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Vraag 
Is er een relatie tussen het moment van verwijzing naar speciaal basisonderwijs (sbao) of speciaal 
onderwijs (so) en succes in het vervolg van de schoolloopbaan? 

Zijn leerlingen die op jongere leeftijd worden verwezen succesvoller dan leerlingen die op latere leeftijd 
verwezen zijn? 

 
Antwoord 
Het wetenschappelijke debat over de voor- en nadelen van vroegtijdige verwijzing naar het speciaal 
onderwijs word al langer dan een halve eeuw gevoerd. Al in de jaren vijftig benadrukten sommige 
experts het belang van vroegtijdige onderkenning van leerproblemen en vroegtijdige verwijzing naar 
speciaal onderwijs. Anderen wezen erop dat ‘trage’ leerlingen juist gebaat zijn om niet te snel te worden 
verwezen. Dat geeft hen de gelegenheid om de achterstand nog in te halen (Van Bemmelen, 1959). 

Hoewel er verscheidene onderzoeken zijn waarbij de ontwikkeling van leerlingen in basisonderwijs, sbao 
en so met elkaar wordt vergeleken, is er geen onderzoek bekend dat rechtstreeks antwoord geeft op de 
gestelde vraag.  

We bespreken daarom achtereenvolgens verschillende aspecten van de vraag, en bekijken vervolgens of 
we op basis daarvan een conclusie kunnen trekken. We onderscheiden de volgende deelvragen:  

1. Wat zijn de voor- en nadelen van vroegtijdige signalering van specifieke 
ondersteuningsbehoefte? 

2. Welke verschillen zien we tussen leerlingen in het regulier basisonderwijs, sbao en so wat 
betreft: a) leerprestaties, b) sociaal-emotionele ontwikkeling, c) schoolloopbaan. 

 

We bespreken achtereenvolgens de genoemde aspecten. In de conclusies combineren we de bevindingen 
tot een antwoord op de gestelde vraag.  

Vroegtijdige onderkenning leer- en gedragsproblemen 

Vroege signalering en snelle interventies bieden betere kansen op een gunstige ontwikkeling van 
kinderen, blijkt uit diverse onderzoeken. Internationaal ondezoek wijst uit dat vroegtijdige interventies 
bij leer- en gedragsproblemen een positieve invloed hebben op het gedrag van het kind en, op de 
langere termijn, op de schoolloopbaan en de socio-economische status (Glascoe, 1997). Vooral 
interventies die worden ingezet binnen het onderwijs zijn effectief (Ramey & Ramey, 1998). Als 
leerproblemen worden geconstateerd op school, kunnen ze het beste in het onderwijs worden behandeld, 
niet in een aparte behandelsetting.  



 
 

 

Vroeg ingrijpen bij problemen op het gebied van lichamelijke, psychische of sociale ontwikkeling, kan 
(ergere) problemen voorkomen. Ook Nederlands onderzoek wijst daarop. Vroegtijdige onderkenning is 
van belang, bij zowel taalstoornissen als gedragsproblemen. Als bij kinderen op 2-jarige leeftijd wordt 
vastgesteld dat ze  een taalstoornis hebben en daarop behandeling volgt, neemt het aantal kinderen dat 
speciaal onderwijs nodig heeft met een derde af (Van Agt, 2011).  Ook bij gedragsproblemen is een 
vroegtijdig ingezette aanpak effectief, waarbij het accent ligt op preventie. Een effectieve aanpak bestaat 
uit een combinatie van effectief klassenmanagement, positieve gedragsinterventies en 
gedragsondersteuning  (Van Tuijl, 2009).  

Vroegtijdige onderkenning en behandeling betekent niet dat kinderen worden doorverwezen naar het 
sbao of so. Behandelingen kunnen ook worden uitgevoerd in een reguliere setting, maar vragen dan wel  
om extra professionaliteit en een meer intensieve aanpak. 

 

Speciaal of regulier onderwijs 

Zijn kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte beter af in het reguliere basisonderwijs, het 
sbao of het so? We kijken achtereenvolgens naar de a) leerprestaties, b) de sociaal-emotionele 
ontwikkeling (zelfvertrouwen en motivatie) en c) de schoolloopbaan van leerlingen: hoe vaak komt 
terugverwijzing naar het reguliere onderwijs voor? 

Een beperking van de studies die we hier bespreken is dat ze weliswaar een vergelijking mogelijk maken 
tussen de schooltypen, maar geen zicht geven op de voor- en nadelen van vroegtijdige verwijzing. 
Onderzoek dat specifiek daarop betrekking heeft, hebben we niet aangetroffen. 

 

A) Leerprestaties 

Presteren leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften beter in het sbao of so dan in het regulier 
basisonderwijs? Naar deze kwestie zijn in Nederland recentelijk enkele studies verricht. Daarbij is een 
vergelijking gemaakt tussen leerlingen met vergelijkbare problematiek in verschillende schooltypen. Het 
lijkt erop dat veel van deze leerlingen beter af zijn in het reguliere onderwijs. Risicoleerlingen die worden 
verwezen naar het sbao ontwikkelen zich wat betreft hun taal- en rekenprestaties minder gunstig dan 
vergelijkbare leerlingen die het regulier basisonderwijs blijven volgen (Jepma, 2003).  

Ook leerlingen met een indicatie voor speciaal onderwijs zijn vaak beter af in het regulier onderwijs. 
Kinderen met een indicatie voor cluster 4 die naar het so gaan, hebben een grotere achterstand op de 
gebieden technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen-wiskunde, dan vergelijkbare leerlingen in 
het regulier onderwijs (Stoutjesdijk & Scholte, 2009). 

Niet voor alle leerlingen geldt dit in gelijke mate. Onderzoek wijst erop dat vooral de leerlingen met een 
laag IQ er profijt van hebben als ze naar een reguliere school gaan in plaats van een sbao- of so-school. 
Dit geldt bijvoorbeeld ook voor leerlingen met Down (De Graaf 2005). Voor leerlingen met een specifieke 
leerstoornis geldt dit voordeel niet (Smeet e.a., 2007). 

Hoe kunnen we verklaren dat veel leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften (toch) beter af zijn in 
het reguliere onderwijs? In de eerste plaats moeten we bedenken dat het gemiddelde prestatieniveau in 
het regulier onderwijs hoger is. Het voordeel daarvan is dat kinderen met extra ondersteuningsbehoeften 
zich kunnen optrekken aan het niveau van de andere leerlingen. Voor zover bekend gaat dit niet ten 
koste van de prestaties van de beter presterende leerlingen (Ruijs, Peetsma & Van der Veen, 2009). 



 
 

 

Een andere verklaring is dat de kwaliteit van het sbao en het so de afgelopen jaren te wensen overliet. 
De Inspectie van het Onderwijs heeft dit in het verleden geconstateerd. Recentelijk heeft de Inspectie 
geconstateerd dat de kwaliteit sterk is verbeterd in het sbao (2013) en so (2013, 2014).  

 

B) Zelfvertrouwen en motivatie 

Bij de vergelijking tussen regulier onderwijs, sbao en so kijken we niet alleen naar leerprestaties, maar 
ook naar de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het is namelijk denkbaar dat leerlingen met leerproblemen 
in het regulier onderwijs veel negatieve ervaringen opdoen, doordat ze achterblijven ten opzichte van 
hun klasgenoten. Dit kan ten koste gaan van hun zelfvertrouwen en motivatie.  

Dit wordt inderdaad door onderzoek bevestigd. Kinderen met een cognitieve beperking vergelijken 
zichzelf met hun klasgenoten zonder beperkingen; op grond daarvan kunnen ze negatieve denkbeelden 
ontwikkelen over zichzelf (Smeets e.a., 2007).  

Ander onderzoek wijst uit dat de competentiebeleving van ‘rugzakleerlingen’ in het reguliere onderwijs 
minder goed was dan die van rugzakleerlingen in het sbao (Kroesbergen e.a., 2010). 

Afname van zelfvertrouwen en motivatie geldt niet voor alle leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften. Voor kinderen met een licht verstandelijke handicap is op psychosociaal 
gebied na 4 jaar geen verschil tussen kinderen in het speciaal onderwijs en in het regulier onderwijs 
(Peetsma e.a., 2001). De verklaring hiervoor is dat deze kinderen hun prestaties niet vergelijken met 
hun klasgenoten; ze beseffen dat ze ‘anders’ zijn. Dit geldt niet voor kinderen met specifieke 
leerstoornissen of gedragsmoeilijkheden. Zij hebben een gemiddelde intelligentie en zien de ‘gemiddelde’ 
basisschoolleerling dus wel als referentiegroep. Dat die vergelijking voor hen niet gunstig is, lijkt nadelig 
te zijn voor hun psychosociale ontwikkeling (Peetsma e.a., 2001). 

 

C) Schoolloopbaan na het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs 

Een reden om leerlingen vroegtijdig te verwijzen naar sbao of so is dat dit de kans vergroot dat ze 
terugkeren naar het regulier onderwijs. Of dit gebeurt, is uit onderzoek naar schoolloopbanen niet 
precies te destilleren. Wel zijn er kengetallen beschikbaar over de doorstroom van alle leerlingen samen 
(vroeg of laat verwezen) uit het sbao en so naar andere schooltypen(CBS, 2014). 

Daaruit weten we dat terugverwijzing vanuit sbao naar bao tamelijk zeldzaam is. Van de leerlingen die 
jaarlijks uitstromen uit het sbao, gaat slechts 2% naar het basisonderwijs. De meeste sbao-leerlingen 
stromen door naar praktijkonderwijs (pro) of vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) (69%). 

Vanuit het so stroomt 7 procent van de leerlingen door naar het basisonderwijs, 10 procent naar het 
sbao. Twee derde stroomt door naar een andere school voor so of vso. 

 

Conclusie 

Wanneer leer- of gedragsproblemen vroegtijdig worden onderkend, is dat in het voordeel van de 
leerlingen, blijkt uit verscheidene onderzoeken. Hoe eerder de problemen worden gesignaleerd, des te 
eerder kan worden begonnen met interventies. Dit geldt voor zowel leer- als gedragsproblemen. 

Op basis van onderzoek kunnen we niet stellen dat deze behandeling het beste kan plaatsvinden in het 
sbao of het so. Als we kijken naar de leerresultaten, zijn veel leerlingen er juist bij gebaat om in het 



 
 

 

regulier onderwijs te blijven. De keerzijde is dat deelname aan het reguliere onderwijs het 
zelfvertrouwen en motivatie van veel leerlingen geen goed doet.  

We weten niet of bij een vroegtijdige verwijzing naar het sabo of so resulteert in een groter aantal 
terugverwijzingen naar het regulier onderwijs. Wel weten we dat het percentage terugverwijzingen over 
de gehele linie gering is. Vanuit het sbao stromen de meeste leerlingen door naar lwoo of pro, vanuit het 
so naar een andere so/vso-school. 
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Meer weten? 

o Op de website Onderwijs in cijfers vindt u cijfermatige informatie over het onderwijs in 
Nederland. http://www.onderwijsincijfers.nl  
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