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1 Inleiding 

Dit is het technische rapport dat ten grondslag ligt aan het rapport schoolloopbanen 
van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften (lmeo’s) in het basisonderwijs 
(bao), voortgezet onderwijs (vo) en vervolgonderwijs. In het technisch rapport staat 
de volgende onderzoeksvraag centraal: 
 
Hoe verlopen de schoolloopbanen van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften 
van het basisonderwijs tot en met het mbo/ho, hoe bewegen zij zich door het stelsel 
en hoe verschilt dit van de schoolloopbanen van leerlingen zonder extra 
ondersteuningsbehoeften? 
 
De centrale onderzoeksvraag wordt beantwoord aan de hand van de volgende 
deelvragen: 
 
1. In hoeverre is op basis van registerdata te bepalen bij welke 

samenwerkingsverbanden of scholen de registratie van 
ontwikkelingsperspectieven (OPP’s) op orde is? 
 

2. Hoe verloopt de basisschooltijd van lmeo’s vergeleken met niet-lmeo’s? 
 

3. Hoe verloopt de overgang van de basisschool naar de middelbare school van 
lmeo’s vergeleken met niet-lmeo’s? 
 

4. Hoe verloopt de middelbare schooltijd van lmeo’s vergeleken met niet-lmeo’s? 
 

5. Hoe verloopt de overgang van de middelbare school naar vervolgonderwijs van 
lmeo’s vergeleken met niet-lmeo’s? 
 

6. In hoeverre zijn er bij (een deel van) de bovenstaande vragen verschillen 
tussen samenwerkingsverbanden? 
 

7. In hoeverre zijn er bij de bovenstaande vragen verschillen tussen jongens en 
meisjes? 
 

8. In hoeverre zijn er bij (een deel van) de bovenstaande vragen verschillen 
tussen het COVID-19 cohort en de cohorten daarvoor? 
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2 Databronnen en definities 

2.1 Databronnen 

2.1.1  Inschrijvingen bao, (v)so en vo 
De BRON-bestanden bevatten onderwijsregistraties zoals door DUO verkregen van 
de scholen/instellingen en geleverd aan de Inspectie van het Onderwijs. De BRON-
bestanden bevatten op leerlingniveau onder andere gegevens over de inschrijving 
(leerjaar, onderwijssoort, niveau) op de school, het bevoegd gezag en 
achtergrondkenmerken (geslacht, migratieachtergrond) van de leerling. Daarnaast 
bevat BRON voor het bao eindtoetsgegevens en schooladviezen en voor het vo 
resultaten van het eindexamen. Door scholen is t/m schooljaar 2013-2014 
geregistreerd of een leerling leerlinggebonden financiering (LGF) ontving en sinds 
schooljaar 2015-2020 of er een ontwikkelingsperspectief (OPP) is opgesteld voor 
een leerling. 

2.1.2  CBS microdata 
Van een aantal achtergrondkenmerken is geen informatie beschikbaar in het 
Basisregister Onderwijs (BRON). Ter aanvulling wordt daarom gebruik gemaakt van 
de CBS microdata die in de remote access omgeving (RA) op leerlingniveau kan 
worden gekoppeld. De gegevens die afkomstig zijn van het CBS zijn juridische 
ouders van de leerlingen/studenten (KINDOUDERTAB) en de hoogst afgeronde 
opleiding van de ouders van leerlingen (HOOGSTEOPLTAB). Daarnaast worden CBS 
gegevens over het zorggebruik van leerlingen gekoppeld op leerlingniveau. We 
gebruiken gegevens over ontvangen jeugdhulp (JEUGDHULPBUS), vormen van 
jeugdbescherming ontvangen in het kader van de Jeugdwet (JEUGDBESCHERMBUS) 
en gebruik van psychofarmaca (MEDICIJNTAB). De gegevens worden op 
leerlingniveau gekoppeld aan de inschrijvingsgegevens waarbij we wanneer data 
over beschikbaar zijn voor een schooljaar zowel koppelen aan augustus t/m 
december van het kalenderjaar van het inschrijfjaar en januari t/m juli van het 
volgende kalenderjaar als aan het kalenderjaar van het inschrijfjaar. Informatie over 
de verschillende type ondersteuningsbehoeften is beschikbaar voor verschillende 
jaren. Medicijngebruik is beschikbaar voor de kalenderjaren 2009 t/m 2019 en de 
schooljaren. Daarnaast worden data over leerlingen die voortijdig het 
onderwijssysteem hebben verlaten gebruikt (VSVTAB). 

2.2 Definities 

2.2.1  Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften 
Sinds de invoering van passend onderwijs is het zicht op leerlingen met een extra 
ondersteuningsbehoefte in het reguliere onderwijs grotendeels verloren gegaan. 
Voorheen gaven de indicaties voor LGF voor leerlingen in het basis- en voortgezet 
onderwijs wel een beeld. In de huidige situatie zijn scholen verplicht om een OPP te 
registreren voor leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben. Er zijn 
echter geen landelijke definities en er wordt slecht centraal geregistreerd welke 
leerlingen extra ondersteuningsbehoeften hebben. 
 
In dit onderzoek gebruiken we verschillende bronnen, beschikbaar als microdata in 
de CBS remote access omgeving, om zicht te krijgen op groepen leerlingen met 
extra ondersteuningsbehoeften. Hoewel geen van deze definities ideaal is, geven 
deze groepen tezamen een beeld van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften 
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in het onderwijs. De zes groepen lmeo’s die we definiëren zijn: 
 
• Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief 
• Leerlingen met voorgeschreven medicatie voor internaliserende problemen 

(angst-/depressiemedicatie) 
• Leerlingen met voorgeschreven medicatie voor externaliserende problemen 

(ADHD-medicatie) 
• Leerlingen met ontvangen jeugdhulp 
• Leerlingen met een jeugdbeschermingsmaatregel 
• Leerlingen met leerlinggebonden financiering 

 
Voor het definiëren van leerlingen met een OPP gebruiken we data uit BRON waarin 
scholen hebben geregistreerd of ze voor een leerling een OPP hebben opgesteld. 
Voor het definiëren van leerlingen met medicatie voor internaliserende problemen 
en externaliserende problemen gebruiken we CBS gegevens over 
geneesmiddelenverstrekkingen. Hierin staan geneesmiddelen op WHO ATC4 code die 
zijn vergoed volgens aanspraak op farmaceutische zorg van de basisverzekering 
gezondheidszorg. Voor het onderzoek gebruiken we voor internaliserende problemen 
NO5B (anxiolytica) en N06A (antidepressiva) en voor externaliserende problemen 
N06B (psychostimulantia middelen voor ADHD en nootropica). 
 
Voor het definiëren van leerlingen met ontvangen jeugdhulp worden gegevens van 
kinderen waarin hulp of zorg in het kader van de Jeugdwet is verleend. De 
categorieën jeugdhulp die worden meegenomen zijn jeugdhulp zonder verblijf, 
uitgevoerd door het wijk- of buurtteam en jeugdhulp zonder verblijf, ambulante 
jeugdhulp op de locatie van de aanbieder. Voor het definiëren van leerlingen met 
een jeugdbeschermingsmaatregel gebruiken we CBS informatie over of één of 
meerdere vormen van jeugdbescherming is verleend in het kader van de Jeugdwet. 
De categorieën jeugdhulp die onder deze jeugdbescherming vallen zijn (voorlopige) 
ondertoezichtstelling (OTS) en (voorlopige/tijdelijke) voogdij. Voor het definiëren 
van leerlingen met LGF gebruiken we data uit BRON waarin scholen hebben 
geregistreerd of een leerling LGF ontving. 
 
We maken gebruik van meerdere cohorten om de schoolloopbanen van leerlingen 
met extra ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen. De reden hiervoor is dat 
data over de verschillende typen ondersteuningsbehoeften slechts voor een beperkt 
aantal jaren beschikbaar zijn. Er zijn geen leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften waarvoor data beschikbaar zijn over hun gehele 
schoolloopbaan. We maken voor het onderzoek gebruik van meerdere cohorten 
waarbij we voor elk cohort steeds naar een deel van hun schoolloopbaan kijken. We 
selecteren cohorten die in een bepaald schooljaar in een bepaald leerjaar zaten en 
volgen hen gedurende de daaropvolgende schooljaren: 
 
• basisschool: leerlingen in groep drie 
• overgang basisschool naar middelbare school: leerlingen in groep acht 
• middelbare school: leerlingen in klas één 
• middelbare school (eindexamen): leerlingen in klas drie 
• overgang eindexamen naar vervolgonderwijs: leerlingen in hun 

eindexamenjaar (dit cohort is één schooljaar gevolgd) 
 

Voor alle groepen ondersteuningsbehoeften, behalve leerlingen met LGF, selecteren 
we de leerlingen die in het schooljaar 2015-2016 in de hierboven vermelde leerjaren 
zitten. Dit is het eerste schooljaar dat data over alle gebruikte definities van 
ondersteuningsbehoeften beschikbaar zijn. Voor leerlingen met LGF nemen we het 
schooljaar 2013-2014, omdat LGF met de komst van het passend onderwijs in 
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2014-2015 is afgeschaft. We verwachten echter niet dat dit verschil in geselecteerde 
schooljaren een invloed heeft op de resultaten van ons onderzoek, aangezien er in 
deze periode geen grote gebeurtenissen hebben plaatsgevonden die het onderwijs 
beïnvloedden. Voor deze cohorten leerlingen bepalen we voor alle groepen extra 
ondersteuningsbehoeften of ze in het betreffende schooljaar (2013-2014 voor 
leerlingen met LGF, 2015-2016 voor overige lmeo’s) vallen onder deze definitie. 
Deze leerlingen beschouwen we de rest van de onderzochte schooljaren als 
leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, ook als zij in een later schooljaar 
eventueel niet meer onder deze definitie vallen. In figuur 1 zijn de cohorten 
weergegeven die in de hoofdanalyses van ons onderzoek worden gevolgd. Hierbij 
bestaat de groep ‘overige lmeo’s’ uit leerlingen met angst-/depressiemedicatie, 
ADHD-medicatie, jeugdhulp en/of jeugdbescherming. 
 
We onderzoeken alleen de leerlingen uit de verschillende cohorten die op dat 
moment in het reguliere onderwijs zitten. We nemen dus geen leerlingen mee die in 
het schooljaar waarin we beginnen met het volgen van de schoolloopbaan op het 
speciaal (basis)onderwijs, speciaal voortgezet onderwijs of praktijkonderwijs zitten. 
 
 
Figuur 1 Cohorten binnen het onderzoek 

 
 
 
Als robuustheidsanalyse kijken we voor alle definities, behalve voor OPP en LGF, of 
het uitmaakt of we de definitie van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften 
baseren op het kalenderjaar in plaats van het schooljaar. Dit onderzoeken we in alle 
vijf de cohorten. Daarnaast onderzoeken we voor de definities van extra 
ondersteuningsbehoeften waar tot langer terug data beschikbaar over zijn ook een 
aantal eerdere cohorten die we voor langere tijd kunnen volgen. Voor leerlingen met 
angst-/depressiemedicatie, ADHD-medicatie en LGF selecteren we de cohorten die in 
schooljaar 2010-2011 in de volgende leerjaren zaten: 
• basisschool: leerlingen in groep drie 
• overgang basisschool naar middelbare school: leerlingen in groep drie 
• middelbare school: leerlingen in klas één 
• middelbare school (eindexamen): leerlingen in klas één 
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Ten slotte bekijken we voor deze eerdere cohorten of er verschillen zijn wanneer we 
de definitie voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften op meerdere jaren 
baseren. We bepalen dan bijvoorbeeld voor alle leerlingen die in 2010-2011 
ingeschreven stonden in groep 3 of ze in minstens één van de jaren 2010 t/m 2015 
vallen onder de definitie voor extra ondersteuningsbehoeften. 

2.2.2  Leerlingkenmerken 
Internaliserende en externaliserende problematiek 
Bij het CBS zijn gegevens beschikbaar over geneesmiddelenverstrekkingen die zijn 
vergoed volgens aanspraak op farmaceutische zorg van de basisverzekering 
gezondheidszorg. Deze gegevens zijn beschikbaar op de WHO ATC4 code. Voor het 
onderzoek worden alleen gegevens over psychofarmaca gebruikt, geneesmiddelen 
die worden ingezet bij de behandeling van psychiatrische aandoeningen en 
psychologische problemen. Internaliserende problematiek wordt gedefinieerd als 
gebruik van anxiolytica (NO5B) of antidepressiva (NO6A) en externaliserende 
problematiek wordt gedefinieerd als gebruik van psychostimulerende middelen, 
ADHD/nootropica (NO6B). 
 
Jeugdhulp 
Bij het CBS zijn gegevens beschikbaar vanuit het kader van de Beleidsinformatie 
Jeugd over kinderen waaraan hulp of zorg is verleend in het kader van de Jeugdwet. 
De categorieën jeugdhulp die we meenemen zijn jeugdhulp uitgevoerd door het 
wijk- of buurtteam en ambulante jeugdhulp op de locatie van de aanbieder. 
 
Jeugdbescherming 
Bij het CBS zijn er vanuit het kader van de Beleidsinformatie Jeugd gegevens 
beschikbaar over kinderen waaraan in een bepaald jaar één of meerdere vormen 
van jeugdbescherming is verleend in het kader van de Jeugdwet. De categorieën 
jeugdbescherming die we meenemen zijn (voorlopige) ondertoezichtstelling (OTS) 
en (voorlopige en tijdelijke) voogdij. 

2.2.3  Achtergrondkenmerken 
Geslacht 
Het geslacht van de leerling is weergegeven als een jongen of een meisje. 
 
Migratieachtergrond 
De migratieachtergrond van de leerling wordt bepaald op basis van zijn/haar 
geboorteland en de geboortelanden van zijn/haar juridische ouders. Leerlingen 
worden in vier categorieën ingedeeld: leerlingen zonder migratieachtergrond, 
leerlingen met een westerse migratieachtergrond, leerlingen met een niet-westerse 
migratieachtergrond van de tweede generatie, leerlingen met een niet-westerse 
migratieachtergrond van de eerste generatie. 
 
Opleiding ouders 
Het hoogst behaalde opleidingsniveau van de juridische ouders van de leerling is 
ingedeeld in vijf categorieën: Opleiding onbekend, maximaal een mbo 2 opleiding, 
een mbo 3 of mbo 4 opleiding, hbo bachelor & associate degree en wo & hbo 
master. 
 
Leerlinggewicht 
Het leerlinggewicht wordt toegekend op basis van het opleidingsniveau van de 
ouders en bepaalt of een school extra middelen krijgt. Er worden drie gewichten 
toegekend. Leerling krijgt geen gewicht op basis van het opleidingsniveau van de 
ouders (0.00), Ouder(s) hebben maximaal een opleiding in lbo/vbo, 
praktijkonderwijs of vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (0.30) en 



 Pagina 8 van 67 

 

Minimaal één van de ouders heeft maximaal een opleiding in het basisonderwijs of 
(v)so-zmlk, de andere ouder heeft maximaal een opleiding in lbo/vbo, 
praktijkonderwijs of vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (1.20). 
Leerlinggewicht is beschikbaar tot en met schooljaar 2018-2019. 

2.2.4  Schoolloopbaankenmerken 
Inschrijfjaar 
Het kalenderjaar waarin op teldatum 1 oktober unieke (hoofd)inschrijvingen worden 
geteld. 
 
Klas overgedaan 
Een leerling heeft een klas overgedaan wanneer op een moment in de 
schoolloopbaan gedurende het basis- of voortgezet onderwijs hij/zij in jaar t in 
geschreven staat voor een leerjaar en in leerjaar t+1 staat ingeschreven voor 
hetzelfde leerjaar. In het vo is dit onafhankelijk van het niveau waarop een leerling 
staat ingeschreven. Bij het bepalen of een leerling een klas heeft overgedaan 
worden de examenjaren (vmbo: 4, havo: 5 en vwo: 6) niet meegenomen. 
 
Schoolwisseling 
Een leerling is van school gewisseld op het moment dat hij/zij op minstens twee 
verschillende scholen (brin en/of vestiging) stond ingeschreven gedurende de 
schoolloopbaan in het bao of vo. 
 
Uitstroom naar s(b)o, vso en pro 
Een leerling is uitgestroomd wanneer op een moment in de schoolloopbaan 
gedurende het bao of vo hij/zij in jaar t in geschreven staat voor het bao of vo en in 
leerjaar t+1 staat ingeschreven voor het speciaal basisonderwijs/speciaal onderwijs 
of het voortgezet speciaal onderwijs/praktijkonderwijs. Hierbij worden leerlingen die 
bijvoorbeeld zijn verhuisd naar het buitenland of zijn overleden uitgesloten. 
 
Toetsadvies 
Leerlingen maken aan het einde van de basisschoolperiode een eindtoets. Aan elke 
eindtoetsscore is door de toetsaanbieders een schooladvies voor het vo gekoppeld. 
 
Leerkrachtadvies 
Dit is het schooladvies dat basisschoolleerlingen krijgen, voordat de uitslag van de 
eindtoets bekend is. 
 
Definitief advies 
Dit is het schooladvies van basisschoolleerlingen na een eventuele herziening als 
gevolg van de toetsuitslag. Het is dus het advies waarmee leerlingen het vo 
instromen. 
 
Numerieke adviezen 
Het toetsadvies, het leerkrachtadvies en het definitief advies zijn omgezet naar een 
continue schaal (0 = VSO, 1 = Pro, 1.5 = Pro/Vmbo-b, 2 = Vmbo-b, 2.5 = Vmbo-
b/Vmbo-k, 3 = Vmbo-k, 3.5 = Vmbo-k/Vmbo-gt, 4 = Vmbo-gt, 4.5 = Vmbo-
gt/Havo, 5 = Havo, 5.5 = Havo/Vwo, 6 = Vwo). 
 
Leerkrachtadvies t.o.v. toetsadvies 
Er wordt bepaald hoe het toetsadvies van de leerling zich verhoudt tot het 
leerkrachtadvies. Hier worden drie categorieën onderscheiden: toetsadvies onder 
leerkrachtadvies, toetsadvies op leerkrachtadvies en toetsadvies boven 
leerkrachtadvies. 
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Herzien advies 
Wanneer het toetsadvies hoger is dan het initiële schooladvies, heeft een leerling 
recht op heroverweging van dit advies. In de BRON-bestanden staat geregistreerd of 
een advies ook daadwerkelijk is herzien naar aanleiding van de heroverweging. 
 
Plaatsing in leerjaar t.o.v. definitief advies 
De eerste keer dat een leerling in leerjaar 3 zit, wordt bepaald hoe de leerling 
geplaatst is ten opzichte van het definitieve basisschooladvies. Bij een enkelvoudig 
advies kan een leerling geplaatst worden onder het niveau van het advies, op het 
niveau van het advies of boven het niveau van het advies. Bij een meervoudig 
advies is plaatsing op het niveau niet mogelijk, maar kan een leerling geplaatst 
worden op het laagste niveau van een dubbel advies of op het hoogste niveau van 
een dubbel advies. Hier worden drie categorieën onderscheiden: plaatsing onder 
advies, plaatsing op advies en plaatsing boven advies. Wanneer een leerling een 
dubbel advies heeft gekregen dan is deze leerling op advies geplaatst wanneer 
hij/zij op één van de geadviseerde niveaus onderwijs volgt in leerjaar 3. 
 
Voortijdig schoolverlater 
Een leerling die zonder startkwalificatie het onderwijs heeft verlaten. 
 
Examenuitslag 
Examenuitslag wordt weergegeven als geslaagd (met of zonder cum laude) of 
gezakt. 
 
Niveau examen t.o.v. definitief advies 
Er wordt bepaald hoe het niveau van het eerst gedane examen zich verhoudt tot het 
definitieve advies op de basisschool. Er worden drie categorieën onderscheiden: 
examen onder definitief advies, examen op definitief advies en examen boven 
definitief advies. 
 
Gediplomeerde opstroom 
Een leerling is opgestroomd als diegene na het behalen van een diploma in jaar t in 
jaar t+1 staat ingeschreven op een hoger onderwijsniveau binnen het vo. 
 
(Niet) gestart met vervolgonderwijs 
Er wordt gekeken of leerlingen die geslaagd zijn voor hun examen (op het vmbo, 
havo of vwo) één jaar later gestart zijn met een vorm van vervolgonderwijs in het 
vo (op een hoger niveau), mbo of ho. 
 
Vervolgonderwijs t.o.v. niveau eindexamen 
Voor leerlingen die gestart zijn met vervolgonderwijs wordt bepaald hoe het niveau 
van het vervolgonderwijs zich verhoudt tot het niveau van het behaalde examen. Er 
worden drie categorieën onderscheiden: vervolgonderwijs onder niveau, 
vervolgonderwijs op niveau en vervolgonderwijs boven niveau. Leerlingen die vallen 
binnen de laatste categorie zijn leerlingen die hun examen op vmbo-niveau hebben 
behaald. 

2.2.5  Samenwerkingsverband 
In een samenwerkingsverband passend onderwijs werken reguliere scholen en 
scholen voor speciaal onderwijs in een regio samen. Zij maken afspraken over welke 
begeleiding de reguliere scholen bieden, welke leerlingen een plek krijgen in het 
speciaal onderwijs en hoe de ondersteuningsmiddelen worden verdeeld. 
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2.3 Methoden 
We beschrijven de geobserveerde verschillen tussen leerlingen met en zonder extra 
ondersteuningsbehoeften voor de onderzochte schoolloopbaankenmerken met 
beschrijvende statistieken, zoals het percentage leerlingen met en zonder 
ondersteuningsbehoeften dat een keer is blijven zitten in het po. 
 
Voor het toetsen van verschillen in schoolloopbaankenmerken tussen leerlingen met 
en zonder ondersteuningsbehoeften schatten we vervolgens voor elk 
schoolloopbaankenmerk een ordinary least square (OLS) regressiemodel en een 
(ordinaal) logistisch regressiemodel. De bijbehorende OLS regressievergelijking is de 
volgende: 

𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ,𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝑥𝑥𝑋𝑋𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖  
 
In deze vergelijking is 𝑌𝑌𝑖𝑖 een kenmerk van de schoolloopbaan, lmeo,𝑖𝑖 is een dummie 
die de waarde 1 heeft als het een kind betreft met een extra 
ondersteuningsbehoefte en een 0 als het een kind betreft zonder extra 
ondersteuningsbehoefte, is 𝑋𝑋𝑖𝑖  een set achtergrondkenmerken inclusief dummies 
voor geslacht, migratieachtergrond, opleiding ouders en (wanneer beschikbaar) 
leerlinggewicht. Om rekening te houden met het feit dat leerlingen op dezelfde 
school niet onafhankelijk van elkaar zijn gebruiken we multilevel modellen met een 
random effect op het niveau van de BRIN-vestiging waar de leerling het meeste 
aantal jaren onderwijs heeft gevolgd voor de betreffende schoolloopbaan. 
 
Om te onderzoeken of er verschillen zijn tussen jongens en meisjes in de 
vergelijking tussen leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoeften worden 
alle modellen ook geschat voor jongens en meisjes apart. Om te onderzoeken in 
hoeverre de verschillen tussen leerlingen met en zonder extra 
ondersteuningsbehoeften zijn toe- of afgenomen in het eerste jaar na corona, 
hebben we de verschillen tussen leerlingen met en zonder extra 
ondersteuningsbehoeften in de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 vergeleken. 
We maken in deze analyses geen onderscheid tussen de verschillende groepen 
leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, wel controleren we of de resultaten 
robuust zijn voor het weglaten van de grootste groep (de leerlingen met jeugdhulp). 
Voor het toetsen van verschillen tussen leerlingen met en zonder extra 
ondersteuningsbehoeften tussen samenwerkingsverbanden schatten we voor elk 
schoolloopbaankenmerk een soortgelijk OLS regressiemodel als hierboven genoemd, 
met de uitzondering dat hier naast het hoofdeffect van lmeo, ook 
samenwerkingsverband en de interactie tussen lmeo en samenwerkingsverband zijn 
meegenomen. Ook hier wordt gecontroleerd of de resultaten robuust zijn voor het 
weglaten van leerlingen met jeugdhulp. 
 
Op basis van de OLS regressiemodellen worden ten slotte de gecorrigeerde 
verschillen tussen leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoeften berekend via 
estimated marginal means. Estimated marginal means worden geschat op basis van 
de regressiemodellen en zijn het gemiddelde op de uitkomstmaat voor elk level van 
een verklarende factor, gecorrigeerd voor alle andere verklarende factoren (in het 
geval van een continue variabele wordt het gemiddelde gebruikt). Op deze manier 
beschrijven we de verschillen tussen leerlingen met en zonder extra 
ondersteuningsbehoeften aangepast voor verschillen in achtergrondkenmerken. Dit 
betekent dat verschillen tussen de groepen op deze achtergrondkenmerken geen 
verklaring kan zijn voor de gerapporteerde verschillen in een schoolloopbaan. 
 
Omdat we een groot aantal statistische tests uitvoeren is de kans op een Type I-fout 
vergroot. Om hiervoor te corrigeren hanteren we een alpha van 0.00025. 
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3 Registratie ontwikkelingsperspectief 

Sinds de invoering van passend onderwijs is de LGF vervallen en daarmee is het 
zicht op leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in het onderwijs grotendeels 
verloren gegaan. Schoolbesturen zijn sinds 1 augustus 2015 verplicht om in het 
basisregister onderwijs (BRON) te registreren of leerlingen een OPP hebben. Deze 
registratie is echter onvolledig. In deze paragraaf wordt de registratie van OPP’s 
beschreven en onderzoeken we in hoeverre er scholen en samenwerkingsverbanden 
zijn waarbij deze registratie wel op orde lijkt. 
 
In het basisonderwijs is een OPP volgens de wettelijke bepalingen verplicht voor 
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Wat onder extra ondersteuning en 
wat onder de basisondersteuning valt verschilt per samenwerkingsverband passend 
onderwijs. Uit de gegevens vanuit BRON blijkt dat in het schooljaar 2020-2021 voor 
0.5 procent van de leerlingen in het basisonderwijs (bao) en 2.14 procent van de 
leerlingen in het vo (inclusief praktijkonderwijs) een OPP is geregistreerd. Ter 
vergelijking: in 2013 was het aantal leerlingen met LGF 1.2 procent in het bao en 
2.0 procent in het vo. 
 
De vraag is in hoeverre er scholen en samenwerkingsverbanden zijn waar de 
registratie van de OPP’s wel op orde lijkt. Het percentage OPP’s per school geeft 
daarvoor een eerste indicatie: in figuur 2 (basisscholen) en 3 (middelbare scholen) 
is te zien dat de overgrote meerderheid van de scholen in het basisonderwijs geen 
enkel OPP heeft geregistreerd. In het middelbaar onderwijs liggen deze aantallen 
iets lager, maar zijn alsnog aanzienlijk. In schooljaar 2015-2016 had 80.0% van de 
basisscholen geen OPP’s geregistreerd, in schooljaar 2016-2017 respectievelijk 
72.8% en 32.7% van de basisscholen en middelbare scholen, in schooljaar 2017-
2018 respectievelijk 79.3% en 34.7%, in schooljaar 2018-2019 respectievelijk 
72.7% en 50.2% en in schooljaar 2019-2020 respectievelijk 75.3% van de 
basisscholen en 56.9% van de middelbare scholen. Tot slot had in schooljaar 2020-
2021 74.6% van de basisscholen geen OPP’s geregistreerd. Het percentage 
geregistreerde OPP’s per samenwerkingsverband (SWV) geeft een tweede indicatie 
van de mate waarin de registratie van de OPP’s op orde lijkt, en is weergegeven in 
figuur 4 (basisscholen) en 5 (middelbare scholen). 
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Figuur 2 Percentage leerlingen met een geregistreerd OPP per school (bao) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 Pagina 13 van 67 

 

Figuur 4 Percentage leerlingen met een geregistreerd OPP per SWV (bao) 
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We onderzoeken of er scholen zijn waarbij wel systematisch de OPP’s van de 
leerlingen wordt geregistreerd. We bekijken bij alle scholen die in het eerste 
beschikbare schooljaar (bao: 2015-2016, vo: 2016-2017) voor minstens één leerling 
een OPP hebben geregistreerd voor hoeveel van de daarop volgende schooljaren ze 
ook minstens één OPP hebben geregistreerd. In figuur 6 is te zien dat voor deze 
scholen in het bao geldt dat voor ongeveer één derde een OPP is geregistreerd in de 
vijf of zes schooljaren na 2015-2016. Voor scholen in het vo is dit het geval voor de 
meerderheid van de scholen in de vier schooljaren na 2016-2017 (figuur 7). 
 
Figuur 6 Aantal jaren geregistreerd OPP voor scholen met een OPP-
registratie in 2015-2016 (bao) 
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Ter vergelijking bekijken we ook de registratie van de LGF in de schooljaren 
voorafgaand aan de invoering van het passend onderwijs (2010-2011/2013-2014). 
In figuur 8 (basisscholen) en 9 (middelbare scholen) is te zien dat de meerderheid 
van de scholen minstens één leerling met LGF had. 
 
Figuur 8 Percentage leerlingen met LGF per school (bao) 
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De scholen die in schooljaar 2010-2011 minstens één leerling met LGF hebben, 
hebben bijna allemaal voor alle daaropvolgende jaren ook minstens één leerling met 
LGF (figuur 10 en 11). De grote discrepantie tussen de registratie van LGF en OPP is 
een duidelijke indicatie dat er nog te weinig scholen en samenwerkingsverbanden de 
OPP’s van hun leerlingen betrouwbaar registreren (zie ook hoofdstuk 4.1). 
 
Het is overigens niet uitgesloten dat samenwerkingsverbanden en schoolbesturen 
wel volledig in beeld hebben welke leerlingen een ontwikkelingsperspectief hebben: 
de gegevens in deze paragraaf zijn gebaseerd op de gegevens in BRON. 
 
Figuur 10 Aantal jaren LGF voor scholen met een LGF-registratie in 2010-
2011 (bao) 
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4 Schoolloopbanen van leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften 

4.1 Beschrijvende statistieken 
Tabel 1.1 en 1.2 laten voor de verschillende definities van ondersteuningsbehoeften 
de aantallen leerlingen zien voor de onderzochte cohorten. Er zijn behoorlijke 
verschillen in de percentages leerlingen met een ondersteuningsbehoefte tussen de 
definities. Er zijn bijvoorbeeld relatief weinig leerlingen met een geregistreerd OPP, 
LGF, voorgeschreven angst-/depressiemedicatie en een 
jeugdbeschermingsmaatregel en relatief meer leerlingen met ADHD-medicatie en 
veel meer leerlingen met een vorm van jeugdhulp. Over het algemeen geldt dat hoe 
verder in de schoolloopbaan, des te groter het percentage leerlingen met 
ondersteuningsbehoeften. Het percentage leerlingen dat angst-/depressiemedicatie 
voorgeschreven heeft gekregen in groep 3 is bijvoorbeeld 0.1% en in het 
eindexamenjaar 0.9%. Voor jeugdhulp is dit respectievelijk 7.5% en 7.7%. 
 
Tabel 1.1: Aantallen leerlingen die vallen onder de verschillende definities voor 
ondersteuningsbehoeften gedurende hun schoolloopbaan (bao: groep 3, bao-vo: 
groep 8, vo: klas 1) 

 BAO BAO-VO VO 
% n % n % n 

geen OPP 99,8 187.995 99,5 182.184   
OPP 0,2 365 0,5 860   
geen medicatie voor 
internaliserende 
problematiek 

99,9 188.117 99,8 182.716 99,7 209.347 

medicatie voor 
internaliserende 
problematiek 

0,1 243 0,2 328 0,3 653 

geen medicatie voor 
externaliserende 
problematiek 

98,7 185.989 94,9 173.753 94,3 198.058 

medicatie voor 
externaliserende 
problematiek 

1,3 2.371 5,1 9.291 5,7 11.942 

geen jeugdhulp 92,5 174.243 88,5 162.082 89,3 187.437 
jeugdhulp 7,5 14.117 11,5 20.962 10,7 22.563 
geen 
jeugdbescherming 

99,1 186.587 99,1 181.463 98,9 207.656 

jeugdbescherming 0,9 1.773 0,9 1.581 1,1 2.344 
geen LGF 99,2 183.612 98,4 186.552 97,9 205.343 
LGF 0,8 1.502 1,6 3.046 2,1 4.490 
geen laagopgeleide 
ouders 

81,5 134.476 80,2 119.654 77,0 127.963 

laagopgeleide ouders 18,5 30.432 19,8 29.473 23,0 38.258 
geen niet-westerse 
migratieachtergrond 

83,0 155.853 83,5 152.620 82,0 171.209 

niet-westerse 
migratieachtergrond 

17,0 31.999 16,5 30.180 18,0 37.532 
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Tabel 1.2: Aantallen leerlingen die vallen onder de verschillende definities voor 
ondersteuningsbehoeften gedurende hun schoolloopbaan (vo-eindexamen: klas 3, 
eindexamen-vervolg: eindexamenjaar) 

 VO-eindexamen eindexamen-vervolg 
% n % n 

geen medicatie voor 
internaliserende problematiek 

99,3 210.846 99,1 180.969 

medicatie voor 
internaliserende problematiek 

0,7 1.497 0,9 1.601 

geen medicatie voor 
externaliserende problematiek 

94,6 200.948 95,4 174.143 

medicatie voor 
externaliserende problematiek 

5,4 11.395 4,6 8.427 

geen jeugdhulp 89,3 189.570 92,3 168.489 
jeugdhulp 10,7 22.773 7,7 14.081 
geen jeugdbescherming 98,9 210.050 99,4 181.404 
jeugdbescherming 1,1 2.293 0,6 1.166 
geen LGF 97,7 202.963 98,3 168.845 
LGF 2,3 4.703 1,7 2.998 
geen laagopgeleide ouders 76,2 125.515 76,9 105.206 
laagopgeleide ouders 23,8 39.310 23,1 31.577 
geen niet-westerse 
migratieachtergrond 

83,6 177.324 85,7 156.414 

niet-westerse 
migratieachtergrond 

16,4 34.789 14,3 26.032 

 
 
In dit onderzoek worden verschillende definities van ondersteuningsbehoeften 
gebruikt waarbij we verwachten dat als een leerling een bepaald type 
ondersteuningsbehoefte heeft het waarschijnlijker is dat hij/zij ook een ander type 
ondersteuningsbehoefte heeft. De correlaties tussen de verschillende definities van 
ondersteuningsbehoeften laten zien dat het hebben van een OPP in correleert met 
een voorschrift van ADHD-medicatie (groep 3: r = 0,32; groep 8: r = 0,32) en met 
het ontvangen van jeugdhulp (groep 3: r = 0,25; groep 8: r = 0,26) en 
jeugdbescherming (groep 8: r = 0,11). Leerlingen die voor de invoering van het 
passend onderwijs in groep 6 zaten en LGF ontvingen hebben zoals verwacht in 
groep 8 vaker een registratie van een OPP (r = 0,71). Voor de correlatie tussen OPP 
en angst-/depressiemedicatie in groep 3 en groep 8, en voor de correlatie tussen 
OPP en jeugdbescherming in groep 3 zijn de leerlingaantallen te klein, deze 
gegevens kunnen daarom niet worden weergegeven. Van de leerlingen met een OPP 
had een deel dus ook een ander type ondersteuningsbehoefte in groep 3 (ADHD-
medicatie: 10.1%, jeugdhulp: 25.8%) en groep 8 (ADHD-medicatie: 22.9%, 
jeugdhulp: 32.0%, jeugdbescherming: 2.0% en LGF: 40.7%). 
 

4.2 Resultaten 
In tabel 1.3 t/m 1.11 staan de resultaten van de regressieanalyses waarin het 
verschil tussen leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoeften voor de 
verschillende schoolloopbaankenmerken wordt getoetst. De tabellen laten de 
regressiecoëfficiënten en de bijbehorende p-waardes zien en de aantallen leerlingen 
waarop de analyses zijn gebaseerd. De nul-waarden bij de p-waardes zijn niet 
precies nul, maar afgerond op drie decimalen nul. In deze analyses houden we 
rekening met verschillen tussen deze groepen wat betreft een aantal 
achtergrondkenmerken (geslacht, (wanneer beschikbaar) leerlinggewicht, opleiding 
ouders en migratieachtergrond). Significante verschillen in de 
schoolloopbaankenmerken tussen de groepen leerlingen met en zonder extra 
ondersteuningsbehoeften kunnen hierdoor niet worden verklaard door verschillen 
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tussen de groepen in deze achtergrondkenmerken. Als leerlingen die jeugdhulp 
ontvangen bijvoorbeeld vaker blijven zitten dan leerlingen die geen jeugdhulp 
ontvangen dan kan dit niet verklaard worden door het in eerder onderzoek 
gevonden verschil in opleidingsniveau van de ouders tussen deze groepen 
leerlingen. Ter vergelijking worden de coëfficiënten van twee achtergrondkenmerken 
(opleiding ouders en migratieachtergrond) op de verschillende loopbaankaanmerken 
in de tabellen weergegeven. 
 
Voor de binaire en ordinale uitkomstenmaten met minder dan vijf categorieën zijn 
alle regressiemodellen zowel geschat met ordinary least squares als met, 
respectievelijk, logistische en ordinale regressiemodellen. De uitkomsten van deze 
analyses zijn wat betreft de conclusies over of er een verschil is tussen leerlingen 
met en zonder extra ondersteuningsbehoeften op een enkel model na gelijk en 
worden in dit technisch rapport verder niet gerapporteerd. 
 
In figuur 12 t/m 21 worden voor de verschillende schoolloopbaankenmerken de 
geobserveerde percentages leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoeften 
weergegeven. Daarnaast worden via de estimated marginal means ook de geschatte 
percentages en de 95% betrouwbaarheidsintervallen van deze 
schoolloopbaankenmerken voor leerlingen met en zonder extra 
ondersteuningsbehoeften weergegeven. De estimated marginal means zijn 
gebaseerd op de regressiemodellen waarbij gecorrigeerd is voor 
achtergrondkenmerken. In de figuren is te zien dat de verschillen tussen leerlingen 
met en zonder extra ondersteuningsbehoeften soms groter en soms kleiner zijn 
wanneer rekening wordt gehouden met de achtergrondkenmerken van leerlingen 
(geobserveerd versus geschat). 

4.2.1  Resultaten basisschool 
De resultaten voor de schoolloopbaankenmerken tijdens de basisschool in tabel 1.3 
en figuur 12 laten zien dat alle onderzochte groepen leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften, behalve leerlingen met angst-/depressiemedicatie, vaker 
een klas hebben overgedaan. Leerlingen met jeugdhulp en jeugdbescherming zijn 
vaker van school gewisseld, terwijl leerlingen met LGF minder vaak van school 
wisselden. Niet onverwacht zijn met name leerlingen die vielen onder een 
jeugdbeschermingsmaatregel (bijv. voogdij) veel vaker gewisseld van school. Alle 
groepen leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften zijn gedurende de 
basisschool vaker uitgestroomd naar het sbo en het so dan leerlingen zonder extra 
ondersteuningsbehoeften. Met name leerlingen met LGF stroomden vaker uit naar 
het so. 
 
De verschillen tussen leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoeften zijn 
relatief groot: figuur 12 laat zien dat 31.5% van de leerlingen met een OPP vijf jaar 
na groep 3 één of meerdere keren is blijven zitten. Bij de leerlingen zonder OPP is 
dat percentage 15.7%. Voor de leerlingen met andere ondersteuningsbehoeften zijn 
de verschillen in het hebben overgedaan van een klas ook aanwezig: in de 5 jaar na 
groep 3 heeft 22.9% van de leerlingen met angst-/depressiemedicatie, 37.0% van 
de leerlingen met ADHD-medicatie, 29.9% van de leerlingen met jeugdhulp, 28.5% 
van de leerlingen met jeugdbescherming en 24.0% van de leerlingen met LGF een 
klas overgedaan, tegenover steeds ongeveer 15.0% van de leerlingen zonder, 
bijvoorbeeld, ADHD-medicatie. Na correctie voor achtergrondkenmerken (de zwarte 
punten met de betrouwbaarheidsintervallen) zijn deze verschillen significant en 
aanzienlijk. 
 
Ook de verschillen in uitstroom naar het speciaal onderwijs en het speciaal 
basisonderwijs zijn groot: van de leerlingen met ADHD-medicatie is 21.0% van de 
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leerlingen 5 jaar na groep 3 uitgestroomd naar het sbo, tegenover 3.1% van de 
leerlingen zonder ADHD-medicatie. Bij uitstroom naar het speciaal onderwijs is dit 
13.1% tegenover 1.2%. Ook voor de andere groepen leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften zijn de verschillen in uitstroom aanzienlijk: 17.5% van de 
leerlingen met een OPP, 14.6% van de leerlingen met medicatie voor 
angst/depressie, 8.4% van de leerlingen met jeugdhulp, 8.8% van de leerlingen met 
jeugdbescherming en 27.6% van de leerlingen met LGF stromen in de 5 jaar na 
groep 3 uit naar het speciaal onderwijs. Het percentage bij de leerlingen zonder 
deze extra ondersteuningsbehoeften ligt tussen de 0.8 en 1.5%. Wanneer wordt 
gecorrigeerd voor achtergrondkenmerken zijn deze verschillen significant. 
 
De verschillen in termen van schoolwisseling zijn voor de meeste groepen kleiner. 
Zo wisselt 20.5% van de leerlingen met ADHD-medicatie in de 5 jaar na groep 3 van 
school, tegenover 18.9% van de leerlingen zonder ADHD-medicatie. Deze 
verschillen zijn na correctie voor achtergrondkenmerken niet significant. De 
duidelijkste uitzondering hierop zijn leerlingen met een 
jeugdbeschermingsmaatregel: 37.6% van de leerlingen met een 
jeugdbeschermingsmaatregel wisselt in de 5 jaar na groep 3 van school, tegenover 
18.7% van de leerlingen zonder jeugdbeschermingsmaatregel. Na correctie voor 
achtergrondkenmerken is dit verschil significant. 
 
Wanneer we kijken naar de achtergrondkenmerken van leerlingen, valt op dat 
leerlingen met laagopgeleide ouders vaker een klas hebben overgedaan, vaker van 
school zijn gewisseld en vaker zijn uitgestroomd naar het sbo en het so dan 
leerlingen zonder laagopgeleide ouders. Na correctie voor achtergrondkenmerken 
zijn deze verschillen significant. Leerlingen met een niet-westerse 
migratieachtergrond zijn vaker van school gewisseld dan leerlingen zonder niet-
westerse achtergrond, 25.2% tegenover 17.5%. Ook hebben deze leerlingen op 
basis van de geobserveerde percentages iets vaker een klas overgedaan en zijn ze 
iets vaker uitgestroomd naar het s(b)o en so. Na correctie voor opleiding ouders 
hebben zij zelfs minder vaak een klas overgedaan en zijn minder vaak uitgestroomd 
naar sbo en so dan leerlingen zonder niet-westerse migratieachtergrond. Deze 
verschillen zijn duidelijk kleiner dan de verschillen tussen leerlingen met en zonder 
extra ondersteuningsbehoeften: in de 5 jaar na groep 3 is bijvoorbeeld 2.6% van de 
leerlingen met laagopgeleide ouders uitgestroomd naar het so, tegenover 1.2% van 
de leerlingen zonder laagopgeleide ouders, en is 5.3% van de leerlingen met een 
niet-westerse migratieachtergrond uitgestroomd naar het s(b)o, tegenover 4.6% 
van de leerlingen zonder niet-westerse migratieachtergrond. 
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Tabel 1.3: Regressiecoëfficiënten OLS analyses (gecorrigeerd voor geslacht, 
leerlinggewicht, opleiding ouders, migratieachtergrond) 

 klas 
overgedaan 

school 
wissel 

uitstroom 
S(B)O 

uitstroom 
SBO 

uitstroom 
SO 

OPP 0,142 * -0,044 0,288 * 0,128 * 0,160 * 
[0,000]  [0,025]  [0,000]  [0,000]  [0,000]  

N 187.564 187.564 187.564 187.564 187.564 
angst/depressie medicatie 0,063 -0,026 0,197 * 0,066 * 0,131 * 

[0,005]  [0,269]  [0,000]  [0,000]  [0,000]  
N 187.564 187.564 187.564 187.564 187.564 
ADHD medicatie 0,184 * 0,013 0,277 * 0,166 * 0,112 * 

[0,000]  [0,083]  [0,000]  [0,000]  [0,000]  
N 187.564 187.564 187.564 187.564 187.564 
jeugdhulp 0,135 * 0,056 * 0,179 * 0,106 * 0,072 * 

[0,000]  [0,000]  [0,000]  [0,000]  [0,000]  
N 187.564 187.564 187.564 187.564 187.564 
jeugdbescherming 0,077 * 0,157 * 0,125 * 0,057 * 0,068 * 

[0,000]  [0,000]  [0,000]  [0,000]  [0,000]  
N 187.564 187.564 187.564 187.564 187.564 
LGF 0,064 * -0,061 * 0,328 * 0,071 * 0,257 * 

[0,000]  [0,000]  [0,000]  [0,000]  [0,000]  
N 184.380 184.380 184.380 184.380 184.380 
laagopgeleide ouders 0,076 * 0,027 * 0,061 * 0,047 * 0,014 * 

[0,000]  [0,000]  [0,000]  [0,000]  [0,000]  
N 164.622 164.622 164.622 164.622 164.622 
niet-Westerse 
migratieachtergrond 

-0,017 * 0,030 * -0,020 * -0,012 * -0,007 * 
[0,000]  [0,000]  [0,000]  [0,000]  [0,000]  

N 187.564 187.564 187.564 187.564 187.564 
p-waarde in vierkante haken (* p < 0.00025) 
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Figuur 12 Geobserveerde en geschatte percentages voor de 
schoolloopbaankenmerken (bao) van leerlingen met en zonder extra 
ondersteuningsbehoeften 
 

 
 

4.2.2  Resultaten overgang basisschool naar middelbare school 
De resultaten in figuur 13 laten zien dat alle groepen leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften in de overgang van de basisschool naar de middelbare 
school vaker een lager toetsadvies, een lager leerkrachtadvies en een lager definitief 
advies krijgen dan leerlingen zonder extra ondersteuningsbehoeften. Tabel 1.4 laat 
zien dat deze verschillen significant zijn na correctie voor achtergrondkenmerken, 
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behalve voor leerlingen met angst-/depressiemedicatie. 
 
De variabelen staan hier op een schaal van 0-6, waarbij 0 vso is, 5.5 havo/vwo en 6 
vwo. Wat opvalt is dat het verschil in alle soorten adviezen tussen leerlingen met en 
zonder een OPP groter lijkt dan het verschil tussen leerlingen met en zonder andere 
extra ondersteuningsbehoeften: het gemiddelde advies voor een leerling met 
geregistreerd OPP is ongeveer vmbo-k (3), voor een leerling zonder geregistreerd 
OPP is dat ongeveer vmbo-gt/havo (4.5). Gecorrigeerd voor achtergrondkenmerken 
ligt het toetsadvies, leerkrachtadvies en definitief advies van leerlingen met een 
geregistreerd OPP ongeveer een half niveau (0.5) lager dan voor leerlingen zonder 
geregistreerd OPP. De verschillen in geobserveerde gemiddelden voor de andere 
groepen leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften zijn kleiner, bijvoorbeeld 0.5 
voor het verschil tussen leerlingen met en zonder jeugdhulp. Na correctie voor 
achtergrondkenmerken zijn de verschillen ongeveer de helft hiervan.   
Wanneer we kijken naar achtergrondkenmerken van leerlingen, liggen de verschillen 
in toetsadvies, leerkrachtadvies en definitief advies tussen leerlingen met en zonder 
extra ondersteuningsbehoeften (m.u.v. OPP) in dezelfde orde van grootte als 
verschillen tussen leerlingen met en zonder laagopgeleide ouders, en leerlingen met 
en zonder niet-westerse migratieachtergrond. Zowel leerlingen met laagopgeleide 
ouders als leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben vaker een 
lager toetsadvies, een lager leerkrachtadvies en een lager definitief advies dan 
leerlingen zonder laagopgeleide ouders en leerlingen zonder niet-westerse 
migratieachtergrond. Na correctie voor achtergrondkenmerken is dit verschil 
significant. 
 
Dat leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften gemiddeld gezien lagere toets-, 
leerkracht en definitieve adviezen krijgen dan leerlingen zonder extra 
ondersteuningsbehoeften, kan ook een gevolg zijn van de ondersteuningsbehoeften 
van de leerling: van een leerling met een licht verstandelijke beperking met LGF valt 
een lager advies te verwachten dan van een reguliere leerling. Relevanter is daarom 
in hoeverre de adviezen van leerkrachten zijn herzien en in hoeverre het toetsadvies 
van een leerling overeenkomt met het leerkrachtadvies. Figuur 14 laat zien dat er 
geen verschillen in adviesherziening zijn tussen leerlingen met en zonder extra 
ondersteuningsbehoeften, met uitzondering van leerlingen met een OPP. Het 
leerkrachtadvies van leerlingen met een geregistreerd OPP wordt minder vaak 
herzien na het resultaat van de eindtoets (3.9%) dan van leerlingen zonder 
geregistreerd OPP (6.9%). Tabel 1.5 laat zien dat deze verschillen na correctie voor 
achtergrondkenmerken, net als bij leerlingen met andere extra 
ondersteuningsbehoeften, niet significant zijn (niet beschikbaar voor LGF). 
 
Bij de resultaten over de vraag hoe vaak het toetsadvies van leerlingen lager of 
hoger is dan het leerkrachtadvies, is te zien dat alle onderzochte groepen leerlingen 
met extra ondersteuningsbehoeften vaker een toetsadvies krijgen dat hoger ligt dan 
het leerkrachtadvies. Wat betreft de vraag in hoeverre het toetsadvies lager ligt dan 
het leerkrachtadvies, zijn verschillen tussen leerlingen met en zonder extra 
ondersteuningsbehoeften kleiner. Na correctie voor achtergrondkenmerken valt op 
dat alleen voor leerlingen met ADHD-medicatie en voor leerlingen met jeugdhulp de 
verschillen significant zijn: leerlingen met ADHD-medicatie krijgen vaker een 
toetsadvies dat hoger is dan het leerkrachtadvies dan leerlingen zonder ADHD-
medicatie (38.7% ten opzichte van 34.3%), en leerlingen met jeugdhulp krijgen 
zowel vaker een toetsadvies dat lager, als een toetsadvies dat hoger ligt dan het 
leerkrachtadvies in vergelijking met leerlingen zonder jeugdhulp. Voor de andere 
onderzochte ondersteuningsbehoeften geldt dat het leerkrachtadvies ongeveer even 
vaak lager, gelijk en hoger was dan het toetsadvies in vergelijking met leerlingen 
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zonder extra ondersteuningsbehoeften (niet beschikbaar voor LGF). 
 
Wanneer we deze resultaten vergelijken met de achtergrondkenmerken van 
leerlingen, zien we dat het toetsadvies van leerlingen met laagopgeleide ouders en 
leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond vaker hoger is dan het 
leerkrachtadvies in vergelijking met leerlingen zonder laagopgeleide ouders en 
leerlingen zonder niet-westerse migratieachtergrond. Voor leerlingen met 
laagopgeleide ouders is dit percentage bijvoorbeeld 40.3%, voor leerlingen zonder 
laagopgeleide ouders 32.0%. Na correctie voor achtergrondkenmerken zijn deze 
verschillen significant. Ook wanneer gekeken wordt naar hoe vaak het toetsadvies 
lager is dan het leerkrachtadvies valt op dat leerlingen met laagopgeleide ouders 
iets minder vaak een toetsadvies hebben dat lager ligt dan het leerkrachtadvies: 
28.6% tegenover 30.2% bij leerlingen zonder laagopgeleide ouders. Dit verschil is 
significant na correctie voor achtergrondkenmerken. Bij leerlingen met laagopgeleide 
ouders en leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond leiden verschillen 
tussen leerkracht- en toetsadvies daarnaast vaker tot een herziening van het advies 
dan bij leerlingen zonder laagopgeleide ouders en leerlingen zonder een niet-
westerse migratieachtergrond. Voor leerlingen met laagopgeleide ouders is dit 8.7% 
ten opzichte van 6.5%, voor leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond 
10.5% ten opzichte van 6.2%. Bij leerlingen met een niet-westerse 
migratieachtergrond is het verschil in herziening van het advies significant na 
correctie voor achtergrondkenmerken, voor leerlingen met laagopgeleide ouders 
niet. 
 
Tabel 1.4: Regressiecoëfficiënten OLS analyses (gecorrigeerd voor geslacht, 
leerlinggewicht, opleiding ouders, migratieachtergrond) 

 toetsadvies leerkrachtadvies definitief advies 
OPP -0,438 * -0,515 * -0,531 * 

[0,000]  [0,000]  [0,000]  
N 179.495 181.807 181.807 
angst/depressie medicatie -0,052 -0,083 -0,086 

[0,342]  [0,066]  [0,057]  
N 179.495 181.807 181.807 
ADHD medicatie -0,141 * -0,173 * -0,168 * 

[0,000]  [0,000]  [0,000]  
N 179.495 181.807 181.807 
jeugdhulp -0,185 * -0,184 * -0,184 * 

[0,000]  [0,000]  [0,000]  
N 179.495 181.807 181.807 
jeugdbescherming -0,113 * -0,139 * -0,138 * 

[0,000]  [0,000]  [0,000]  
N 179.495 181.807 181.807 
LGF -0,143 * -0,262 * -0,262 * 

[0,000]  [0,000]  [0,000]  
N 147.694 178.233 178.233 
laagopgeleide ouders -0,207 * -0,261 * -0,257 * 

[0,000]  [0,000]  [0,000]  
N 146.690 148.503 148.503 
niet-Westerse migratieachtergrond -0,095 * -0,142 * -0,114 * 

[0,000]  [0,000]  [0,000]  
N 179.495 181.807 181.807 
p-waarde in vierkante haken (* p < 0.00025) 
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Tabel 1.5: Regressiecoëfficiënten OLS analyses (gecorrigeerd voor geslacht, 
leerlinggewicht, opleiding ouders, migratieachtergrond) 

 herziening 
advies 

toets gelijk 
aan 

leerkracht 

toets lager 
dan 

leerkracht 

toets hoger 
dan 

leerkracht 
OPP -0,021 0,015 0,005 -0,020 

[0,014]  [0,403]  [0,789]  [0,249]  
N 182.027 178.265 178.265 178.265 
angst/depressie medicatie 0,004 -0,012 -0,006 0,018 

[0,775]  [0,664]  [0,820]  [0,511]  
N 182.027 178.265 178.265 178.265 
ADHD medicatie 0,004 -0,041 * 0,006 0,036 * 

[0,157]  [0,000]  [0,229]  [0,000]  
N 182.027 178.265 178.265 178.265 
jeugdhulp -0,003 -0,029 * 0,015 * 0,014 * 

[0,165]  [0,000]  [0,000]  [0,000]  
N 182.027 178.265 178.265 178.265 
jeugdbescherming -0,011 0,003 -0,011 0,007 

[0,091]  [0,801]  [0,379]  [0,563]  
N 182.027 178.265 178.265 178.265 
laagopgeleide ouders 0,005 -0,028 * -0,016 * 0,044 * 

[0,011]  [0,000]  [0,000]  [0,000]  
N 148.652 145.659 145.659 145.659 
niet-Westerse 
migratieachtergrond 

0,035 * -0,015 * -0,006 0,024 * 
[0,000]  [0,000]  [0,059]  [0,000]  

N 182.027 178.265 178.265 178.265 
p-waarde in vierkante haken (* p < 0.00025) 

 
 
Figuur 13 Geobserveerde en geschatte percentages voor de adviezen (bao-
vo) van leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoeften 
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Figuur 14 Geobserveerde en geschatte percentages voor de 
schoolloopbaankenmerken (bao-vo) van leerlingen met en zonder extra 
ondersteuningsbehoeften 

 
 

4.2.3  Resultaten schoolniveau in leerjaar 3 
Als we kijken naar het niveau waarop leerlingen in leerjaar drie geplaatst zijn dan 
zien we dat, met uitzondering van leerlingen met een OPP, alle groepen leerlingen 
met extra ondersteuningsbehoeften vaker op een lager niveau zitten dan hun 
definitieve schooladvies. Dit betekent dat deze leerlingen ten opzichte van hun 
basisschooladvies op een lager niveau gestart zijn op de middelbare school of dat ze 
zijn afgestroomd naar een lager niveau in de eerste jaren van de middelbare school. 
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Figuur 15 laat zien dat leerlingen met ADHD-medicatie in 21.3% van de gevallen 
onder hun definitieve advies zijn geplaatst of zijn afgestroomd, vergeleken met 
12.5% van de leerlingen zonder ADHD-medicatie. Voor leerlingen met jeugdhulp is 
dit verschil 15.9% (wel) en 12.5% (geen jeugdhulp), voor jeugdbescherming 19.9% 
(wel jeugdbescherming) en 12.8% (geen jeugdbescherming). Na correctie voor 
achtergrondkenmerken zijn, zoals te zien in tabel 1.6, de verschillen voor deze drie 
groepen extra ondersteuningsbehoeften significant. 
 
Wanneer we kijken naar achtergrondkenmerken van leerlingen, zien we dat 
leerlingen met laagopgeleide ouders in leerjaar drie minder vaak op het niveau van 
hun definitieve schooladvies zitten. Ze zitten vaker onder hun schooladvies (16.6%) 
en vaker boven hun schooladvies (11.3%) dan leerlingen zonder laagopgeleide 
ouders (respectievelijk 11.8% en 10.8%). Na correctie voor achtergrondkenmerken 
zijn leerlingen met laagopgeleide ouders vaker onder en minder vaak boven hun 
schooladvies geplaatst. Leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond zitten 
in leerjaar drie vaker op een hoger niveau dan hun definitieve schooladvies (13.1% 
ten opzichte van 10.5%). Na correctie voor achtergrondkenmerken is dit verschil 
significant. 
 
Tabel 1.6: Regressiecoëfficiënten OLS analyses (gecorrigeerd voor geslacht, 
leerlinggewicht, opleiding ouders, migratieachtergrond) 

 plaatsing op 
advies 

plaatsing onder 
advies 

 plaatsing boven 
advies 

OPP 0,019 -0,035 0,016 
[0,242]  [0,007]  [0,189]  

N 170.829 170.829 170.829 
angst/depressie medicatie -0,026 0,020 0,006 

[0,342]  [0,351]  [0,758]  
N 170.829 170.829 170.829 
ADHD medicatie -0,047 * 0,068 * -0,022 * 

[0,000]  [0,000]  [0,000]  
N 170.829 170.829 170.829 
jeugdhulp -0,023 * 0,022 * 0,001 

[0,000]  [0,000]  [0,567]  
N 170.829 170.829 170.829 
jeugdbescherming -0,027 0,049 * -0,022 

[0,019]  [0,000]  [0,010]  
N 170.829 170.829 170.829 
LGF -0,016 -0,008 0,024 

[0,083]  [0,317]  [0,001]  
N 168.655 168.655 168.655 
laagopgeleide ouders -0,023 * 0,040 * -0,016 * 

[0,000]  [0,000]  [0,000]  
N 139.691 139.691 139.691 
niet-Westerse migratieachtergrond -0,021 * -0,008 0,028 * 

[0,000]  [0,002]  [0,000]  
N 170.829 170.829 170.829 
p-waarde in vierkante haken (* p < 0.00025) 
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Figuur 15 Geobserveerde en geschatte percentages voor de plaatsing (bao-
vo) van leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoeften 

 
 

4.2.4  Resultaten uitstroom en schoolloopbaan tijdens vo 
De resultaten voor de schoolloopbanen tijdens de middelbare school, waarin we 
leerlingen vanaf klas 1 volgen, laten zien alle onderzochte groepen leerlingen met 
extra ondersteuningsbehoeften (met uitzondering van leerlingen met LGF) vaker een 
klas hebben overgedaan dan leerlingen zonder extra ondersteuningsbehoeften. Wat 
opvalt is dat met name leerlingen met medicatie voor angst/depressie vaker zijn 
blijven zitten. De verschillen zijn relatief groot: 30.0% van de leerlingen met angst-
/depressiemedicatie heeft in de 5 jaar na leerjaar 1 een klas overgedaan, tegenover 
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21.0% van de leerlingen zonder angst-/depressiemedicatie. Voor leerlingen met en 
zonder jeugdhulp zijn deze percentages 26.6% (wel) en 20.4% (niet). Na correctie 
voor achtergrondkenmerken zijn de verschillen tussen deze groepen leerlingen met 
en zonder extra ondersteuningsbehoeften significant. Het percentage leerlingen dat 
een klas heeft overgedaan is relatief hoog, omdat bijvoorbeeld ook leerlingen die 
vanuit havo 5 gediplomeerd opstromen naar vwo 5 hierin zitten. 
 
Daarnaast laat figuur 16 zien dat het percentage leerlingen dat wisselt van school in 
de 5 jaar na leerjaar 1 constant hoger is onder leerlingen met dan onder leerlingen 
zonder extra ondersteuningsbehoeften. Het percentage ligt het hoogst bij leerlingen 
met een jeugdbeschermingsmaatregel: leerlingen met jeugdbescherming wisselen 
tussen leerjaar 1 en 5 jaar later in 38.7% van de gevallen van school, voor 
leerlingen zonder jeugdbescherming is dit percentage 28.0%. Na correctie voor 
achtergrondkenmerken zijn de verschillen alleen significant voor leerlingen met 
ADHD-medicatie, jeugdhulp en jeugdbescherming in vergelijking met leerlingen die 
niet één van deze drie ondersteuningsbehoeften hebben. 
 
Wanneer we kijken naar de uitstroom naar praktijkonderwijs, vso en voortijdig 
schoolverlaten in tabel 1.7 en figuur 17, is te zien dat leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften vaker zijn uitgestroomd naar het pro of het vso. De 
verschillen in uitstroom naar pro/vso tussen leerlingen met en zonder extra 
ondersteuningsbehoeften zijn het grootst bij leerlingen met jeugdbescherming en 
leerlingen met angst-/depressiemedicatie: van de leerlingen met jeugdbescherming 
stroomt 28.1% uit naar pro/vso, van de leerlingen zonder jeugdbescherming is dat 
4.8%. Voor leerlingen met en zonder angst-/depressiemedicatie zijn deze 
percentages 27.4% (wel) en 4.9% (niet). Alle verschillen tussen leerlingen met en 
zonder extra ondersteuningsbehoeften wat betreft uitstroom naar pro/vso zijn 
significant na correctie voor achtergrondkenmerken. Wanneer we kijken naar 
uitstroom naar het pro en vso afzonderlijk, valt op dat alle onderzochte groepen 
leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften significant vaker zijn uitgestroomd 
naar het vso na correctie voor achtergrondkenmerken. Echter, wat betreft pro zijn 
verschillen na correctie voor achtergrondkenmerken enkel significant voor leerlingen 
met LGF: leerlingen met LGF stromen minder vaak uit naar het pro dan leerlingen 
zonder LGF. Verder hebben leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften vaker 
voortijdig het onderwijs verlaten. Zo is bijvoorbeeld 11.3% van de leerlingen met 
angst-/depressiemedicatie voortijdig schoolverlater, tegenover 4.0% van de 
leerlingen zonder deze medicatie. Corrigerend voor achtergrondkenmerken zijn de 
verschillen significant, maar worden kleiner in omvang. 
 
Wanneer we kijken naar de achtergrondkenmerken van leerlingen, zien we dat 
leerlingen met laagopgeleide ouders en leerlingen met een niet-westerse 
migratieachtergrond vaker een klas over hebben gedaan, vaker van school zijn 
gewisseld, vaker zijn uitgestroomd naar het vso en het praktijkonderwijs en vaker 
voortijdig school hebben verlaten in vergelijking met leerlingen zonder laagopgeleide 
ouders en leerlingen zonder een niet-westerse migratieachtergrond. Deze verschillen 
zijn voor leerlingen met en zonder laagopgeleide ouders significant wanneer 
rekening wordt gehouden met achtergrondkenmerken. Voor leerlingen met en 
zonder een niet-westerse migratieachtergrond geldt dit ook, op twee uitzonderingen 
na. Voor leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond is het verschil in 
uitstroom naar pro niet significant na correctie voor achtergrondkenmerken en zijn 
zij juist minder vaak uitgestroomd naar het vso in vergelijking met leerlingen zonder 
niet-westerse migratieachtergrond. 
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Tabel 1.7: Regressiecoëfficiënten OLS analyses (gecorrigeerd voor geslacht, 
opleiding ouders, migratieachtergrond) 

 klas 
overgeda

an 

schoolwis
sel 

uitstroom 
PRO/VSO 

uitstroom 
PRO 

uitstroom 
VSO 

VSV 

angst/depressie 
medicatie 

0,099 * 0,039 0,167 * 0,001 0,172 * 0,062 * 
[0,000]  [0,006]  [0,000]  [0,844]  [0,000]  [0,000]  

N 207.513 207.513 207.513 207.513 207.513 201.579 
ADHD medicatie 0,057 * 0,031 * 0,065 * 0,002 0,065 * 0,017 * 

[0,000]  [0,000]  [0,000]  [0,001]  [0,000]  [0,000]  
N 207.513 207.513 207.513 207.513 207.513 201.579 
jeugdhulp 0,078 * 0,056 * 0,091 * 0,001 0,092 * 0,027 * 

[0,000]  [0,000]  [0,000]  [0,064]  [0,000]  [0,000]  
N 207.513 207.513 207.513 207.513 207.513 201.579 
jeugdbescherming 0,076 * 0,083 * 0,126 * -0,003 0,134 * 0,067 * 

[0,000]  [0,000]  [0,000]  [0,052]  [0,000]  [0,000]  
N 207.513 207.513 207.513 207.513 207.513 201.579 
LGF -0,005 -0,004 0,068 * -0,012 * 0,082 * 0,032 * 

[0,408]  [0,437]  [0,000]  [0,000]  [0,000]  [0,000]  
N 208.557 208.557 208.557 208.557 208.557 204.550 
laagopgeleide ouders 0,032 * 0,022 * 0,018 * 0,004 * 0,015 * 0,026 * 

[0,000]  [0,000]  [0,000]  [0,000]  [0,000]  [0,000]  
N 166.041 166.041 166.041 166.041 166.041 161.739 
niet-Westerse 
migratieachtergrond 

0,054 * 0,046 * -0,007 * 0,001 -0,007 * 0,008 * 
[0,000]  [0,000]  [0,000]  [0,216]  [0,000]  [0,000]  

N 207.513 207.513 207.513 207.513 207.513 201.579 
p-waarde in vierkante haken (* p < 0.00025) 

 
 
Figuur 16 Geobserveerde en geschatte percentages voor de 
schoolloopbaankenmerken (vo) van leerlingen met en zonder extra 
ondersteuningsbehoeften 
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Figuur 17 Geobserveerde en geschatte percentages voor de 
schoolloopbaankenmerken (vo) van leerlingen met en zonder extra 
ondersteuningsbehoeften 
 

 
 

4.2.5  Resultaten examens vo 
De resultaten voor de schoolloopbaanuitkomsten bij de eindexamens, waarin we 
leerlingen vanaf klas 3 volgen, laten zien dat leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften net zo vaak slagen voor het eerste eindexamen dat ze 
afleggen als leerlingen zonder een extra ondersteuningsbehoefte. Verschillen zijn 
minimaal en niet significant na correctie voor achtergrondkenmerken, met 
uitzondering van leerlingen met jeugdhulp. Leerlingen met jeugdhulp slagen vaker 
voor het eerste examen dat ze afleggen (93.6%) dan leerlingen zonder jeugdhulp 
(92.4%). Bij deze uitkomst is echter geen rekening gehouden met het niveau van 
het eindexamen. 
 
Wanneer gekeken wordt naar in hoeverre het eerste eindexamen gemaakt wordt op 
het niveau van het definitieve basisschooladvies, valt op dat leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften het eerste eindexamen vaker maken op een lager niveau 
dan hun definitieve basisschooladvies. Deze verschillen zijn relatief groot: zo doet 
31.3% van de leerlingen zonder jeugdhulp het eerste examen op een lager niveau 
dan het definitieve advies van de basisschool, bij leerlingen met jeugdhulp is dat 
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percentage 45.0%. Bij leerlingen met en zonder ADHD-medicatie is dit percentage 
42.6% voor leerlingen met, en 32.0% voor leerlingen zonder ADHD-medicatie. Ook 
zien we dat leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften het eerste eindexamen 
minder vaak op een hoger niveau maken dan hun definitieve basisschooladvies. Zo 
doet 13.5% van de leerlingen met angst-/depressiemedicatie het eerste eindexamen 
op een hoger niveau, vergeleken met 17.5% van de leerlingen zonder angst-
/depressiemedicatie. Dit is ook het geval voor 13.5% van de leerlingen met 
jeugdbescherming, tegenover 17.5% van de leerlingen zonder jeugdbescherming. 
Na correctie voor achtergrondkenmerken zijn alle verschillen significant, behalve 
voor leerlingen met LGF. 
 
Bij gediplomeerde opstroom zijn er in de meeste gevallen slechts kleine verschillen 
tussen leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoeften. Zo stromen 
leerlingen met LGF na het behalen van hun examen iets vaker door naar een hoger 
schoolniveau (7.2%) dan leerlingen zonder LGF (6.0%). Na correctie voor 
achtergrondkenmerken zijn enkel verschillen tussen leerlingen met en zonder LGF 
significant. 
 
Wanneer gekeken wordt naar de achtergrondkenmerken van leerlingen, zien we dat 
leerlingen met laagopgeleide ouders en leerlingen met een niet-westerse 
migratieachtergrond minder vaak slagen voor hun eerste examen in vergelijking met 
leerlingen zonder laagopgeleide ouders en leerlingen zonder een niet-westerse 
migratieachtergrond. Zo slaagt bijvoorbeeld 88.1% van de leerlingen met een niet-
westerse migratieachtergrond, tegenover 93.3% van de leerlingen zonder niet-
westerse migratiegrond. Na correctie voor achtergrondkenmerken zijn deze 
verschillen significant. Daarnaast doen leerlingen met laagopgeleide ouders hun 
eerste eindexamen vaker onder en minder vaak boven hun definitieve 
basisschooladvies, en stromen zij minder vaak door naar een hoger schoolniveau 
dan leerlingen zonder laagopgeleide ouders. Na correctie voor 
achtergrondkenmerken zijn deze verschillen significant. Voor leerlingen met een 
niet-westerse migratieachtergrond ligt dit omgekeerd: wanneer gecorrigeerd wordt 
voor achtergrondkenmerken maken zij hun eerste eindexamen minder vaak onder 
en vaker boven hun definitieve basisschooladvies dan leerlingen zonder niet-
westerse migratieachtergrond en stromen zij na het behalen van hun examen iets 
vaker door naar een hoger schoolniveau. 
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Tabel 1.8: Regressiecoëfficiënten OLS analyses (gecorrigeerd voor geslacht, 
opleiding ouders, migratieachtergrond) 

 geslaagd 
voor 

examen 

niveau 
examen op 

advies 

niveau 
examen 

onder 
advies 

niveau 
examen 
boven 
advies 

gediplomee
rde 

opstroom 

angst/depressie medicatie 0,019 -0,049 0,104 * -0,055 * -0,011 
[0,022]  [0,002]  [0,000]  [0,000]  [0,154]  

N 191.083 173.871 173.871 173.871 183.537 
ADHD medicatie 0,006 -0,052 * 0,088 * -0,036 * -0,003 

[0,026]  [0,000]  [0,000]  [0,000]  [0,187]  
N 191.083 173.871 173.871 173.871 183.537 
jeugdhulp 0,008 * -0,076 * 0,136 * -0,060 * -0,002 

[0,000]  [0,000]  [0,000]  [0,000]  [0,203]  
N 191.083 173.871 173.871 173.871 183.537 
jeugdbescherming -0,009 -0,042 0,084 * -0,041 * -0,007 

[0,198]  [0,002]  [0,000]  [0,000]  [0,283]  
N 191.083 173.871 173.871 173.871 183.537 
LGF 0,017 -0,042 * 0,058 * -0,015 0,018 * 

[0,001]  [0,000]  [0,000]  [0,073]  [0,000]  
N 187.564 166.750 166.750 166.750 179.930 
laagopgeleide ouders -0,011 * -0,018 * 0,047 * -0,029 * -0,013 * 

[0,000]  [0,000]  [0,000]  [0,000]  [0,000]  
N 148.412 134.632 134.632 134.632 142.383 
niet-Westerse 
migratieachtergrond 

-0,049 * -0,001 -0,026 * 0,027 * 0,020 * 
[0,000]  [0,710]  [0,000]  [0,000]  [0,000]  

N 191.083 173.871 173.871 173.871 183.537 
p-waarde in vierkante haken (* p < 0.00025) 
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Figuur 18 Geobserveerde en geschatte percentages voor de 
schoolloopbaankenmerken (vo-examen) van leerlingen met en zonder extra 
ondersteuningsbehoeften 
 

 
 
 
 
 
 

4.2.6  Resultaten overgang middelbare school naar vervolgonderwijs 
Bij de resultaten voor de schoolloopbanen van de middelbare school naar 
vervolgonderwijs is gekeken naar de onderwijspositie van leerlingen in het jaar 
nadat zij geslaagd Bij de resultaten voor de overgang van de middelbare school naar 
vervolgonderwijs is gekeken naar de onderwijspositie van leerlingen in het 
schooljaar nadat zij geslaagd zijn voor hun eindexamen. We hebben onderzocht of 
leerlingen in het jaar na hun eindexamen wel of niet zijn gestart met 
vervolgonderwijs in het vo (op een hoger niveau), mbo, hbo of wo, en of deze vorm 
van vervolgonderwijs aansluit op het behaalde eindexamen. 
 
De resultaten wat betreft het al dan niet starten met vervolgonderwijs laten zien dat 
de meeste onderzochte groepen leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften 
significant minder vaak zijn gestart met vervolgonderwijs dan leerlingen zonder 
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extra ondersteuningsbehoeften. Alleen voor leerlingen met jeugdbescherming is het 
verschil niet significant na correctie voor achtergrondkenmerken, bij een alpha van 
0.00025. De verschillen zijn het grootst voor leerlingen met angst-
/depressiemedicatie: de geobserveerde percentages laten zien dat 18.4% van de 
leerlingen met deze medicatie niet is gestart met vervolgonderwijs in het jaar 
volgend op hun hun eindexamen, ten opzichte van 8.9% van de leerlingen zonder 
deze medicatie. 
 
Voor de groep leerlingen die is gestart met vervolgonderwijs, werd gekeken of deze 
vorm aansluit op het niveau van hun behaalde eindexamen. Uit de resultaten komt 
naar voren dat leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften minder vaak starten 
met een vorm van vervolgonderwijs die aansluit bij het niveau van hun eindexamen 
dan leerlingen zonder extra ondersteuningsbehoeften. Na correctie voor 
achtergrondkenmerken, en rekening houdend met de hoeveelheid statistische tests 
die we uitvoeren, blijkt dit verschil alleen significant voor leerlingen met LGF. 
 
Wanneer we een onderscheid maken tussen starten met vervolgonderwijs onder en 
boven het niveau dat verwacht kan worden op basis van het van het eindexamen, 
zien we dat alle groepen leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften vaker met 
vervolgonderwijs onder hun eindexamenniveau starten dan leerlingen zonder extra 
ondersteuningsbehoeften. Met name leerlingen met LGF starten vaker met 
vervolgonderwijs onder niveau (14.8%) dan leerlingen zonder LGF (10.0%). De 
verschillen zijn statistisch significant, behalve voor leerlingen met 
jeugdbescherming. Voor het starten met een vorm van vervolgonderwijs die hoger is 
dan verwacht kan worden op basis van het examenniveau, zijn er geen significante 
verschillen tussen leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoeften. Het 
gaat hierbij enkel om leerlingen die geslaagd zijn voor hun vmbo-examen en 
vervolgens zijn gestart met vervolgonderwijs op een hoger niveau dan verwacht kan 
worden op basis van hun examenniveau, voornamelijk op het mbo. 
 
Kijkend naar achtergrondkenmerken van leerlingen valt op dat leerlingen zonder 
laagopgeleide ouders en leerlingen zonder een niet-westerse migratieachtergrond 
minder vaak zijn gestart met een vorm van vervolgonderwijs dan leerlingen met 
laagopgeleide ouders en leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond. 
Kijkend naar het starten met vervolgonderwijs onder of boven niveau, zien we dat 
verschillen tussen leerlingen met en zonder laagopgeleide ouders klein zijn. 
Daarentegen starten leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond juist 
minder vaak met een vervolgopleiding onder niveau (3.3%) dan leerlingen zonder 
een niet-westerse migratieachtergrond (8.6%). 
 
We hebben ook gekeken naar de verschillen tussen leerlingen met en zonder extra 
ondersteuningsbehoeften in het tweede jaar na hun eindexamen. Leerlingen kunnen 
in het jaar na hun eindexamen bijvoorbeeld een tussenjaar hebben genomen, 
voordat zij met een vorm van vervolgonderwijs zijn gestart. Uit de resultaten blijkt 
dat de verschillen na twee jaar iets minder groot worden, maar wel blijven bestaan: 
leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften starten minder vaak met 
vervolgonderwijs. Wanneer zij starten met vervolgonderwijs, is dit vaker op een 
lager niveau dan verwacht op basis van het eindexamen ten opzichte van leerlingen 
zonder extra ondersteuningsbehoeften. Na correctie voor achtergrondkenmerken 
zijn de meeste verschillen significant. De regressiecoëfficiënten, percentages en 
estimated means voor deze analyses staan in Appendix A. Bij onze analyses hebben 
we niet gekeken naar arbeidsmarktuitkomsten. 
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Tabel 1.9: Regressiecoëfficiënten OLS analyses (gecorrigeerd voor geslacht, 
opleiding ouders, migratieachtergrond) 

 geen 
vervolgonder

wijs na 
examen 

vervolgonder
wijs op 
niveau 

examen 

vervolgonder
wijs onder 

niveau 
examen 

vervolgonder
wijs boven 

niveau 
examen 

angst/depressie medicatie 0,084 * -0,024 0,020 0,004 
[0,000]  [0,013]  [0,006]  [0,593]  

N 182.302 166.014 166.014 166.014 
ADHD medicatie 0,014 * -0,012 0,016 * -0,003 

[0,000]  [0,002]  [0,000]  [0,215]  
N 182.302 166.014 166.014 166.014 
jeugdhulp 0,026 * -0,008 0,011 * -0,003 

[0,000]  [0,013]  [0,000]  [0,116]  
N 182.302 166.014 166.014 166.014 
jeugdbescherming 0,023 -0,018 0,025 -0,008 

[0,004]  [0,082]  [0,002]  [0,272]  
N 182.302 166.014 166.014 166.014 
LGF 0,021 * -0,030 * 0,034 * -0,003 

[0,000]  [0,000]  [0,000]  [0,536]  
N 171.548 161.040 161.040 161.040 
laagopgeleide ouders -0,011 * -0,009 * 0,017 * -0,008 * 

[0,000]  [0,000]  [0,000]  [0,000]  
N 136.756 124.145 124.145 124.145 
niet-Westerse 
migratieachtergrond 

-0,020 * 0,019 * -0,053 * 0,031 * 
[0,000]  [0,000]  [0,000]  [0,000]  

N 182.302 166.014 166.014 166.014 
p-waarde in vierkante haken (* p < 0.00025) 
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Figuur 19 Geobserveerde en geschatte percentages voor de 
schoolloopbaankenmerken (vo-vervolgonderwijs) van leerlingen met en 
zonder extra ondersteuningsbehoeften (directe doorstromers) 
 

 
 

4.2.7  Resultaten COVID-19 
Om te onderzoeken in hoeverre de verschillen tussen leerlingen met en zonder extra 
ondersteuningsbehoeften zijn toe- of afgenomen in het eerste jaar na corona, 
hebben we de verschillen tussen leerlingen met en zonder extra 
ondersteuningsbehoeften in de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 vergeleken. In 
tabel 1.10 en 1.11 en in figuur 20, 21 en 22 is te zien dat verschillen in blijven zitten 
en schoolwisselingen in het basisonderwijs ongeveer gelijk zijn gebleven, net als de 
verschillen in plaatsing in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs. Na 
correctie voor achtergrondkenmerken zijn deze verschillen niet significant. In het 
voortgezet onderwijs zijn de verschillen in zitten blijven en schoolwisselingen ook 
ongeveer gelijk gebleven en, na correctie voor achtergrondkenmerken, niet 
significant. Verder zijn verschillen tussen leerlingen met en zonder extra 
ondersteuningsbehoeften wat betreft hun definitieve basisschooladvies niet 
significant toe- of afgenomen in het eerste jaar na corona. 
 
In het eerste jaar na corona is het verschil in uitstroom naar s(b)o en vso/pro 
tussen leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoeften wel wat afgenomen. 
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In 2018-2019 was de uitstroom naar s(b)o bijvoorbeeld 4.5% voor leerlingen met 
extra ondersteuningsbehoeften en 0.5% voor leerlingen zonder extra 
ondersteuningsbehoeften, in 2019-2020 was dit 4.0% (wel) tegenover 0.5% (niet). 
Deze verschillen zijn significant na correctie voor achtergrondkenmerken. 
 
Tot slot is ook het verschil in slagen voor het eerste examen tussen leerlingen met 
en zonder extra ondersteuningsbehoeften afgenomen. In 2018-2019 slaagde 92.5% 
van de leerlingen met en 92.0% van de leerlingen zonder extra 
ondersteuningsbehoeften. In 2019-2020 was dit 98.5% (wel 
ondersteuningsbehoeften) tegenover 98.8% (geen ondersteuningsbehoeften). Dit 
verschil is significant na correctie voor achtergrondkenmerken. 
 
Tabel 1.10: Regressiecoëfficiënten OLS analyses in bao en bao-vo (gecorrigeerd 
voor geslacht, opleiding ouders, migratieachtergrond) 

 klas 
overge 
daan 

school 
wissel 

uitstroom 
S(B)O 

definitief 
advies 

plaatsin
g op 

advies 

plaatsin
g onder 
advies 

plaatsin
g boven 
advies 

lmeo 0,007 * 0,018 * 0,039 * -0,188 * -0,071 * 0,099 * -0,029 * 
[0,000]  [0,000]  [0,000]  [0,000]  [0,000]  [0,000]  [0,000]  

schooljaar 0,004 * -0,002 0,006 * -0,180 * 0,020 * 0,005 * -0,025 * 
[0,000]  [0,001]  [0,000]  [0,000]  [0,000]  [0,000]  [0,000]  

schooljaar x 
lmeo 

0,000 -0,002 -0,005 * 0,007 -0,003 -0,006 0,009 
[0,775]  [0,033]  [0,000]  [0,352]  [0,453]  [0,060]  [0,001]  

N 1.754.745 1.755.283 1.772.982 341.568 368.060 368.060 368.060 
p-waarde in vierkante haken (* p < 0.00025) 

 
Tabel 1.11: Regressiecoëfficiënten OLS analyses in vo (gecorrigeerd voor geslacht, 
opleiding ouders, migratieachtergrond) 

 klas 
overgedaan 

schoolwissel uitstroom 
PRO/VSO 

geslaagd 
voor examen 

lmeo 0,043 * 0,020 * 0,026 * 0,000 
[0,000]  [0,000]  [0,000]  [0,910]  

schooljaar -0,021 * 0,000 0,000 0,068 * 
[0,000]  [0,530]  [0,086]  [0,000]  

schooljaar x lmeo -0,002 -0,003 -0,003 * -0,007 * 
[0,074]  [0,013]  [0,000]  [0,000]  

N 1.457.010 1.497.565 1.483.235 387.307 
p-waarde in vierkante haken (* p < 0.00025) 

  



 Pagina 39 van 67 

 

Figuur 20 Geobserveerde en geschatte percentages voor de 
schoolloopbaankenmerken (bao en bao-vo) van leerlingen met en zonder 
extra ondersteuningsbehoeften (2018-2019 en 2019-2020) 
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Figuur 21 Geobserveerde en geschatte percentages voor het definitief 
basisschooladvies (bao-vo) van leerlingen met en zonder extra 
ondersteuningsbehoeften (2018-2019 en 2019-2020) 
 

 
 
Figuur 22 Geobserveerde en geschatte percentages voor de 
schoolloopbaankenmerken (vo) van leerlingen met en zonder extra 
ondersteuningsbehoeften (2018-2019 en 2019-2020) 
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4.3 Verschillen tussen jongens en meisjes 
We hebben onderzocht of de eerder gevonden verschillen in schoolloopbanen tussen 
leerlingen met en zonder een extra ondersteuningsbehoefte aanwezig zijn bij zowel 
jongens en meisjes. In de tabellen in Appendix B staan de resultaten van de 
regressieanalyses die apart zijn uitgevoerd voor jongens en meisjes. 
 
De resultaten laten zien dat zowel jongens als meisjes met extra 
ondersteuningsbehoeften in het basisonderwijs vaker een klas hebben overgedaan, 
zijn gewisseld van school en zijn uitgestroomd naar sbo of so dan leerlingen zonder 
extra ondersteuningsbehoeften. 
 
Bij de overgang van basis- naar middelbare school laten de resultaten zien dat zowel 
jongens als meisjes met extra ondersteuningsbehoeften vaker een lager toetsadvies, 
leerkrachtadvies en definitief advies hadden en dat ze vaker lager geplaatst zijn in 
leerjaar drie ten opzichte van hun definitief advies dan leerlingen zonder extra 
ondersteuningsbehoeften. 
 
Verder laten de resultaten zien dat zowel jongens als meisjes met extra 
ondersteuningsbehoeften vaker een klas hebben overgedaan, zijn gewisseld van 
school, zijn uitgestroomd naar praktijkonderwijs en vso en voortijdig school hebben 
verlaten dan leerlingen zonder extra ondersteuningsbehoeften. 
 
Ook bij het eindexamen is te zien dat dat zowel jongens als meisjes met extra 
ondersteuningsbehoeften vaker examen hebben gedaan op een lager niveau dan 
hun basisschooladvies dan leerlingen zonder extra ondersteuningsbehoeften. 
 
Tot slot laten de resultaten voor de overgang van de middelbare school naar 
vervolgonderwijs zien dat zowel jongens als meisjes met extra 
ondersteuningsbehoeften minder vaak zijn gestart met vervolgonderwijs na het 
slagen voor hun eindexamen dan leerlingen zonder extra ondersteuningsbehoeften. 
Daarnaast zijn jongens met extra ondersteuningsbehoeften vaker gestart met 
vervolgonderwijs op een lager niveau dan hun eindexamenniveau dan leerlingen 
zonder extra ondersteuningsbehoeften. 
 
We hebben de verschillen tussen jongens en meisjes niet vergeleken door middel 
van interactie-effecten. 
 

4.4 Verschillen tussen samenwerkingsverbanden 
We zijn nagegaan of de verschillen in schoolloopbanen tussen leerlingen met en 
zonder extra ondersteuningsbehoeften vergelijkbaar zijn tussen de verschillende 
samenwerkingsverbanden. Omdat ieder samenwerkingsverband eigen beleidskeuzes 
kan maken in de wijze waarop extra ondersteuning wordt ingericht, is het 
interessant om te onderzoeken in hoeverre de schoolloopbanen van leerlingen met 
en zonder extra ondersteuningsbehoeften zich anders ontwikkelen in de 
verschillende samenwerkingsverbanden. In de analyses is één overkoepelende 
variabele gemaakt voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, bestaande 
uit leerlingen met een OPP, angst-/depressiemedicatie, ADHD-medicatie, 
jeugdbescherming en jeugdhulp. Er is gekozen voor één variabele voor leerlingen 
met ondersteuningsbehoeften omdat dit een samenvattend beeld geeft van 
verschillen tussen samenwerkingsverbanden, in plaats van een beeld voor alle 
onderzochte groepen apart. De resultaten zijn vergelijkbaar wanneer we leerlingen 
met jeugdhulp, de grootste groep leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, 
niet meenemen in de analyses. 



 Pagina 42 van 67 

 

4.4.1  Resultaten basisschool 
De resultaten voor de schoolloopbaankenmerken tijdens de basisschool in figuur 23 
laten zien dat leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in alle 
samenwerkingsverbanden gemiddeld vaker blijven zitten dan leerlingen zonder extra 
ondersteuningsbehoeften. De verschilscores zijn voor de meeste 
samenwerkingsverbanden in dezelfde orde van grootte, met uitzondering van een 
aantal samenwerkingsverbanden waar de verschillen groter zijn. Voor schoolwissel is 
te zien dat verschillen tussen leerlingen met en zonder extra 
ondersteuningsbehoeften kleiner zijn. Enkele samenwerkingsverbanden springen 
eruit, waarbij de verschillen tussen leerlingen met en zonder extra 
ondersteuningsbehoeften groter zijn. Tot slot is te zien dat leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften in alle samenwerkingsverbanden vaker uitstromen naar 
speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs dan leerlingen zonder extra 
ondersteuningsbehoeften. Wel zijn de verschillen in sommige 
samenwerkingsverbanden groter dan in andere samenwerkingsverbanden. 
 
In figuur 1 in Appendix C staan voor elk samenwerkingsverband de geschatte 
gemiddelden en betrouwbaarheidsintervallen per uitkomst voor leerlingen met en 
zonder ondersteuningsbehoeften. Hiermee wordt zichtbaar welke 
samenwerkingsverbanden het sterkst afwijken van de gemiddelden over alle 
samenwerkingsverbanden heen. Ook is te zien in welke samenwerkingsverbanden 
de verschillen tussen leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoeften het 
grootst zijn. Hoewel sommige samenwerkingsverbanden op individuele uitkomsten 
grotere verschillen tussen leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoeften 
laten zien, laat geen van de samenwerkingsverbanden op alle drie de 
uitkomstmaten grote verschillen zien tussen leerlingen met en zonder extra 
ondersteuningsbehoeften. 
 
Figuur 23 Verschilscores voor de schoolloopbaankenmerken (bao) van 
leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoeften, per 
samenwerkingsverband 
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4.4.2  Resultaten overgang basisschool naar middelbare school 
Wat betreft schoolloopbanen in de overgang van de basisschool naar de middelbare 
school laat figuur 24 verschilscores zien voor adviezen. Het verschil in leerkracht-, 
toets- en definitief advies tussen leerlingen met en zonder extra 
ondersteuningsbehoeften is in de meeste samenwerkingsverbanden klein. Bij enkele 
samenwerkingsverbanden zijn de verschillen groter. Figuur 25 laat voor enkele 
samenwerkingsverbanden ook iets grotere verschillen zien tussen leerlingen met en 
zonder extra ondersteuningsbehoeften in de mate waarin hun toetsadvies hoger of 
lager ligt dan het leerkrachtadvies. Verder zijn verschillen tussen 
samenwerkingsverbanden relatief klein wat betreft herziening van advies: de 
percentages voor leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoeften liggen 
dicht bij elkaar. De reden dat er bij herziening van advies sommige 
samenwerkingsverbanden missen, is dat er in de groep van leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften minder dan 10 leerlingen zaten waarvan het advies werd 
herzien. 
 
Figuur 26 laat uitkomsten met betrekking tot plaatsing in het derde leerjaar zien. 
Verschillen tussen samenwerkingsverbanden wat betreft plaatsing boven, onder en 
op advies zijn relatief klein, met uitzondering van enkele samenwerkingsverbanden 
waar de verschillen groter zijn. Figuur 2, 3 en 4 in Appendix C laten voor elk 
afzonderlijk samenwerkingsverband de geschatte gemiddelden en 
betrouwbaarheidsintervallen zien voor leerlingen met en zonder 
ondersteuningsbehoeften. Hieruit blijkt dat verschillen tussen leerlingen met en 
zonder extra ondersteuningsbehoeften niet veel verschillen tussen 
samenwerkingsverbanden. Net als bij de resultaten van de basisschool lijken er 
geen samenwerkingsverbanden te zijn die op alle onderzochte uitkomsten in de 
overgang van de basisschool naar middelbare school ongunstiger presteren dan de 
rest. 
 
Figuur 24 Verschilscores voor de adviezen (bao-vo) van leerlingen met en 
zonder extra ondersteuningsbehoeften, per samenwerkingsverband 
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Figuur 25 Verschilscores voor de toets- ten opzichte van leerkrachtadviezen 
en herziening van het advies (bao-vo) van leerlingen met en zonder extra 
ondersteuningsbehoeften, per samenwerkingsverband 

 
 
Figuur 26 Verschilscores voor de plaatsing (bao-vo) van leerlingen met en 
zonder extra ondersteuningsbehoeften, per samenwerkingsverband 

 
 
 
 
 



 Pagina 45 van 67 

 

4.5 Robuustheidsanalyses 
In een aantal robuustheidsanalyses hebben we onderzocht of de resultaten 
vergelijkbaar blijven bij andere keuzes in het onderzoek. 
 
Voor de binaire en ordinale uitkomstenmaten met minder dan vijf categorieën zijn 
alle regressiemodellen ook geschat met, respectievelijk, logistische en ordinale 
regressiemodellen. We doen logistische regressies omdat we werken met veelal 
binaire uitkomstmaten. Logistische regressie modelleert die binariteit preciezer, dus 
hiermee we willen verifiëren dat de resultaten vergelijkbaar blijven bij logistische 
modellen. De uitkomsten van deze analyses zijn wat betreft de conclusies over of er 
een verschil is tussen leerlingen met en zonder een extra ondersteuningsbehoeften 
op een enkel model na gelijk en worden verder niet gerapporteerd. 
 
Daarnaast wordt onderzocht of de resultaten hetzelfde zijn als de analyses worden 
gedaan op basis van: 
• een definitie voor het hebben van een bepaald type extra 

ondersteuningsbehoefte in het kalenderjaar in plaats van het schooljaar (jan 
2015 t/m dec 2015 in plaats van aug 2015 t/m juli 2016; beschikbaar voor 
angst-/depressiemedicatie, ADHD-medicatie, jeugdhulp en jeugdbescherming) 

• een definitie voor extra ondersteuningsbehoeften in een eerder cohort dat voor 
langere tijd gevolgd kan worden (jan 2010 t/m dec 2010 in plaats van aug 
2015 t/m juli 2016; beschikbaar voor angst-/depressiemedicatie, ADHD-
medicatie en LGF) 

• een definitie voor extra ondersteuningsbehoeften op een bepaald moment 
gedurende meerdere jaren (jan 2010 t/m dec 2015 in plaats van aug 2015 t/m 
juli 2016; beschikbaar voor angst-/depressiemedicatie, ADHD-medicatie en 
LGF) 
 

In Appendix D staan tabellen met hierin de resultaten van de regressieanalyses voor 
deze verschillende definities van ondersteuningsbehoeften. In figuur D.1 t/m D.6 
worden de geobserveerde percentages en geschatte percentages (met 95% 
betrouwbaarheidsinterval) van leerlingen met en zonder extra 
ondersteuningsbehoeften voor de verschillende schoolloopbaankenmerken 
weergegeven. 
 
De resultaten voor extra ondersteuningsbehoeften in het kalenderjaar zijn 
grotendeels vergelijkbaar met de resultaten waarbij de definitie van extra 
ondersteuningsbehoeften wordt gebaseerd op een schooljaar. Tijdens de 
basisschooltijd zien we dat leerlingen met angst-/depressiemedicatie wel vaker 
blijven zitten. Bij de overgang van de bassischool naar de middelbare school zijn er 
geen verschillen in de resultaten. Tijdens de middelbare school zijn leerlingen met 
jeugdbescherming wel vaker uitgestroomd naar het praktijkonderwijs. Bij de 
overgang van de middelbare school naar het vervolgonderwijs hebben leerlingen 
met jeugdbescherming niet minder vaak examen gedaan boven hun advies en zijn 
leerlingen met ADHD-medicatie niet minder vaak gestart met vervolgonderwijs. 
 
De resultaten voor extra ondersteuningsbehoeften in een eerder cohort zijn 
grotendeels vergelijkbaar met de resultaten van het meer recente cohort. Tijdens de 
basisschooltijd zien we bij deze definitie dat leerlingen met ADHD-medicatie niet 
vaker zijn blijven zitten. Bij de overgang van de bassischool naar de middelbare 
school zien we dat leerlingen met ADHD-medicatie niet minder vaak boven het 
advies van hun basisschool zijn geplaatst. Tijdens de middelbare school hebben 
leerlingen met angst-/depressiemedicatie niet vaker een klas overgedaan of zijn ze 
van school gewisseld dan leerlingen zonder deze medicatie. Leerlingen met ADHD-
medicatie hebben wel vaker voortijdig school verlaten en leerlingen met LGF zijn 
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niet vaker blijven zitten. Bij de overgang van de middelbare school naar het 
vervolgonderwijs hebben zowel leerlingen met angst-/depressiemedicatie als 
leerlingen met LGF niet minder vaak examen gedaan boven hun advies. 
 
De resultaten voor extra ondersteuningsbehoeften in één van de schooljaren van de 
onderzochte schoolloopbaan zijn ook grotendeels vergelijkbaar met de resultaten 
waarbij alleen naar het eerste schooljaar wordt gekeken. Tijdens de basisschooltijd 
en bij de overgang van de basisschool naar de middelbare school zijn er geen 
verschillen in de resultaten. Tijdens de middelbare school zien we dat leerlingen met 
ADHD-medicatie wel vaker zijn uitgestroomd naar het praktijkonderwijs en wel 
vaker voortijdig schoolverlaters zijn. Bij de overgang van de middelbare school naar 
het vervolgonderwijs hebben zowel leerlingen met angst-/depressiemedicatie als 
leerlingen met LGF niet vaker examen gedaan onder hun advies en niet minder vaak 
examen gedaan boven hun advies. 
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5 Appendix 

5.1 A. Resultaten vo-vervolgonderwijs in het tweede jaar na eindexamen 
 
 
Tabel 1.12: Regressiecoëfficiënten OLS analyses (gecorrigeerd voor geslacht, 
opleiding ouders, migratieachtergrond) 

 geen 
vervolgonder

wijs na 
examen 

vervolgonder
wijs op 
niveau 

examen 

vervolgonder
wijs onder 

niveau 
examen 

vervolgonder
wijs boven 

niveau 
examen 

angst/depressie medicatie 0,044 * -0,026 0,024 0,003 
[0,000]  [0,003]  [0,001]  [0,636]  

N 182.302 176.094 176.094 176.094 
ADHD medicatie 0,004 -0,012 0,015 * -0,003 

[0,031]  [0,002]  [0,000]  [0,254]  
N 182.302 176.094 176.094 176.094 
jeugdhulp 0,012 * -0,008 0,011 * -0,003 

[0,000]  [0,008]  [0,000]  [0,150]  
N 182.302 176.094 176.094 176.094 
jeugdbescherming 0,018 -0,023 0,025 -0,004 

[0,001]  [0,030]  [0,002]  [0,553]  
N 182.302 176.094 176.094 176.094 
LGF 0,014 * -0,030 * 0,033 * -0,003 

[0,000]  [0,000]  [0,000]  [0,550]  
N 171.548 166.550 166.550 166.550 
laagopgeleide ouders 0,001 -0,008 0,015 * -0,008 * 

[0,314]  [0,000]  [0,000]  [0,000]  
N 136.756 132.240 132.240 132.240 
niet-Westerse 
migratieachtergrond 

-0,006 * 0,020 * -0,054 * 0,030 * 
[0,000]  [0,000]  [0,000]  [0,000]  

N 182.302 176.094 176.094 176.094 
p-waarde in vierkante haken (* p < 0.00025) 
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Figuur A.1 Geobserveerde en geschatte percentages voor de 
schoolloopbaankenmerken (vo-vervolgonderwijs) van leerlingen met en 
zonder extra ondersteuningsbehoeften (tweede jaar na eindexamen) 
 

 
 



 Pagina 49 van 67 

 

5.2 B. Verschillen tussen jongens en meisjes 

5.2.1  Resultaten basisschool 
Tabel 1.13: Regressiecoëfficiënten OLS analyses (bao) apart voor jongens 
(gecorrigeerd voor leerlinggewicht, opleiding ouders, migratieachtergrond) 

 klas 
overgedaan 

schoolwiss
el 

uitstroom 
S(B)O 

uitstroom 
SBO 

uitstroom 
SO 

OPP 0,158 * -0,019 0,287 * 0,131 * 0,155 * 
N 95.031 95.031 95.031 95.031 95.031 
angst/depressie medicatie 0,083 0,026 0,202 * 0,069 * 0,133 * 
N 95.031 95.031 95.031 95.031 95.031 
ADHD medicatie 0,166 * 0,007 0,281 * 0,163 * 0,119 * 
N 95.031 95.031 95.031 95.031 95.031 
jeugdhulp 0,129 * 0,042 * 0,205 * 0,116 * 0,089 * 
N 95.031 95.031 95.031 95.031 95.031 
jeugdbescherming 0,071 * 0,164 * 0,145 * 0,053 * 0,092 * 
N 95.031 95.031 95.031 95.031 95.031 
LGF 0,033 -0,055 * 0,317 * 0,067 * 0,250 * 
N 93.222 93.222 93.222 93.222 93.222 
* p < 0.00025 

 
 
Tabel 1.14: Regressiecoëfficiënten OLS analyses (bao) apart voor meisjes 
(gecorrigeerd voor leerlinggewicht, opleiding ouders, migratieachtergrond) 

 klas 
overgedaan 

schoolwiss
el 

uitstroom 
S(B)O 

uitstroom 
SBO 

uitstroom 
SO 

OPP 0,114 -0,091 0,290 * 0,121 * 0,169 * 
N 92.533 92.533 92.533 92.533 92.533 
angst/depressie medicatie 0,037 -0,076 0,192 * 0,065 * 0,127 * 
N 92.533 92.533 92.533 92.533 92.533 
ADHD medicatie 0,248 * 0,044 0,257 * 0,171 * 0,088 * 
N 92.533 92.533 92.533 92.533 92.533 
jeugdhulp 0,148 * 0,085 * 0,135 * 0,091 * 0,044 * 
N 92.533 92.533 92.533 92.533 92.533 
jeugdbescherming 0,088 * 0,156 * 0,110 * 0,063 * 0,047 * 
N 92.533 92.533 92.533 92.533 92.533 
LGF 0,132 * -0,068 * 0,349 * 0,079 * 0,270 * 
N 91.158 91.158 91.158 91.158 91.158 
* p < 0.00025 
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5.2.2  Resultaten overgang basisschool naar middelbare school 
Tabel 1.15: Regressiecoëfficiënten OLS analyses (bao-vo) apart voor jongens 
(gecorrigeerd voor leerlinggewicht, opleiding ouders, migratieachtergrond) 

 toetsadvi
es 

leerkracht
advies 

definitief 
advies 

plaatsing 
op advies 

plaatsing 
onder 
advies 

 plaatsing 
boven 
advies 

OPP -0,330 * -0,438 * -0,449 * 0,031 -0,036 0,005 
N 89.346 90.575 90.575 84.759 84.759 84.759 
angst/depressie 
medicatie 

-0,067 -0,099 -0,099 -0,046 0,047 -0,001 

N 89.346 90.575 90.575 84.759 84.759 84.759 
ADHD medicatie -0,114 * -0,159 * -0,155 * -0,044 * 0,064 * -0,020 * 
N 89.346 90.575 90.575 84.759 84.759 84.759 
jeugdhulp -0,191 * -0,187 * -0,188 * -0,025 * 0,023 * 0,001 
N 89.346 90.575 90.575 84.759 84.759 84.759 
jeugdbescherming -0,101 -0,125 * -0,121 * -0,027 0,037 -0,010 
N 89.346 90.575 90.575 84.759 84.759 84.759 
LGF -0,099 * -0,224 * -0,224 * -0,016 -0,004 0,020 
N 73.497 88.836 88.836 83.819 83.819 83.819 
* p < 0.00025 

 
Tabel 1.16: Regressiecoëfficiënten OLS analyses (bao-vo) apart voor jongens 
(gecorrigeerd voor leerlinggewicht, opleiding ouders, migratieachtergrond) 

 herziening 
advies 

toets gelijk 
aan 

leerkracht 

toets lager 
dan 

leerkracht 

toets hoger 
dan 

leerkracht 
OPP -0,017     0,016 -0,012     -0,005 
N 90.704 88.669 88.669 88.669 
angst/depressie medicatie 0,007     -0,040 0,028     0,011 
N 90.704 88.669 88.669 88.669 
ADHD medicatie 0,003     -0,039 * -0,003     0,042 * 
N 90.704 88.669 88.669 88.669 
jeugdhulp -0,003     -0,028 * 0,015     0,014 
N 90.704 88.669 88.669 88.669 
jeugdbescherming -0,009     0,027 -0,017     -0,010 
N 90.704 88.669 88.669 88.669 
* p < 0.00025 

 
Tabel 1.17: Regressiecoëfficiënten OLS analyses apart voor meisjes (gecorrigeerd 
voor leerlinggewicht, opleiding ouders, migratieachtergrond) 

 toetsadvi
es 

leerkracht
advies 

definitief 
advies 

plaatsing 
op advies 

plaatsing 
onder 
advies 

 plaatsing 
boven 
advies 

OPP -0,647 * -0,674 * -0,697 * -0,008 -0,029 0,036     
N 90.149 91.232 91.232 86.070 86.070 86.070 
angst/depressie 
medicatie 

-0,033 -0,063 -0,070 0,001 -0,016 0,016     

N 90.149 91.232 91.232 86.070 86.070 86.070 
ADHD medicatie -0,218 * -0,225 * -0,215 * -0,057 * 0,077 * -0,020     
N 90.149 91.232 91.232 86.070 86.070 86.070 
jeugdhulp -0,186 * -0,186 * -0,185 * -0,024 * 0,020 * 0,004     
N 90.149 91.232 91.232 86.070 86.070 86.070 
jeugdbescherming -0,130 * -0,158 * -0,161 * -0,031 0,062 * -0,030     
N 90.149 91.232 91.232 86.070 86.070 86.070 
LGF -0,317 * -0,412 * -0,411 * -0,023 -0,015 0,038     
N 74.197 89.397 89.397 84.836 84.836 84.836 
* p < 0.00025 
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Tabel 1.18: Regressiecoëfficiënten OLS analyses apart voor meisjes (gecorrigeerd 
voor leerlinggewicht, opleiding ouders, migratieachtergrond) 

 herziening 
advies 

toets gelijk 
aan 

leerkracht 

toets lager 
dan 

leerkracht 

toets hoger 
dan 

leerkracht 
OPP -0,033     0,005 0,031     -0,037     
N 91.323 89.596 89.596 89.596 
angst/depressie medicatie -0,003     0,020 -0,045     0,024     
N 91.323 89.596 89.596 89.596 
ADHD medicatie 0,005     -0,056 * 0,029     0,027     
N 91.323 89.596 89.596 89.596 
jeugdhulp -0,003     -0,034 * 0,017     0,018     
N 91.323 89.596 89.596 89.596 
jeugdbescherming -0,015     -0,018 -0,006     0,023     
N 91.323 89.596 89.596 89.596 
* p < 0.00025 

 
 

5.2.3  Resultaten middelbare school 
 
Tabel 1.19: Regressiecoëfficiënten OLS analyses (vo) apart voor jongens 
(gecorrigeerd voor geslacht, opleiding ouders, migratieachtergrond) 

 klas 
overgeda

an 

schoolwis
sel 

uitstroom 
PRO/VSO 

uitstroom 
PRO 

uitstroom 
VSO 

VSV 

angst/depressie 
medicatie 

0,086 * 0,011 0,199 * -0,002 0,205 * 0,055 * 

N 105.765 105.765 105.765 105.765 105.765 102.186 
ADHD medicatie 0,055 * 0,033 * 0,070 * 0,003 * 0,070 * 0,017 * 
N 105.765 105.765 105.765 105.765 105.765 102.186 
jeugdhulp 0,073 * 0,053 * 0,098 * 0,001 0,100 * 0,027 * 
N 105.765 105.765 105.765 105.765 105.765 102.186 
jeugdbescherming 0,075 * 0,062 * 0,136 * -0,005 0,149 * 0,073 * 
N 105.765 105.765 105.765 105.765 105.765 102.186 
LGF -0,012 -0,009 0,076 * -0,011 * 0,089 * 0,026 
N 105.744 105.744 105.744 105.744 105.744 103.272 
* p < 0.00025 
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Tabel 1.20: Regressiecoëfficiënten OLS analyses (vo) apart voor meisjes 
(gecorrigeerd voor geslacht, opleiding ouders, migratieachtergrond) 

 klas 
overgeda

an 

schoolwis
sel 

uitstroom 
PRO/VSO 

uitstroom 
PRO 

uitstroom 
VSO 

VSV 

angst/depressie 
medicatie 

0,114 * 0,067 0,139 * 0,002 0,144 * 0,068 * 

N 101.748 101.748 101.748 101.748 101.748 99.393 
ADHD medicatie 0,063 * 0,028 * 0,053 * 0,001 0,056 * 0,020 * 
N 101.748 101.748 101.748 101.748 101.748 99.393 
jeugdhulp 0,082 * 0,062 * 0,080 * 0,001 0,082 * 0,028 * 
N 101.748 101.748 101.748 101.748 101.748 99.393 
jeugdbescherming 0,071 * 0,102 * 0,118 * 0,000 0,123 * 0,062 * 
N 101.748 101.748 101.748 101.748 101.748 99.393 
LGF 0,020 0,018 0,051 * -0,013 * 0,063 * 0,069 * 
N 102.813 102.813 102.813 102.813 102.813 101.278 
* p < 0.00025 

 
Tabel 1.21: Regressiecoëfficiënten OLS analyses (vo-examen) apart voor jongens 
(gecorrigeerd voor opleiding ouders, migratieachtergrond) 

 geslaagd 
voor 

examen 

niveau 
examen op 

advies 

niveau 
examen 

onder 
advies 

niveau 
examen 

bovenadvie
s 

gediplomee
rde 

opstroom 

angst/depressie medicatie 0,015     -0,064 0,085 -0,021 -0,013     
N 95.520 86.121 86.121 86.121 92.036 
ADHD medicatie 0,000     -0,052 * 0,082 * -0,029 * -0,008     
N 95.520 86.121 86.121 86.121 92.036 
jeugdhulp 0,004     -0,091 * 0,140 * -0,050 * -0,001     
N 95.520 86.121 86.121 86.121 92.036 
jeugdbescherming 0,007     -0,046 0,092 * -0,045 0,004     
N 95.520 86.121 86.121 86.121 92.036 
LGF 0,020     -0,054 * 0,054 * 0,001 0,015     
N 94.044 83.007 83.007 83.007 90.526 
* p < 0.00025 

 
 
Tabel 1.22: Regressiecoëfficiënten OLS analyses (vo-examen) apart voor meisjes 
(gecorrigeerd voor opleiding ouders, migratieachtergrond) 

 geslaagd 
voor 

examen 

niveau 
examen op 

advies 

niveau 
examen 

onder 
advies 

niveau 
examen 

bovenadvie
s 

gediplomee
rde 

opstroom 

angst/depressie medicatie 0,020 -0,044 0,113 * -0,068 * -0,010     
N 95.563 87.750 87.750 87.750 91.501 
ADHD medicatie 0,025 * -0,051 * 0,101 * -0,049 * 0,008     
N 95.563 87.750 87.750 87.750 91.501 
jeugdhulp 0,013 * -0,062 * 0,131 * -0,068 * -0,005     
N 95.563 87.750 87.750 87.750 91.501 
jeugdbescherming -0,020 -0,043 0,079 * -0,036 -0,018     
N 95.563 87.750 87.750 87.750 91.501 
LGF 0,010 -0,008 0,068 -0,059 0,021     
N 93.520 83.743 83.743 83.743 89.404 
* p < 0.00025 
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5.2.4  Resultaten overgang middelbare school naar vervolgonderwijs 
Tabel 1.23: Regressiecoëfficiënten OLS analyses (vo-vervolgonderwijs) apart voor 
jongens (gecorrigeerd voor opleiding ouders, migratieachtergrond) 

 niet gestart 
met 

vervolgonder
wijs 

vervolgonder
wijs op 
niveau 

examen 

vervolgonder
wijs onder 

niveau 
examen 

vervolgonder
wijs boven 

niveau 
examen 

angst/depressie medicatie 0,062 * -0,029 0,017 0,012     
N 91.079 83.878 83.878 83.878 
ADHD medicatie 0,008 -0,013 0,020 * -0,007     
N 91.079 83.878 83.878 83.878 
jeugdhulp 0,018 * -0,010 0,016 * -0,007     
N 91.079 83.878 83.878 83.878 
jeugdbescherming 0,035 -0,026 0,040 -0,015     
N 91.079 83.878 83.878 83.878 
LGF 0,015 -0,034 * 0,038 * -0,002     
N 85.528 80.507 80.507 80.507 
* p < 0.00025 

 
Tabel 1.24: Regressiecoëfficiënten OLS analyses (vo-vervolgonderwijs) apart voor 
meisjes (gecorrigeerd voor opleiding ouders, migratieachtergrond) 

 niet gestart 
met 

vervolgopleid
ing 

vervolgopleid
ing op niveau 

examen 

vervolgopleid
ing onder 

niveau 
examen 

vervolgopleid
ing boven 

niveau 
examen 

angst/depressie medicatie 0,092 * -0,023     0,022     -0,001     
N 91.223 82.136 82.136 82.136 
ADHD medicatie 0,023 * -0,010     0,001     0,007     
N 91.223 82.136 82.136 82.136 
jeugdhulp 0,031 * -0,008     0,006     0,000     
N 91.223 82.136 82.136 82.136 
jeugdbescherming 0,013 -0,019     0,018     -0,005     
N 91.223 82.136 82.136 82.136 
LGF 0,033 -0,012     0,014     -0,004     
N 86.020 80.533 80.533 80.533 
* p < 0.00025 

 

5.3 C. Verschillen tussen samenwerkingsverbanden 

5.3.1  Resultaten basisschool 
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Figuur C.1 Geschatte percentages en betrouwbaarheidsintervallen voor de 
schoolloopbaankenmerken (bao) van leerlingen met en zonder extra 
ondersteuningsbehoeften, per samenwerkingsverband 
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5.3.2  Resultaten overgang basisschool naar middelbare school 
 
Figuur C.2 Geschatte percentages en betrouwbaarheidsintervallen voor 
adviezen (bao-vo) van leerlingen met en zonder extra 
ondersteuningsbehoeften, per samenwerkingsverband 
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Figuur C.3 Geschatte percentages en betrouwbaarheidsintervallen voor 
toets- ten opzichte van leerkrachtadvies en herziening (bao-vo) van 
leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoeften, per 
samenwerkingsverband 
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Figuur C.4 Geschatte percentages en betrouwbaarheidsintervallen voor 
plaatsing (vo) van leerlingen met en zonder extra 
ondersteuningsbehoeften, per samenwerkingsverband 
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5.4 D. Robuustheidsanalyses 

5.4.1  Resultaten basisschool 
Tabel 1.25: Regressiecoëfficiënten OLS analyses (bao) (gecorrigeerd voor geslacht, 
leerlinggewicht, opleiding ouders, migratieachtergrond) 

 klas 
overgedaan 

schoolwiss
el 

uitstroom 
S(B)O 

uitstroom 
SBO 

uitstroom 
SO 

angst/depressie medicatie 
2015 

0,096 * -0,003 0,134 * 0,058 * 0,076 * 

N 187.564 187.564 187.564 187.564 187.564 
angst/depressie medicatie 
2010 

0,052 -0,032 0,121 * 0,055 * 0,069 * 

N 199.274 199.274 199.274 199.274 199.274 
angst/depressie medicatie 
2010-2015 

0,045 * 0,000 0,161 * 0,054 * 0,108 * 

N 199.274 199.274 199.274 199.274 199.274 
ADHD medicatie 2015 0,193 * 0,016 0,308 * 0,182 * 0,127 * 
N 187.564 187.564 187.564 187.564 187.564 
ADHD medicatie 2010 0,177 * -0,006 0,308 * 0,162 * 0,146 * 
N 199.274 199.274 199.274 199.274 199.274 
ADHD medicatie 2010-
2015 

0,137 * 0,020 * 0,181 * 0,098 * 0,084 * 

N 199.274 199.274 199.274 199.274 199.274 
jeugdhulp 2015 0,110 * 0,049 * 0,187 * 0,106 * 0,081 * 
N 187.564 187.564 187.564 187.564 187.564 
jeugdbescherming 2015 0,079 * 0,141 * 0,122 * 0,061 * 0,062 * 
N 187.564 187.564 187.564 187.564 187.564 
LGF 2010 0,052 * -0,052 * 0,317 * 0,049 * 0,269 * 
N 199.274 199.274 199.274 199.274 199.274 
LGF 2010-2013 0,110 * -0,024 * 0,311 * 0,074 * 0,237 * 
N 199.274 199.274 199.274 199.274 199.274 
* p < 0.00025 
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Figuur D.1 Geobserveerde en geschatte percentages voor de 
schoolloopbaankenmerken (bao) van leerlingen met en zonder extra 
ondersteuningsbehoeften 
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5.4.2  Resultaten overgang basisschool naar middelbare school 
Tabel 1.26: Regressiecoëfficiënten OLS analyses (bao-vo) (gecorrigeerd voor 
geslacht, gewicht, opleiding ouders, migratieachtergrond) 

 toetsadvi
es 

leerkracht
advies 

definitief 
advies 

plaatsing 
op advies 

plaatsing 
onder 
advies 

 plaatsing 
boven 
advies 

angst/depressie 
medicatie 2015 

-0,028 -0,076 -0,071 -0,046 0,028 0,018 

N 179.495 181.807 181.807 170.829 170.829 170.829 
angst/depressie 
medicatie 2010 

-0,087 -0,148 -0,151 0,011 -0,019 0,008 

N 175.450 189.250 189.250 177.528 177.528 177.528 
angst/depressie 
medicatie 2010-2015 

-0,010 -0,107 * -0,105 * -0,015 -0,007 0,021 

N 175.450 189.250 189.250 177.528 177.528 177.528 
ADHD medicatie 2015 -0,162 * -0,170 * -0,168 * -0,048 * 0,072 * -0,025 * 
N 179.495 181.807 181.807 170.829 170.829 170.829 
ADHD medicatie 2010 -0,288 * -0,314 * -0,320 * -0,037 0,038 * -0,001 
N 175.450 189.250 189.250 177.528 177.528 177.528 
ADHD medicatie 2010-
2015 

-0,223 * -0,253 * -0,256 * -0,039 * 0,052 * -0,013 * 

N 175.450 189.250 189.250 177.528 177.528 177.528 
jeugdhulp 2015 -0,188 * -0,195 * -0,195 * -0,018 * 0,018 * 0,000 
N 179.495 181.807 181.807 170.829 170.829 170.829 
jeugdbescherming 
2015 

-0,088 * -0,126 * -0,128 * -0,018 0,047 * -0,028 

N 179.495 181.807 181.807 170.829 170.829 170.829 
LGF 2010 -0,176 * -0,291 * -0,301 * 0,026 -0,034 0,008 
N 175.450 189.250 189.250 177.528 177.528 177.528 
LGF 2010-2013 -0,183 * -0,287 * -0,298 * -0,004 -0,014 0,018 
N 175.450 189.250 189.250 177.528 177.528 177.528 
* p < 0.00025 
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Tabel 1.27: Regressiecoëfficiënten OLS analyses (bao-vo) (gecorrigeerd voor 
geslacht, gewicht, opleiding ouders, migratieachtergrond) 

 herziening 
advies 

toets gelijk 
aan 

leerkracht 

toets lager 
dan 

leerkracht 

toets hoger 
dan 

leerkracht 
angst/depressie medicatie 
2015 

0,005 -0,020 0,007     0,013 

N 182.027 178.265 178.265 178.265 
angst/depressie medicatie 
2010 

-0,002 0,014 -0,015     0,002 

N 189.133 173.729 173.729 173.729 
angst/depressie medicatie 
2010-2015 

0,003 -0,021 -0,010     0,031 

N 189.133 173.729 173.729 173.729 
ADHD medicatie 2015 0,000 -0,036 * 0,014     0,023 * 
N 182.027 178.265 178.265 178.265 
ADHD medicatie 2010 -0,012 0,022 0,006     -0,027 
N 189.133 173.729 173.729 173.729 
ADHD medicatie 2010-2015 -0,008 -0,026 * 0,015     0,012 
N 189.133 173.729 173.729 173.729 
jeugdhulp 2015 -0,003 -0,030 * 0,011     0,019 * 
N 182.027 178.265 178.265 178.265 
jeugdbescherming 2015 -0,012 0,009 -0,021     0,011 
N 182.027 178.265 178.265 178.265 
LGF 2010 -0,020 -0,024 -0,014     0,038 
N 189.133 173.729 173.729 173.729 
LGF 2010-2013 -0,020 * -0,023 0,009     0,015 
N 189.133 173.729 173.729 173.729 
* p < 0.00025 
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Figuur D.2 Geobserveerde en geschatte percentages voor de 
schoolloopbaankenmerken (bao-vo) van leerlingen met en zonder extra 
ondersteuningsbehoeften 
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Figuur D.3 Geobserveerde en geschatte percentages voor de 
schoolloopbaankenmerken (bao-vo) van leerlingen met en zonder extra 
ondersteuningsbehoeften 

 

5.4.3  Resultaten middelbare school 
Tabel 1.28: Regressiecoëfficiënten OLS analyses (vo) (gecorrigeerd voor geslacht, 
leerlinggewicht, opleiding ouders, migratieachtergrond) 

 klas 
overgeda

an 

schoolwis
sel 

uitstroom 
PRO/VSO 

uitstroom 
PRO 

uitstroom 
VSO 

VSV 

angst/depressie 
medicatie 2015 

0,098 * 0,006 0,148 * 0,005 0,147 * 0,038 * 

N 207.513 207.513 207.513 207.513 207.513 201.579 
angst/depressie 
medicatie 2010 

0,005 -0,042 0,047 * -0,001 0,048 * 0,037 

N 185.927 185.927 185.927 185.927 185.927 185.441 
angst/depressie 
medicatie 2010-2015 

0,137 * 0,043 * 0,129 * 0,000 0,130 * 0,128 * 

N 185.927 185.927 185.927 185.927 185.927 185.441 
ADHD medicatie 2015 0,053 * 0,024 * 0,062 * 0,003 * 0,062 * 0,016 * 
N 207.513 207.513 207.513 207.513 207.513 201.579 
ADHD medicatie 2010 0,051 * 0,028 * 0,047 * 0,000 0,049 * 0,081 * 
N 185.927 185.927 185.927 185.927 185.927 185.441 
ADHD medicatie 2010-
2015 

0,096 * 0,063 * 0,057 * 0,001 0,058 * 0,110 * 

N 185.927 185.927 185.927 185.927 185.927 185.441 
jeugdhulp 2015 0,057 * 0,038 * 0,078 * 0,002 * 0,079 * 0,023 * 
N 207.513 207.513 207.513 207.513 207.513 201.579 
jeugdbescherming 
2015 

0,070 * 0,075 * 0,111 * -0,001 0,116 * 0,056 * 

N 207.513 207.513 207.513 207.513 207.513 201.579 
LGF 2010 -0,024 -0,006 0,069 * -0,004 * 0,077 * 0,049 * 
N 185.927 185.927 185.927 185.927 185.927 185.441 
LGF 2010-2013 0,005 0,019 0,094 * -0,002 0,098 * 0,085 * 
N 185.927 185.927 185.927 185.927 185.927 185.441 
* p < 0.00025 
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Figuur D.4 Geobserveerde en geschatte percentages voor de 
schoolloopbaankenmerken (vo) van leerlingen met en zonder 
ondersteuningsbehoefte 
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Tabel 1.29: Regressiecoëfficiënten OLS analyses (vo-examen) (gecorrigeerd voor 
geslacht, opleiding ouders, migratieachtergrond) 

 geslaagd 
voor 

examen 

niveau 
examen op 

advies 

niveau 
examen 

onder 
advies 

niveau 
examen 

bovenadvie
s 

gediplomee
rde 

opstroom 

angst/depressie medicatie 
2015 

0,022 -0,065 0,116 * -0,052 * -0,007 

N 191.083 173.871 173.871 173.871 183.537 
angst/depressie medicatie 
2010 

0,017 -0,042 * 0,058 * -0,015 0,018 * 

N 187.564 166.750 166.750 166.750 179.930 
angst/depressie medicatie 
2010-2015 

-0,015 -0,036 0,019 0,017 0,001 

N 172.325 158.619 158.619 158.619 165.476 
ADHD medicatie 2015 0,006 -0,052 * 0,090 * -0,038 * -0,006 
N 191.083 173.871 173.871 173.871 183.537 
ADHD medicatie 2010 0,003 -0,042 * 0,090 * -0,048 * 0,000 
N 172.325 158.619 158.619 158.619 165.476 
ADHD medicatie 2010-
2015 

0,005 -0,056 * 0,089 * -0,033 * -0,006 

N 172.325 158.619 158.619 158.619 165.476 
jeugdhulp 2015 0,011 * -0,076 * 0,133 * -0,057 * -0,002 
N 191.083 173.871 173.871 173.871 183.537 
jeugdbescherming 2015 -0,008 -0,042 0,075 * -0,033 -0,006 
N 191.083 173.871 173.871 173.871 183.537 
LGF 2010 0,005 -0,080 * 0,126 * -0,046 * 0,001 
N 172.325 158.619 158.619 158.619 165.476 
LGF 2010-2013 0,014 -0,013 0,011 0,004 0,010 
N 172.325 158.619 158.619 158.619 165.476 
* p < 0.00025 
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Figuur D.5 Geobserveerde en geschatte percentages voor de 
schoolloopbaankenmerken (vo-examen) van leerlingen met en zonder extra 
ondersteuningsbehoeften 
 

 
 



 Pagina 67 van 67 

 

5.4.4  Resultaten overgang middelbare school naar vervolgonderwijs 
Tabel 1.30: Regressiecoëfficiënten OLS analyses (gecorrigeerd voor geslacht, 
opleiding ouders, migratieachtergrond) 

 geen 
vervolgonder

wijs na 
examen 

vervolgonder
wijs op 
niveau 

examen 

vervolgonder
wijs onder 

niveau 
examen 

vervolgonder
wijs boven 

niveau 
examen 

angst/depressie medicatie 
2015 

0,060 * -0,007     0,016 -0,009     

N 182.302 166.014 166.014 166.014 
ADHD medicatie 2015 0,006 -0,011     0,016 * -0,005     
N 182.302 166.014 166.014 166.014 
jeugdhulp 2015 0,029 * -0,011     0,012 * -0,001     
N 182.302 166.014 166.014 166.014 
jeugdbescherming 2015 0,018 -0,022     0,024 -0,004     
N 182.302 166.014 166.014 166.014 
p-waarde in vierkante haken (* p < 0.00025) 

 
 
Figuur D.6 Geobserveerde en geschatte percentages voor de 
schoolloopbaankenmerken (vo-vervolgonderwijs) van leerlingen met en 
zonder extra ondersteuningsbehoeften (directe doorstromers) 
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