andere deskundigen dan het REC χ2=0.025(2) ns r=.085 ns r=.004 ns 
- visie op participatie en integratie χ2=0.053(2) ns r=.042 ns r=-.119 ns 
       

Tevredenheid met de uiteindelijke 
keuze 

χ2=6.776(2) * r=.196  * r=.238,  * 

       

Argumenten die een rol gespeeld heb-
ben bij de keuze van een school 

      

- eindniveau dat leerlingen op school 
behalen 

χ2=8.677(2) * r=-.135 ns r=.062 ns 

- mogelijkheden voor aangepaste hulp 
op de school 

χ2=0.653(2) ns r=.013 ns r=-.126 ns 

- opvattingen van de school over inte-
gratie van leerlingen 

χ2=3.590(2) ns r=-.009 ns r=-.065 ns 

- mate waarin de school rekening 
houdt met de mogelijkheden 

χ2=2.279(2) ns r=-.079 ns r=-.126 ns 

- naamsbekendheid van de school χ2=4.870(2) ns r=-.202 * r=.070 ns 
- sfeer op school χ2=0.171(2) ns r=.093 ns r=-.139 ns 
- mate waarin de school er verzorgd 
en veilig uitziet 

χ2=1.862(2) ns r=-.140 ns r=-.129 ns 

- mate waarin de school aandacht 
heeft voor kinderen met een handicap 

χ2=4.897(2) ns r=-.053 ns r=.010 ns 

- overeenstemming tussen school en 
gezin wat betreft opvattingen 

χ2=2.147(2) ns r=-.068 ns r=-.034 ns 

- afstand tussen school en thuis χ2=1.434(2) ns r=-.104 ns r=.044 ns 
- beoordeling van de school door de 
Inspectie van het Onderwijs 

χ2=3.017(2) ns r=-.260 ** r=.080 ns 

- aandacht voor creatieve vakken χ2=3.368(2) ns r=-.157 ns r=-.010 ns 
- levensbeschouwelijke grondslag van 
de school 

χ2=1.679(2) ns r=-.135 ns r=.035 ns 
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- mate waarin het schoolgebouw is aan-
gepast aan kinderen met een handicap 

χ2=2.642(2) ns r=-.109 ns r=-.098 ns 

- mogelijkheid samen met vriendjes, 
broertjes of zusjes naar school te gaan 

χ2=1.684(2) ns r=-.051 ns r=.095 ns 

- aandacht voor buitenschoolse activi-
teiten 

χ2=8.427(2) * r=-.120 ns r=-.014 ns 

- mate waarin streefniveaus aangepast 
worden aan de mogelijkheden van 
leerlingen 

χ2=0.276(2) ns r=.128 ns r=-.116 ns 

- deskundigheid en enthousiasme van 
het schoolteam 

χ2=1.972(2)  r=-.079 ns r=-.173 ns 

- mate waarin de school in staat is het 
onderwijs specifiek af te stemmen op 
de handicap van de leerlingen 

χ2=1.003(2) ns r=.019 ns r=-.150 ns 

- mogelijkheden therapie te volgen 
onder schooltijd 

χ2=2.763(2) ns r=-.195 * r=.004 ns 

- mate waarin op school relaties met 
andere gehandicapte leerlingen moge-
lijk zijn 

χ2=10.269(2) ** r=-.234,  * r=-.053 ns 

- vervolgmogelijkheden in het voort-
gezet onderwijs 

χ2=1.359(2) ns r=-.117 ns r=.105 ns 

- mate waarin specifieke vaardigheden 
geleerd worden om de beperkingen te 
compenseren 

χ2=0.469(2) ns r=-.040 ns r=.101 ns 

- mogelijkheden voor relaties met niet-

gehandicapte leeftijdsgenoten 
χ2=2.094(2) ns r=.083 ns r=.117 ns 

- aandacht voor regels m.b.t. gedrag 
en omgang op school 

χ2=.896(2) ns r=-.008 ns r=-.019 ns 
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 REC-cluster            Opleidingsniveau  Urbanisatiegraad 
Realisatie van de keuze voor 
een specifieke school 

      

       

Gemaakte keuze (speciaal of re-
gulier onderwijs) 

χ2=.802(2) ns r=-.192 ns r=-.071 ns 

       

Opvang of het onderwijs op het 
moment dat de indicatiestelling 
werd aangevraagd  

b  b  b  

       

Contacten met mogelijke scholen b  b  b  
       

Ondersteuning REC bij zoeken 
school regulier onderwijs  

a  a  a  

Tevreden over de manier waarop 
het REC geholpen heeft bij het 
zoeken van een school  

a  a  a  

Andere ondersteuning bij het 
zoeken van een school 

χ2=1.807(2) ns r=-.158 ns r=-.116 ns 

Weigering inschrijving door re-
gulier onderwijs 

b  b  b  

Bijzondere voorwaarden aan de 
inschrijving 

χ2=4.701(2) ns r=.001 ns r=-.076 ns 
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 REC-cluster  Opleidingsniveau Urbanisatiegraad 
Betrokkenheid bij het op-
stellen van het 
handelingsplan 

      

       
Realisatie handelingsplan χ2=7.611(4) ns χ2=4.003(2) ns χ2=.673(2) ns 
Inbreng bij het opstellen van 
het handelingsplan 

χ2=5.508(2) ns r=-.017 ns r=.040 ns 

Ondersteuning door het REC 
bij opstellen handelingsplan 

χ2=.863(2) ns r=.044 ns r=-.024 ns 

Ondersteuning door anderen 
bij opstellen handelingsplan 

χ2=8.650(2)  * r=-.011 ns r=.000 ns 

Tevredenheid mogelijkheden 
eigen inbreng handelingsplan 

χ2=2.481(2) ns r=.009 ns r=-.112 ns 

Informatie over aanpak on-
derwijs in handelingsplan  

χ2=.409(2) ns r=.034 ns r=.071 ns 

Ondertekening handelings-
plan door de ouders 

χ2=4.398(2) ns r=.256 ns r=.203 ns 

Mate waarin de school zich 
houdt aan het handelingsplan 

χ2=3.860(2) ns r=-.137 ns r=.078 ns 

Verwachtingen schoolloop-
baan in het regulier onderwijs 

χ2=2.007(2) ns r=.033 ns r=-.187 ns 

 

 REC-cluster Opleidingsniveau    Urbanisatie-
graad 

Tevredenheid met het onderwijs op 
basis van de indicatie 

      

       

Tevredenheid uiteindelijke keuze χ2
=6.776(2) * r=.196 * r=.238 * 

       

Noodzaak bijzondere zorg wat betreft 
lichamelijke verzorging 

χ2=7.248(2)  * r=-.009 ns r=-.017 ns 

       

Alleen wanneer lichamelijke zorg 
nodig is: 

      

Wijze waarop zorg geregeld is b  b  b  
Tevredenheid over regeling zorg  b  b  b  
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 REC-cluster  Opleidingsniveau Urbanisatiegraad 

Oordeel over de positie van 
ouders binnen de regeling 

      

       
Keuzevrijheid regulier of spe-
ciaal onderwijs 

χ2=.630(2) ns r=-.010 ns r=-.124 ns 

Mate waarin rekening gehou-
den is met eigen wensen rond 
het kiezen onderwijs  

χ2=.234(2) ns r=.104 ns r=.058 ns 
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Bijlage 2 
 
 
 
 
Kenmerken indicaties dieptestudie (in hoofdstuk 4 genoemde interviewnummers) 
 
 
Interviewnummers, naar REC-cluster en besluitvorming 
 REC-2 REC-3 REC-4 Totaal 

aantal 
     
Indicatie in eerste instantie 
toegewezen 

25, 131 34, 45, 54, 
56, 63, 66 

89, 98, 99, 
106, 114, 122 

14 

Indicatie toegewezen na bezwaar 3 64 111 3 
Indicatie afgewezen, geen 
bezwaar gemaakt 

8, 21 32, 58 - 4 

Totaal aantal 5 9 7 21 
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