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1 Inleiding 

Op 1 augustus 2014 is het passend onderwijsbeleid ingevoerd, waardoor regionaal werd 

gestreefd leerlingen een ondersteuningsaanbod te geven dat goed past bij hun 

onderwijsbehoefte.1 Hiermee is de verantwoordelijkheid voor het bieden van (voortgezet) 

speciaal (basis)onderwijs en ondersteuningsaanbod aan leerlingen gedelegeerd naar het 

niveau van samenwerkingsverbanden.2 Regionale samenwerkingsverbanden konden er zelf 

voor kiezen dit zoveel mogelijk op te pakken in regulier onderwijs (inclusief onderwijs) of met 

behulp van speciaal basisonderwijs (sbo), speciaal onderwijs (so), praktijkonderwijs (pro) en 

voortgezet speciaal onderwijs (vso). Hierdoor kunnen regionale veranderingen ontstaan in het 

aanbod van sbo, so, pro en vso sbo, so, pro en vso en in het aantal leerlingen dat gebruik 

maakt van deze voorzieningen.  

Hier beschrijven wij de uitkomsten van het onderzoek, dat het uitgangspunt zal zijn voor een 

discussie in een miniconferentie van beleidsmakers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap, onderzoekers en experts uit de praktijk. Om deze discussie aan te zwengelen 

zal naast de bevindingen worden ingegaan op vermoedelijke verklaringen.  

1.1 Theoretisch kader 

Samenwerkingsverbanden hanteren hun eigen criteria en procedures voor toelating tot sbo, 

so, pro en vso. Ook kunnen zij ervoor kiezen meer leerlingen te laten ondersteunen in het 

reguliere onderwijs. Korte- en langetermijneffecten hiervan op het volgen van onderwijs en op 

toekomstperspectief kunnen tegengesteld zijn.3 Op korte termijn kan het bevorderlijk voor een 

leerling zijn om hem te helpen in sbo, so, pro en vso, dat meer rekening kan houden met zijn 

speciale behoeftes. Op lange termijn kan deze specialistische setting zich echter vertalen in 

minder kansen op de arbeidsmarkt of in het hoger onderwijs. Er bestaan verschillen in 

opvattingen wat de beste keuze voor de leerling hierin is. Naast inhoudelijke afwegingen 

kunnen ook financiële overwegingen een rol spelen om bepaalde (duurdere) voorzieningen in 

meer of mindere mate in stand te houden. Daarom kunnen verschillende 

samenwerkingsverbanden verschillende keuzes maken in hoe zij hun aanbod aan extra 

ondersteuning willen inrichten. De regionale keuzes kunnen ertoe leiden dat leerlingen 

dichterbij of juist verder naar school moeten reizen.  

Dit onderzoek verkent met behulp van kwantitatieve gegevens het aanbod van en deelname 

aan sbo, so, pro en vso, de ontwikkelingen daarin en het reis- en overstapgedrag van de 

leerlingen. Hiermee hopen we zicht te krijgen op het dekkend aanbod bij 

samenwerkingsverbanden,  

1.2 Onderzoeksvragen 

Onze hoofdvraag is: Wat is het effect van het ondersteuningsaanbod op deelname en 

toegankelijkheid hiervan voor leerlingen? Teneinde een beeld hiervan te krijgen heeft het 

 
1 Het ministerie van OCW (2014). Plan van aanpak passend onderwijs 2014-2020. 

2 Wet op Expertise Centra (WEC), artikel 10 – 15. 

3 Binsbergen, M.H.. van,  Pronk, S. , Schooten, E. van, Heurter, A., Beek, F. van (2019). Niet thuisgeven. 

Schooluitval vanuit het perspectief van thuiszitters. Amsterdam: Kohnstamm Instituut 
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onderzoek de onderstaande deelvragen.  Een deel van het onderzoek gaat in op 

ontwikkelingen in de tijd, een ander deel richt zich op hoe aanbod en deelname aan sbo, so, 

pro en vso zich tot elkaar verhouden. Een deel gaat verder in op reisafstanden en 

orthopedagogische centra. Na dit kwantitatieve onderzoek volgt een bespreking met experts.   

A. Ontwikkelingen in aanbod en gebruik van sbo, so, pro en vso en effect op toegankelijkheid hiervan 

- Hoe heeft het aanbod en de deelname aan sbo, so, pro en vso zich ontwikkeld?  

- Hoeveel schoolvestigingen zijn er gesloten of bijgekomen in sbo, so, pro en vso sinds 

2011, in relatieve zin?  

- Stappen leerlingen vaker over indien er sluitingen zijn of als er schoolvestigingen zijn 

bijgekomen in sbo, so en vso? 

B. Reisafstanden in po  

- Gaat verandering in aanbod van sbo en so gepaard met veranderde reisafstanden van de 

leerlingen? 

- Zijn reisafstanden in sbo en so veranderd in verschillende regio’s?  

C. Orthopedagogisch-didactische centra   

- Hoe heeft het aanbod van en deelname aan orthopedagogisch-didactische centra 

(OPDC’s) zich ontwikkeld in voortgezet onderwijs (vo) sinds 2014?  

- Hoe lang zitten leerlingen op OPDC’s? 

D. Hoe hangen deelname en aanbod van sbo, so, pro en vso samen? 

Is er een verband tussen de beschikbaarheid van schoolvestigingen sbo, so, pro en vso in een 

samenwerkingsverband en het aandeel leerlingen in sbo, so, pro en vso en andere kenmerken 

van samenwerkingsverbanden?  

1.3 Methode en opzet van onderzoek 

Op deze vragen gaan wij hier in. In de eerste versie van het document zijn de resultaten van 

onderzoek door DUO beschreven. Daarna zijn de resultaten gepresenteerd in een (digitale) 

interactieve sessie met beleidsmakers, onderzoekers en praktijkexperts, die hierover vervolgens 

hebben gediscussieerd op 9 december 2020. Aan de interactieve sessie namen 14 medewerkers 

van samenwerkingsverbanden deel, te weten van 6 samenwerkingsverbanden PO, 3 

samenwerkingsverbanden VO en 2 samenwerkingsverbanden PO/VO. Er waren 6 onderzoekers 

van KBA Nijmegen, Kohnstamm Instituut UvA, Inspectie van het Onderwijs en Dienst 

Uitvoering Onderwijs. Er waren 7 beleidsmedewerkers van het Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap en 7 medewerkers van overige landelijke organisaties: Inspectie van het 

Onderwijs, sectorraad samenwerkingsverbanden VO, PO-raad, VO-raad, Landelijk 

expertisecentrum speciaal onderwijs (LECSO). De deelnemers aan de interactieve sessie worden 

hierna deelnemers genoemd. Naar aanleiding van de discussievragen in het concept rapport is 

gereflecteerd over de uitkomsten. Sommige discussievragen zijn niet aan bod gekomen. 

Andere discussievragen zijn beantwoord vanuit een andere invalshoek. De uitkomsten van 

deze reflectie zijn per discussievraag beschreven, achter de resultaten aan het eind van de 

bijbehorende paragraven. Dit heeft uitgemond in de definitieve versie van het document. Deze 

definitieve versie is gedeeld met de deelnemers van de sessie.  
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Er is gebruik gemaakt van de gegevens van DUO. Analyses zijn gemaakt met behulp van SPSS en 

R. Verbanden zijn bepaald met behulp van relatieve risico’s, correlaties en uni- en multivariate 

regressie. Resultaten zijn weergegeven in tabellen, grafieken, kaarten en puntenwolken. 

Achtereenvolgens zijn de eerder beschreven onderzoeksvragen aan bod gekomen.  
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2 A. Ontwikkelingen in aanbod en gebruik van sbo, so, pro en vso 

en effect op toegankelijkheid hiervan 

2.1 Onderzoeksvraag: Hoe heeft het aanbod en de deelname aan sbo, so, pro en vso zich 

ontwikkeld?  

De laatste paar jaar groeit het gebruik van sbo, so, pro en vso sterker dan het aanbod ervan. 

Dat wil zeggen dat de laatste paar jaar het aandeel leerlingen dat gebruik maakte van sbo, so, 

pro en vso is gestegen, terwijl er van 2011 tot en met 2019 niet veel wisselingen zijn geweest 

in het aandeel schoolvestigingen in sbo, so, pro en vso. Het aanbod en het gebruik van pro 

en vso in het totale vo is in relatieve zin groter dan het aanbod en gebruik van sbo en en so in 

het po. Er zijn relatief meer schoolvestigingen in pro en vso dan in sbo en so en er gaan 

relatief meer leerlingen naar pro en vso dan naar sbo en so. Het aandeel leerlingen in so, sbo 

en vso is gestegen sinds 2016. In so steeg met name het aandeel leerlingen aan so cluster 3-

schoolvestigingen, in vso namen vooral leerlingen aan vso cluster 4-schoolvestigingen in 

aandeel toe, gevolgd door vso cluster 3-schoolvestigingen.  

Discussie van de experts:  

Staat het aanbod van sbo, so, pro en vso in verhouding tot het gebruik ervan? Samenwerkingsverbanden 

geven over het algemeen aan dat zij minder kunnen sturen op aanbod en deelname van sbo, 

pro en (v)so en de verhouding daartussen en dat sturing langzamer gaat dan dat zij zouden 

willen.  

Hebben de experts zicht op de achtergrond ervan dat het aandeel leerlingen in vso stijgt, in tegenstelling tot het 

pro? Er werden meerdere oorzaken genoemd voor de gestegen vso-deelname: effectieve 

sturing op thuiszitters, druk op regulier onderwijs, langere verblijfsduur op vso en groei van 

sbo. Pro is weinig ter sprake gekomen.  

Is er zicht op de achtergrond ervan dat in so vooral  het aandeel leerlingen aan cluster 3-schoolvestigingen 

stijgt terwijl in vso vooral het aandeel aan cluster 4-schoolvestigingen stijgt?  Dezelfde oorzaak uit zich in 

verschillende gevolgen in po en in vo: door grote druk in regulier onderwijs is er minder 

ruimte voor met name leerlingen met gedragsproblemen, zowel in po als in vo. Door 

imagoproblemen van cluster 4 en verbreding van cluster 3 en sbo gaat in het po een deel van 

de leerlingen naar cluster 3 en sbo, bij het vso speelt dit minder. Hierdoor  kan het komen 

dat in het po vooral cluster 3 (en sbo) stijgt en in vo cluster 4. 

 

2.1.1 Resultaten en inzet voor bespreking  

In de aantallen schoolvestigingen en leerlingen in sbo, so, pro en vso zijn ten dele de 

demografische ontwikkelingen zichtbaar. Dat is niet de focus van dit onderzoek, ter informatie 

staan deze in de  bijlage (tekst en figuur A1, tabel A1, figuur A2, tabel). Wij kijken daarom 

hoeveel schoolvestigingen4 en leerlingen er zijn in sbo en so ten opzichte van het totaal aantal 

schoolvestigingen en leerlingen in bo, sbo en so.  Het aantal schoolvestigingen en leerlingen 

 
4 Een schoolvestiging kan in deze studie zowel een hoofd- als een nevenvestiging zijn.  
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in pro en vso wordt gedeeld door het totaal aantal schoolvestigingen en leerlingen in vo, pro 

en vso.  Zo verschijnen onderstaande ontwikkelingen.  

Ondanks sluitingen van schoolvestigingen in sbo en so, verandert het aandeel 

schoolvestigingen in so en sbo van 2011 tot en met 2019 nauwelijks, zie figuur 1 en tabel A1 in 

de bijlage. Het aandeel pro-vestigingen daalt van 2011 tot en met 2019 licht. Dit komt doordat 

het pro niet of nauwelijks meebeweegt met de stijging van het aantal vo-vestigingen van 2011 

tot en met 2017. Globaal gezien daalt het aandeel vso-schoolvestigingen sinds 2013.  

Verder is te zien dat het gehele po relatief veel minder specialistische schoolvestigingen heeft 

dan het gehele vo. Dit komt mede door het grote aantal basisschoolvestigingen. In 2019 is het 

aandeel schoolvestigingen in sbo 4% en 5% in so. Het aandeel schoolvestigingen is dat jaar 9% 

voor pro en zelfs 20%  voor vso (figuur 1, tabel A1 in de bijlage).   

 

Net als het relatief aanbod (aandeel schoolvestigingen), is de relatieve deelname (aandeel 

leerlingen) van pro en vso in vo groter is dan die van sbo en so in po. De aandelen leerlingen in 

sbo, so, pro en vso verschillen veel minder van elkaar dan de aandelen schoolvestigingen. In 

het verloop van de tijd zien wij meer beweging in aandelen leerlingen dan in aandelen 

schoolvestigingen. Dit is allemaal te zien in figuur 2 en tabel A2 in de bijlage. Het aandeel 

leerlingen in so, sbo en vso is gestegen sinds 2016 (figuur 2, tabel A2 in de bijlage). Sinds 2014 

nam het aandeel leerlingen dat in pro zat weinig veranderd.  
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Sinds 2016 is so met name het aandeel leerlingen gestegen dat naar so cluster 3-

schoolvestigingen gaat, zie figuur 3 en tabel A3 (bijlage). Ook het aandeel leerlingen dat naar 

so cluster 2 ging nam toe sinds 2016. Vanaf 2016 nam in het vso vooral het aandeel leerlingen 

aan vso cluster 4-schoolvestigingen in aandeel toe, en aan vso cluster 3 schoolvestigingen in 

mindere mate (figuur 4, tabel A4 in bijlage).  

 

Duiding: Het aandeel leerlingen in sbo, so en vso groeit dus wel, terwijl het aandeel 

schoolvestigingen in deze onderwijssoorten niet groeit. Dat zelfde geldt voor leerlingen aan 

schoolvestigingen van cluster 3 en van cluster 4 in vso. Vooral in het sbo, so en so cluster 3 

groeien de schoolvestigingen niet mee met de leerlingen en worden groter. Op zich is het 

logisch dat de ontwikkelingen in schoolvestigingen achter lopen bij de ontwikkelingen van de 

leerlingen. Met het stichten en sluiten van schoolvestigingen is veel tijd en geld gemoeid en 

worden veel leerlingen op lange termijn geraakt of geholpen. Het verbaast daarom niet dat er 

meer fluctuaties in aandelen leerlingen te zien zijn dan in aandelen vestigingen.  

2.1.2 Discussie van experts naar aanleiding van onderzoeksresultaten  

Staat het aanbod van sbo, so, pro en vso in verhouding tot het gebruik ervan? 

Landelijk is het gebruik van sbo, so en vso de laatste jaren toegenomen, maar niet het aanbod 

van vestigingen ervan (zie 2.1.1). De toename van deelname aan sbo en (v)so werd herkend 

door de meeste regio’s. Er werd gezien dat er meer leerlingen van bo naar sbo gaan, en van 

regulier onderwijs naar (v)so. Daarentegen ziet men steeds minder leerlingen van sbo naar bo 

gaan of  van (v)so naar regulier onderwijs. De ambitie van samenwerkingsverbanden om 

scholen goed toe te rusten is er, maar kost tijd, werd gezegd. Volgens de deelnemers hebben 

samenwerkingsverbanden echter beperkte sturingsmogelijkheden, zowel op aanbod van als op 

toegang tot sbo, pro en (v)so.  

Sturing op aanbod:  

Over het algemeen kwam in de discussies naar voren dat samenwerkingsverbanden niet zelf op 

aanbod (dat wil zeggen: het aantal gespecialiseerde scholen in hun regio) kunnen sturen, maar 

dat zij de schoolbesturen daarvoor nodig hebben. Samenwerkingsverbanden gaven namelijk 

aan dat zij niet in staat zijn zelfstandig scholen of nevenvestigingen op te richten en dat 

schoolbesturen die mogelijkheid wel hebben. Samenwerkingsverbanden hebben alleen 

invloed op het aantal leerlingen dat van dat aanbod gebruik maakt, zij moeten daar immers 

toestemming voor geven. Wat samenwerkingsverbanden wel kunnen is de samenwerking 
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opzoeken met de schoolbesturen en eventueel ook met andere samenwerkingsverbanden, 

bijvoorbeeld bij grensverkeer.  

Sturing op deelname: 

Sommige samenwerkingverbandingsverbanden proberen de aanvragen voor sbo en (v)so terug 

te dringen. Sommige hebben naar eigen zeggen weinig mogelijkheid te sturen op deelname 

omdat zij het schoolmodel hanteren. In het schoolmodel worden middelen toegekend aan 

schoolbesturen en scholen op grond van aantallen leerlingen.
5
 Dit is het meest decentrale 

sturingsmodel, in andere sturingsmodellen hebben samenwerkingsverbanden meer 

sturingsmogelijkheden.   

Hebben de experts zicht op de achtergrond ervan dat het aandeel leerlingen in vso stijgt, in tegenstelling tot het 

pro? 

In de discussies met de deelnemers  waren geen aanwijzingen dat de deelname van vso en pro 

verband met elkaar houden. Er was wel zicht op achterliggende factoren bij de stijging van vso, 

maar niet bij pro.  

Stijging van aandeel leerlingen in vso:  

De vso-stijging werd verklaard door sturing op thuiszitters, langere verblijfsduur op vso en 

groei van sbo. Deze groei werd door de deelnemers deels verklaard door succesvolle sturing op 

minder thuiszitters en vrijstellingen. Regionaal worden grote stappen gemaakt in het in beeld 

brengen van iedere thuiszittende leerling en wordt hen een passend aanbod gedaan. Volgens 

de deelnemers komen deze leerlingen vooral op vso (cluster 4)  terecht. Ook groeit het vso 

volgens de deelnemers doordat regio’s het aantal vrijstellingen naar beneden brengen. Met de 

invoering van passend onderwijs zijn er meer mogelijkheden gekomen voor maatwerk. Er is 

een groep leerlingen waarvoor geen aanbod is en die niet ‘leerbaar’ zou zijn en en daarom is 

vrijgesteld. Voor deze groep is toch vaak een oplossing te vinden in het onderwijs, al dan niet 

in samenwerking met zorg.   

Door verschillende oorzaken zagen deelnemers dat leerlingen langer op vso blijven, waardoor 

deelname aan vso stijgt. Vso-leerlingen krijgen vaker de kans om een interne entreeopleiding 

te volgen. Dit werd gezien als een mooie ontwikkeling, maar zorgt voor toename in het vso. 

Ook door veranderingen in de Wajong en veranderingen bij het UWV zouden leerlingen langer 

op school komen te zitten, vooral op vso. Daarbij werd aangedragen dat de bredere 

maatschappelijke tendens kan meespelen dat jongeren pas in staat zijn tot de arbeidsmarkt toe 

te treden als zij een bepaald schoolniveau hebben bereikt (onder andere wat betreft 

referentieniveaus taal en rekenen). Er is een steeds hoger niveau nodig om toegerust te zijn om 

in de maatschappij te functioneren. Hierdoor zouden leerlingen langer op school blijven, en 

zou vso-deelname stijgen. Deelnemers noemden dat leerlingen weinig mogelijkheden hebben 

om van vso naar regulier onderwijs, met name naar havo/vwo.  

 
5 Heim, M., Ledoux, G., Elshof, D., & Karssen, M. (2016). Ingeslagen paden. De samenwerkingsverbanden passend 

onderwijs en hun nieuwe procedures voor de toewijzing van onderwijsondersteuning. Eenmeting 2016. 

Amsterdam: Kohnstamm Instituut.  
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Doordat sbo de laatste jaren is gegroeid en deze leerlingen vaker naar vso gaan, stijgt vso ook. 

De gestegen instroom in vso vanuit sbo is ook landelijk waargenomen.
6
 Tot slot werd 

aangedragen dat reguliere scholen zich onder druk gezet voelen doordat ze denken dat ze op de 

leerprestaties van hun leerlingen afgerekend worden, waardoor inclusiever onderwijs wordt 

geremd. Ook hierdoor zou deelname aan vso stijgen.  

Pro:  

Van het pro is geen duidelijk beeld naar voren gekomen in de discussie. Deelname aan pro in 

de betrokken samenwerkingsverbanden was divers. In sommige regio’s is sprake van een 

stijging van deelname aan pro. In een regio is weinig deelname maar veel aanbod van pro. In 

de onderzoekperiode van dit rapport gelden onverkort de pro-criteria
7
. Dit zijn landelijk 

vastgestelde criteria waaraan een leerling moet voldoen om in aanmerking te komen voor het 

pro. Hierdoor is de invloed van samenwerkingsverbanden op pro beperkt. 

 Is er zicht op de achtergrond ervan dat in so vooral  het aandeel leerlingen aan cluster 3-schoolvestigingen stijgt 

terwijl in vso vooral het aandeel aan cluster 4-schoolvestigingen stijgt?   

De hoofdlijn van de discussie is dat het regulier onderwijs zich onder druk gezet voelt en vooral 

leerlingen met gedragsproblemen naar andere schooltypes stuurt, zowel in po als in vo. Omdat 

dit eigenlijk cluster 4-problematiek is, zou de verwachting zijn dat cluster 4 groeit in zowel po 

als in vo. Cluster 4 zou echter kampen met een imagoprobleem en niet iedere leerling zou zich 

er thuisvoelen. In het po gaat een deel van de po-leerlingen met cluster 4-problematiek naar 

cluster 3 en een deel naar sbo. Er werd gesproken van ‘oneigenlijk gebruik’ van so cluster 3 en 

sbo door leerlingen die eigenlijk in so cluster 4 horen, bijvoorbeeld leerlingen met autisme in 

so cluster 3, leerlingen met gedragsproblemen in sbo. Na het sbo komt een deel van deze 

leerlingen alsnog in vso cluster 4 terecht, waardoor dit ook stijgt. Zo kan het komen dat door 

dezelfde oorzaak (meer druk op regulier onderwijs, leerlingen met gedragsproblemen weg) in 

het po cluster 3 en sbo stijgt, terwijl in het vo cluster 4 stijgt.  

Volgens verschillende regio’s zou de route naar inclusie nog niet goed worden ingezet en moet 

meer expertise in regulier onderwijs komen. Het beeld van meer groei in po in cluster 3 dan in 

4 werd overigens niet door alle samenwerkingsverbanden herkend. Een ander deel van de 

stijging van cluster 4 werddoor de deelnemers verklaard door succesvolle sturing op 

thuiszitters en vrijstellingen en langere verblijfsduur op vso (zie hierboven onder Hebben de 

experts zicht op de achtergrond ervan dat het aandeel leerlingen in vso stijgt, in tegenstelling tot het pro?).  

Ook zou een moeizame samenwerking van samenwerkingsverbanden met de gemeenten 

meespelen om geld en geld kostende voorzieningen, zoals GGZ-trajecten en huisvesting van 

scholen. Een verklaring voor stijging van vso cluster 4 zou kunnen zijn dat gemeenten een 

terugwerende houding aannemen ten opzichte van GGZ en OZA-trajecten. Als gemeenten zich 

 
6 Borggreve, S., de Lange, B. (2020). Trends in passend onderwijs 2011-2020. DUO Informatieproducten. 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z16022&did=2020D34590 

7 Poortstra, R. (2015). Handreiking LWOO en PrO in Passend Onderwijs. Steunpunt Passend Onderwijs VO, VO-

raad. https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2014/12/Handreiking-LWOO-PRO-

passend-onderwijs-maart-20151.pdf 
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terugtrekken, is minder ondersteuning van leerlingen binnen het regulier onderwijs mogelijk. 

Hierdoor zou het kunnen dat meer leerlingen naar vso cluster 4 gaan.  

Deelnemers noemden ook het probleem met gemeenten in huisvesting voor scholen, waar de 

gemeenten verantwoordelijk voor zijn. Leerlingen met cluster 4 problematiek hebben 

namelijk een veilige leeromgeving hard nodig, maar dat is in het regulier onderwijs lastig te 

organiseren, volgens een deelnemer. Een oplossing zou zijn om een veilige “vleugel” in de 

school in te richten waar veel structuur is, maar dat kost geld. Doordat zo’n aparte vleugel niet 

kan worden gerealiseerd in regulier onderwijs, zou voor deze leerlingen geen inclusiever 

onderwijs mogelijk zijn en gaan leerlingen naar cluster 4.   

   

2.2 Onderzoeksvraag: Hoeveel schoolvestigingen zijn er gesloten of bijgekomen in sbo, so, pro 

en vso sinds 2011, in relatieve zin?  

In 2019 sloot 2% van de sbo, so, pro en vso-schoolvestigingen terwijl 1% van de leerlingen in 

sbo, so, pro en vso op een gesloten schoolvestiging zat. Er worden minder leerlingen geraakt 

doordat vooral de kleine schoolvestigingen sluiten. Jaarlijks zijn er minder schoolvestigingen 

die starten dan die sluiten. Zowel bij sluitende als bij nieuwe scholen zijn bij de start van de 

school relatief minder leerlingen betrokken en varieert dit minder over de jaren dan de 

absolute aantallen nieuwe schoolvestigingen doen vermoeden.  

Discussie van de experts:  

Wat zien experts in de praktijk van het effect van sluitende en openende schoolvestigingen? Worden er 

inderdaad maar weinig leerlingen geraakt? Als sluitingen voortkomen uit een bewuste strategie om 

speciaal onderwijs meer te integreren in regulier onderwijs, hoeven leerlingen volgens 

deelnemers niet geraakt te worden door sluiting. Maar als sluitingen noodgedwongen 

plaatsvinden, maar ook als het aanbod gelijk blijft of afneemt en de behoefte toeneemt, 

kunnen volgens deelnemers problemen ontstaan.  

Hoe komt het dat vooral  kleine schoolvestigingen sluiten? Wat voor gevolgen heeft dit met oog op de locatie en 

de aanwezige expertise op deze schoolvestigingen? Meerderen stelden dat om kwaliteit te bieden, een 

zogenaamde kritieke massa nodig is. Sommige schoolvestigingen worden te klein om 

kwaliteit te garanderen; als deze sluiten wordt dat daarom niet noodzakelijkerwijs als 

probleem gezien. Een deelnemer wees erop dat inclusiever onderwijs ertoe kan leiden dat sbo 

en (v)so-schoolvestigingen kleiner worden, aan kwaliteit inboeten of worden opgeheven met 

expertiseverlies voor die regio. Hiervoor werd een oplossing gezien in hybride scholen, 

waarbij de expertise behouden blijft. 
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2.2.1 Resultaten en inzet voor bespreking  

Terwijl 2% van de schoolvestigingen in sbo, so, pro en vso sloot, zat rond 1% van de leerlingen 

in sbo, so, pro en vso het laatste jaar op een gesloten schoolvestiging.8  Door sluiting van 

schoolvestigingen in sbo, so, pro en vso worden dus relatief minder leerlingen geraakt en dit 

aandeel varieert minder, vergeleken met het aandeel sluitende schoolvestigingen in sbo, so, 

pro en vso (zie ook figuur A3 en tabel A5 in de bijlage). Dit zien wij als wij kijken naar hoeveel 

leerlingen op de schoolvestigingen zaten voordat de schoolvestigingen sloten (figuur A3 en 

tabel A5), ten opzichte van het totaal aantal leerlingen in sbo, so, pro en vso (zie ook figuur A4 

en tabel A5 in de bijlage). In so en vso zaten relatief de meeste leerlingen van gesloten 

schoolvestigingen in cluster 4.  

De afgelopen jaren zijn minder schoolvestigingen geopend dan gesloten. In sbo zijn sinds 2011 

geen nieuwe schoolvestigingen geopend. Verder is bij nieuwe schoolvestigingen hetzelfde 

beeld te zien als bij sluitende schoolvestigingen in so, pro en vso. Zie ook figuur A5 en A6 en 

tabel A6 in de bijlage. 

Duiding: Hierboven is te zien dat er minder leerlingen worden geraakt door sluiting van hun 

schoolvestigingen in vso, so en sbo dan men op grond van het aandeel sluitingen zou denken. 

Dat komt doordat vooral kleinere schoolvestigingen in vso, so en sbo sluiten en er dus relatief 

weinig leerlingen worden geraakt (zie figuur 5 en 6).  

  

Bij startende schoolvesigingen in so, pro en vso geldt ook dat relatief weinig effect te zien is 

van startende scholen, doordat zij in het eerste jaar gemiddeld kleiner zijn dan overige 

schoolvestigingen. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat startende scholen vaak vanaf het 

eerste jaar groeien. Het kan dus zijn dat het effect van het stichten van een nieuwe 

schoolvestiging in so, pro en vso op termijn groter kan worden.  

2.2.2 Discussie van experts naar aanleiding van onderzoeksresultaten  

Wat zien experts in de praktijk van het effect van sluitende en openende schoolvestigingen? Worden er inderdaad 

maar weinig leerlingen geraakt?  

 
8 Een schoolvestiging kan in deze studie zowel een hoofd- als een nevenvestiging zijn. Bij sluitingen en 

openingen gaat het om het sluiten van een nevenvestiging.  
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Ondanks dat wij in de resultaten hebben waargenomen dat relatief weinig leerlingen worden 

geraakt door sluitingen en openingen (2.2.1), kan het namelijk in de praktijk nog steeds een 

probleem vormen. Hierop reflecteerden de deelnemers aan de discussie.  

Het effect van sluitende en nieuwe schoolvestigingen hangt volgens de deelnemers erg af van 

de reden van sluiting (of opening) en of het een uitvloeisel van een plan is of noodgedwongen. 

Nevenvestigingen kunnen bijvoorbeeld sluiten als onderdeel van een visie en bewuste strategie 

van een schoolbestuur of samenwerkingsverband, om gespecialiseerd onderwijs meer te 

integreren in het regulier onderwijs of om zachtere vormen van integratie te vormen, zoals 

symbiose. Een voorbeeld dat werd genoemd was een schoolbestuur dat voor een heel gerichte 

strategie kiest waarin op bepaalde niveaus en leerjaren geen vso meer moet zijn.  

Aan de andere kant kunnen sluitingen ook noodgedwongen zijn. Sluitingen kunnen volgens 

deelnemers een probleem worden als het geen bewuste strategie is en het aanbod gelijk blijft 

of afneemt en de behoefte toeneemt. Zij stelden dat dit nu gaande is en dat daardoor krapte 

ontstaat. Sommigen zagen het als beperking dat bij een noodgedwongen sluiting relatief 

weinig leerlingen worden geraakt. De problemen van deze leerlingen worden volgens 

deelnemers per leerling opgelost. Maar omdat het telkens om hele kleine aantallen gaat, wordt 

niet nagedacht over verandering van het systeem en over het inclusiever maken daarvan, 

zeiden de deelnemers. Hierdoor worden echte problemen niet opgelost, terwijl dat volgens 

deelnemers wel gewenst zou zijn. Dit ligt structurele oplossingen voor passend onderwijs in de 

weg, opperden sommige samenwerkingsverbanden. Noodgedwongen sluitingen kunnen 

bijvoorbeeld volgens een deelnemer ontstaan bij veranderingen in de residentiële jeugdzorg in 

de regio. 

Hoe komt het dat vooral  kleine schoolvestigingen sluiten? Wat voor gevolgen heeft dit met oog op de locatie en 

de aanwezige expertise op deze schoolvestigingen? 

Meerderen stelden dat om kwaliteit te bieden, een zogenaamde kritieke massa nodig is. 

Sommigen zagen het daarom niet als een groot probleem als kleine instellingen komen te 

verdwijnen, omdat toch al heel kwetsbaar zijn door gebrek aan kritieke massa. Wegens de 

specialisatie zijn er voldoende leerlingen nodig voor een goede so-school. Als voorbeeld werd 

een mytylschool genoemd: een deel van de leerlingen hierop zou wel op een reguliere school 

kunnen, maar dan zouden er niet meer voldoende leerlingen zijn om de school open te 

houden. Een deelnemer zag dit als “het gevaar’ van inclusiever onderwijs: als je wil dat 

leerlingen thuis-nabij naar school gaan, dan betekent dit automatisch dat sbo en (v)so-scholen 

kleiner worden en komen sterk gekrompen scholen voor de keus te staan om door te gaan en 

aan kwaliteit in te boeten of zich op te heffen. Die transitie zou begeleid moeten worden. 

Hiervoor werd een oplossing gezien in hybride scholen waarbij regulier en gespecialiseerd 

onderwijs in een gebouw zitten. 

 

2.3 Onderzoeksvraag: Stappen leerlingen vaker over indien er sluitingen zijn of als er 

schoolvestigingen zijn bijgekomen in sbo, so en vso?  

Na schoolvestigingssluiting gaan meer sbo, so en vso-leerlingen naar ander schooltype. Voor 

een schoolvestigingsopening zien wij dat ook voor so en vso, maar in mindere mate. In sbo 

zijn in de onderzochte periode geen vestigingen geopend. Na sluiting van een vso-
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schoolvestiging gaan nog meer leerlingen naar een ander schooltype dan bij so.  

De meeste sbo-leerlingen die na schoolsluiting naar een ander schooltype gaan, gaan terug 

naar het bo. Na sluiting van een (v)so-vestiging, wisselen met name leerlingen aan cluster 4-

schoolvestigingen van schooltype of cluster. Bij so gaan zij dan vaak naar sbo of cluster 3-

schoolvestigingen.  Na sluiting van een vso cluster 4-vestiging gaan veel leerlingen naar 

regulier vo, niet zijnde pro. 

Als nieuwe scholen openen in so en vso, zijn er ook meer leerlingen die afstromen naar so en 

vso. Het effect van schoolopening lijkt in het eerste jaar minder groot dan het effect van 

schoolsluiting van so of vso. Als een nieuwe schoolvestiging in so of vso opent, komt het 

merendeel van de overstappende leerlingen uit het reguliere onderwijs (bo, respectievelijk 

regulier vo).   

Discussie van de experts:  

Leerlingen wisselen vaker van schooltype of cluster bij opening of sluiting van sbo, so of vso-schoolvestiging. 

Wat zegt dit over toegankelijk en dekkend aanbod van deze schooltypes? Sommige deelnemers zeiden dat 

dekkend aanbod onder druk komt te staan door sluiting van kleine schoolvestigingen in sbo, 

so of vso, maar ook door tekorten aan personeel in sbo, so of vso. Veel 

samenwerkingsverbanden benadruktn dat dekkend aanbod uit meer bestaat dan uit alleen 

voldoende vestigingen van sbo en (v)so en zeiden te streven naar inclusiviteit en hybride 

systemen. Bij een sterke scheiding tussen regulier onderwijs, sbo en (v)so zouden meer 

leerlingen naar (v)so en sbo gaan, waarna het voor hen moeilijk zou zijn om naar regulier 

onderwijs terug te keren. Er werd gesteld dat bij dekkend aanbod de samenwerking en de 

ontschotting tussen van onderwijs en zorg belangrijk is.  

Kan het sbo vaker so-leerlingen aan? Deelnemers aan de discussie twijfelden of het sbo vaker so-

leerlingen aan kan, omdat meer leerlingen van regulier onderwijs naar sbo en van sbo naar so 

gaan dan andersom. Er is genoemd dat het bo meer leerlingen aan kan die anders op sbo of 

so zouden komen. 

Wordt het onderscheid tussen cluster 3- en 4- schoolvestigingen vager? Bedienen scholen nu meerdere 

doelgroepen? Er zijn nu geen duidelijke aanwijzingen voor een vervaging tussen cluster 3 en 4 

en er wordt nog steeds een sterke specialisatie gezien, in de toekomst kan het onderscheid 

minder sterk worden. Dat kwam uit de discussie naar voren.   

 

2.3.1 Resultaten en inzet voor bespreking  

Op stelselniveau is er dus relatief weinig effect te zien van het sluiten en openen van 

schoolvestigingen in sbo, so, pro en vso (zie 2.2.1). Hieronder zullen wij echter zien dat het 

effect op leerlingniveau groot kan zijn.  

Hierboven hebben wij gekeken naar ontwikkelingen in aandelen schoolvestigingen, 

leerlingen, sluitingen en oprichtingen op stelselniveau. Maar wat doen sluitingen en 

oprichtingen van scholen in sbo, so en vso met de individuele leerlingen? In de volgende 

paragrafen gaan wij kijken of leerlingen in sbo, so en vso vaker van onderwijstype of cluster 

wisselen als hun schoolvestiging sluit dan als deze open blijft. Evenzo willen wij weten of zij 
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vaker zijn gewisseld als hun schoolvestiging in sbo, so en vso net is opgericht. En als leerlingen 

veranderen van onderwijstype en cluster, waar gaan zij dan heen?  

In het pro waren er te weinig schoolvestigingen die openden of sloten om betrouwbare 

analyses op te maken (minder dan 10 in de periode 2016 tot en met 2019), daarom worden de 

analyses niet gedaan voor pro. Omdat jaarlijks niet veel schoolvestigingen sluiten of openen, 

kijken wij naar scholen die gesloten zijn en openden van 2016 tot en met 2019. Dit verkleint de 

kans dat wat wij zien op toeval berusten. Leerlingen die zijn verhuisd zijn hierbij geëxcludeerd.  

2.3.1.1 De meeste sbo-leerlingen die na schoolsluiting overstappen gaan terug naar bo 

In het hele po zien wij leerlingen wisselen van schooltype, zowel in het jaar nadat hun 

schoolvestiging is gesloten als bij schoolvestigingen die open blijven of starten. In de jaren 

2016 tot en met 2019 is 4% van de sbo leerlingen gewisseld van schooltype binnen po, in het so 

was dat 6%. Ter vergelijking: van 2016 tot en met 2019 is 1% van de basisschoolleerlingen naar 

sbo of so gegaan.  

Tabel 1. Aantal leerlingen dat van schooltype verandert na sluiting van een schoolvestiging in bo en sbo.   

  
 Aantal 
leerlingen (%) 

leerling 
verandert 
van 
schooltype 

leerling 
blijft in 
schooltype  totaal 

relatief 
risico om 
over te 
stappen 

95% 
Confidence 
Interval 

bo vestiging sluit 297 22.052 22.349 1,6 1,4 1,8 

  1% 99% 100%    

 

vestiging blijft 
open 38.828 4.603.366 4.642.194    

  1% 99% 100%    

 totaal 39.125 4.625.418 4.664.543    
    1% 99% 100%       

sbo vestiging sluit 80 668 748 2,5 2,1 3,1 

  11% 89% 100%    

 

vestiging blijft 
open 4.163 94.710 98.873    

  4% 96% 100%    

 totaal 4.243 95.378 99.621    
    4% 96% 100%       

 

Maar als wij hierin leerlingen vergelijken van scholen die sluiten en die open blijven, zien wij 

dat na een schoolsluiting de kans op een wisseling van schooltype beduidend groter is. 

Bovenstaande tabel 1 illustreert dat. Na sluiting van een sbo-schoolvestiging is 11% van de 

leerlingen gewisseld van schooltype (namelijk naar bo of so), terwijl van andere 

schoolvestigingen 4% is gewisseld. Na sluiting van een schoolvestiging in het sbo is de kans dat 

een leerling vertrekt naar bo of so is 2,5 maal groter dan bij vestigingen die open blijven. In 

tabel 1 staat namelijk dat het zogenaamde relatieve risico 2,5 is met een confidence interval van 

2,1-3,1. Dat wil zeggen, 95% zit tussen 2,1 en 3,1 dus boven 1.9 Oftewel, de relatieve kans op 

 
9 Bij een relatief risico van 1 om over te stappen bij sluiting, is de kans om over te stappen even groot als bij 

scholen die open blijven. Als beide cijfers van het 95% confidence interval boven de 1 liggen, is de verhoogde kans 

om over te stappen statistisch significant. Als het 95% confidence interval geheel onder de 1 ligt, is de verlaagde 

kans om over te stappen significant.   
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overstappen is groter na schoolsluiting dan bij open blijvende schoolvestigingen en dat is 

statistisch significant.  

Overigens zien wij in tabel 1 ook dat het effect van sluitende sbo scholen op wisselingen 

binnen het totale sbo niet zo groot is: Van sluitende sbo-scholen stapt 11% van de leerlingen 

over, van sbo-scholen die overblijven 4% en van het totale sbo ook 4%. Dat komt doordat het 

vooral kleine schoolvestigingen zijn die sluiten met relatief weinig leerlingen (1% van alle sbo-

leerlingen). Daardoor blijft het effect op het totale sbo beperkt.    

De meerderheid van de kinderen die na sluiting van hun sbo-schoolvestiging naar een ander 

schooltype gaat, gaat terug naar het bo (namelijk 55 van de 80 leerlingen).  

In deze periode zijn geen sbo-vestigingen geopend, daarom kunnen wij hier niet nader op 

ingaan.  

2.3.1.2 So en vso:  na schoolsluiting stappen vooral leerlingen aan cluster 4-

schoolvestigingen over 

Na sluiting van een so-vestiging is de kans groter dat een leerling wisselt van schooltype, 

namelijk 15% tegenover 5% bij so-vestigingen die overblijven (tabel 2). De relatieve kans op 

overstappen is 2,8 maal hoger als een schoolvestiging in so is gesloten dan voor 

schoolvestigingen die open blijven. Het confidence interval (2,5-3,2) laat zien dat de kans op 

overstappen significant groter is voor leerlingen van net gesloten vestigingen dan van 

vestigingen die open blijven. 

Tabel 2. Aantal leerlingen dat van schooltype verandert na sluiting van een schoolvestiging in so.   

  

 Aantal 

leerlingen (%) 

leerling 
verandert 
van 

schooltype 

leerling 
blijft in 

schooltype  totaal 

relatief 
risico om 
over te 

stappen 

95% 
Confidence 

Interval 

so vestiging sluit 190 1.050 1.240 2,8 2,5 3,2 

  15% 85% 100%    

 

vestiging blijft 
open 4.807 83.544 88.351    

  5% 95% 100%    

 totaal 4.997 84.594 89.591    
    6% 94% 100%       

 

Het merendeel van de 190 so-leerlingen die na sluiting veranderen van schooltype, zat aan 

cluster 4-schoolvestigingen en stappen over op sbo (172 zaten aan so-cluster 4-

schoolvestigingen, 151 van hen gaan naar sbo).  

De kans dat een so-leerling van cluster is veranderd na schoolvestigingssluiting is 6,7 maal zo 

groot als bij schoolvestigingen die open blijven (confidence interval 5,8-7,7; zie tabel A7 in de 

bijlage). Na schoolsluiting stapten 164 so-leerlingen over naar een schoolvestigingen van ander 

cluster, het grootste deel daarvan bestond uit leerlingen die van een schoolvestigingen  in 

cluster 4 naar cluster 3 gingen, namelijk 145 van de 164.  

De kans dat een vso-leerling van schooltype verandert als zijn schoolvestiging sluit is bijna 6 

maal groter dan als de schoolvestiging open blijft (tabel 3). Na sluiting gaat 18% van de vso-
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leerlingen naar een ander schooltype, tegenover 3% op vso-schoolvestigingen die open blijven. 

Verder valt op dat de relatieve kans om over te stappen na sluiting van een vestiging in vso 

beduidend groter is dan in so (5,8 versus 2,5).  

Tabel 3. Aantal leerlingen dat van schooltype verandert na sluiting van een schoolvestiging in vo.   

  
Aantal 
leerlingen (%) 

leerling 

verandert 
van 
schooltype 

leerling 
blijft in 
schooltype  totaal 

relatief 

risico om 
over te 
stappen 

95% 
Confidence 
Interval 

vo vestiging sluit 310 32.904 33.214 1,7 1,5 1,9 

  1% 99% 100%    

 

vestiging blijft 
open 17.004 3.002.446 3.019.450    

  1% 99% 100%    

 totaal 17.314 3.035.350 3.052.664    

  1% 99% 100%    

vso vestiging sluit 212 959 1.171 5,8 5,1 6,5 

  18% 82% 100%    

 

vestiging blijft 

open 3.174 97.724 100.898    

  3% 97% 100%    

 totaal 3.386 98.683 102.069    
    3% 97% 100%       

 

Als een vso-schoolvestiging is gesloten, gaan 212 leerlingen naar een ander schooltype. Van 

deze 212 overstappers gaan 188 naar een reguliere vo-school (niet zijnde pro); 184 daarvan gaan 

van een vso cluster 4-schoolvestiging naar een reguliere vo-school.   

Verandering van cluster na vso-vestigingsluiting komt significant vaker voor dan als de vso-

vestiging open blijft, namelijk 6,3 maal vaker (confidence interval 4,9-8,01; zie tabel A8 in de 

bijlage). Ook in vso betreft het bij sluiting vooral leerlingen aan cluster 4-vestigingen die naar 

een cluster 3-vestigingen gingen, zoals wij ook in so zagen. Van de 62 vso-leerlingen die na 

sluiting van cluster van schoolvestigingen veranderden, gingen er 59 van vso cluster 4 naar vso 

cluster 3-vestiging.  

2.3.1.3 So en vso:  meer overstappers bij nieuwe schoolvestiging, maar in mindere mate 

dan bij sluiting  

Net opgerichte schoolvestigingen in so hebben meer leerlingen die zijn gewisseld van 

schooltype dan al bestaande so-schoolvestigingen, zie tabel 4. In het jaar dat een school opent, 

is het effect van een geopende school significant minder groot dan het effect van een sluitende 

school. Na schoolsluiting is de relatieve kans op overstappen namelijk 2,8 met een confidence 

interval van 2,5-3,2. Bij schoolopening is de relatieve kans op overstappen 2,0, met confidence 

interval 1,8-2,3.  
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Tabel 4. Aantal leerlingen dat van schooltype is veranderd bij opening van een schoolvestiging in bo en sbo.   

  
aantal 
leerlingen, % 

leerling is 
veranderd 
van 
schooltype 

leerling 
bleef in 
schooltype totaal 

relatief 
risico om 
over te 
stappen 

95% 
Confidence 
Interval 
  

bo 

nieuwe 

vestiging 7 6.100 6.107 1,7 0,8 3,5 

  0% 100% 100%    

 

bestaande 
vestiging 3.181 4.619.330 4.622.511    

  0% 100% 100%    

 totaal 3.188 4.625.430 4.628.618    

  0% 100% 100%    

so 

nieuwe 

vestiging 241 483 724 2,0 1,8 2,3 

  33% 67% 100%    

 

bestaande 
vestiging 16.455 84.109 100.564    

  16% 84% 100%    

 totaal 16.696 84.592 101.288    
    17% 84% 100%       

 

Net als bij so, zien wij bij opening van vso-schoolvestigingen minder grote relatieve kans op 

wisseling van schooltype dan na sluiting. Leerlingen op een nieuwe vso-schoolvestiging zijn 1,7 

maal vaker van schooltype verwisseld dan leerlingen op een reeds bestaande vso-

schoolvestiging (confidence interval 1,6-1,9; zie tabel 5).  

Tabel 5. Aantal leerlingen dat van schooltype is veranderd bij opening van een schoolvestiging in vo.   

  
Aantal 
leerlingen (%) 

leerling is 
veranderd 
van 
schooltype 

leerling 
bleef in 
schooltype totaal 

relatief 
risico om 
over te 
stappen 

95% Confidence 
Interval 

vo 
nieuwe 
vestiging 124 28.683 28.807 3,4 2,9 4,1 

  0% 100% 100%    

 

bestaande 
vestiging 3.773 3.006.637 3.010.410    

  0% 100% 100%    

  3.897 3.035.320 3.039.217    

  0% 100% 100%    

vso 

nieuwe 

vestiging 302 1.194 1.496 1,7 1,6 1,9 

  20% 80% 100%    

 

bestaande 

vestiging 12.763 97.524 110.287    

  12% 88% 100%    

  13.065 98.718 111.783    
    12% 88% 100%       

 

Het grootste deel van de leerlingen die van schooltype veranderden bij opening van een so-

vestiging kwam van het bo, namelijk 175 van de 241 leerlingen. 65 bo-leerlingen gingen naar 
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een nieuwe cluster 3-vestiging, 94 naar een nieuwe cluster 4-vestiging; 16 bo-leerlingen gingen 

naar een nieuwe cluster 2-vestiging. Van de 302 overgestapte leerlingen op nieuwe vso-

schoolvestigingen zaten er 289 het jaar ervoor op een reguliere vo-school, niet zijnde pro; 230 

daarvan gingen naar een nieuwe cluster 4-schoolvestiging.  

Onze data van 2016 tot en met 2019 geven geen aanwijzing dat bij nieuwe so of vso-

schoolvestiging significant vaker van cluster wordt overgestapt dan bij reeds bestaande so of 

vso-schoolvestigingen (relatieve kans respectievelijk 1,2, confidence interval 0,8-2,0; 0,9, 

confidence interval 0,5-1,6).  

Op het eerste gezicht lijkt het erop dat nieuwe vestigingen in so samenhangen met een grotere 

kans om over te stappen dan schoolsluitingen in so. Na een so-schoolsluiting stappen immers 

15% over van so naar bo of sbo. Voor opening van een so-school is maar liefst 33% van bo of 

sbo naar so gegaan. Dat beeld is echter vertekend. Grosso modo zijn er namelijk veel meer 

leerlingen die van bo naar sbo en so gaan en van sbo naar so, dan andersom (van so naar bo en 

sbo en van sbo naar bo).10 Reeds bestaande schoolvestigingen in so hebben 16% leerlingen die 

zijn vanuit bo en sbo kwamen; de relatieve kans om van (s)bo naar so te gaan is dus bij nieuwe 

so- schoolvestigingen 2,0 maal zo groot als bij bestaande so- schoolvestigingen.  

2.3.2 Discussie van experts naar aanleiding van onderzoeksresultaten  

Leerlingen wisselen vaker van schooltype of cluster bij opening of sluiting van sbo, so of vso-schoolvestiging. Wat 

zegt dit over toegankelijk en dekkend aanbod van deze schooltypes?   

Onze analyses laten zien dat er vaker wordt gewisseld tussen regulier onderwijs en sbo, so of 

vso als schoolvestigingen sbo, so of vso sluiten of de deuren openen (zie 2.3.1). Bij cluster 4-

schoolvestigingen is dat het sterkst zichtbaar. Aan de deelnemers aan de discussie is daarom 

gevraagd wat dit zegt over de toegankelijkheid van sbo, so of vso, dekkend aanbod of aan de 

andere kant over inclusief onderwijs.  

Sommige deelnmers zeiden dat dekkend aanbod onder druk komt te staan door sluiting van 

kleine schoolvestigingen in sbo, so of vso. Dekkend aanbod zou ook onder druk staan doordat 

men tekorten ervaart aan personeel op grotere schoolvestigingen in het speciaal onderwijs. 

Hierdoor worden ook nieuwe so-leerlingen sneller doorgestuurd naar het sbo of regulier 

onderwijs. Anderen benadrukten dat dekkend aanbod uit (veel) meer bestaat dan uit alleen 

voldoende vestigingen van sbo en (v)so.  

Samenwerking van onderwijs en zorg:  

Ook werd gesteld dat dekkend aanbod in het bijzonder de samenwerking van onderwijs en zorg 

betreft en de ontschotting daartussen. Veel van de thuiszitters in vo-samenwerkingsverbanden 

zouden 16-plussers zijn die eigenlijk niet meer willen. Een goed dekkend aanbod voor die 

groep zit veel meer in voldoende onderwijs-zorginstellingen en leerwerkbedrijven, dan in 

voldoende aanbod van vso. Ook zei men dat dekkend aanbod afhangt van hoe het onderwijs-

zorglandschap georganiseerd is: zet men in op generalisatie, specialisatie of op het imbedden 

 
10 Zie voor meer informatie over in- en uitstroom naar (s)bo, hoofdstuk 4 van: Borggreve, S., de Lange, B. (2020). 

Trends in passend onderwijs 2011-2020. DUO Informatieproducten. 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z16022&did=2020D34590 
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van meer specialistische expertise binnen regulier onderwijs. Landelijk onderzoek en sturing 

werd hier nodig gevonden, in het bijzonder als het gaat om de ontschotting tussen onderwijs 

en zorg, OCW en VWS. In dit kader zou het interessant zijn om koppelingen te maken tussen de 

gegevens van de DUO en van het NJI, en dit naast landelijk ook regionaal te bekijken.  

Inclusiviteit en hybride systemen:  

Veel samenwerkingsverbanden onderstreepten het streven naar inclusiviteit en hybride 

systemen. Er werd gesteld dat er nu (te) veel leerlingen van bo naar sbo gaan en van sbo naar 

so, en (te) weinig in omgedraaide richting. Daarbij neemt het aantal leerlingen toe dat van 

regulier onderwijs naar sbo en so gaat. Inclusie vond men belangrijk omdat bij een sterke 

scheiding tussen regulier onderwijs, sbo en (v)so meer leerlingen naar sbo en (v)so gaan en het 

daarna voor hen moeilijk zou zijn om weer terug te gaan. Meerdere samenwerkingsverbanden 

zijn bezig met de opgave hoe inclusie te regelen, het liefst regionaal. Financiën vormen daarbij 

een uitdaging. Sommigen hebben het liefst een hybride systeem op wijkniveau, omdat dit 

ervoor kan zorgen dat leerlingen zich prettig voelen in de omgeving. Als voorbeeld van hybride 

systemen werden integrale centra genoemd die helpen om scholen wat meer flexibel te laten 

schuiven. Meermaals werd benadrukt dat het van belang is dat de expertise van speciale 

ondersteuning behouden blijft bij sluiting van schoolvestigingen, hybride systemen, 

inclusiviteit en vervaging van verschil tussen regulier, speciaal onderwijs en clusters.  

Kan het sbo vaker so-leerlingen aan? 

Het is volgens deelnemers aan de discussie twijfelachtig of het sbo vaker so-leerlingen aan kan. 

Steeds meer leerlingen gaan van regulier onderwijs naar sbo en van sbo naar so. Andersom 

gaan er nauwelijks leerlingen van so naar bo. Uit dat gegeven blijkt niet dat sbo vaker so-

leerlingen aan kan. Deelnemers hadden een wisselend beeld of sbo vaker of juist minder vaak 

so-leerlingen aanneemt. Sommigen zagen veranderend aannamebeleid van sbo-scholen, 

sommigen zagen dat dit scherper wordt, anderen zagen een verbreding.  

Over inclusie in bo:  

Er is besproken dat het bo meer leerlingen aan kan die anders op sbo of so zouden komen. Er is 

gezegd dat basisscholen ingrijpen om tot hybride oplossingen en inclusie te komen. Meerdere 

deelnemers benadrukten dat hiervoor middelen moeten worden vrijgemaakt en dat dit moet 

worden geëist. Ook gemeenten spelen een rol omdat zij verantwoordelijk zijn voor de 

huisvesting. Samenwerking met hen werd een uitdaging genoemd, maar wel erg belangrijk. Als 

so-leerlingen naar regulier onderwijs gaan, zou voor hen een veilige plek nodig zijn, 

bijvoorbeeld een speciale vleugel in een gebouw. Een ander voorbeeld van inclusie zijn 

kansklassen in het regulier onderwijs. Dit is volgens deelnemers alleen mogelijk als ouder en 

gemeenten lef tonen en vertrouwen hebben. Een voorwaarde is volgens hen dat schotten 

tussen alle bekostigingsvormen worden weggenomen. 

Wordt het onderscheid tussen cluster 3 en 4-schoolvestigingen vager? Bedienen scholen nu meerdere 

doelgroepen?  

Sinds de invoering van passend onderwijs wordt voor leerlingen geen onderscheid meer 

gemaakt tussen cluster 3- en cluster 4-onderwijs, al zijn de schoolvestigingen waarop zij zitten 

nog wel geregistreerd als cluster 3 of als cluster 4. In de analyses zagen wij veel wisselingen 
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tussen cluster 3 en 4 als schoolvestigingen openen en sluiten (zie 2.3.1). Aan de deelnemers aan 

de discussie is gevraagd of dat inhoudt dat het onderscheid tussen cluster 3 en 4 inderdaad gaat 

vervagen. 

Er zijn nu geen duidelijke aanwijzingen voor een vervaging tussen cluster 3 en 4, maar in de 

toekomst kan het onderscheid wel minder sterk worden, meenden de deelnemers. Meerderen 

zagen een duidelijke specialisatie en geen of weinig vervaging tussen cluster 3 en 4 in de 

praktijk, een aantal deelnemers had meer gehoopt of verwacht. Sommigen beoogden of 

verwachtten dat de scheiding tussen cluster 3 en 4 de komende jaren minder wordt door de 

huidige opkomst van de integrale voorzieningen en symbiose.  

Nadat een so-schoolvestiging is gesloten zou soms de oplossing voor het kind bestaan uit een 

overstap naar een ander cluster. Een samenwerkingsverband zonder krimp en met vervaging 

tussen cluster 3 en 4 benoemde dat uitwisseling van expertise belangrijk is. Wel werd 

gesproken van een verbreding van cluster 3 (hierboven spreken anderen over ‘oneigenlijk 

gebruik’, 2.1.2 vraag: Is er zicht op de achtergrond ervan dat in so vooral  het aandeel leerlingen aan cluster 3-

schoolvestigingen stijgt terwijl in vso vooral het aandeel aan cluster 4-schoolvestigingen stijgt?). Bepaalde 

cluster 4-problematiek zoals autisme en internaliserende problemen kan volgens deelnemers 

worden opgevangen in cluster 3-scholen. Genoemd werd dat kinderen met bepaalde 

internaliserende cluster 4-problematiek, zich niet altijd thuisvoelen op een cluster 4-school 

waar vaak (veel) externaliserend gedrag is. Op cluster 3-scholen is externaliserend gedrag niet 

de primaire doelgroep en is dit daarom in veel mindere mate aanwezig, zei men. Daarom zou 

de overstap van cluster 4 naar een cluster 3-school begrijpelijker zijn dan omgekeerd. 

Bedienen scholen nu meerdere doelgroepen? 

Specialisatie en schoolprofielen:  

Meerderen noemden dat er nog steeds sterke specialisatie is binnen het (v)so en duidelijke 

verschillen tussen de clusters. Iemand stelde dat specialisatie nodig is omdat de doelgroepen 

van leerlingen in cluster 3 en cluster 4  zeer verschillend lijken: zeer moeilijk lerende kinderen, 

Mytyl, Tytyl, langdurig ziek in cluster 3 versus gedragsproblemen, psychiatrische problematiek 

in cluster 4. Deze differentiatie zou zich onder meer uiten in de verschillende schoolprofielen 

en doelgroepen zoals internaliserend, externaliserend, psychiatrisch, meerbegaafd, enzovoort. 

Deze specialisatie zou een erfenis zijn van vóór de start van passend onderwijs in 2014, Maar 

ook werd gezegd dat er behoefte is aan gespecialiseerde scholen voor iedere doelgroep en dat 

deze toeneemt, zoals voorzieningen voor hoogbegaafden, of voor ernstig meervoudig beperkte 

kinderen.  

veel zou afhangen van regionaal aanbod, er waren voorbeelden genoemd van aparte 

voorzieningen voor specifieke doelgroepen waar ouders misschien voor kiezen. Ook kwamen 

voorzieningen zoals zorgboerderijen ter discussie, waarvan samenwerkingsverbanden soms 

gebruik maken als een leerling niet op een school terecht kan. Het werd echter ook 

onwenselijk genoemd als dit een lange termijn oplossing wordt, omdat het dan voor een 

leerling moeilijker wordt om terug te keren naar school.    
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3 B. Reisafstanden in po  

Als samenwerkingsverbanden minder sbo, so, pro en vso bieden in hun eigen regio, moeten 

leerlingen extra reizen voor hun onderwijs. Om het dekkend aanbod van het sbo, so, pro en 

vso in Nederland te meten kijken wij ook naar hoe ver de leerling moet reizen om naar hun 

verkozen school te gaan. Omdat beleid op de invulling van sbo, so, pro en vso binnen een 

samenwerkingsverband op de lange termijn invloed heeft zal deze data vooral bekeken worden 

aan de hand van trends en veranderingen van 2014-2019. Hierbij is het de verwachting dat als er 

vestigingen worden opgeheven in de geografische regio van een samenwerkingsverband  de 

reisafstand van leerlingen met de desbetreffende onderwijsvorm toeneemt. 

3.1 Onderzoeksvraag: Gaat verandering in aanbod van sbo en so gepaard met veranderde 

reisafstanden van de leerlingen?  

Ondanks dat in 2019 minder schoolvestigingen sbo, so en vso zijn dan in 2014, reizen 

leerlingen in sbo niet significant verder van huis naar school. In het so en vso is de reisafstand 

in die tijd zelfs afgenomen.  

Discussie van de experts:  

Hoe kan het dat ondanks afname van aantal schoolvestigingen in sbo, so en vso de mediane reisafstand niet 

(significant) is toegenomen van 2014 tot 2019? Er zijn weinig schoolsluitingen in sbo, so en vso en 

gesloten scholen zijn klein, hierdoor is het totale effect op de reisafstand in sbo, so en vso is 

klein. Daarbij vormt reisafstand een drempel, waardoor leerlingen niet verder zouden reizen 

als hun schoolvestiging sluit, maar wisselen van schooltype.  

Is het onderwijsaanbod voor deze leerlingen flexibeler geworden en is er minder onderscheid tussen 

onderwijstypes en cluster 3 en 4 of is het aanbod juist verminderd? Er zijn geen aanwijzingen dat 

leerlingen korter reizen doordat schoolvestigingen verbreden. Wel kunnen 

samenwerkingsverbanden erg flexibel en creatief zijn in het oplossen van individuele 

problemen (in reguliere setting) bij vermindering van aanbod van sbo en (v)so. Hierdoor komt 

het dat de reisafstand van de gemiddelde leerlingen niet toeneemt.     

Wij zien een afname van reisafstand in so en vso. Ervaren de experts ook dat de reisafstand is verminderd? Er is 

geopperd dat dit misschien komt doordat gemeentes terughoudender zijn geworden in het 

toekennen van middelen voor leerlingenvervoer.  

 

3.1.1 Resultaten en inzet voor bespreking  

In de eerste paragraaf hebben wij gezien dat er minder schoolvestigingen11 van sbo, so en vso 

zijn gekomen, en met name van sbo. Daarna hebben wij gezien dat bij schoolvestigingssluiting 

relatief vaker wordt overgestapt van onderwijstype of cluster, en dat dit bij sterker zichtbaar is 

dan bij opening van schoolvestigingen. Zien wij de veranderingen in aanbod terug in 

veranderde reisafstanden? 

 
11 Een schoolvestiging kan in deze studie zowel een hoofd- als een nevenvestiging zijn. 
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In het sbo woont de mediane leerling in 2019 4,4 km van school, in 2014 was dat 4,3 km, dit 

verschil is niet significant (p = 0,12, tabel 6). In so woont de mediane leerling in 2019 8,9 km 

van zijn schoolvestiging, dat is dichterbij dan in 2014 (9,6 km, pverschil < 0,001). De mediane vso-

leerling reist in 2019 11,0 km naar school, dat is ook minder ver dan 5 jaar geleden (11,7 km, 

pverschil < 0,001).  Tabel 6 geeft de mediane reisafstand12 tussen de viercijferige postcode waar de 

leerling woont en de coördinaten van zijn schoolvestiging. Omdat de reisafstanden zeer scheef 

verdeeld zijn, geeft de mediaan (de reisafstand die het meest voorkomt) meer inzicht dan het 

gemiddelde.  

Tabel 6. Gemiddelde reisafstand van leerlingen in sbo, so en vso in 2014 en 2019.   

type 
onderwijs jaar 

mediaan 
(meters) 

eerste 
kwartiel 

derde 
kwartiel n p (Wilcoxon-Mann-Whitney) 

sbo 2014 4.288 1.402    5.644 31.174 0,12 

sbo 2019 4.405 1.432    5.725 32.745  
so 2014 9.583 3.327     12.889 25.349 <0,001 

so 2019 8.871 3.067    11.776 28.354  
vso 2014 11.721 3.361    15.084 34.285 <0,001 

vso 2019 10.976 3.413  14.089 34.190   

 

Duiding: Het druist op het eerste oog misschien tegen de verwachting in dat de mediane 

reisafstand in het sbo (4,4 km) minder dan de helft is van die in het so en vso (8,9 en 11,0 km), 

terwijl sbo minder schoolvestigingen telt (in sbo zijn 276 schoolvestigingen in 2019, in so 360, 

in vso 370). Bij nadere beschouwing is dit goed te verklaren. Het so is verder gespecialiseerd en 

opgedeeld dan het sbo, voor het vso geldt dat zelfs nog sterker. Daardoor zouden sbo-

leerlingen vaak wel naar de dichtstbijzijnde sbo-vestiging kunnen, maar (v)so-leerlingen vaak 

niet. So en vso-leerlingen moeten naar een school die gespecialiseerd is in zijn problematiek, 

al zijn de scheidslijnen tussen de clusters 3 en 4 en verdere onderverdelingen sinds passend 

onderwijs minder scherp geworden. Sbo-leerlingen hebben daar minder mee te maken dan so 

en vso -leerlingen. Daardoor is de mediane reisafstand van sbo-leerlingen gemiddeld lager dan 

van so en vso -leerlingen, ondanks dat sbo minder schoolvestigingen heeft dan so en vso. 

3.1.2 Discussie van experts naar aanleiding van onderzoeksresultaten  

Hoe kan het dat ondanks afname van aantal schoolvestigingen in sbo, so en vso de mediane reisafstand niet 

(significant) is toegenomen van 2014 tot 2019?  

Het effect van sluitende schoolvestigingen op de reisafstand in sbo, so en vso is klein, doordat 

sluitende schoolvestigingen spaars en klein zijn. Als de reis voor een sbo of (v)so-leerling te 

lang wordt bij schoolsluiting, zouden leerlingen naar een ander schooltype gaan. Voor cluster 

2 leerlingen worden groepen binnen het regulier onderwijs georganiseerd. 

Is het onderwijsaanbod voor deze leerlingen flexibeler geworden of is het aanbod juist verminderd?  

 
12 We hebben niet van alle schoolvestigingen de coördinaten en we berekenen de afstand door het middelpunt te 

nemen van het viercijferige postcodegebied waarin een leerling woonachtig is tot aan de schoolvestiging. Zeker 

indien een leerling dichtbij een schoolvestiging woont kan dit effect hebben op de berekening. 
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Volgens de medewerker van een samenwerkingsverband lijkt er meer uitwisseling te zijn 

tussen cluster 3 en 4. Bij de vorige vraag is al beschreven dat reisafstand soms een drempel 

vormt en dat een leerling daarom soms naar een ander schooltype gaan als er geen aanbod 

(meer) in de buurt is. Ook de flexibiliteit en creativiteit van samenwerkingsverbanden bij het 

oplossen van individuele problemen (in reguliere setting) is benoemd, deze speelt ook een rol 

bij sluiting. Hierdoor kan het komen dat de mediane reisafstand van alle leerlingen in (v)so 

niet toeneemt. Hierboven is echter ook beschreven dat vaak nog steeds duidelijk onderscheid 

tussen onderwijstypes wordt gezien (laatste vraag van 2.3.2).    

Wij zien een afname van reisafstand in so en vso. Ervaren de experts ook dat de reisafstand is verminderd? 

Er werd geopperd dat de afstanden tussen school en thuis misschien kleiner zijn geworden 

doordat gemeentes terughoudender zijn geworden in het toekennen van middelen voor 

leerlingenvervoer. Een deelnemers had meermaals gehoord: ‘Nu hebben we een passende 

plek, krijgen we het vervoer niet rond’. 

  

3.2 Onderzoeksvraag: Gaat verandering in aanbod van sbo en so gepaard met veranderde 

reisafstanden van de leerlingen?  

De mediane sbo-leerling reist 4,4 km naar school in 2019. Bij de meeste 

samenwerkingsverbanden is voor sbo de gemiddelde reistafstand 3 tot 5km en is deze in het 

sbo ongeveer gelijk gebleven of licht toegenomen in 2019 ten opzichte van 2014.  

De mediane leerling in het so reist in 2019 8,9 km naar school. In het grootste deel van 

Nederland is de gemiddelde reisafstand voor so-leerlingen 7,5 km of meer. Alhoewel 

reisafstanden voor so-leerlingen over het algemeen korter zijn geworden, verschilt dit sterk 

per samenwerkingsverband. In stedelijke gebieden wonen so-leerlingen dichterbij school dan 

daarbuiten. Maar in de minder stedelijke gebieden is de reisafstand voor so-leerlingen het 

sterkst verkort, uitgezonderd in Groningen en Friesland.  

 

3.2.1 Resultaten en inzet voor bespreking  

Voor sbo-leerlingen is de mediane afstand naar school 4,4 km in 2019 (tabel 6).13 De meeste 

samenwerkingsverbanden hebben in 2019 een gemiddelde reistafstand van 3 tot 5km voor sbo, 

zie figuur 7. Slechts in twee samenwerkingsverbanden reizen sbo-leerlingen gemiddeld meer 

dan 7.5km naar hun schoolvestiging.  

 
13 Een disclaimer bij deze gegevens is dat voor 20% van de schoolvestigingen de coördinaten ontbreken. We zien 

dit in de loop van de tijd deze locatiegegevens iets vollediger zijn geworden, maar dit heeft alsnog een behoorlijke 

impact op de betrouwbaarheid van de reisafstanden. Bij sbo zijn er zelfs samenwerkingsverbanden waarvan wij de 

gemiddelde reisafstand niet konden bepalen; dat is te zien als onbekende reisafstand op de kaart. Dit komt 

doordat ze in die gebieden maar weinig sbo scholen hebben en doordat van geen van die scholen zijn de 

coördinaten bekend zijn. Hopelijk zien we verdere verbetering in de toekomst, het zou onderzoek naar 

reisafstanden ten goede komen als de coördinaten van alle schoollocaties bekend zijn.  
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Figuur 7. Reisafstanden in het SBO per samenwerkingsverband  in 2019. 14 

 

Als wij 2019 vergelijken met 2014, is in het sbo te zien dat bij de meeste 

samenwerkingsverbanden de reisafstand ongeveer gelijk blijft (gele gebieden) of licht 

toeneemt (oranje gebieden, figuur 8).  

Figuur 8. Verschil in percentages van 2014 – 2019 in reisafstanden in het SBO per samenwerkingsverband. 

 

 
14 De twee aparte blokjes in de figuren met reisafstanden staan voor Landelijk (bovenste blokje) en 

samenwerkingsverband PO0001 (onderste). Dit is het reformatorische samenwerkingsverband welk geen aparte 

regio beslaat; de relatief hoge reisafstanden hiervan hangen daarmee samen. 
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De mediane leerling in het so reist in 2019 8,9 km naar school (tabel 6). In het grootste deel van 

Nederland is de gemiddelde reisafstand voor so-leerlingen 7,5-10 km (oranje gebieden) of meer 

dan 10 km (rode gebieden, figuur 9).  

Figuur 9. Reisafstanden in het so per samenwerkingsverband  in 2019. 

 

De mediane reisafstand voor so is tussen 2014 en 2019 korter geworden. In grote delen van 

Nederland is de gemiddelde reisafstand voor so cluster 3/4-leerlingen tussen 2014 en 2019 

verkort (groene gebieden) of ongeveer gelijk gebleven (gele gebieden, figuur 10). Dit verschilt 

echter sterk per samenwerkingversband.  

Verder valt het in figuur 9 op dat de stedelijke gebieden hun leerlingen kunnen voorzien met 

meer nabij gelegen onderwijs mogelijkheden. De bevolkingsdichtheid en benodigde 

onderwijsondersteuning verklaart deze algemene trend. Maar in figuur 10 is af te lezen  dat de 

grootste relatieve afname van reisafstand voorkomt in de minder stedelijke gebieden, met 

uitzondering van Groningen en Friesland. 
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Figuur 10. Verschil in percentages van 2014 – 2019 in reisafstanden in het so per samenwerkingsverband. 

 

3.2.2 Discussie van experts naar aanleiding van onderzoeksresultaten  

Herkennen de experts het beeld dat reisafstand vermindert in gebieden met grote reisafstanden en dat de afstand 

groter wordt in gebieden met kleine reisafstanden? Zijn hiervoor  verklaringen vanuit de praktijk?  

Deze vragen zijn niet aan bod gekomen in de discussie.  
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4 C. Orthopedagogisch-didactische centra  

Na een aanvankelijke stijging van OPDC’s stabiliseerde dit aantal voor vo in 2016. Vooral 

Noord en Zuid-Holland hebben een groot aanbod aan OPDC’s. In 2016 steeg het gebruik van 

OPDC’s in vo sterk tot 1385 inschrijvingen op 1 oktober. Sindsdien is het gebruik echter meer 

dan gehalveerd tot 615 inschrijvingen in 2019.  

Gemiddeld verblijven leerlingen 1 jaar op een OPDC. De meesten verblijven er korter, maar 

één op de twintig zit langer op een OPDC dan de maximale duur van 2 jaar. Het gebruik van 

OPDC’s varieert regionaal sterk.  

Discussie van de experts:  

Waarom neemt het gebruik van OPDC af? Het gebruik van OPDC’s neemt af omdat deze leerlingen 

vaak met maatwerkondersteuning in regulier onderwijs zouden worden opgevangen.  

Waardoor kan het komen dat sinds 2017 minder leerlingen naar OPDC’s gaan en relatief meer naar vso cluster 

4-schoolvestigingen? Het dalende aantal leerlingen op OPDC’s lijkt niet samen te hangen met het 

stijgende aantal op vso cluster 4. Er gaan namelijk niet meer leerlingen van OPDC’s naar vso 

cluster 4 en steeds meer leerlingen worden volgens deelnmers op een tussenvorm met 

regulier onderwijs opgevangen in plaats van op OPDC’s.  

 

Met de invoering van het passend onderwijs kregen samenwerkingsverbanden de kans om 

orthopedagogisch didactische centra (OPDC’s) in te richten. Deze OPDC’s hebben als doel om 

ondersteuning te bieden voor de leerling die tijdelijk is vastgelopen in het regulier onderwijs. 

OPDC’s geven leerlingen kortdurend intensieve begeleiding om hen weer op weg te helpen 

naar het regulier onderwijs.15 De inschrijvingsperiode is voor vo-leerlingen maximaal twee 

jaar.16 Omdat in het vo ongeveer vijf maal zoveel OPDC’s zijn als in het po, die veel meer 

leerlingen bedienen met een langere maximale verblijfsduur, richten wij ons in deze analyses 

op OPDC’s in het vo.  

4.1 Onderzoeksvraag: Hoe heeft het aanbod van en de deelname aan OPDC’s zich ontwikkeld 

in vo sinds 2014?   

4.1.1 Resultaten en inzet voor bespreking  

Direct na de invoering van het passend onderwijs is er een groot aantal OPDC-vestigingen 

gesticht in het vo. 17  Deze sterke stijging lijkt een plateau te bereiken in 2016-2017 met rond de 

40 vestigingen (figuur 11, tabel A11 in de bijlage).   

 
15 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/01/31/antwoord-schriftelijke-vragen-van-het-

lid-kwint-sp-over-de-genietfabriek-als-voorziening-voor-thuiszitters 

16 Op grond van artikel 18a, lid 10a van de Wet op het primair onderwijs en artikel 17a, lid 10a van de Wet op het 

voortgezet onderwijs. 

17 Voor 2 OPDC’s zijn geen adresgegevens geregistreerd, deze OPDC zijn bij vervolganalyses achterwege gelaten. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/01/31/antwoord-schriftelijke-vragen-van-het-lid-kwint-sp-over-de-genietfabriek-als-voorziening-voor-thuiszitters
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/01/31/antwoord-schriftelijke-vragen-van-het-lid-kwint-sp-over-de-genietfabriek-als-voorziening-voor-thuiszitters
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Een soortgelijke initiële groei als in het aanbod is te zien in het gebruik van OPDC. Na de piek 

van 2016 is het aantal leerlingen dat ingeschreven staat op een OPDC tot 2019 steeds meer 

afgenomen (peildatum 1 oktober, tabel A11 in de bijlage). In 2019 is het aantal leerlingen op 

een OPDC zelfs 44% lager dan in het jaar ervoor. Deze afname is zo sterk dat het leerlingaantal 

nu zelfs 36% onder het initiële aantal uit 2015 komt. Dit, terwijl het aanbod op landelijk niveau 

redelijk stabiel lijkt te blijven sinds 2016. Dit neemt echter niet weg dat fluctuaties in aanbod 

niet evenredig verdeeld zijn over heel Nederland (figuur 12, tabel A12 in de bijlage). 

 

In tegenstelling tot de andere provincies is in Noord-Holland het aanbod van OPDC in 2019 

sterk gedaald. In 2018 had deze provincie het grootste aanbod. Dit komt overeen met de sterke 

daling (71%) van leerlingen die gebruik maken van OPDC in Noord-Holland sinds de piek in 

2016. De dalende trend van Noord-Holland lijkt ook gedeeld te worden met andere regio’s waar 

in voorgaande jaren veel van OPDC-deelname was, zoals Utrecht en Zuid-Holland. In Drenthe, 

Friesland en Flevoland stijgt het gebruik van OPDC’s tot 2018, maar neemt ook daar af in 2019.  

Er is een sterke daling van OPDC-leerlingen sinds twee jaar na invoering van OPDC in passend 

onderwijs. Tegelijkertijd is er een stijging in het aandeel (cluster 4) vso-leerlingen sinds 2017 
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(figuur 2, tabel A2 in de bijlage). De vraag rijst of de leerlingen die het OPDC uitgaan, 

uitstromen richting vso of richting meer regulier onderwijs. In 2019 krijgen de meeste OPDC-

leerlingen die zijn uitgestroomd les op regulier vo (50%) of op mbo (27%). Slechts 13% is 

terechtgekomen in het vso ( zie Tabel A13 in de bijlage).  

4.1.2 Discussie van experts naar aanleiding van onderzoeksresultaten  

Waarom neemt het gebruik van OPDC af?  

Het aantal OPDC leerlingen neemt dus af (4.1.1). Dit roept de vraag op waarom dit gebeurt. In 

2019 krijgt 50% van de leerlingen nadat zij op een OPDC hebben gezeten les op een reguliere 

vo-school (huidige analyses). Hebben de experts zicht op achterliggende factoren die te maken 

hebben met de verminderde deelname aan OPDC’s?  

 
Het gebruik van OPDC’s neemt af omdat deze leerlingen vaak in reguliere onderwijs worden 

opgevangen en daar ondersteuning krijgen, is de indruk. Dit wordt ook ondersteund door de 

uitkomsten van onze analyses (zie 2.3.1.2). De deelnemers dachten dat er in de afgelopen jaren 

onder de noemer maatwerk invulling wordt gegeven aan ondersteuning die voorheen op 

OPDC's werd gegeven. Beperkingen in wet- en regelgeving zouden daarin ook meespelen.  

 

Deelnemers namen waar dat vso steeds meer een voorziening wordt die een vervolg is op so 

(dit blijkt ook uit andere analyses
18

) en steeds minder voor leerlingen die zijn uitgevallen uit 

regulier onderwijs. Deze uitgevallen leerlingen zullen steeds meer op reguliere scholen worden 

opgevangen worden in plaats van op OPDC’s. De verwachting is dat gebruik van OPDC daarom 

steeds minder zal worden. Om dit te regelen, is wel voldoende ruimte en huisvesting nodig. 

Door dit gegeven wordt OPDC steeds minder een indicator voor de mate van dekkendheid in 

het aanbod.  

 

4.2 Onderzoeksvraag: Hoelang zitten leerlingen op OPDC’s?   

4.2.1 Resultaten en inzet voor bespreking  

Om te analyseren wat de verblijfsduur van de leerlingen op OPDC is gebruiken we de in- en 

uitschrijvingsdata voor de schooljaren 2014 t/m 2019. Hierbij hebben we de leerlingen 

waarvoor geen uitschrijfdatum  bekend is ook niet meegenomen in deze analyses, omdat 

zonder uitschrijfdatum de verblijfsduur van de leerling niet kan worden bepaald.  

Van de leerlingen die de afgelopen jaren op een OPDC hebben gezeten met een 

uitschrijfdatum, is de mediane verblijfsduur een jaar met 389 dagen (364 dagen, 

interkwartielbereik 189-475 dagen, n = 1988 leerlingen). Er is veel variatie in de verblijfsduur, 

zie figuur 14.  De verblijfsduur is geclusterd rond kortdurend verblijf tot één jaar, verblijf van 1 

jaar, van 2 jaar en 2 kleine pieken rond 3 en 4 jaar. De mediane verblijfsduur per provincie staat 

in tabel A15 in de bijlage.  Één op de twintig  leerlingen langer op de OPDC verblijft dan de 

maximale verblijfsduur van 730 dagen. Zoals in de onderstaande figuur is te zien blijft zo’n 5% 

 
18 Borggreve, S., de Lange, B. (2020). Trends in passend onderwijs 2011-2020. DUO Informatieproducten. 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z16022&did=2020D34590 
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(96 leerlingen) langer dan twee jaar op een OPDC. Van deze groep leerlingen heeft bijna de 

helft, 44 leerlingen, zelfs langer dan drie jaar op een OPDC gezeten.   

Figuur 14. Verdeling van de leerling verblijfsduur in dagen op OPDC’s. 

 

4.2.2 Discussie van experts naar aanleiding van onderzoeksresultaten  

Waardoor kan het komen dat sinds 2017 minder leerlingen naar OPDC’s gaan en relatief meer naar vso cluster 4-

schoolvestigingen?  

Zowel uit de analyses als uit de gesprekken bleek dat het dalende aantal leerlingen op OPDC’s 

niet hoeft samen te hangen met het stijgende aantal op vso cluster 4. Er gaan niet meer 

leerlingen van OPDC’s naar vso cluster 4. Steeds meer leerlingen worden niet op OPDC’s 

opgevangen, maar op een tussenvorm met regulier onderwijs (zie boven bij 4.1.2 Waarom neemt 

het gebruik van OPDC af?). Hierboven is beschreven dat volgens deelnemers meer leerlingen 

worden verwezen naar cluster 4 door druk op regulier onderwijs (zie 2.1.2 Is er zicht op de 

achtergrond ervan dat in so vooral het aandeel leerlingen aan cluster 3-schoolvestigingen stijgt terwijl in vso 

vooral het aandeel aan cluster 4-schoolvestigingen stijgt?). 
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5 D. Onderzoeksvraag: Hoe hangen deelname en aanbod van sbo, 

so, pro en vso samen? 

Er wordt meer gebruik gemaakt van schoolvestigingen in sbo, in so cluster 4, in pro en in vso 

cluster 4 naarmate er meer aanbod van is, dat wil zeggen dat hierin relatief meer leerlingen 

zijn naarmate er relatief meer vestigingen van zijn. Naarmate meer gebruik wordt gemaakt van 

(v)so cluster 3-schoolvestigingen is er relatief meer bekostigingscategorie laag in deze 

schoolvestigingen, vergeleken met bekostigingscategorie midden of hoog. Als we corrigeren 

voor andere significant verklarende variabelen die het model beïnvloeden, dan blijft alleen 

het verband tussen aanbod en gebruik van so cluster 3-schoolvestigingen significant. Ook het 

gebruik van so cluster 3 en 4-schoolvestigingen hangen met elkaar samen in zowel uni- als 

multivariate analyses: po-samenwerkingsverbanden met relatief meer leerlingen aan cluster 3-

schoolvestigingen hebben er ook relatief meer in cluster 4-vestigingen, zonder dat dat iets te 

maken heeft met de grootte van het samenwerkingsverband. Regio’s met relatief meer 

leerlingen in pro hebben ook relatief meer aan vso cluster 4-schoolvestigingen en vice versa.  

Discussievragen: Stimuleert meer aanbod van sbo, so, pro en vso het gebruik daarvan? Kan minder  aanbod 

van sbo, so, pro of vso  de toegang tot deze voorzieningen beperken? Over het algemeen werd 

waargenomen dat deelname van sbo en (v)so samenhing met aanbod ervan, maar dit beeld is 

diffuus. Met betrekking tot deelname werd meer invloed van beperkt aanbod waargenomen 

dan van ruim aanbod. Er werd opgemerkt dat deelname en aanbod van sbo, so en vso niet los 

kon worden gezien van het aanbod van jeugdzorg en overige zorgvoorzieningen.  

Wat betekent het verband met meer so- leerlingen op cluster 3-schoolvestigingen met meer lage 

bekostigingscategorieën? Dit staat mogelijk mede in verband met het ‘oneigenlijke gebruik’ van 

so cluster 3 door leerlingen die op so cluster 4 horen.  

Speelt voldoende beschikbaarheid van cluster 3-schoolvestigingen in een samenwerkingsverband in het vso wel 

een rol en in het so niet? Voldoende beschikbaarheid van cluster 3 zou in so enerzijds geen rol 

spelen, maar anderszijds wel. In de discussie kwam de rol van voldoende beschikbaarheid van 

cluster 3 in vo niet naar voren.  

Zegt de samenhang van gebruik van cluster 3 en 4-schoolvestigingen iets over vervagende onderscheid in de 

praktijk? De (landelijke) samenhang tussen cluster 3 en 4 werd niet zozeer verklaard door een 

vervagend onderscheid tussen cluster 3 en 4, maar meer door een verschuiving van regulier 

onderwijs naar cluster 4 en van cluster 4 naar cluster 3.  

 

5.1 Resultaten en inzet voor bespreking  

Hieronder willen wij nog een aanwijzing krijgen of meer aanbod van sbo, so, pro of vso leidt 

tot meer gebruik van deze typen onderwijs. En anderszijds of er bij minder aanbod van sbo, so, 

pro of vso ook minder leerlingen deze onderwijstypen gebruiken – wellicht doordat zij minder 

toegang hiertoe hebben. De onderzoeksvraag is: Is er een verband tussen de beschikbaarheid 
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van schoolvestigingen19 sbo, so, pro en vso in een samenwerkingsverband en de deelname aan 

sbo, so, pro en vso en andere kenmerken van samenwerkingsverbanden? 

Daarom wordt in dit onderdeel ingegaan op de vraag of deelname aan sbo, so, pro en vso 

samenhangt met het aanbod van de samenwerkingsverbanden van sbo, so, pro en vso in 2019. 

Achtereenvolgens wordt ingegaan op de deelname en aanbod in de samenwerkingsverbanden 

van schoolvestigingen in sbo, so cluster 3, so cluster 4, pro, vso cluster 3 en vso cluster 4. Met 

aanbod bedoelen wij het relatieve aanbod, dat wil zeggen het aantal vestigingen sbo, so, pro 

danwel vso van een samenwerkingsverband ten opzichte van het totaal aantal vestigingen in 

dat samenwerkingsverband. Met gebruik bedoelen het relatieve gebruik: het aantal leerlingen 

aan sbo, so, pro of vso ten opzichte van het totaal aantal leerlingen in een 

samenwerkingsverband. 

Deze verbanden van deelname en aanbod worden eerst bepaald met univariate regressie en 

getoont in een puntenwolk. Daarna wordt met multivariatie regressie bepaald of de verbanden 

van deelname en aanbod ook worden gevonden als wordt gecorrigeerd voor andere factoren 

die univariaat samenhangen met deelname, de zogenaamde covariabelen. Een covariabele 

wordt toegevoegd aan het model als dit leidt tot een sterker model, ofwel een toegenomen 

verklaarde variantie (‘adjusted R2’). Een covariabele komt alleen in het model als het ook  in het 

multivariate model significant samenhangt met deelname. Zo wordt ook de factor ‘aanbod’ 

weggehaald uit het multivariate model als deze multivariaat niet significant samenhangt en 

weghalen leidt tot een sterker model met een hoge adjusted R2.    

5.1.1 Deelname en aanbod van sbo 

Figuur 15. Relatie tussen aandeel leerlingen en aandeel schoolvestigingen in sbo in 2019.

 

In 2019 hing het gebruik van sbo significant samen met het aanbod van sbo.20 Er gingen relatief 

meer leerlingen naar het sbo in samenwerkingsverbanden met relatief meer sbo-

 
19 Een schoolvestiging kan in deze studie zowel een hoofd- als een nevenvestiging zijn. 
20 Bij herhaling van alle analyses op data in 2018 zijn dezelfde verbanden gevonden. 
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schoolvestigingen, vergeleken met samenwerkingsverbanden met minder aanbod van sbo. Dit 

is te zien in de puntenwolk (figuur 15)  en in het univariate model (tabel A16 in de bijlage).  

In 2019 vonden wij geen andere kenmerken van samenwerkingsverbanden die significant 

samenhingen met sbo-deelname. Daarom wordt alleen het univariate regressiemodel van sbo-

deelname getoond (zie tabel A16 in de bijlage).  

5.1.2 Deelname en aanbod van so cluster 3-schoolvestigingen 

In 2019 vonden wij univariaat geen samenhang van het aandeel leerlingen met het aandeel 

vestigingen in so cluster 3, zie puntenwolk in figuur 16 en tabel A17 in de bijlage. Het aandeel 

leerlingen dat in 2019 aan so cluster 3-schoolvestigingen hing univariaat wel positief samen 

met het aandeel leerlingen aan so cluster 4-schoolvestigingen en met het aandeel leerlingen 

met bekostigingscategorie laag. In het multivariate model bleven deze beide covariabelen 

staan en viel de variabele aandeel vestigingen in so cluster 3 weg(zie tabel A17 in de bijlage). 

Hoe meer leerlingen een po- samenwerkingsverband aan cluster 3-schoolvestigingen had, hoe 

meer leerlingen dat samenwerkingsverband ook aan cluster 4-vestigingen had.  Verder valt op 

dat samenwerkingsverbanden die relatief meer leerlingen naar cluster 3-vestigingen laten 

gaan, leerlingen aan deze schoolvestigingen vaker een lage bekostigingscategorie geven. Beide 

verbanden blijven onafhankelijk van elkaar staan als deze in één model worden gezet (zie tabel 

A17 in de bijlage).  

Figuur 16. Relatie tussen aandeel leerlingen en aandeel schoolvestigingen in so cluster 3 in 2019. 

 
 

5.1.3 Deelname en aanbod van so cluster 4-schoolvestigingen 

Het aandeel so cluster 4-vestigingen hing positief samen met het aandeel leerlingen dat daar 

gebruik van maakte, in een univariaat model. Zie de puntenwolk in figuur 17 en tabel A18 in de 

bijlage. Univariaat vonden wij ook dat samenwerkingverbanden met meer deelname aan 

cluster 4-vestigingen hadden naarmate zij meer deelname aan cluster 3-vestigingen hadden, 

maar relatief minder ontwikkelingsperspectieven. In het multivariate model hadden 
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samenwerkingsverbanden meer deelname aan cluster 4-schoolvestigingen als zij relatief meer 

aanbod van so cluster 4-schoolvestigingen hadden en meer gebruik van so cluster 4-

schoolvestigingen (tabel A18 in de bijlage). Nogmaals zien wij dus dat het gebruik van so 

cluster 4-schoolvestigingen in 2019 samenhing met dat aan so cluster 3-vestigingen.  

Figuur 17. Relatie tussen aandeel leerlingen en aandeel schoolvestigingen in so cluster 4 in 2019.

 

5.1.4 Deelname en aanbod van pro 

Ook bij pro hing het gebruik univariaat samen met het aanbod, zie de puntenwolk in figuur 18 

en tabel A19 in de bijlage. Er was ook meer pro-deelname in samenwerkingsverbanden met 

relatief meer leerlingen aan vso cluster 3 en 4-vestigingen en bij relatief meer lage 

bekostigingscategorieën, in univariate modellen. Multivariaat bleek dat er relatief meer 

leerlingen naar pro gingen naarmate er meer aanbod van pro was en meer leerlingen naar vso 

cluster 4-schoolvestigingen gingen. Beide verbanden waren onafhankelijk van elkaar.  

Figuur 18. Relatie tussen aandeel leerlingen en aandeel schoolvestigingen in pro in 2019. 

 



Aanbod van en deelname aan sbo, so, pro en vso 

 

Pagina 37 van 49 

 

 

5.1.5 Deelname en aanbod van vso cluster 3 

Het gebruik van vso cluster 3-schoolvestigingen hing in 2019 significant samen met het aanbod 

van vso  cluster 3-schoolvestigingen, in een univariaat model. Dit is te zien in puntenwolk in 

figuur 19 en tabel A20 in de bijlage. Het aandeel vso cluster 3-leerlingen dat een lage 

bekostigingscategorie heeft hangt echter sterker samen met het gebruik van vso cluster 3-

schoolvestigingen. In een multivariaat model dat het aandeel vso-cluster 3-leerlingen verklaart 

met beide kenmerken als verklarende variabelen drukt de samenhang van de lage 

bekostigingscategorie het verband met het aanbod van cluster 3-vestigingen weg. Andere 

factoren die univariaat samenhingen met meer deelname aan vso cluster 3-schoolvestigingen 

zijn: aandeel leerlingen aan cluster 4-schoolvestigingen en aan pro. Deze leverden geen sterker 

multivariaat model op en zijn daarom opgenomen in het model.   

Figuur 19. Relatie tussen aandeel leerlingen en aandeel schoolvestigingen in vso cluster 3 in 2019. 

 

5.1.6 Deelname en aanbod van vso cluster 4-schoolvestigingen 

Hoe meer vso cluster 4-vestigingen een samenwerkingsverband had in 2019, hoe meer 

leerlingen gebruik maakten van vso cluster 4-schoolvestigingen. Dit is te zien in figuur 20 en in 

het univariate en multivariate model in tabel A21 in de bijlage. Het gebruik van vso cluster 4-

schoolvestigingen hing ook samen met gebruik van gebruik van pro, deze verbanden blijven 

onafhankelijk van elkaar overeind staan als zij samen in een multivariaat model worden 

gezet.Univariaat hing deelname aan cluster 3- en 4-schoolvestigingen ook samen, maar cluster 

3-deelname was geen onafhankelijke voorspeller  van deelname aan vso cluster 4-

schoolvestigingen in een multivariate model.    
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Figuur 20. Relatie tussen aandeel leerlingen en aandeel schoolvestigingen in vso cluster 4 in 2019. 

 
 

5.2 Discussie van experts naar aanleiding van onderzoeksresultaten  

Stimuleert meer aanbod van sbo, so, pro en vso het gebruik daarvan? En kan minder  aanbod van sbo, so, pro of 

vso  de toegang tot deze voorzieningen beperken? 

Er wordt meer gebruik gemaakt van sbo, pro en (v)so cluster 4-schoolvestigingen in gebieden 

waar deze voorzieningen worden aangeboden en minder gebruik ervan hangt samen met 

minder aanbod (5.1). Heeft meer aanbod van sbo, pro en cluster 4-schoolvestigingen een 

aanzuigende werking of is het juist zo dat te weinig aanbod hiervan de toegang tot deze 

voorzieningen beperkt? Aan de deelnemers aan de discussie is gevraagd hoe zij dit zien n wat 

volgens hen de gewenste situatie Is.   

Over het algemeen werd waargenomen dat deelname van sbo en (v)so samenhing met aanbod 

ervan, maar dit beeld is diffuus. In sommige gebieden zag men een verband van meer 

deelname bij meer aanbod. Er werd gezegd dat aanbod soms invloed heeft op deelname en dat 

aanbod soms (mede) bepaalt wie waar komt. Sommigen merkten op dat als nieuwe groepen 

worden gestart op sbo en so, die vervolgens ook gevuld worden. Als deze groepen vol raken, 

maar soms ook eerder, grijpen basisscholen in en komen hybride en inclusieve oplossingen op 

basisscholen, meldden zij. In dat geval is er een verband tussen beperkte aanbod en beperkte 

deelname (het wordt immers inclusief opgelost).  

Er waren meerderen die ook waarnemen dat weinig aanbod tot minder gebruik leidt, maar die 

niet zien dat aanbod van sbo en (v)so de vraag schept. Een paar samenwerkingsverbanden 

hebben (locaal) veel aanbod van so, pro, maar toch weinig deelname. Dit zou te maken hebben 

met de locatie en reisafstand: als een vestiging verdwijnt, zou de reis zo lang worden dat 

leerlingen eerder overstappen naar ander schooltype dan dat zij verder reizen naar waar wel 

aanbod is. Dit werd zowel in (zeer) stedelijke als in niet-stedelijke gebieden waargenomen. Een 

regio had een tekort aan plaatsen in cluster 3 en 4 en een groei van sbo, mogelijkerwijs doordat 

deze leerlingen vervolgens naar sbo gingen.  
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Relatie met aanbod jeugdhulp:  

In de discussie kwam de relatie met jeugdhulp meermalen naar voren en ook een behoefte aan 

gegevens om van daaruit plannen te maken. Meerdere deelnemers merkten op dat aanbod van 

sbo en (v)so ook samenhangt met verandering en vermindering van aanbod aan jeugdhulp en 

jeugdzorg. Het sluiten van instellingen jeugdhulp en jeugdzorg heeft volgens hen vaak een 

directe relatie met leerlingstromen in het onderwijs.  

Samenwerkingsverbanden meldden een behoefte aan een goed gecentraliseerd instrument, 

verdiepende onderzoeken, informatie over leerplichtcijfers, jeugdhulp en jeugdzorg. Ook 

hadden zij behoefte aan verdieping op regionaal en samenwerkingsverbandniveau en 

vergelijkingen van regio’s. Er wordt geprobeerd om de cijfers van onderwijs, jeugdhulp en 

jeugdzorg bij elkaar te brengen, bijvoorbeeld met de AOJ-monitor, maar dat verloopt 

moeizaam zei men. Daarom worden veel pogingen gedaan om op regionaal niveau de cijfers 

wel bij elkaar te brengen. Hiertoe werken samenwerkingsverbanden samen met gemeenten 

om ook informatie te krijgen over jeugdhulp. Een voorbeeld van regionale koppeling van 

cijfers is de foodvalley, 21
 dashboard voor jeugdhulp, waarin toelaatbaarheidsverklaringen, 

verwijzingen en zorgarrangementen aan elkaar gekoppeld worden. 

Wat betekent het verband met meer so- leerlingen op cluster 3-schoolvestigingen met meer lage 

bekostigingscategorieën? 

Meer gebruik van cluster 3-schoolvestigingen hangt samen met meer lage 

bekostigingscategorieën (5.1.2 en 5.1.5). Nemen samenwerkingsverbanden met meer 

leerlingen aan cluster 3-schoolvestigingen eerder leerlingen aan cluster 3-schoolvestigingen 

op, waardoor de populatie van cluster 3-schoolvestigingen lichter wordt en relatief vaker een 

lage bekostigingscategorie nodig heeft? Of is het zo dat samenwerkingsverbanden met veel 

leerlingen op cluster 3-schoolvestigingen financiële redenen hebben om meer lage 

bekostigingscategorieën toe te kennen?  Wij vroegen de deelnemers wat zij daarvan denken.  

Uit de discussies bleek dat het misschien vooral samen hangt met het eerste. Mogelijk staat dit 

mede in verband met het zogenoemde oneigenlijke gebruik van so cluster 3 door leerlingen die 

op so cluster 4 horen. Deze leerlingen hebben een lage bekostigingscategorie.  

Speelt voldoende beschikbaarheid van cluster 3-schoolvestigingen in een samenwerkingsverband in het vso wel 

een rol en in het so niet? 

Het valt op dat in univariate modellen de leerlingdeelname aan cluster 3 in het vso wel 

samenhangt met de beschikbaarheid van cluster 3-schoolvestigingen en in het so niet (5.1.2 en 

5.1.5). Speelt voldoende beschikbaarheid van cluster 3-schoolvestigingen in een 

samenwerkingsverband in het vso wel een rol en in het so niet? Zowel onze data als een 

onderzoek naar kinderen met Downsyndroom in het onderwijs wijzen daarop. Een groot 

gedeelte van de leerlingen aan cluster 3-schoolvestigingen heeft het syndroom van Down. 

Sinds de invoering van passend onderwijs hebben niet alle leerlingen die naar het voortgezet 

speciaal onderwijs gaan automatisch recht op vervoer van en naar school.22 Nu zijn het de 

 
21 https://foodvalley.jeugdhulponderwijs.nl/ 
22 Koopman, P., Eck, P. van, & Boer, A. de. (2018). Kinderen met Downsyndroom in het onderwijs. 
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gemeenten die per vso-leerling bekijken of het vervoer van vso-leerlingen naar een verder 

gelegen vso-school wordt vergoed, of dat zij alleen het vervoer naar een naderbij gelegen vso-

scholen vergoeden. Ouders van leerlingen met het Downsyndroom in vso gaven aan dat de 

vergoeding van het leerlingenvervoer een belemmering kon zijn en dat de cluster 3-

schoolvestiging die vergoed werd in de ogen van de ouders niet altijd de meest geschikte 

school was. Dit past bij het beeld dat in vso deelname aan cluster 3-schoolvestigingen wordt 

beperkt door de beschikbaarheid van voldoende cluster 3-schoolvestigingen (tabel A20 in 

bijlage, figuur 19).      

Voldoende beschikbaarheid van cluster 3 zou enerzijds geen rol spelen in so, merkt iemand op 

die ruime beschikbaarheid meldt in een regio met weinig deelname. Anderszins nam dit 

samenwerkingsverband wel ‘oneigenlijk gebruik’ waar van so cluster 3, dus dat zou een 

aanwijzing zijn voor een relatie met ruime beschikbaarheid en meer deelname. Toch lijkt in 

het so voldoende beschikbaarheid van cluster 3 ook wel een rol te spelen. Meerderen merkten 

op dat beperkt aanbod de deelname beperken: meerdere samenwerkingsverbanden zagen 

namelijk dat als er lokaal geen beschikbaarheid is van so, leerlingen naar sbo gaan. Hoe dit bij 

vo zit, kwam niet naar voren.  

Zegt de samenhang van gebruik van cluster 3 en 4-schoolvestigingen iets over vervagende onderscheid in de 

praktijk? 

Meerdere deelnemers herkenden vervagend onderscheid tussen cluster 3 en 4 niet in de 

praktijk, zie ook hierboven (2.3.2  Bedienen scholen nu meerdere doelgroepen?). De discussie gaf wel 

een verklaring voor de gevonden (landelijke) samenhang tussen cluster 3 en 4 in de analyses. 

Meerderen bemerkten wel een verschuiving van regulier onderwijs naar cluster 4 en van cluster 

4 naar cluster 3. Dit zou samenhangen met de enorme druk op leerkrachten in regulier 

onderwijs, veroorzaakt door prestatiedruk in het onderwijs, grote klassen en lerarentekort (zie 

2.1.2 Is er zicht op de achtergrond ervan dat in so vooral het aandeel leerlingen aan cluster 3-schoolvestigingen 

stijgt terwijl in vso vooral het aandeel aan cluster 4-schoolvestigingen stijgt?).  
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6 Bijlage: tabellen en extra figuren 

6.1 A. Ontwikkelingen in aanbod en gebruik van sbo, so, pro en vso en effect op 

toegankelijkheid hiervan 

Ontwikkeling aantal schoolvestigingen in sbo, so, pro en vso 

Sinds 2011 is zowel het aantal schoolvestigingen als het aantal leerlingen in po afgenomen. 

Sinds 2016 nam het aantal leerlingen in sbo en so toe. Het aantal leerlingen in sbo en so is nog 

wel lager dan in 2011. Vanaf 2011 stijgt het aantal schoolvestigingen in vo en vso, waarna het 

aantal schoolvestigingen vso vanaf 2013 afneemt. In regulier vo daalt het aantal vo-

schoolvestigingen na 2017. Het aantal leerlingen in vo, pro en vso is gestegen na 2011. Na 2014 

daalde het aantal vso-leerlingen; na 2015 nam het aantal leerlingen af in vo en pro. Dit is te 

zien in onderstaande tabellen met aantallen schoolvestigingen en leerlingen in bo, sbo, so, vo, 

pro en vso van 2011 tot en met 2019.  

 

Tabel A1. Ontwikkeling aantal en aandeel schoolvestigingen in sbo, so, pro en vso, bij figuur 1 en A1.  

aantal 

schoolvestigingen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

bo 6.965 6.901 6.807 6.706 6.584 6.494 6.403 6.333 6.295 

sbo 326 314 308 304 297 290 282 280 276 

so 383 385 387 375 382 365 362 363 360 

vo 1.202 1.222 1.268 1.279 1.294 1.321 1.322 1.319 1.310 

pro 176 177 178 175 174 175 175 176 175 

vso 361 358 398 387 386 383 368 375 370 

totaal 9.413 9.357 9.346 9.226 9.117 9.028 8.912 8.846 8.786 

Aandeel* 
schoolvestigingen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

bo 90,8% 90,8% 90,7% 90,8% 90,7% 90,8% 90,9% 90,8% 90,8% 

sbo 4,2% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,0% 4,0% 4,0% 

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

vo 69,1% 69,6% 68,8% 69,5% 69,8% 70,3% 70,9% 70,5% 70,6% 

pro 10,1% 10,1% 9,7% 9,5% 9,4% 9,3% 9,4% 9,4% 9,4% 

vso 20,8% 20,4% 21,6% 21,0% 20,8% 20,4% 19,7% 20,1% 19,9% 

* Aandeel bo = bo /(bo + sbo + so); aandeel sbo = sbo /(bo + sbo + so); aandeel so = so /(bo + 
sbo + so); aandeel vo = vo /(vo + pro + vso); aandeel pro = pro /(vo + pro + vso); aandeel vso 
= vso /(vo + pro + vso).  
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Tabel A2. Ontwikkeling aantal en aandeel leerlingen in sbo, so, pro en vso, bij figuur 2 en A2.  

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

bo 1.517.423 1.497.832 1.476.548 1.457.378 1.443.072 1.427.515 1.414.261 1.405.553 1.396.457 

sbo 41.777 39.929 38.135 36.847 34.737 33.869 33.965 34.958 35.733 

so 34.241 33.345 31.822 31.105 29.655 29.137 29.872 30.868 32.069 

totaal 1.593.441 1.571.106 1.546.505 1.525.330 1.507.464 1.490.521 1.478.098 1.471.379 1.464.259 

vo 930.570 942.054 951.670 962.676 972.191 972.319 962.530 945.716 927.558 

pro 26.744 27.589 28.628 29.274 29.772 29.777 29.551 29.222 29.315 

vso 35.919 37.077 39.411 39.884 38.550 37.917 37.660 37.566 37.753 

totaal 993.233 1.006.720 1.019.709 1.031.834 1.040.513 1.040.013 1.029.741 1.012.504 994.626 

bo 95,2% 95,3% 95,5% 95,5% 95,7% 95,8% 95,7% 95,5% 95,4% 

sbo 2,6% 2,5% 2,5% 2,4% 2,3% 2,3% 2,3% 2,4% 2,4% 

so 2,1% 2,1% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,1% 2,2% 

totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

vo 93,7% 93,6% 93,3% 93,3% 93,4% 93,5% 93,5% 93,4% 93,3% 

pro 2,7% 2,7% 2,8% 2,8% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 

vso 3,6% 3,7% 3,9% 3,9% 3,7% 3,6% 3,7% 3,7% 3,8% 

totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

* Aandeel bo = bo /(bo + sbo + so); aandeel sbo = sbo /(bo + sbo + so); aandeel so = so /(bo + 
sbo + so); aandeel vo = vo /(vo + pro + vso); aandeel pro = pro /(vo + pro + vso); aandeel vso 
= vso /(vo + pro + vso).  

Tabel A3. Ontwikkeling aantal en aandeel leerlingen in clusters so t.o.v. po totaal, bij figuur 3.  

aantal 
leerlingen so 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

cluster 1 503 421 327 297 278 246 247 270 291 

cluster 2 6.870 6.888 6.713 6.494 6.122 5.841 6.198 6.465 6.527 

cluster 3 13.685 13.006 11.658 11.657 11.437 11.784 12.035 12.741 13.505 

cluster 4 13.183 13.030 13.124 12.657 11.818 11.266 11.392 11.392 11.746 

totaal 34.241 33.345 31.822 31.105 29.655 29.137 29.872 30.868 32.069 
aandeel 
leerlingen* 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

cluster 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

cluster 2 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 

cluster 3 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,9% 0,9% 

cluster 4 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 

totaal 2,1% 2,1% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,1% 2,2% 

* Aandeel leerlingen ten opzichte van totaal aantal leerlingen in po.  
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Tabel A4. Ontwikkeling aantal en aandeel leerlingen in clusters vso t.o.v. vo totaal, bij figuur 4.  

aantal 
leerlingen 
vso  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

cluster 1 249 317 409 406 375 354 318 305 293 

cluster 2 2.283 2.305 2.457 2.466 2.348 2.214 2.026 1.881 1.746 

cluster 3 13.285 13.507 14.753 15.707 15.398 15.304 15.452 15.451 15.466 

cluster 4 20.102 20.948 21.792 21.305 20.429 20.045 19.864 19.929 20.248 

totaal 35.919 37.077 39.411 39.884 38.550 37.917 37.660 37.566 37.753 

aandeel 
leerlingen* 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

cluster 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

cluster 2 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

cluster 3 1,3% 1,3% 1,4% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,6% 

cluster 4 2,0% 2,1% 2,1% 2,1% 2,0% 1,9% 1,9% 2,0% 2,0% 

totaal 3,6% 3,7% 3,9% 3,9% 3,7% 3,6% 3,7% 3,7% 3,8% 

* Aandeel leerlingen ten opzichte van totaal aantal leerlingen in vo.  
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Tabel A5. Aantal sluitende schoolvestigingen en aandeel leerlingen aan sluitende schoolvestigingen, bij figuur 

A3 en A4 in de bijlage.  

aantal sluitende 
schoolvestigingen 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

bo 75 107 113 131 100 97 86 60 

sbo 12 6 4 7 7 8 2 4 

so 4 9 5 8 15 7 8 7 

vo 16 13 15 22 23 31 26 22 

pro 
  

3 3 3 4 1 1 

vso 9 4 5 8 11 18 5 11 

totaal 116 139 145 179 159 165 128 105 

aantal leerlingen 
aan sluitende 
schoolvestigingen 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

bo 5.318 7.615 6.958 8.692 7.343 8.659 6.396 5.270 

sbo 775 391 219 511 257 498 100 242 

so 116 225 159 299 702 275 314 362 

vo 3.077 2.104 4.639 5.101 6.409 5.964 3.588 5.204 

pro   285 172 405 363 131 114 

vso 211 124 438 340 816 784 154 252 

totaal 9.497 10.459 12.698 15.115 15.932 16.543 10.683 11.444 
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Tabel A6. Aantal nieuwe schoolvestigingen en aantal leerlingen aan nieuwe schoolvestigingen, bij figuur A5 

en A6 in de bijlage.  

aantal nieuwe 
schoolvestigingen 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

bo 11 13 12 9 10 7 15 22 

sbo 0 0 0 0 0 0 0 0 

so 4 17 9 19 8 7 6 6 

vo 37 61 22 40 50 29 24 10 

pro 1 3 1 1 5 1 2 0 

vso 9 36 12 12 10 11 14 5 

totaal 62 130 56 81 83 55 61 43 

aantal leerlingen aan 
nieuwe 
schoolvestigingen 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

bo 2.587 2.664 820 1.471 1.048 996 1.956 3.292 

sbo 216 829 331 897 211 255 135 200 

so 12.272 22.277 6.081 9.452 6.214 4.830 4.213 1.677 

vo 67 443 30 147 521 19 164 
 

pro 408 2.291 1.199 879 600 652 687 112 

vso 15.550 28.504 8.461 12.846 8.594 6.752 7.155 5.281 

totaal 2.587 2.664 820 1.471 1.048 996 1.956 3.292 

 

Tabel A7. Aantal leerlingen dat van cluster verandert na sluiting van een schoolvestiging in so.   

  
aantal 
leerlingen, % 

leerling 
verandert 
van cluster 

leerling 
blijft in 
zelfde 
cluster totaal 

relatief 
risico om 
over te 
stappen 

95% 
Confidence 
Interval 
  

so vestiging sluit 164 886 1.050 6,7 5,8 7,7 

  16% 84% 100%    

 

vestiging blijft 
open 

1.958 81.586 83.544 

   

  2% 98% 100%    

 totaal 164 886 1.050    
    16% 84% 100%       

 

Tabel A8. Aantal leerlingen dat van cluster verandert na sluiting van een schoolvestiging in vso.   

  
Aantal 
leerlingen (%) 

leerling 
verandert 
van cluster 

leerling 
blijft in 
zelfde 
cluster totaal 

relatief 
risico om 
over te 
stappen 

95% 
Confidence 
Interval 

vso vestiging sluit 62 897 959 6,3 4,9 8,0 

  6% 94% 100%    

 

vestiging blijft 
open 

1.007 96.717 97.724 

   

  1% 99% 100%    

 totaal 1.069 97.614 98.683    
    1% 99% 100%       
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6.2 B. Reisafstanden in po 

Tabel A9. Mediane reisafstand in het so in meters per provincie en jaar, zie ook figuur 9.   

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Drenthe       12.971 12.707 12.760 12.226 12.227 10.004 

Flevoland     8.554 6.260 5.131 4.738 4.814 5.289 

Friesland     10.929 10.476 10.969 11.055 10.934 11.126 

Gelderland    9.058 8.991 8.760 8.259 8.146 7.947 

Groningen     10.660 10.552 10.546 10.072 10.476 9.542 

Limburg       6.705 5.818 5.784 5.654 5.653 6.060 

Noord-

Brabant 

7.651 7.488 7.471 7.235 7.066 7.281 

Noord-
Holland 

6.409 5.934 6.029 5.672 5.472 5.639 

Overijssel    5.661 5.770 5.674 5.866 5.679 5.889 

Utrecht       7.087 7.026 6.991 7.026 6.730 7.012 

Zeeland       15.973 15.269 15.774 16.446 14.327 14.856 

Zuid-Holland  4.818 4.639 4.647 4.689 4.754 4.864 

 

6.3 C. Orthopedagogisch-didactische centra  

Tabel A10. OPDC vestigingen in vo: aantal, oprichtingen en opheffingen per jaar.  

 OPDC’s in voortgezet onderwijs 2015 2016 2017 2018 2019 

Totaal aantal 33 43 42 44 41 

Aantal oprichtingen 33 11 1 3 5 

Aantal opheffingen 0 0 2 1 9 

 

Tabel A11. Relatieve ontwikkeling van inschrijvingen aan en vestigingen van OPDC’s in vo sinds 2015.  

Schooljaar 2015 2016 2017 2018 2019 

vo OPDC inschrijvingen 958 1157 1043 1097 617 

Ontwikkeling t.o.v. 2015  0% 21% 7% 13% -31% 

vo OPDC 33 43 42 44 41 

Ontwikkeling t.o.v. 2015  0% 30% 27% 33% 24% 

 

 

Tabel A12. Aantal OPDC vestigingen in vo  per provincie per jaar, bij figuur 12.  

Provincie 2015 2016 2017 2018 2019 

Drenthe 1 1 1 1 1 

Flevoland 1 1 1 1 1 

Friesland 3 3 3 3 3 

Gelderland 4 4 3 3 4 

Groningen 1 1 1 1 1 

Limburg 1 1 2 1 1 

Noord-Brabant 4 5 4 4 4 

Noord-Holland 5 14 14 15 11 

Utrecht 2 2 2 2 2 

Zuid-Holland 11 11 11 13 13 
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Tabel A13. Type onderwijs waar leerlingen23 naartoe gaan na verblijf op een  OPDC vestigingen in vo .  

onderwijstype na verblijf in opdc 2016 2017 2018 2019 

buiten onderwijs 2 22 46 47 

vo 121 271 208 390 

pro 1 15 25 22 

vso 8 136 158 104 

mbo 0 30 155 213 

ho 0 0 2 2 

totaal 132 474 594 778 

 

Tabel A14. Aantal vo-leerlingen23 ingeschreven op een OPDC vestigingen per provincie per jaar.  

Provincie 2015 2016 2017 2018 2019 

Drenthe 112 143 139 141 62 

Flevoland 88 116 130 152 83 

Friesland 17 38 53 153 44 

Gelderland 62 67 35 43 25 

Groningen 3 4 6 4 3 

Limburg 11 5 2 1 2 

Noord-Brabant 16 49 38 39 19 

Noord-Holland 332 366 256 172 108 

Overijssel 0 2 2 1 0 

Utrecht 105 137 124 122 101 

Zeeland 0 1 0 0 0 

Zuid-Holland 212 229 258 269 170 

Totaal 958 1157 1043 1097 617 

 

Tabel A15. Gemiddelde verblijfsduur van het totaal aantal OPDC leerlingen per provincie.  

Provincie 
Mediaan duur 

(dagen) 
Eerste 

kwartiel 
Derde 

kwartiel 
Aantal leerlingen 

met einddatum 

Drenthe 698 333 729 151 

Flevoland 729 365 730 179 
Friesland 140 91 278 201 
Gelderland 345 225 406 137 
Groningen 264 69 364 16 
Limburg 320 276 451 17 
Noord-Brabant 258 139 365 108 
Noord-Holland 365 365 729 400 

Overijssel 294 294 294 1 
Utrecht 320 253 364 243 
Zuid-Holland 320 137 365 520 
Totaal 364 189 475 1.988 

 

 

 

 
23 Het betreft vo-leerlingen die op 1 oktober van het jaar ervoor een hoofdinschrijving hadden op een OPDC. 
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6.4 D. Hoe hangen deelname en aanbod van sbo, so, pro en vso samen? 

Tabel A16. Relatie tussen aandeel leerlingen en schoolvestigingen in sbo in 2019, bij figuur 15. 
afhankelijke: univariate regressie multivariate regressie 

aandeel leerlingen in sbo  B-

coëfficiënt 

s.e. van 

coëfficiënt 

p-

waarde 

B-

coëfficiënt 

s.e. van 

coëfficiënt 

p-

waarde 

constante 0,01 0,00 <,001    

aandeel schoolvestigingen 
in sbo 

0,33 0,06 <,001    

R2 ,28 
  

   

adjusted R2 ,27        

 

Tabel A17. Relatie tussen aandeel leerlingen en schoolvestigingen in so cluster 3 in 2019, bij figuur 16. 

 

Tabel A18. Relatie tussen aandeel leerlingen en schoolvestigingen in so cluster 4 in 2019, bij figuur 17.  
afhankelijke: univariate regressie multivariate regressie 

aandeel leerlingen aan so 
cluster 4-scholen  

B-
coëfficiënt 

s.e. van 
coëfficiënt 

p-
waarde 

B-
coëfficiënt 

s.e. van 
coëfficiënt 

p-
waarde 

constante 0,00 0,00 ,01 ,00 ,00 ,80 

aandeel schoolvestigingen 
in so cluster 4 

0,04 0,01 <,001 0,04 0,01 <,001 

aandeel leerlingen in so 
cluster 3 

   
0,41 0,18 ,03 

R2 ,16 
  

,21  
 

adjusted R2 ,14     ,19     

 

Tabel A19. Relatie tussen aandeel leerlingen en schoolvestigingen in pro  in 2019, bij figuur 18. 
afhankelijke: univariate regressie multivariate regressie 

aandeel leerlingen in pro  B-

coëfficiënt 

s.e. van 

coëfficiënt 

p-

waarde 

B-

coëfficiënt 

s.e. van 

coëfficiënt 

p-

waarde 

constante 0,02 0,00 <,01 ,01 ,00 ,01 

aandeel schoolvestigingen 
in pro 

0,22 0,06 <,001 0,25 0,05 <,001 

aandeel leerlingen in vso 

cluster 4 

   
0,47 0,13 <,001 

R2 ,18 
  

,31 
  

adjusted R2 ,17     ,30     

afhankelijke: univariate regressie multivariate regressie 

aandeel leerlingen aan so 
cluster 3-scholen  

B-
coëfficiënt 

s.e. van 
coëfficiënt 

p-
waarde 

B-
coëfficiënt 

s.e. van 
coëfficiënt 

p-
waarde 

constante 0,01 0,00 <,001 ,00 ,00 ,05 

aandeel schoolvestigingen 
in so cluster 3 

-0,01 0,01 ,34    

aandeel leerlingen in so 
cluster 4 

   
0,13 0,06 <,05 

aandeel leerlingen met 
bekostigingscategorie laag 

t.o.v. alle so cluster 3-
leerlingen 

      0,01 0,00 <,01 

R2 ,01 
  

,18 
  

adjusted R2 ,00 
  

,16     
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Tabel A20. Relatie tussen aandeel leerlingen en schoolvestigingen in vso cluster 3 in 2019, bij figuur 19. 
afhankelijke: univariate regressie multivariate regressie 

aandeel leerlingen aan 
vso cluster 3-scholen 

B-
coëfficiënt 

s.e. van 
coëfficiënt 

p-
waarde 

B-
coëfficiënt 

s.e. van 
coëfficiënt 

p-
waarde 

constante 0,01 0,00 <,001 ,00 ,00 ,40 

aandeel schoolvestigingen 

in vso cluster 3 

0,02 0,01 ,03    

aandeel leerlingen met 
bekostigingscategorie 
laag t.o.v. alle vso cluster 
3-leerlingen 

   
0,02 0,01 <,01 

R2 ,06 
  

,12 
  

adjusted R2 ,05     ,1     

 

Tabel A21. Relatie tussen aandeel leerlingen en schoolvestigingen in vso cluster 4 in 2019, bij figuur 20.  
afhankelijke: univariate regressie multivariate regressie 
aandeel leerlingen an vso 
cluster 4-scholen  

B-
coëfficiënt 

s.e. van 
coëfficiënt 

p-
waarde 

B-
coëfficiënt 

s.e. van 
coëfficiënt 

p-
waarde 

constante ,01 ,00 <,01 ,00 ,01 ,50 
aandeel schoolvestigingen 
in vso cluster 4 

,02 ,01 ,05 0,02 0,01 ,02 

aandeel leerlingen in pro 
   

0,25 0,08 <,01 

R2 ,05 
  

,16 
  

adjusted R2 ,04     ,13     

 

 

 

 


