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1 Inleiding 

 
Dit is het technische rapport dat ten grondslag ligt aan het hoofdstuk (voortgezet) 
speciaal onderwijs van De Staat van het Onderwijs 2022. In dit rapport vindt u de 
verantwoording van onderzoeksgegevens die zijn gebruikt bij analyses voor het 
(voortgezet) speciaal onderwijs. Er wordt gebruik gemaakt van zowel informatie die 
verzameld is door inspecteurs als van informatie uit secundaire databronnen. 
 
Dit rapport volgt zoveel mogelijk de paragraafindeling van het hoofdstuk uit De 
Staat van het Onderwijs. 
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3 Databronnen en definities 

In dit hoofdstuk worden de bronnen en definities beschreven die gebruikt zijn voor 
de analyses. 

3.1 Databronnen 

3.1.1  Leerlinggegevens  

3.1.1.1  DUO-BRON 
Vanuit DUO krijgt de Inspectie van het Onderwijs inschrijvingsbestanden (BRON) 
met o.a. leerlingaantallen, achtergrondkenmerken, en eindtoetsgegevens. Dit 
betreft de inschrijving van leerlingen op peildatum 1 oktober van het betreffende 
schooljaar. Voor de analyses worden altijd alleen de hoofdinschrijvingen 
meegenomen. 

3.1.1.2  Sectorstromen 
Om de leerlingen/studentenstromen tussen onderwijssoorten in opeenvolgende 
jaren in kaart te brengen heeft de Inspectie van het Onderwijs een 
sectorstromenbestand gemaakt. Hiervoor zijn de inschrijvingsbestanden van alle 
sectoren aan elkaar gekoppeld. Als een leerling/student in het zelfde jaar in 
meerdere bestanden voorkomen, dan geldt dat een diploma-inschrijving in hetzelfde 
jaar voor een inschrijving in andere sector gaat; en in het geval van meerdere 
diploma’s in het zelfde jaar of meerdere inschrijvingen in hetzelfde jaar geldt de 
volgorde: ho gaat voor mbo; vso voor mbo; (v)so voor vo; vo voor po. 

3.1.1.3  CBS 
Om de leerlinggegevens te verrijken zijn de BRON-data op individueel niveau 
gekoppeld aan CBS-gegevens. Hierdoor kan gebruikt gemaakt worden van het 
opleidingsniveau van de ouders van leerlingen. In sectie 3.2 komen de gebruikte 
definities aan bod. 

3.1.2  Toezicht op besturen 
Eens in de 4 jaar doen we als inspectie uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur en 
zijn scholen. Tijdens de onderzoeken bij besturen vinden meerdere activiteiten 
plaats. In elke sector geven inspecteurs oordelen op standaarden uit het 
waarderingskader, zoals kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur. Standaarden omvatten 
deugdelijkheidseisen en eigen aspecten van kwaliteit. Of een standaard als 
voldoende of onvoldoende wordt beoordeeld, is alleen gebaseerd op de vraag of het 
bestuur voldoet aan de deugdelijkheidseisen. Meer informatie en een overzicht van 
alle standaarden en de wijze van waardering vindt u op 
http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderzoekskaders. 

3.1.3  Schorsingen en verwijderingen 
Het aantal schorsingen en verwijderingen is berekend op basis van de meldingen die 
scholen hebben gedaan middels het Internet Schooldossier (ISD). Scholen zijn 
verplicht om verwijderingen en schorsingen langer dan een dag te melden bij de 
Inspectie van het Onderwijs via het ISD. 

3.1.4  Vertrouwensinspectie 
Bij de vertrouwensinspecteurs komen meldingen binnen over seksuele intimidatie en 
seksueel misbruik, psychisch en fysiek geweld, discriminatie en radicalisering. 
Iedereen kan een dergelijke melding doen. Meldingen die binnen deze 

http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderzoekskaders
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bovengenoemde categorieën vallen, kunnen voorgelegd worden aan de 
vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur kan adviseren in het traject naar 
het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. In De Staat van het 
Onderwijs doet de inspectie voor de verschillende sectoren verslag van het aantal 
aangemaakte dossiers. Voor meer informatie over de meldingen, zie 
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs/documente
n/publicaties/2021/11/24/meldingen-vertrouwensinspecteurs-in-het-onderwijs.-
schooljaar-2020-2021 

3.1.5  Vragenlijst opbrengstgegevens 
Elk jaar vult elke (v)so school een vragenlijst in ten behoeve van het in kaart 
brengen van de opbrengsten van de school. Hierin wordt onder andere aangegeven 
welk deel van de leerlingen op, onder of boven het ontwikkelingsperspectief 
uitstroomt. Ook geven scholen hierin aan welk deel van de leerlingen uit 
uitstroomprofiel dagbesteding naar verschillende vormen van dagbesteding 
(belevingsgerichte, activerende en arbeidsgerichte dagbesteding) uitstroomt. 

3.1.6  Staatsexamens 
De cijfers betreffende staatsexamens 2021 zijn overgenomen uit de 
Staatsexamenmonitor 2021, behorende bij de kamerbrief ‘Verbeteragenda 
Staatsexamen VO: op weg naar een toekomstbestendig staatsexamen’. De 
publicatie is te vinden op: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/11/15/staatsexamenmon
itor-2021. 

3.1.7  Uitstroom richting arbeidsmarkt 
Om de uitstroom van vso leerlingen (per uitstroomprofiel) naar de arbeidsmarkt in 
kaart te brengen wordt gebruik gemaakt van de jaarlijkse CBS publicatie 
Arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het voortgezet speciaal onderwijs en 
praktijkonderwijs. De publicatie van 2021 is te vinden op: https://www.cbs.nl/nl-
nl/maatwerk/2021/38/arbeidsmarktkenmerken-uitstromers-vso-en-pro-2013-2019. 

3.1.8  Ambulante begeleiding 
Er zijn ook leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften die niet naar het speciaal 
onderwijs gaan, maar die ambulante begeleiding ontvangen in het regulier 
onderwijs. Kengetallen hierover ontvangt de inspectie van Visio en Bartiméus 
(cluster 1) en Siméa (cluster 2). 

3.1.9  Monitor leskwaliteit 
In het schooljaar 2020-2021 voerde de inspectie een monitoronderzoek uit naar 
effectieve leskenmerken bij taal, rekenen en wereldoriëntatie in het so, in 
samenwerking met de Universiteit Twente. In dit technisch rapport worden een 
aantal van de resultaten uit dit onderzoek weergegeven. 

3.1.10  Monitoronderzoek onderwijsresultaten (OR1/OR2) 
In 2020-2021 voerde de inspectie een onderzoek uit naar hoe scholen voor 
voortgezet speciaal onderwijs zich verantwoorden over hun onderwijsresultaten (de 
standaard OR uit het onderzoekskader), op het gebied van de kernvakken (OR1) en 
op het gebied van sociale en maatschappelijke competenties (OR2). In dit technisch 
rapport worden een aantal van de resultaten uit dit onderzoek weergegeven. 

3.1.11  Evaluatie afwijking onderwijstijd 
 
In 2021 voerde de inspectie een evaluatie uit van de beleidsregel voor afwijking van 
het aantal verplichte onderwijsuren. Voor deze evaluatie zijn so-, po- en vo-scholen 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs/documenten/publicaties/2021/11/24/meldingen-vertrouwensinspecteurs-in-het-onderwijs.-schooljaar-2020-2021
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs/documenten/publicaties/2021/11/24/meldingen-vertrouwensinspecteurs-in-het-onderwijs.-schooljaar-2020-2021
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs/documenten/publicaties/2021/11/24/meldingen-vertrouwensinspecteurs-in-het-onderwijs.-schooljaar-2020-2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/11/15/staatsexamenmonitor-2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/11/15/staatsexamenmonitor-2021
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/38/arbeidsmarktkenmerken-uitstromers-vso-en-pro-2013-2019
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/38/arbeidsmarktkenmerken-uitstromers-vso-en-pro-2013-2019
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en -besturen bevraagd die tussen 1 augustus 2018 en 1 maart 2020 een aanvraag 
afwijking onderwijstijd hebben gedaan. In dit technisch rapport worden een aantal 
van de resultaten uit dit onderzoek weergegeven. 

3.2 Definities 

3.2.1  Algemeen 

3.2.1.1  Inschrijvingsjaar 
Het kalenderjaar waarin op teldatum 1 oktober unieke (hoofd)inschrijvingen worden 
geteld. 

3.2.2  Achtergrondgegevens leerling 

3.2.2.1  Geslacht 
Het geslacht van de leerling is weergegeven als jongen of meisje. 

3.2.2.2  Cluster 
In het speciaal onderwijs worden tegenwoordig drie clusters geregistreerd: cluster 1, 
voor blinde en slechtziende kinderen; cluster 2, voor dove, doofblinde en 
slechthorende kinderen of voor kinderen met ernstige spraak-taalmoeilijkheden; en 
overig (voormalig cluster 3 en 4), voor leerlingen met een lichamelijke beperking, 
een chronische ziekte, een verstandelijke beperking, een gedragsstoornis, 
ontwikkelingsstoornis, een psychiatrisch probleem of een ernstige meervoudige 
beperking. 

3.2.2.3  Ontwikkelingsperspectief 
Scholen in het (v)so zijn verplicht om voor iedere leerling een 
ontwikkelingsperspectief (OPP) op te stellen. In het OPP beschrijft de school de 
tussendoelen die een leerling kan halen en laat zien waar de school samen met de 
leerling naartoe werkt in soort en niveau van vervolgonderwijs. 

3.2.2.4  Uitstroomprofiel 
Er zijn drie richtingen in het voortgezet speciaal onderwijs. Deze richtingen heten 
uitstroomprofielen: uitstroomprofiel vervolgonderwijs, uitstroomprofiel 
arbeidsmarktgericht en uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Vso-scholen stellen voor 
elke leerling een ontwikkelingsperspectief op dat aansluit bij de 
uitstroombestemming. De leerling volgt het onderwijs in een bij die bestemming 
passend profiel. 

3.2.2.5  Eindtoets 
Sinds schooljaar 2019-2020 is het voor scholen in het so verplicht om bij leerlingen 
in het laatste leerjaar een eindtoets af te nemen. Een eindtoets geeft een advies 
naast het schooladvies voor het best passende brugklastype. Door de coronacrisis is 
de eindtoets in schooljaar 2019-2020 niet doorgegaan. 

3.2.2.6  Schooladvies voortgezet onderwijs: initieel 
Dit is het schooladvies dat basisschoolleerlingen krijgen, voordat de uitslag van de 
eindtoets bekend is. 

3.2.2.7  Schooladvies voortgezet onderwijs: definitief 
 
Dit is het schooladvies van basisschoolleerlingen na een eventuele herziening. Het is 
dus het advies waarmee leerlingen het voortgezet onderwijs instromen. Omdat er in 
schooljaar 2019-2020 geen eindtoets is afgenomen is het initiële advies niet herzien. 
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3.2.2.8  Toetsadvies 
Leerlingen maken aan het einde van de basisschoolperiode een eindtoets. Aan elke 
eindtoetsscore is door de toetsaanbieders een schooladvies voor het voortgezet 
onderwijs gekoppeld. Omdat er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets is 
afgenomen bestaat er voor dit jaar geen toetsadvies. 

3.2.2.9  In aanmerking voor herziening 
Wanneer het toetsadvies hoger is dan het initiële schooladvies, heeft een leerling 
recht op heroverweging van dit advies. In de tabellen wordt onderscheid gemaakt 
tussen heroverweging op basis van een half niveau of minstens een heel niveau. Het 
onderscheid tussen een half niveau of minstens een heel niveau verschil geeft een 
indicatie van de mate waarin het initiële advies afweek van het toetsadvies. 

3.2.2.10  Bijstelling advies 
Wanneer in de BRON-bestanden een herzien advies geregistreerd staat, wordt dit 
geteld als een leerling met een herzien advies. 

3.2.2.11  Ontheffing deelname eindtoets 
Sommige leerlingen hoeven de eindtoets niet te maken. Dit kan gelden voor: 
leerlingen die korter dan 4 jaar in Nederland zijn en het Nederlands onvoldoende 
beheersen; meervoudig gehandicapte kinderen die zeer moeilijk leren en zeer 
moeilijk lerende kinderen. Leerlingen met een ontheffing mogen de eindtoets wel 
maken. De Onderwijsinspectie laat de resultaten van leerlingen met een ontheffing 
buiten beschouwing bij de beoordeling van de eindresultaten. 
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4 Sectorspread 

In deze paragraaf wordt een korte toelichting gegeven op de sectorspread die aan 
het begin van het sectorhoofdstuk (voortgezet) speciaal onderwijs in de Staat van 
het Onderwijs 2022 is opgenomen. 
 
Een opmerking vooraf: alle gegevens over schooljaar 2021-2022 zijn gebaseerd op 
voorlopige inschrijvingsgegevens. 

4.1 Kengetallen 
De cijfers met betrekking tot het totaal aantal so en vso scholen zijn gebaseerd op 
de opendata oordelen bestanden van de Inspectie van het Onderwijs. De aantallen 
leerlingen so en vso (in totaal en opgesplitst naar cluster) zijn afkomstig uit 
inschrijvingsgegevens en worden besproken in paragraaf 5.5. Voor de oordelen op 
bestuursniveau is uitgegaan van de meest recente oordelen in de vierjaarscyclus 
2017-2021, deze worden besproken in paragraaf 7.1.1. Het aantal besturen verwijst 
naar het totaal aantal besturen die actief zijn in de sector (v)so. Het maakt daarbij 
niet uit of (v)so of een andere sector hier de leidende sector is. 

4.2 Financiële gegevens 
Informatie over de financiële gegevens wordt gerapporteerd in het technisch rapport 
financiële kwaliteit (IvhO, 2022). 

4.3 Schooladvies en toetsadvies 
Cijfers rondom advisering (schooladvies en advies op basis van de eindtoets) 
worden besproken in paragraaf 5.1.3. 

4.4 Switch 
Bij switch wordt weergegeven hoeveel leerlingen er jaarlijks switchen van (v)so naar 
regulier onderwijs. Dit wordt besproken in paragraaf 5.4. 
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5 De leerling 

5.1 Elke leerling verlaat het onderwijs geletterd en gecijferd 

5.1.1  Uitstroom ten opzichte van ontwikkelingsperspectief 

5.1.1.1  Speciaal onderwijs 
 
Tabel 5.1 geeft weer welk aandeel van de leerlingen in het so op het niveau van zijn 
of haar ontwikkelingsperspectief is uitgestroomd volgens schoolleiders. Over de 
jaren heen zien we dat 83-86 procent van de leerlingen op zijn/haar 
ontwikkelingsperspectief uitstroomt en 8 à 9 procent eronder. Na schooljaar 2017-
2018 is een daling te zien in het totaal aantal leerlingen waarover de vragenlijst is 
ingevuld door schoolleiders. Mogelijk komt dit doordat vanaf schooljaar 2018-2019 
de vraag naar uitstroom ten opzichte van ontwikkelingsperspectief is aangepast, 
waarbij in de vraagstelling expliciet is toegevoegd dat het om einduitstroom gaat. In 
eerdere jaren hebben schoolleiders deze vraag mogelijk ingevuld voor alle 
uitstromers, ook tussentijdse uitstromers. 
 
Tabel 5.1: Uitstroom ten opzichte van ontwikkelingsperspectief (OPP) so, in 
percentages 

  2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021 
Onder OPP 8,2     8,9     8,4     9,0     8,1     
Op OPP 85,9     83,6     85,3     83,4     84,5     
Boven OPP 5,9     7,5     6,4     7,6     7,4     
Aantal leerlingen (OPP 
bekend) 

6.901 6.659 5.692 5.604 5.532 

Onbekend OPP 5,1     7,5     3,6     4,5     3,1     
Aantal leerlingen totaal 
(inclusief OPP onbekend) 

7.271 7.197 5.902 5.868 5.709 

Aantal scholen 291     290     282     286     302     
 

5.1.1.2  Voortgezet speciaal onderwijs 
 
Tabel 5.2 laat zien welk aandeel van de leerlingen in het vso op het niveau van zijn 
of haar ontwikkelingsperspectief is uitgestroomd volgens schoolleiders. 75-79 
procent van de leerlingen stroomt op zijn/haar ontwikkelingsperspectief uit. Er is 
een toename te zien in het aandeel leerlingen dat onder zijn/haar 
ontwikkelingsperspectief uitstroomt. In 2020-2021 stroomde 17,1 procent onder 
zijn/haar ontwikkelingsperspectief uit, in 2016-2017 was dat nog 13,2 procent. Net 
als bij het so is na schooljaar 2017-2018 een daling te zien in het totaal aantal 
leerlingen waarover de vragenlijst is ingevuld door schoolleiders. Ook hier geldt dat 
dit te maken kan hebben met de eerder genoemde aanpassing in de vraagstelling. 
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Tabel 5.2: Uitstroom ten opzichte van ontwikkelingsperspectief (OPP) vso, in 
percentages 

  2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021 
Onder OPP 13,2     14,7     14,8     16,6     17,1     
Op OPP 79,1     77,9     77,1     75,9     75,2     
Boven OPP 7,7     7,5     8,1     7,5     7,7     
Aantal leerlingen (OPP 
bekend) 

9.493 9.938 8.728 8.603 8.454 

Onbekend OPP 5,3     4,4     4,1     3,4     4,4     
Aantal leerlingen totaal 
(inclusief OPP onbekend) 

10.023 10.392 9.101 8.905 8.842 

Aantal scholen 293     301     300     302     304     

5.1.2  Eindtoets 
 
Sinds schooljaar 2019-2020 is het voor scholen in het so verplicht om een eindtoets 
af te nemen. Door de coronacrisis is de eindtoets in schooljaar 2019-2020 niet 
doorgegaan, daarom is schooljaar 2020-2021 het eerste jaar waarover we gegevens 
over de eindtoets hebben. Omdat dit het eerste jaar is dat scholen de eindtoets 
afnemen, en we daardoor nog weinig weten over de betrouwbaarheid van de 
aangeleverde gegevens, moeten de resultaten hierover voorzichtig geïnterpreteerd 
worden. 

5.1.2.1  Deelname eindtoets 
 
Tabel 5.3 laat zien hoeveel leerlingen in het so de eindtoets gemaakt hebben en 
hoeveel leerlingen een ontheven waren van deelname aan de eindtoets, maar toch 
hebben deelgenomen. In totaal hebben 2.813 so-leerlingen de eindtoets gemaakt, 
waarvan 7 leerlingen met een ontheffing. In de hierna volgende tabellen zijn alleen 
de leerlingen zónder ontheffing meegenomen. 
 
Tabel 5.3: Aantal deelnemende leerlingen aan de eindtoets, naar wel of geen 
ontheffing 

  2021 
% n 

Geen ontheffing & deelgenomen 99,8 2.806 
Ontheffing & deelgenomen 0,2 7 
Totaal 100 2.813 
Voorlopige gegevens 

 
Scholen kunnen verschillende typen eindtoetsen afnemen. Tabel 5.4 laat de 
deelnamepercentages van leerlingen zien per type eindtoets. In Tabel 5.5 wordt dit 
onderverdeeld naar cluster. Tabel 5.6 laat de deelnamepercentages op schoolniveau 
zien. ROUTE 8 is de meest gebruikte eindtoets in het so in 2021, met uitzondering 
van cluster 1 leerlingen, die uitsluitend de Cito/CET maakten. 
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Tabel 5.4: Deelname aan verschillende eindtoetsen, op leerlingniveau, toetsjaar 
2021 

  2021 
% n 

AMN 5,3 150 
Cito/CET 21,2 594 
Dia 2,3 65 
IEP 16,0 450 
ROUTE 8 55,1 1.547 
Totaal 100 2.806 
Alleen leerlingen zonder ontheffing zijn meegenomen  
Voorlopige gegevens 

 
Tabel 5.5: Deelname aan verschillende eindtoetsen, naar cluster, toetsjaar 2021 

  2021 
% n 

Cluster 1 Cito/CET 100 28 
Totaal 100 28 

Cluster 2 IEP 6,9 35 
ROUTE 8 93,1 474 
Totaal 100 509 

Cluster overig AMN 6,6 150 
Cito/CET 24,9 566 

Dia 2,9 65 
IEP 18,3 415 

ROUTE 8 47,3 1.073 
Totaal 100 2.269 

Alleen leerlingen zonder ontheffing zijn meegenomen  
Voorlopige gegevens 

 
Tabel 5.6: Deelname aan verschillende eindtoetsen, op schoolniveau, toetsjaar 
2021 

  2021 
% n 

AMN 6,6 13 
Cito/CET 20,4 40 
Dia 3,6 7 
IEP 12,2 24 
ROUTE 8 57,1 112 
Totaal 100 196 
Voorlopige gegevens 

5.1.3  Advisering 
 
Bij de invoering van de verplichte eindtoets in het so werd het voor scholen ook 
verplicht om alle schoolverlaters een advies voor voortgezet onderwijs te geven, op 
basis van de eigen inschatting van de school. Scholen kunnen zowel een enkel 
advies geven (bv. ‘vmbo’) als een dubbel advies (bv. ‘vmbo-b/vmbo-k’). Tabel 5.7 
laat de initiële afgegeven adviezen van de school zien, voor schooljaar 2019-2020 
en 2020-2021. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat hier ook de leerlingen bij 
zitten die de eindtoets niet gemaakt hebben, bijvoorbeeld omdat zij een ontheffing 
hadden. De tabel laat een stijging zien van het aantal leerlingen voor wie een 
schooladvies geregistreerd is. Op basis van deze gegevens is niet te zeggen of deze 
stijging veroorzaakt is doordat scholen dit beter zijn gaan registreren of doordat de 
eindtoets niet doorging in 2020 en er daarom minder adviezen geregistreerd zijn. 
Rond de 40 procent van de schoolverlaters krijgt het advies vso (dagbesteding of 



 Pagina 13 van 53 

 

arbeid). Binnen de groep leerlingen die een advies voor vervolgonderwijs krijgen, is 
vmbo-b het vaakst gegeven advies. 
 
Tabel 5.7: Initiële schooladviezen 

  2019-2020  2020-2021 
% n % n 

Vso 36,6 1.458 43,0 2.006 
Praktijkonderwijs 14,1 563 12,9 602 
Vmbo-b 16,7 665 15,5 723 
Vmbo-b/vmbo-k 6,6 264 5,2 243 
Vmbo-k 8,5 339 7,4 346 
Vmbo-k/vmbo-g/t 1,8 73 1,6 77 
Vmbo-g/t 8,7 349 8,1 378 
Vmbo-g/t/havo 1,7 66 1,5 71 
Havo 3,6 142 2,9 135 
Havo/vwo 1,0 41 1,0 48 
Vwo 0,7 29 0,8 39 
Totaal 100 3.989 100 4.668 
Laatste jaar zijn voorlopige gegevens 

 
Bovenop het schooladvies geeft de eindtoets ook een indicatie van het niveau dat 
leerlingen in het voortgezet onderwijs aan kunnen. Toetsadviezen zijn altijd dubbele 
adviezen (bijvoorbeeld havo/vwo), met uitzondering van het advies vwo. Tabel 5.8 
laat de adviezen op basis van de resultaten op de eindtoets zien. Het advies wat het 
meest gegeven wordt op basis van de eindtoets is vmbo-b/vmbo-k. Bijna 35 procent 
van de leerlingen die de eindtoets gemaakt heeft krijgt dit advies. Daarna volgen 
praktijkonderwijs/vmbo-b (31 procent) en vmbo-k/vmbo-g/t (20 procent). 
 
Tabel 5.8: Adviezen o.b.v. de eindtoets, toetsjaar 2021 

 Totaal 
% n 

Praktijkonderwijs/vmbo-b 30,7 861 
Vmbo-b/vmbo-k 34,6 970 
Vmbo-k/vmbo-g/t 20,4 573 
Vmbo-g/t/havo 8,9 249 
Havo/vwo 3,6 101 
Vwo 1,9 52 
Totaal 100 2.806 
Alleen leerlingen zonder ontheffing zijn meegenomen  
Voorlopige gegevens 

 
Als het toetsadvies hoger is dan het initiële advies, komt een leerling in aanmerking 
voor bijstelling van het advies. Omdat scholen enkele adviezen kunnen geven en het 
toetsadvies altijd dubbel is, kan er verschil zijn van een half niveau, een heel 
niveau, of meer. Een voorbeeld: wanneer een schooladvies vmbo-b is en het 
toetsadvies vmbo-b/vmbo-k, dan spreken we van een half niveau verschil; wanneer 
het schooladvies vmbo-b/vmbo-k is en het toetsadvies vmbo-k/vmbo-(g)t spreken 
we van een heel niveau verschil. In Tabel 5.9 is per toetsadvies weergegeven of het 
schooladvies lager, hoger, of gelijk was. Dit laat zien dat over alle niveaus heen, het 
toetsadvies regelmatig hoger of lager is dan het schooladvies. In de totale groep 
was bij een kwart van de leerlingen het toetsadvies gelijk aan het schooladvies. Het 
komt vaker voor dat het schooladvies lager uitvalt dan het toetsadvies, dan hoger. 
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Tabel 5.9: Verschil tussen schooladvies en toetsadvies, uitgesplitst naar 
toetsadvies, toetsjaar 2021 

 Totaal 
% n 

Praktijkonderwijs/vmbo-b Gelijk 54,7 345 
Hoger schooladvies met half niveau 33,8 213 
Hoger schooladvies met minstens 

een heel niveau 
11,6 73 

Totaal 100 631 
Vmbo-b/vmbo-k Lager schooladvies met minstens 

een heel niveau 
10,6 89 

Lager schooladvies met half niveau 43,9 369 
Gelijk 14,3 120 

Hoger schooladvies met half niveau 17,7 149 
Hoger schooladvies met minstens 

een heel niveau 
13,5 113 

Totaal 100 840 
Vmbo-k/vmbo-g/t Lager schooladvies met minstens 

een heel niveau 
28,1 143 

Lager schooladvies met half niveau 23,8 121 
Gelijk 7,1 36 

Hoger schooladvies met half niveau 30,1 153 
Hoger schooladvies met minstens 

een heel niveau 
10,8 55 

Totaal 100 508 
Vmbo-g/t/havo Lager schooladvies met minstens 

een heel niveau 
20,8 47 

Lager schooladvies met half niveau 34,1 77 
Gelijk 14,6 33 

Hoger schooladvies met half niveau 23,0 52 
Hoger schooladvies met minstens 

een heel niveau 
7,5 17 

Totaal 100 226 
Havo/vwo Lager schooladvies met minstens 

een heel niveau 
34,4 33 

Lager schooladvies met half niveau 33,3 32 
Gelijk 20,8 20 

Hoger schooladvies met half niveau 11,5 11 
Totaal 100 96 

Vwo Lager schooladvies met minstens 
een heel niveau 

47,9 23 

Lager schooladvies met half niveau 16,7 8 
Gelijk 35,4 17 
Totaal 100 48 

Totaal Lager schooladvies met minstens 
een heel niveau 

14,3 335 

Lager schooladvies met half niveau 25,8 607 
Gelijk 24,3 571 

Hoger schooladvies met half niveau 24,6 578 
Hoger schooladvies met minstens 

een heel niveau 
11,0 258 

Totaal 100 2.349 
Het laagst mogelijke advies op de eindtoets is 'praktijkonderwijs/vmbo-b' en het hoogst 
mogelijke advies 'vwo'  
Leerlingen die als initieel schooladvies 'vso (dagbesteding of arbeid)' kregen, zijn niet 
meegenomen  
Alleen leerlingen zonder ontheffing zijn meegenomen  
Voorlopige gegevens 
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Tabel 5.10 laat zien of er sprake was van bijstelling van de initiële adviezen. De 
tabel laat zien dat de initiële adviezen meestal niet herzien worden. Herziening komt 
vaker voor wanneer er sprake is van minstens een heel niveau verschil tussen 
schooladvies en toetsadvies (19,4 procent) dan wanneer er sprake is van een half 
niveau verschil (4 procent). 
 
Tabel 5.10: Aandeel leerlingen waarbij het initiële advies bijgesteld is, toetsjaar 
2021 

 Totaal 
% n 

Heroverweging i.v.m. half niveau 
verschil 

Niet herzien 96,0 583 
Wel herzien 4,0 24 

Totaal 100 607 
Heroverweging i.v.m. minstens een 
heel niveau verschil 

Niet herzien 80,6 270 
Wel herzien 19,4 65 

Totaal 100 335 
Alleen leerlingen zonder ontheffing zijn meegenomen  
Voorlopige gegevens 

5.1.4  Examens in het voortgezet speciaal onderwijs  
 
Elk jaar doet een deel van de leerlingen op het vso examen. Dit kan via drie routes. 
Sinds 2013 zijn er enkele vso scholen met een eigen examenlicentie die zelf het 
examen mogen afnemen. Daarnaast kan een vso school leerlingen in staat stellen 
om als extraneus examen te doen aan een reguliere vo school, of om staatsexamen 
te doen. 
 
Tabel 5.11 geeft het aantal leerlingen weer dat in 2020-2021 examen deed, naar 
type examen. Het grootste deel van de leerlingen deed examen via een 
staatsexamen. 
 
Tabel 5.11: Aantal leerlingen naar type examen 

 2020-2021 
Eigen examenlicentie 94 
Extraneus 741 
Staatsexamen (deelcertificaat) 2.144 
Staatsexamen (diploma) 1.591 
 
Tabel 5.12 laat het aantal scholen zien waarbij leerlingen op hun eigen school 
examen deden en die waarbij leerlingen op een vo school als extraneus examen 
deden, vanaf schooljaar 2016-2017 tot en met 2020-2021. Belangrijk hierbij is dat 
het bij extraneus-examens gaat om het aantal scholen die hier gebruik van hebben 
gemaakt, dat wil zeggen, minstens één kandidaat van hun school heeft als 
extraneus examen gedaan. Mogelijk zijn er scholen die een extraneusregeling 
hebben, waar geen leerling gebruik van heeft gemaakt. 
 
Tabel 5.12: Aantal vso scholen die leerlingen op hun eigen school examen hebben 
laten doen, of dit via een extraneus regeling op een reguliere vo school hebben 
laten doen 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Eigen exlicentie 0 3 3 3 4 
Extraneus 49 44 41 41 40 
Totaal 49 47 44 44 44 
Laatste jaar zijn voorlopige gegevens 
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5.1.4.1  Vso scholen met een eigen examenlicentie 
 
Tabel 5.13 geeft het aantal leerlingen weer die de afgelopen vier jaar examen deden 
op een vso school met een eigen examenlicentie, uitgesplitst naar afdeling. Vorig 
jaar hebben 94 kandidaten examen gedaan op een vso school met een eigen 
examenlicentie. De meerderheid daarvan deed examen op vmbo-gt niveau. 
 
Tabel 5.13: Aantal examenkandidaten op een vso school met eigen examenlicentie, 
naar afdeling 

  2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021 
Vmbo-b 11 4 9 8 
Vmbo-k 7 11 15 13 
Vmbo-g/t 26 33 26 58 
Havo 14 10 13 15 
Vwo 0 0 0 0 
Totaal 58 58 63 94 
Laatste jaar zijn voorlopige gegevens 

 
Tabel 5.14 laat het percentage geslaagde en gezakte examenkandidaten zien op 
vso-scholen met eigen examenlicentie. Hierin is geen uitsplitsing gemaakt naar 
afdeling vanwege te lage aantallen. Ook zijn ter vergelijking de slagingspercentages 
in het regulier vo weergegeven voor schooljaar 2020-2021. Hierbij is belangrijk te 
vermelden dat in 2019-2020 er geen centraal examen was vanwege de coronacrisis 
en dat leerlingen in 2020-2021 één vak mochten wegstrepen (buiten de kernvakken 
Nederlands, Engels en wiskunde), welke niet meetelde in het eindcijfer. Het 
slagingspercentage onder vso leerlingen die examen deden op een school met een 
eigen examenlicentie ligt net wat hoger (97,9 procent) dan onder leerlingen in het 
regulier voortgezet onderwijs (94,9 procent) 
 
Tabel 5.14: Percentage geslaagde examenkandidaten op een vso school met eigen 
examenlicentie 

  2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021 Vo (regulier)  
2020-2021 

Geslaagd 82,8 94,8 100,0 97,9 94,9     
Gezakt 17,2 5,2 0,0 2,1 5,1     
Totaal 58 58 63 94 186.269 
In 2020 zijn er geen eindexamens gedaan door de coronacrisis 
In 2021 mochten leerlingen een vak wegstrepen 
Laatste jaar zijn voorlopige gegevens 

 

5.1.4.2  Extraneus examen 
 
Tabel 5.15 laat het aantal extraneus examenkandidaten zien, uitgesplitst naar 
afdeling. Leerlingen uit het vso die extraneus examen afleggen, doen dit het vaakst 
op vmbo-b en vmbo-k niveau. Extraneïkandidaten op havo- en met name op vwo-
niveau zijn zeldzaam. 
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Tabel 5.15: Aantal extraneïkandidaten, naar afdeling 

  2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021 
Vmbo-b 381 309 263 282 286 
Vmbo-k 366 316 259 265 261 
Vmbo-g/t 212 216 172 185 158 
Havo 34 32 30 36 35 
Vwo 1 0 0 0 1 
Totaal 994 873 724 768 741 
Laatste jaar zijn voorlopige gegevens 

 
Tabel 5.16 laat het percentage geslaagde en gezakte extraneïkandidaten zien, in 
totaal en uitgesplitst naar vmbo-afdeling. Havo en vwo zijn hierin niet als aparte 
categorieën opgenomen vanwege de lage aantallen. Ook zijn ter vergelijking de 
slagingspercentages in het regulier vo weergegeven voor schooljaar 2020-2021. 
Extraneïkandidaten die examen doen binnen het vmbo hebben vergelijkbare 
slagingspercentages vergeleken met leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs. 
Een overgrote meerderheid van de extraneus examenkandidaten slaagt voor het 
examen. Opnieuw dient te worden vermeld dat er in 2019-2020 geen centraal 
examen was vanwege de coronacrisis en dat leerlingen in 2020-2021 één vak 
mochten wegstrepen. 
 
Tabel 5.16: Percentage geslaagde extraneïkandidaten, naar afdeling 

  2016-
2017 

 2017-
2018 

 2018-
2019 

 2019-
2020 

 2020-
2021 

Vo 
(regulier)  

2020-
2021 

Vmbo-b Geslaagd 96,9 97,1 98,1 97,2 100,0 99,3     
Gezakt 3,1 2,9 1,9 2,8 0,0 0,7     
Totaal 381 309 263 282 286 15.055 

Vmbo-k Geslaagd 91,8 93,0 95,4 98,9 99,2 99,0     
Gezakt 8,2 7,0 4,6 1,1 0,8 1,0     
Totaal 366 316 259 265 261 26.350 

Vmbo-g/t Geslaagd 89,2 90,3 89,5 100,0 96,2 96,4     
Gezakt 10,8 9,7 10,5 0,0 3,8 3,6     
Totaal 212 216 172 185 158 51.773 

Geslaagd totaal (incl. 
havo en vwo) 

93,3 93,2 94,3 98,3 98,4 94,9     

Gezakt totaal (incl. 
havo en vwo) 

6,7 6,8 5,7 1,7 1,6 5,1     

Totaal 994 873 724 768 741 186.269 
In 2020 zijn er geen eindexamens gedaan door de coronacrisis 
In 2021 mochten leerlingen een vak wegstrepen 
Laatste jaar zijn voorlopige gegevens 

5.1.4.3  Gemiddelde cijfers examenkandidaten extraneus en eigen examenlicentie 
 
In Tabel 5.17 worden de gemiddelde cijfers van het schoolexamen (se) en centraal 
examen (ce) weergegeven, voor extraneusleerlingen en leerlingen die op de eigen 
school examen hebben gedaan samen. Ter vergelijking zijn de gemiddelde cijfers in 
het regulier vo weergegeven voor schooljaar 2020-2021. Ce-cijfers voor het jaar 
2019/2020 ontbreken omdat het centraal examen niet doorging vanwege de 
coronacrisis. In 2020-2021 mochten de leerlingen er voor kiezen om één van de 
vakken die geen kernvakken waren niet mee te laten tellen voor hun eindcijfer. 
Havo en vwo zijn in deze tabellen niet opgenomen vanwege de lage aantallen. Over 
het algemeen hebben vso-leerlingen net wat hogere gemiddelde examencijfers dan 
leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs. 
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Tabel 5.17: Gemiddelde cijfers schoolexamen en centraal examen, naar afdeling 

  2016-
2017 

 2017-
2018 

 2018-
2019 

 2019-
2020 

 2020-
2021 

Vo (regulier)  
2020-2021 

Vmbo-b Ce totaal 6,9 6,8 7,0  6,9 6,6     
Se totaal 6,7 6,6 6,7 6,6 6,6 6,4     
 Totaal 381 320 267 291 285 15.054 

Vmbo-k Ce totaal 6,5 6,5 6,6  6,4 6,2     
Se totaal 6,7 6,7 6,7 6,6 6,6 6,3     
 Totaal 366 323 270 280 261 26.349 

Vmbo-
g/t 

Ce totaal 6,5 6,4 6,5  6,5 6,3     
Se totaal 6,8 6,8 6,7 6,7 6,7 6,4     
 Totaal 212 242 205 211 216 51.773 

In 2020 zijn er geen eindexamens gedaan door de coronacrisis 
In 2021 mochten leerlingen een vak wegstrepen 
Laatste jaar zijn voorlopige gegevens 

5.1.4.4  Staatsexamens 
 
Tabel 5.18 laat het aantal kandidaten aan het staatsexamen zien uit het vso in 
examenjaren 2020 en 2021. 
 
Tabel 5.18: Het aantal kandidaten aan het staatsexamen in 2020 en 2021 (vso 
leerlingen) 

  2019-2020  2020-2021 
Deelexamen 2.102 2.144 
Diploma 1.653 1.591 
Totaal 3.755 3.667 
Bron: Staatsexamenmonitor 2021  
Diplomakandidaten zijn alle kandidaten die in het betreffende jaar met hun examenvakken 
zijn opgegaan voor een diploma. Dat zijn dus alle kandidaten die in één jaar het volledig 
vakkenpakket hebben voltooid, kandidaten die examen hebben afgelegd in één of meerdere 
vakken en middels inwisseling van eerder behaalde resultaten een diploma hebben behaald, 
en alle kandidaten die op zijn gegaan voor diploma-onderzoek met uitsluitend eerder 
behaalde certificaten en cijferlijsten.  
Staatsexamenkandidaten kunnen in hetzelfde jaar een diplomakandidaat zijn op het ene 
niveau, en een deelexamenkandidaat zijn op een ander niveau. Deze kandidaten zijn in Tabel 
1 los geteld als deelexamen- en diplomakandidaat, maar voor de totalen maar één keer 
geteld. 

 
Tabel 5.19 laat het aantal deelcertificaten zien uitgegeven aan vso-leerlingen, naar 
examenniveau. Kandidaten die op meerdere niveaus tegelijk certificaten hebben 
ontvangen zijn hierin dubbel geteld, want deze certificaten maken deel uit van 
verschillende diplomatrajecten. 
 
Tabel 5.19: Het aantal uitgegeven certificaten naar examenniveau (vso leerlingen) 

  2020-2021 
Vmbo-b/k/g 685     
Vmbo-t 955     
Havo 555     
Vwo 109     
Totaal 2.304 
Bron: Staatsexamenmonitor 2021  
Kandidaten die op meerdere niveaus tegelijk certificaten hebben ontvangen zijn hierin dubbel 
geteld, want deze certificaten maken deel uit van verschillende diplomatrajecten 
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Tabel 5.20 laat het percentage geslaagde examenkandidaten zien dat opging voor 
volledige diplomering, naar examenniveau. Ter vergelijking zijn ook de 
slagingspercentages van vo-leerlingen opgenomen. De slagingspercentages van de 
vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-k) en -basisberoepsgerichte leerweg 
(vmbo-b) zijn niet weergegeven in het overzicht wegens het kleine aantal 
kandidaten. 
 
Tabel 5.20: Het aandeel diplomakandidaten dat geslaagd is, naar subpopulatie en 
examenniveau over de jaren 2016 t/m 2021 

  2015-
2016 

 2017-
2018 

 2018-
2019 

 2019-
2020 

 2020-
2021 

kandidaten  
2021 

Vso Vmbo-g/t 87,4 77,6 77,4 85,2 92,3 914     
Havo 86,3 73,8 76,2 80,6 82,8 389     
Vwo 80,0 81,0 89,7 85,0 78,6 56     

Totaal 86,7 74,1 79,2 85,1 89,9 1.587 
Vo Vmbo-g/t 89,4 78,7 70,4 66,3 87,2 133     

Havo 79,4 53,0 70,0 59,1 79,6 289     
Vwo 66,3 70,5 68,0 55,5 79,7 236     

Totaal 76,3 62,8 69,3 58,8 81,2 660     
Bron: Staatsexamenmonitor 2021  
De slagingspercentages van de vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-k) en -
basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-b) zijn niet weergegeven in het jaarlijkse overzicht 
wegens het kleine aantal kandidaten. De totalen over de examenniveaus heen zijn wel 
berekend inclusief deze kandidaten 

 
Tabel 5.21 laat de gemiddelde examencijfers bij de staatsexamens zien, voor vo en 
vso-leerlingen. Over het algemeen halen vso-leerlingen hogere gemiddelde cijfers 
dan vo-leerlingen. 
 
Tabel 5.21: Het gemiddelde centraal examencijfer, college examencijfer en 
eindcijfer behaald bij de staatsexamens, per examenniveau en subpopulatie 

 Centraal examen College examen Eindcijfer 
Vo Vso Vo Vso Vo Vso 

Vmbo-b/k  6,5  6,3  6,5 
Vmbo-g/t 6,2 6,3 6,5 6,6 6,5 6,6 
Havo 5,9 6,3 5,4 6,1 5,7 6,3 
Vwo 5,7 6,6 5,6 6,6 5,8 6,7 
Totaal 5,8 6,4 5,7 6,4 5,9 6,5 
Bron: Staatsexamenmonitor 2021   
De gemiddelde cijfers voor vo-leerlingen binnen de vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg 
(vmbo-k) en -basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-b) zijn niet weergegeven wegens het 
kleine aantal kandidaten 

 

5.2 Elke leerling kent zichzelf en heeft geleerd zelfstandig keuzes te maken 
 
N.v.t. 
 

5.3 Elke leerling draagt bij aan de sociale samenhang in de samenleving 
 
N.v.t. 
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5.4 Elke leerling slaagt in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt 
 
Er zijn meerdere uitstroomrichtingen denkbaar voor (v)so-leerlingen. Sommigen 
zitten hun hele schoolloopbaan in het (v)so, en volgen daarna geen 
vervolgonderwijs. Anderen volgen een tijd (v)so, en stromen daarna (terug) naar 
regulier onderwijs of naar vervolgonderwijs. 

5.4.1  Switch en bestendiging so naar regulier basisonderwijs (bao of sbo) 

5.4.1.1  Switch so naar regulier basisonderwijs 
 
Tabel 5.22 geeft weer hoeveel leerlingen er elk jaar switchten van het so naar het 
regulier basisonderwijs of het speciaal basisonderwijs. Na schooljaar 2020-2021 zijn 
er 1.282 leerlingen geswitcht naar regulier basisonderwijs, dat wil zeggen dat zij 
zich op 1 oktober 2020 in het so bevonden, en op 1 oktober 2021 in het (speciaal) 
basisonderwijs bevonden. 
 
Tabel 5.22: Switch van so naar regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 

  2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021 
Bao 530 595 684 597 642 
Sbo 682 783 685 773 640 
Totaal 1.212 1.378 1.369 1.370 1.282 
Laatste jaar zijn voorlopige gegevens 

 
Tabel 5.23 laat het aandeel so-leerlingen zien dat zich een jaar later in het bao, sbo 
of so bevindt. Hierin is vanaf schooljaar 2017-2018 een lichte stijging te zien in het 
aandeel leerlingen dat zich een jaar later nog in het so bevindt, ten opzichte van bao 
en sbo. Dit is met name toe te schrijven aan een verminderd aandeel leerlingen dat 
naar het sbo is geswitched. 
 
Tabel 5.23: Aandeel so-leerlingen dat het jaar erna zich in bao, sbo of so bevindt 

  2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021 
% n % n % n % n % n 

So 94,8 22.272 94,4 23.026 94,6 24.149 94,8 25.172 95,3 25.772 
Bao 2,3 530 2,4 595 2,7 684 2,2 597 2,4 642 
Sbo 2,9 682 3,2 783 2,7 685 2,9 773 2,4 640 
Totaal 100 23.484 100 24.404 100 25.518 100 26.542 100 27.054 
Laatste jaar zijn voorlopige gegevens 

 

5.4.1.2  Bestendiging uitstroom so naar regulier basisonderwijs 
 
Tabel 5.25 en Tabel 5.26 laten zien welk percentage van de so-uitstromers naar 
regulier basisonderwijs na 2 jaar en na 4 jaar zich nog steeds in het regulier 
onderwijs bevindt (i.e., dat bestendigd is). Er is een toename te zien in het aandeel 
leerlingen dat na twee jaar bestendigd is: van de uitstromers uit 2014-2015 was 
88,7 procent na twee jaar bestendigd, van de uitstromers uit 2018-2019 was 94,7 
procent na twee jaar bestendigd. Het aantal leerlingen dat bestendigd is neemt af 
over de tijd, na vier jaar ligt het rond de 83 procent. 
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Tabel 5.25: Bestendiging van so uitstromers naar regulier basisonderwijs – 2 jaar 
na uitstroom, naar uitstroomcohort, in percentages 

  2014-2015  2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019 
Bestendigd 88,7 91,7 90,2 92,1 94,7 
Naar sbo 3,7 2,6 3,0 2,0 2,0 
Terug naar so, of naar vso 6,7 4,4 5,3 5,5 2,8 
Uitval (incl. overlijden en 
emigratie) 

0,9 1,3 1,5 0,3 0,4 

Totaal 780 774 530 595 684 
Laatste jaar zijn voorlopige gegevens 

 
Tabel 5.26: Bestendiging van so uitstromers naar regulier basisonderwijs – 4 jaar 
na uitstroom, naar uitstroomcohort, in percentages 

  2012-2013  2013-2014  2014-2015  2015-2016  2016-2017 
Bestendigd 83,7 82,3 82,3 85,5 83,4 
Naar sbo 2,3 2,0 3,2 2,3 2,3 
Terug naar so, of naar vso 11,7 12,7 13,1 9,8 12,1 
Uitval (incl. overlijden en 
emigratie) 

2,4 3,0 1,4 2,3 2,3 

Totaal 755 700 780 774 530 
Laatste jaar zijn voorlopige gegevens 

 

5.4.1.3  Bestendiging uitstroom so naar speciaal basisonderwijs 
 
Tabel 5.27 en Tabel 5.28 geven weer welk deel van de so-uitstromers naar speciaal 
basisonderwijs 2 en 4 jaar na uitstroom zich nog in sbo (of in het regulier onderwijs) 
bevindt. Na 2 jaar is ongeveer 88 procent bestendigd. Na 4 jaar neemt dit af naar 
73 procent. Let er op dat doorstroom van sbo naar vso hier ook als niet bestendigd 
wordt gezien. 
 
Tabel 5.27: Bestendiging van so uitstromers naar speciaal basisonderwijs – 2 jaar 
na uitstroom, naar uitstroomcohort, in percentages 

  2014-2015  2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019 
Bestendigd 87,1 88,8 85,0 83,8 88,0 
Terug naar so, of naar vso 11,5 10,0 14,4 14,4 11,4 
Uitval (incl. overlijden en 
emigratie) 

1,4 1,3 0,6 1,8 0,6 

Totaal 861 854 682 783 685 
Laatste jaar zijn voorlopige gegevens 

 
Tabel 5.28: Bestendiging van so uitstromers naar speciaal basisonderwijs – 4 jaar 
na uitstroom, naar uitstroomcohort, in percentages 

  2012-2013  2013-2014  2014-2015  2015-2016  2016-2017 
Bestendigd 76,9 76,0 70,4 76,0 73,0 
Terug naar so, of naar vso 20,5 20,4 26,8 21,4 24,8 
Uitval (incl. overlijden en 
emigratie) 

2,5 3,5 2,8 2,6 2,2 

Totaal 789 818 861 854 682 
Laatste jaar zijn voorlopige gegevens 
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5.4.2  Uitstroom en bestendiging so naar regulier voortgezet onderwijs 

5.4.2.1  Uitstroom so naar vso, pro, of vo 
 
Tabel 5.24 laat zien welk deel van de leerlingen die uitstromen uit het so naar het 
vso, pro of het regulier vo uitstromen. Er is een afname te zien in het aandeel 
uitstromende so-leerlingen dat uitstroomt naar het vo en een toename in het 
aandeel leerlingen dat uitstroomt naar het vso. In 2016-2017 stroomde 18,5 
procent van de uitstromende so-leerlingen uit naar het vo, in 2020-2021 was dit 
14,3 procent. 
 
Tabel 5.24: Einduitstroom so naar voortgezet onderwijs 

  2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021 
% n % n % n % n % n 

Vso 76,1 4.004 76,9 3.870 77,6 3.801 78,4 4.003 79,8 4.005 
Pro 5,3 281 5,6 283 5,9 291 5,6 285 5,8 293 
Brug 18,5 975 17,5 879 16,5 806 16,0 817 14,3 718 
Totaal 100 5.260 100 5.032 100 4.898 100 5.105 100 5.016 
Laatste jaar zijn voorlopige gegevens 

5.4.2.2  Bestendiging uitstroom so naar regulier voortgezet onderwijs 
 
Tabel 5.29 en Tabel 5.30 geven de bestendiging weer van so-leerlingen die 
uitstromen naar regulier voortgezet onderwijs. Hun bestendiging na 2 jaar is zo’n 88 
procent, en na 4 jaar zakt dat naar 81 procent. 
 
Tabel 5.29: Bestendiging van so uitstromers naar regulier voortgezet onderwijs – 2 
jaar na uitstroom, naar uitstroomcohort, in percentages 

  2014-2015  2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019 
Bestendigd 86,9     83,7     86,4 86,6 87,7 
Terug naar so, of naar vso 11,8     14,8     13,0 12,9 11,0 
Uitval (incl. overlijden en 
emigratie) 

1,2     1,5     0,6 0,6 1,2 

Totaal 1.123 1.035 975 879 806 
Laatste jaar zijn voorlopige gegevens 

 
Tabel 5.30: Bestendiging van so uitstromers naar regulier voortgezet onderwijs – 4 
jaar na uitstroom, naar uitstroomcohort, in percentages 

  2012-2013  2013-2014  2014-2015  2015-2016  2016-2017 
Bestendigd 82,3 82,5     79,6     78,6     80,8 
Terug naar so, of naar vso 15,2 15,1     16,4     18,6     16,6 
Uitval (incl. overlijden en 
emigratie) 

2,5 2,3     4,0     2,8     2,6 

Totaal 882 1.024 1.123 1.035 975 
Laatste jaar zijn voorlopige gegevens 

5.4.3  Switch en bestendiging vso naar regulier voortgezet onderwijs 

5.4.3.1  Switch vso naar regulier onderwijs (pro of vo) 
 
Tabel 5.31 laat zien hoeveel leerlingen er jaarlijks switchen van vso naar pro en vo. 
De switch van vso-leerlingen naar pro en vo is al jaren aan het dalen, van 1.164 in 
2016-2017 naar 693 in 2020-2021. 
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Tabel 5.31: Switch van vso naar pro en vo 

  2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021 
Pro 226 201 194 134 141 
Vo 938 770 622 593 552 
Totaal 1.164 971 816 727 693 
Laatste jaar zijn voorlopige gegevens 

 
Tabel 5.32 laat het aandeel vso-leerlingen zien dat zich een jaar later in het vso, vo 
of pro bevindt. Vergelijkbaar met so zien we vanaf schooljaar 2016-2017 een lichte 
stijging in het aandeel leerlingen dat zich een jaar later nog in het vso bevindt, ten 
opzichte van vo en pro. Dit is met name toe te schrijven aan een verminderd 
aandeel leerlingen dat naar het vo is gegaan. 
 
Tabel 5.32: Aandeel vso-leerlingen dat het jaar erna zich in vso, vo of pro bevindt 

  2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021 
% n % n % n % n % n 

Pro 0,8 226 0,7 201 0,7 194 0,5 134 0,5 141 
Vo 3,3 938 2,7 770 2,2 622 2,1 593 1,9 552 
Vso 95,9 27.132 96,5 27.077 97,1 27.200 97,4 27.454 97,6 27.657 
Totaal 100 28.296 100 28.048 100 28.016 100 28.181 100 28.350 
Laatste jaar zijn voorlopige gegevens 

 

5.4.3.2  Bestendiging uitstroom vso naar regulier voortgezet onderwijs 
 
Tabel 5.33 en Tabel 5.34 geven weer welk deel van de vso-uitstromers naar regulier 
voortgezet onderwijs 2 en 4 jaar na uitstroom zich nog in het vo bevindt. We zien 
dat de bestendiging 2 jaar na instroom rond de 79 procent is. Na 4 jaar is dat 
gezakt naar ongeveer 51 procent, echter, hierbij moet niet worden vergeten dat ook 
een aanzienlijk deel, ongeveer 35 procent, tot hun 18e jaar wel bestendigd was, en 
pas na hun 18e verjaardag niet meer ingeschreven stond in regulier onderwijs 
(exclusief vavo). Het merendeel van deze leerlingen heeft waarschijnlijk een diploma 
gehaald en is daarna gestopt, maar dat is hier niet expliciet onderzocht. De 
procentuele terugval naar vso is niet erg hoog, na twee jaar lag dit tussen de 5 en 
de 8 procent. Verder valt het op dat het percentage leerlingen dat terug is gegaan 
naar vso na 4 jaar niet veel hoger is dan na 2 jaar. Gezien de relatief korte duur van 
het voortgezet onderwijs, 4 jaar voor vmbo, is dat misschien niet gek; leerlingen 
zijn dan immers al van vso naar vo gegaan, en hebben slechts een paar jaar de 
mogelijkheid om weer terug naar vso te gaan. 
 
Tabel 5.33: Bestendiging van vso uitstromers naar regulier voortgezet onderwijs – 
2 jaar na uitstroom, naar uitstroomcohort, in percentages 

  2014-2015  2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019 
Bestendigd 78,0     78,8 75,4 76,8 78,9 
Terug naar vso 8,3     5,3 6,3 6,2 4,7 
Uitval (incl. overlijden en 
emigratie) 

3,8     4,3 5,0 5,6 4,8 

Bestendigd tot 18, daarna 
geen onderwijsinschrijving 
in regulier onderwijs (excl. 
vavo) 

9,8     11,6 13,3 11,4 11,6 

Totaal 1.020 899 938 770 622 
Laatste jaar zijn voorlopige gegevens 
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Tabel 5.34: Bestendiging van vso uitstromers naar regulier voortgezet onderwijs – 
4 jaar na uitstroom, naar uitstroomcohort, in percentages 

  2012-2013  2013-2014  2014-2015  2015-2016  2016-2017 
Bestendigd 54,9 54,1     52,2     56,2 51,1 
Terug naar vso 8,8 9,0     9,0     5,7 7,0 
Uitval (incl. overlijden en 
emigratie) 

5,9 5,6     5,3     5,8 7,0 

Bestendigd tot 18, daarna 
geen onderwijsinschrijving 
in regulier onderwijs (excl. 
vavo) 

30,3 31,3     33,5     32,4 34,9 

Totaal 860 1.015 1.020 899 938 
Laatste jaar zijn voorlopige gegevens 

 

5.4.4  Uitstroomkenmerken vso 
 
Tabel 5.35 laat zien welk percentage van de uitstromende vso leerlingen het 
uitstroomprofiel dagbesteding, arbeidsmarkt of vervolgonderwijs hadden. Iets 
minder dan de helft van de uitstromende leerlingen stroomt uit met het profiel 
vervolgonderwijs en een kwart stroomt uit met het profiel arbeidsmarkt, en een 
kwart met profiel dagbesteding. 
 
Tabel 5.35: Uitstroomprofiel bij uitstroom vso, in percentages 

  2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021 
Arbeidsmarkt 26,2 26,1 26,0 25,2 25,8 
Dagbesteding 27,4 26,7 25,9 25,3 25,2 
Vervolgonderwijs 46,4 47,2 48,1 49,5 49,0 
Laatste jaar zijn voorlopige gegevens 

 
Tabel 5.36 laat de gemiddelde leeftijd zien van leerlingen die uitstromen uit het vso, 
naar uitstroomprofiel. Uitstroom is hier gedefinieerd als leerlingen die in jaar t een 
inschrijving hadden in het vso, en in jaar t+1 geen inschrijving hadden. Het betreft 
de leeftijd in jaren op 31 juli van jaar t+1. Er is een duidelijk verschil in gemiddelde 
uitstroomleeftijd per profiel: leerlingen in het profiel vervolgonderwijs stromen 
gemiddeld op jongere leeftijd uit, en leerlingen in het profiel dagbesteding 
gemiddeld op oudere leeftijd, en leerlingen met het profiel arbeidsmarkt vallen hier 
tussenin. 
 
Tabel 5.36: Gemiddelde leeftijd uitstromende leerlingen vso, naar uitstroomprofiel 

  2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021 
Gem SD Gem SD Gem SD Gem SD Gem SD 

Arbeidsmarkt 17,5 1,5 17,5 1,5 17,4 1,4 17,5 1,4 17,5 1,5 
Dagbesteding 18,2 1,4 18,1 1,4 18,1 1,4 18,0 1,4 18,0 1,4 
Vervolgonderwijs 16,8 1,5 16,8 1,4 16,8 1,5 16,8 1,4 16,8 1,4 
Laatste jaar zijn voorlopige gegevens 
Gemiddelde leeftijd op 31 juli van het betreffende schooljaar 
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5.4.5  In- en uitstroom mbo 
 

5.4.5.1  Instroom mbo 
 
Vso-leerlingen die uitstromen naar vervolgonderwijs stromen veruit het vaakst uit 
naar het mbo. Tabel 5.37 laat het aandeel instromers in het mbo zien per niveau, 
uitgesplitst naar of leerlingen ooit ingeschreven stonden in het vso. Jaarlijks stromen 
er ruim 6.000 studenten in in het mbo die ooit ingeschreven stonden in het vso. 
Deze groep stroomt relatief vaker in op niveau 1 (entreeopleidingen) of niveau 2 
dan mbo-instromers die nooit in het vso ingeschreven stonden, die vaker op niveau 
4 instromen. Dit verschil is de afgelopen vijf jaar constant gebleven. 
 
Tabel 5.37: Aandeel instromers mbo per niveau, naar ooit in vso 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Totaal 
% n % n % n % n 

Geen 
vso 

2017-
2018 

6,9 10.714 22,0 34.227 22,1 34.309 49,0 76.208 155.458 

2018-
2019 

7,5 11.947 21,1 33.716 20,7 33.035 50,7 80.794 159.492 

2019-
2020 

7,8 12.358 20,4 32.479 19,8 31.475 52,0 82.735 159.047 

2020-
2021 

7,1 10.903 20,2 31.130 19,0 29.269 53,8 83.100 154.402 

2021-
2022 

7,2 10.578 20,2 29.797 19,7 28.952 52,9 77.972 147.299 

Vso ooit 2017-
2018 

30,7 1.904 33,2 2.058 13,3 822 22,8 1.409 6.193 

2018-
2019 

31,7 2.026 32,1 2.051 12,4 793 23,9 1.526 6.396 

2019-
2020 

31,7 1.985 30,2 1.885 13,5 841 24,6 1.541 6.252 

2020-
2021 

30,2 2.015 30,9 2.061 13,0 870 25,8 1.721 6.667 

2021-
2022 

30,5 1.974 32,0 2.070 12,2 786 25,3 1.639 6.469 

Laatste jaar zijn voorlopige gegevens 

 

5.4.5.2  Directe instroom mbo 
 
Tabel 5.38 laat de directe instroom in het mbo zien vanuit het vso. Het gaat hierbij 
om leerlingen die in schooljaar t stonden ingeschreven in het mbo en in schooljaar t-
1 ingeschreven stonden op het vso. 
 
Tabel 5.38: Directe instroom mbo vanuit (v)so naar niveau 

  2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021 
% n % n % n % n % n 

Examendeelnemer 4,1 147 5,2 188 5,2 177 5,0 188 6,7 247 
Bbl 15,5 559 17,4 632 18,3 626 15,7 596 18,2 675 
Bol niveau 1 23,8 856 23,5 851 22,4 766 21,9 829 19,2 709 
Bol niveau 2 24,4 881 22,1 802 21,1 723 22,7 860 23,8 881 
Bol niveau 3 10,4 376 8,9 321 8,9 306 9,9 376 7,8 288 
Bol niveau 4 21,8 785 23,0 833 24,1 825 24,8 938 24,4 902 
Totaal 100 3.604 100 3.627 100 3.423 100 3.787 100 3.702 
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5.4.5.3  Switch 
 
Tabel 5.39 laat het aandeel mbo-studenten zien dat switched binnen het mbo, naar 
niveau en naar vso-achtergrond. Mbo-studenten die ooit op het vso zaten switchen 
relatief wat vaker dan studenten zonder vso-achtergrond. Dit verschil wordt ieder 
jaar wel iets kleiner en is zichtbaar binnen alle niveaus, behalve binnen 
entreeopleidingen. Binnen entreeopleidingen is het verschil klein tussen studenten 
met en zonder mbo-achtergrond en switchen in sommige jaren studenten met een 
vso-achtergrond iets minder vaak dan studenten zonder mbo-achtergrond. 
 
Tabel 5.39: Switch naar mbo-niveau en ooit in vso 

 Geen switch Switch Totaal 
% n % n 

Niveau 1 Geen vso 2016-2017 77,8 5.116 22,2 1.456 6.572 
2017-2018 81,0 6.508 19,0 1.530 8.038 
2018-2019 83,8 7.731 16,2 1.496 9.227 
2019-2020 83,3 8.523 16,7 1.712 10.235 
2020-2021 84,1 7.969 15,9 1.502 9.471 

Vso ooit 2016-2017 80,3 914 19,7 224 1.138 
2017-2018 82,7 1.023 17,3 214 1.237 
2018-2019 84,5 1.118 15,5 205 1.323 
2019-2020 83,7 1.259 16,3 245 1.504 
2020-2021 83,0 1.251 17,0 257 1.508 

Niveau 2 Geen vso 2016-2017 89,6 51.130 10,4 5.926 57.056 
2017-2018 88,6 49.484 11,4 6.356 55.840 
2018-2019 88,7 48.763 11,3 6.228 54.991 
2019-2020 89,7 50.246 10,3 5.780 56.026 
2020-2021 89,8 50.344 10,2 5.690 56.034 

Vso ooit 2016-2017 86,9 2.903 13,1 437 3.340 
2017-2018 86,0 2.959 14,0 481 3.440 
2018-2019 85,6 2.992 14,4 505 3.497 
2019-2020 86,6 3.083 13,4 478 3.561 
2020-2021 87,4 3.268 12,6 469 3.737 

Niveau 3 Geen vso 2016-2017 91,5 81.705 8,5 7.578 89.283 
2017-2018 91,2 80.392 8,8 7.761 88.153 
2018-2019 91,6 77.667 8,4 7.150 84.817 
2019-2020 92,1 76.961 7,9 6.593 83.554 
2020-2021 91,4 72.802 8,6 6.848 79.650 

Vso ooit 2016-2017 88,5 1.810 11,5 235 2.045 
2017-2018 88,8 2.086 11,2 263 2.349 
2018-2019 88,9 2.090 11,1 262 2.352 
2019-2020 89,8 2.168 10,2 246 2.414 
2020-2021 89,6 2.224 10,4 259 2.483 

Niveau 4 Geen vso 2016-2017 91,9 158.223 8,1 14.009 172.232 
2017-2018 91,5 163.188 8,5 15.239 178.427 
2018-2019 90,7 169.924 9,3 17.353 187.277 
2019-2020 91,5 180.024 8,5 16.722 196.746 
2020-2021 90,8 183.771 9,2 18.608 202.379 

Vso ooit 2016-2017 88,9 2.616 11,1 325 2.941 
2017-2018 89,4 2.861 10,6 338 3.199 
2018-2019 88,6 3.100 11,4 398 3.498 
2019-2020 89,3 3.419 10,7 410 3.829 
2020-2021 89,2 3.666 10,8 442 4.108 

Totaal Geen vso 2016-2017 91,1 296.174 8,9 28.969 325.143 
2017-2018 90,7 299.572 9,3 30.886 330.458 
2018-2019 90,4 304.085 9,6 32.227 336.312 
2019-2020 91,1 315.754 8,9 30.807 346.561 
2020-2021 90,6 314.886 9,4 32.648 347.534 
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Tabel 5.39: Switch naar mbo-niveau en ooit in vso 

 Geen switch Switch Totaal 
% n % n 

vso ooit 2016-2017 87,1 8.243 12,9 1.221 9.464 
2017-2018 87,3 8.929 12,7 1.296 10.225 
2018-2019 87,2 9.300 12,8 1.370 10.670 
2019-2020 87,8 9.929 12,2 1.379 11.308 
2020-2021 87,9 10.409 12,1 1.427 11.836 

Laatste jaar zijn voorlopige gegevens 

 

5.4.5.4  Gediplomeerde uitstroom 
 
Tabel 5.40 geeft het aandeel studenten binnen entreeopleidingen weer dat met een 
diploma uitstroomt, uitgesplitst naar vso-achtergrond. Mbo’ers die ooit op vso 
hebben gezeten stromen vaker zonder diploma uit uit een entreeopleiding (rond de 
60 procent) dan mbo’ers die nooit op het vso hebben gezeten (rond de 43 procent). 
Er is wel een lichte daling te zien in het aandeel mbo’ers die ooit op het vso zaten 
die een entreeopleiding ongediplomeerd verlaten. 
 
Tabel 5.40: Gediplomeerde uitstroom uit entreeopleiding naar ooit in vso 

 Ongediplomeerd Gediplomeerd Totaal 
% n % n 

Geen vso 2016-2017 40,6 1.765 59,4 2.586 4.351 
2017-2018 44,5 1.917 55,5 2.392 4.309 
2018-2019 43,8 2.154 56,2 2.768 4.922 
2019-2020 40,1 1.903 59,9 2.841 4.744 
2020-2021 43,2 1.971 56,8 2.595 4.566 

Vso ooit 2016-2017 61,8 689 38,2 425 1.114 
2017-2018 64,6 660 35,4 362 1.022 
2018-2019 63,9 716 36,1 404 1.120 
2019-2020 60,8 599 39,2 386 985 
2020-2021 58,3 627 41,7 448 1.075 

Laatste jaar zijn voorlopige gegevens 
 
Tabel 5.41 laat voor niveau 2 tot en met 4 zien welk aandeel mbo-studenten 
gediplomeerd uitstroomt. De tabel laat zien dat ook op de andere niveaus mbo-
studenten die ooit op het vso zaten vaker ongediplomeerd uitstromen dan studenten 
zonder vso-achtergrond. Ook hier is een daling te zien in het aandeel mbo-
studenten met een vso-achtergrond dat ongediplomeerd uitstroomt. Er zijn grote 
verschillen tussen niveaus in het aandeel ongediplomeerde uitstroom. Zo stroomt 
iets minder dan de helft van de mbo-studenten met een vso-achtergrond 
ongediplomeerd uit uit niveau 2, een kwart uit niveau 3 en ongeveer dertig procent 
uit niveau 4. 
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Tabel 5.41: Gediplomeerde uitstroom - niveau 2-4 naar niveau en ooit in vso 

 Ongediplomeerd Gediplomeerd Totaal 
% n % n 

Niveau 2 Geen vso 2016-2017 36,3 8.997 63,7 15.808 24.805 
2017-2018 38,8 9.359 61,2 14.780 24.139 
2018-2019 40,0 10.109 60,0 15.145 25.254 
2019-2020 36,0 8.541 64,0 15.173 23.714 
2020-2021 36,8 8.923 63,2 15.318 24.241 

Vso ooit 2016-2017 58,1 1.025 41,9 738 1.763 
2017-2018 60,7 1.155 39,3 749 1.904 
2018-2019 58,1 1.157 41,9 836 1.993 
2019-2020 52,4 971 47,6 883 1.854 
2020-2021 54,1 1.056 45,9 897 1.953 

Niveau 3 Geen vso 2016-2017 15,4 5.962 84,6 32.687 38.649 
2017-2018 16,8 6.399 83,2 31.700 38.099 
2018-2019 17,7 6.690 82,3 31.032 37.722 
2019-2020 16,9 5.938 83,1 29.285 35.223 
2020-2021 17,4 6.206 82,6 29.404 35.610 

Vso ooit 2016-2017 24,6 227 75,4 696 923 
2017-2018 25,5 250 74,5 729 979 
2018-2019 27,4 308 72,6 815 1.123 
2019-2020 25,0 276 75,0 828 1.104 
2020-2021 23,7 282 76,3 908 1.190 

Niveau 4 Geen vso 2016-2017 13,2 11.142 86,8 73.107 84.249 
2017-2018 14,5 12.157 85,5 71.440 83.597 
2018-2019 15,3 13.090 84,7 72.650 85.740 
2019-2020 13,7 11.679 86,3 73.438 85.117 
2020-2021 14,6 13.021 85,4 75.991 89.012 

Vso ooit 2016-2017 34,5 479 65,5 910 1.389 
2017-2018 35,2 538 64,8 989 1.527 
2018-2019 30,3 519 69,7 1.196 1.715 
2019-2020 28,5 477 71,5 1.194 1.671 
2020-2021 29,3 562 70,7 1.359 1.921 

Totaal Geen vso 2016-2017 17,7 26.101 82,3 121.602 147.703 
2017-2018 19,1 27.915 80,9 117.920 145.835 
2018-2019 20,1 29.889 79,9 118.827 148.716 
2019-2020 18,2 26.158 81,8 117.896 144.054 
2020-2021 18,9 28.150 81,1 120.713 148.863 

vso ooit 2016-2017 42,5 1.731 57,5 2.344 4.075 
2017-2018 44,1 1.943 55,9 2.467 4.410 
2018-2019 41,1 1.984 58,9 2.847 4.831 
2019-2020 37,2 1.724 62,8 2.905 4.629 
2020-2021 37,5 1.900 62,5 3.164 5.064 

Laatste jaar zijn voorlopige gegevens 

5.4.6  Uitstroom vso naar dagbesteding 
 
Elk jaar stroomt ongeveer een kwart van de vso-leerlingen uit met het 
uitstroomprofiel dagbesteding. Tabel 5.42 laat zien naar welk type dagbesteding 
deze leerlingen uitstromen: belevingsgerichte, activerende of arbeidsgerichte 
dagbesteding. In schooljaar 2020-2021 stroomde 9 procent van de leerlingen met 
uitstroomprofiel dagbesteding uit naar belevingsgerichte dagbesteding, 36 procent 
naar activerende dagbesteding, en 55 procent naar arbeidsgerichte dagbesteding. 
Over de jaren heen is er een stijging te zien in het aandeel leerlingen dat uitstroomt 
naar activerende dagbesteding en een daling in het aandeel leerlingen dat 
uitstroomt naar arbeidsgerichte dagbesteding. 
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Tabel 5.42: Uitstroom leerlingen voortgezet speciaal onderwijs naar verschillende 
vormen van dagbesteding, in percentages 

  2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021 
Belevingsgerichte 
dagbesteding 

9,8     10,2     10,6     9,4     9,2     

Activerende dagbesteding 26,9     27,1     30,9     31,3     35,5     
Arbeidsgerichte 
dagbesteding 

63,3     62,7     58,6     59,3     55,2     

Totaal leerlingen 1.800 1.918 1.829 1.736 1.687 
Voor 2016/2017 werd enkel onderscheid gemaakt activerende en arbeidsgerichte 
dagbesteding 

5.4.7  Uitstroom vso naar de arbeidsmarkt 

5.4.7.1  Direct na uitstroom 
 
Tabel 5.43 laat per uitstroomprofiel zien waar vso-leerlingen zich direct na uitstroom 
(oktober van jaar uitstroom) bevonden, voor het cohort 2017-2018 tot en met 
2019-2020. Het laatste jaar betreffen voorlopige cijfers. Eerdere jaren hebben laten 
zien dat dit met name tot een kleine vertekening in de categorie uitkering leidt; 
leerlingen die in voorlopige cijfers geen werk en geen uitkering leken te hebben 
blijken dat met de definitieve cijfers toch soms gehad te hebben. 
 
In de groep leerlingen met uitstroomprofiel arbeidsmarkt is de grootste discrepantie 
te zien tussen het uitstroomprofiel en de daadwerkelijke arbeidsmarktpositie twee 
jaar later. Waar je zou verwachten dat het merendeel van deze groep na uitstroom 
werknemer is, is dit slechts voor minder dan een kwart het geval: 21,6 procent van 
cohort 2019-2020 is direct na uitstroom werknemer, en 1,2 procent is werknemer 
en ontvangt een uitkering. Ongeveer een derde van deze groep stroomt door naar 
vervolgonderwijs. Bij de andere 2 uitstroomprofielen bevindt het grootste deel van 
de leerlingen zich direct na uitstroom in de categorie waar je ze zou verwachten: 
vervolgonderwijs voor leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs (ongeveer 
70 procent) en uitkering voor leerlingen met uitstroomprofiel dagbesteding 
(ongeveer 65%). 
 
Tabel 5.43: Positie arbeidsmarkt oktober van jaar uitstroom, per uitstroomprofiel 

 Uitstroomprofiel 
arbeidsmarkt  

Uitstroomprofiel 
vervolgonderwijs  

Uitstroomprofiel 
dagbesteding  

 Cohort 
17/18 

 Cohort 
18/19 

 Cohort 
19/20 

 Cohort 
17/18 

 Cohort 
18/19 

 Cohort 
19/20 

 Cohort 
17/18 

 Cohort 
18/19 

 Cohort 
19/20 

Doorstroom naar 
vervolgonderwijs  

35,6     33,3     34,3     70,9     68,9     70,7     4,5     4,1     4,9     

U
it
st

ro
om

  

 Werknemer 25,1     25,4     21,6     8,4     9,1     6,8     9,5     10,3     8,8     
 Werknemer en 

uitkering 
0,7     0,8     1,2     0,2     0,2     0,5     0,5     0,5     0,5     

 Uitkering 16,4     16,7     18,4     4,8     4,0     4,0     64,5     67,2     65,9     
 Geen werk 

geen uitkering 
22,2     23,9     24,5     15,8     17,8     18,0     21,0     17,9     19,8     

Totaal leerlingen  2.750 2.640 2.450 5.260 5.280 5.560 2.000 1.950 1.820 
Leerlingen die niet in de basisregistratiepersonen stonden (n = 150 in oktober 2018, n = 160 
in oktober 2019 en n = 150 in oktober 2020) zijn hier buiten beschouwing gelaten  
Laatste jaar zijn voorlopige gegevens 
Bron: CBS.nl, gedownload op 10/11/2021 
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5.4.7.2  Twee jaar na uitstroom 
 
Tabel 5.44 laat per uitstroomprofiel zien waar vso-leerlingen zich twee jaar na 
uitstroom (in oktober van dat jaar) bevonden, voor het cohort 2014-2015 tot en met 
2016-2017. 
 
De tabel laat een verschuiving zien in het aandeel vso-uitstromers met 
uitstroomprofiel arbeidsmarkt dat werkzaam is zonder daarnaast een uitkering te 
ontvangen. Zo was van het uitstroomcohort 2016-2017 met uitstroomprofiel 
arbeidsmarkt 22 procent twee jaar later werkzaam bij een werknemer, zonder 
daarnaast een uitkering te ontvangen, terwijl 2,4 procent werkte en daarnaast een 
uitkering ontving. Van het uitstroomcohort 2014-2015 was 10,9 procent werkzaam 
zonder uitkering en 8,2 procent werkzaam met uitkering. Het aantal vso-leerlingen 
die uitstromen met uitstroomprofiel arbeidsmarkt en dat na twee jaar een betaalde 
baan heeft neemt dus toe. 
 
Ook binnen het uitstroomprofiel dagbesteding is over de cohorten heen een stijging 
te zien in het aandeel uitstromers dat werkzaam is. Van het uitstroomcohort 2014-
2015 met uitstroomprofiel dagbesteding was 1,5 procent twee jaar later werkzaam 
bij een werknemer. In uitstroomcohort 2016-2017 was dit 9 procent. Ook is in deze 
groep over de cohorten heen een daling te zien in het percentage uitstromers wat 
twee jaar later alleen een uitkering ontving (85,6 procent in uitstroomcohort 2014-
2015 en 78,6 procent in uitstroomcohort 2016-2017). 
 
Tabel 5.44: Positie arbeidsmarkt twee jaar na uitstroom, per uitstroomprofiel 

 Uitstroomprofiel 
arbeidsmarkt  

Uitstroomprofiel 
vervolgonderwijs  

Uitstroomprofiel 
dagbesteding  

 Cohort 
14/15 

 Cohort 
15/16 

 Cohort 
16/17 

 Cohort 
14/15 

 Cohort 
15/16 

 Cohort 
16/17 

 Cohort 
14/15 

 Cohort 
15/16 

 Cohort 
16/17 

Doorstroom naar 
vervolgonderwijs  

49,1     44,6     44,1     85,4     81,3     81,7     7,5     6,0     7,0     

U
it
st

ro
om

  

 Werknemer 10,9     16,8     22,0     3,5     5,3     5,4     1,5     5,1     9,0     
 Werknemer en 

uitkering 
8,2     5,4     2,4     0,6     0,6     0,6     2,5     2,3     0,5     

 Uitkering 25,3     26,5     22,7     6,6     8,2     7,5     85,6     82,3     78,6     
 Geen werk 

geen uitkering 
6,5     6,7     8,7     3,9     4,6     4,9     3,0     4,2     5,0     

Totaal leerlingen  2.930 2.980 2.860 4.870 5.240 5.360 2.010 2.150 2.010 
Leerlingen die niet in de basisregistratiepersonen stonden (n = 270 voor cohort 14/15, n = 
230 voor cohort 15/16, n = 220 voor cohort 16/17) zijn hier buiten beschouwing gelaten  
Let op: doorstroom naar vervolgonderwijs zegt niks over bestendiging en dus of zij daar na 
twee jaar nog in zijn. Er is een risico dat een aantal van de doorgestroomde leerlingen zich 
twee jaar later niet meer in vervolgonderwijs bevonden, maar in één van de andere 
categorieën. Dat is met deze data helaas niet te zien.  
Bron: CBS.nl, gedownload op 10/11/2021 

 

5.4.7.3  Cohort 15/16 direct na uitstroom en drie jaar na uitstroom 
 
In Tabel 5.45 wordt van uitstroomcohort 2015-2016 weergegeven waar zij zich 
direct na uitstroom (oktober 2016) en drie jaar later (oktober 2019) bevonden. 
 
De tabel laat zien dat het aantal leerlingen zonder werk en zonder uitkering drie jaar 
na uitstroom aanzienlijk lager is dan direct na uitstroom, voor alle 
uitstroomprofielen. 
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Tabel 5.45: Positie arbeidsmarkt direct na uitstroom en 3 jaar na uitstroom (cohort 
2015/2016, arbeidsmarktpositie oktober 2016 en oktober 2019) 

 Uitstroomprofiel 
arbeidsmarkt  

Uitstroomprofiel 
vervolgonderwijs  

Uitstroomprofiel 
dagbesteding  

 2016  2019  2016  2019  2016  2019 
Doorstroom naar 
vervolgonderwijs  

35,8     46,0     72,5     82,8     4,2     6,5     
U
it
st

ro
om

  

 Werknemer 15,6     17,1     6,3     5,2     3,7     5,6     
 Werknemer en 

uitkering 
4,3     4,7     0,4     0,6     2,3     2,8     

 Uitkering 24,5     27,2     5,3     8,2     73,5     82,7     
 Geen werk geen 

uitkering 
19,9     5,0     15,6     3,3     16,3     2,3     

Totaal leerlingen  3.020 2.980 5.270 5.230 2.150 2.140 
Leerlingen waarvan het uitstroomprofiel onbekend is (n = 30) zijn hier buiten beschouwing 
gelaten, net als leerlingen die niet in de basisregistratiepersonen staan in 2016 (n = 170) of 
in 2019 (n = 230)  
Let op: doorstroom naar vervolgonderwijs zegt niks over bestendiging en dus of zij daar na 
drie jaar nog in zijn. Er is een risico dat een aantal van de doorgestroomde leerlingen zich 
drie jaar later niet meer in vervolgonderwijs bevonden, maar in één van de andere 
categorieën. Dat is met deze data helaas niet te zien  
Bron: CBS.nl, gedownload op 10/11/2021 

5.5 Elke leerling krijgt een passend aanbod en gelijke kansen 

5.5.1  Leerlingenpopulatie 
 
Tabel 5.46 laat zien hoeveel leerlingen ingeschreven staan in het (voortgezet) 
speciaal onderwijs. Figuur 5.1 laat dit in een figuur zien. In het so neemt het aantal 
leerlingen de laatste jaren toe en ligt net boven het totaal van voor de invoering van 
het passend onderwijs (in 2013-2014 lag het totale aantal so leerlingen op 31.822, 
in 2021-2022 op 33.608). In het vso blijft het aantal leerlingen de laatste vier jaar 
ongeveer gelijk en ligt onder het totaal in 2013-2014 (37.998 in 2021-2022 
tegenover 39.411 in 2013-2014). Het totale aantal leerlingen in het (v)so ligt 
daarmee nog licht onder de populatiecijfers van voor de invoering van het passend 
onderwijs. 
 
Tabel 5.46: Aantal leerlingen in het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal 
onderwijs 

  2012-2013  2013-2014  2014-2015  2015-2016  2016-2017 
So 33.345 31.822 31.105 29.655 29.137 
Vso 37.077 39.411 39.884 38.550 37.917 
Totaal 70.422 71.233 70.989 68.205 67.054 
 

  2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021  2021-2022 
So 29.872 30.868 32.069 32.589 33.608 
Vso 37.660 37.566 37.750 37.621 37.998 
Totaal 67.532 68.434 69.819 70.210 71.606 
Laatste jaar zijn voorlopige gegevens 
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5.5.2  Leerlingenpopulatie uitgesplitst 

5.5.2.1  Leerlingenpopulatie naar cluster 
 
De meerderheid van de (v)so-leerlingen valt in cluster overig (zie Tabel 5.47): zo’n 
79 procent in het so en zo’n 95 procent in het vso. Cluster 1 bevat minder dan één 
procent van de leerlingen, en cluster 2 bevat in het so ongeveer 20 procent van de 
leerlingen, en in het vso rond de 4 procent. 
 
Tabel 5.47: Aantal leerlingen so en vso naar cluster 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
% n % n % n % n % n 

So Cluster 1 0,8 247 0,9 270 0,9 291 0,9 294 0,9 286 
Cluster 2 20,7 6.198 20,9 6.465 20,4 6.527 20,4 6.634 19,7 6.613 

Cluster overig 78,4 23.427 78,2 24.133 78,7 25.251 78,7 25.661 79,5 26.709 
Vso Cluster 1 0,8 318 0,8 305 0,8 293 0,8 293 0,8 286 

Cluster 2 5,4 2.026 5,0 1.881 4,6 1.746 4,4 1.666 4,2 1.589 
Cluster overig 93,8 35.316 94,2 35.380 94,6 35.711 94,8 35.662 95,1 36.123 

Laatste jaar zijn voorlopige gegevens 
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5.5.2.2  Leerlingenpopulatie naar geslacht 
 
Tabel 5.48 geeft weer hoe leerlingen binnen het (v)so zijn verdeeld naar geslacht. 
Jongens zijn oververtegenwoordigd binnen zowel het so als vso. 
 
Tabel 5.48: Aantal leerlingen so en vso naar geslacht 

  2017-
2018 

 2018-
2019 

 2019-
2020 

 2020-
2021 

 2021-
2022 

So Jongen 74,4 74,4 74,4 73,9 73,7 
Meisje 25,6 25,6 25,6 26,1 26,3 

Vso Jongen 71,1 71,1 71,0 71,2 70,7 
Meisje 28,9 28,9 29,0 28,8 29,3 

Laatste jaar zijn voorlopige gegevens 
 

5.5.2.3  Cluster naar geslacht 
 
Tabel 5.49 (voor so) en Tabel 5.50 (voor vso) geven per cluster het aandeel jongens 
en meisjes weer. Zowel in het so als vso zitten er in ieder cluster meer jongens dan 
meisjes. Het aandeel jongens is het grootst in cluster overig. 
 
Tabel 5.49: Cluster naar geslacht, leerlingen so 

  2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021  2021-2022 
% n % n % n % n % n 

Cluster 1 Jongen 59,5 147 61,5 166 59,5 173 56,1 165 56,3 161 
Meisje 40,5 100 38,5 104 40,5 118 43,9 129 43,7 125 
Totaal 100 247 100 270 100 291 100 294 100 286 

Cluster 2 Jongen 71,4 4.426 70,9 4.585 70,8 4.623 69,8 4.631 69,3 4.585 
Meisje 28,6 1.772 29,1 1.880 29,2 1.904 30,2 2.003 30,7 2.028 
Totaal 100 6.198 100 6.465 100 6.527 100 6.634 100 6.613 

Cluster overig Jongen 75,4 17.666 75,5 18.224 75,5 19.077 75,2 19.293 75,0 20.034 
Meisje 24,6 5.761 24,5 5.909 24,5 6.174 24,8 6.367 25,0 6.675 
Totaal 100 23.427 100 24.133 100 25.251 100 25.660 100 26.709 

Laatste jaar zijn voorlopige gegevens 

 
Tabel 5.50: Cluster naar geslacht, leerlingen vso 

  2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021  2021-2022 
% n % n % n % n % n 

Cluster 1 Jongen 61,9 197 61,0 186 57,7 169 58,0 170 60,1 172 
Meisje 38,1 121 39,0 119 42,3 124 42,0 123 39,9 114 
Totaal 100 318 100 305 100 293 100 293 100 286 

Cluster 2 Jongen 68,4 1.386 67,7 1.274 67,5 1.178 68,3 1.138 67,6 1.074 
Meisje 31,6 640 32,3 607 32,5 568 31,7 528 32,4 515 
Totaal 100 2.026 100 1.881 100 1.746 100 1.666 100 1.589 

Cluster overig Jongen 71,4 25.206 71,4 25.265 71,3 25.464 71,4 25.459 70,9 25.625 
Meisje 28,6 10.110 28,6 10.113 28,7 10.247 28,6 10.202 29,1 10.498 
Totaal 100 35.316 100 35.378 100 35.711 100 35.661 100 36.123 

Laatste jaar zijn voorlopige gegevens 
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5.5.2.4  Vso populatie naar uitstroomprofiel 
 
In Tabel 5.51 is weergegeven hoe de populatie vso leerlingen is verdeeld naar 
uitstroomprofiel. Bijna de helft van de vso-leerlingen heeft het uitstroomprofiel 
vervolgonderwijs en ongeveer een kwart heeft het uitstroomprofiel arbeidsmarkt 
danwel dagbesteding. 
 
Tabel 5.51: Percentage vso leerlingen per uitstroomprofiel 

  2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021  2021-2022 
Arbeidsmarkt 26,1 26,0 25,2 25,8 26,0 
Dagbesteding 26,7 25,9 25,3 25,2 24,7 
Vervolgonderwijs 47,2 48,1 49,5 49,0 49,3 
Laatste jaar zijn voorlopige gegevens 

 

5.5.3  Deelnamepercentages (v)so 
 
Tabel 5.52 geeft het aandeel leerlingen weer dat in het bao, sbo en so zit. Tabel 
5.53 geeft dit weer voor het vervolgonderwijs (vo, pro en vso). Over de jaren heen 
is een lichte stijging te zien in het aandeel leerlingen wat in het so dan wel het vso 
zit. In het so steeg dit van 2 procent in schooljaar 2017-2018 naar 2,3 procenten in 
2021-2022. In het vso steeg dit van 3,7 procent naar 3,9 procent. 
 
Tabel 5.52: Deelnamepercentages bao, sbo en so 

  2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021  2021-2022 
% n % n % n % n % n 

So 2,0 29.872 2,1 30.868 2,2 32.069 2,2 32.589 2,3 33.608 
Sbo 2,3 33.962 2,4 34.958 2,4 35.730 2,5 35.668 2,5 35.400 
Bao 95,7 1.414.380 95,5 1.405.668 95,4 1.396.494 95,3 1.386.159 95,2 1.370.876 
Totaal 100 1.478.214 100 1.471.494 100 1.464.293 100 1.454.416 100 1.439.884 
Laatste jaar zijn voorlopige gegevens 

 
Tabel 5.53: Deelnamepercentages vo, pro en vso 

  2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021  2021-2022 
% n % n % n % n % n 

Vso 3,7 37.660 3,7 37.566 3,8 37.750 3,9 37.621 3,9 37.998 
Pro 2,9 29.549 2,9 29.202 2,9 29.248 3,1 29.776 3,0 29.637 
Vo 93,5 962.511 93,4 945.623 93,3 927.499 93,1 907.171 93,0 904.424 
Totaal 100 1.029.720 100 1.012.391 100 994.497 100 974.568 100 972.059 
Laatste jaar zijn voorlopige gegevens 

 

5.5.4  Ambulante begeleiding 

5.5.4.1  Cluster 1 
 
Blinde en slechtziende leerlingen die naar het regulier onderwijs gaan kunnen 
ambulante begeleiding krijgen. Tabel 5.54 geeft weer om hoeveel leerlingen het 
gaat. De tabel laat zien dat het aantal ambulant begeleide leerlingen in het regulier 
basisonderwijs vorig jaar wat is afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor, terwijl 
het aantal ambulant begeleide leerlingen in het sbo en vo min of meer gelijk zijn 
gebleven. 
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Tabel 5.54: Ambulante begeleiding cluster 1 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
Bao 917 947 958 942 875 
Sbo 76 89 104 103 108 
Vo 550 522 559 574 587 
Totaal bao/sbo/vo 1.543 1.558 1.621 1.619 1.570 
(V)so (cluster 2/overig)     798 
Mbo/ho     501 
Totaal     2.869 

Bron: Bartiméus en Visio. Cijfers geleverd aan de Inspectie  
Vóór schooljaar 2021-2022 zijn geen cijfers beschikbaar over het aantal ambulant begeleide 
leerlingen in het (v)so en mbo/ho 

 

5.5.4.2  Cluster 2 
 
Ook dove, doofblinde en slechthorende kinderen, of kinderen met een 
taalontwikkelingsstoornis (TOS) kunnen naar het regulier onderwijs gaan en daar 
ambulante begeleiding krijgen. Tabel 5.55 laat zien om hoeveel leerlingen het 
jaarlijks gaat. De tabel laat zien dat het aantal ambulant begeleide leerlingen binnen 
cluster 2 is afgenomen ten opzichte van vorig jaar. 
 
Tabel 5.55: Ambulante begeleiding cluster 2 

  2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021  2021-2022 
(S)bo 5.513 5.975 6.959 7.522 6.920 
Vo 1.674 1.836 1.686 1.551 1.450 
Mbo 696 697 733 750 675 
Totaal 7.883 8.508 9.378 9.823 9.045 
Bron: Siméa. Cijfers geleverd aan de Inspectie 

 

5.5.5  Instroomkenmerken 
 
In Tabel 5.56 wordt weergegeven hoeveel leerlingen er per jaar instromen in het 
(v)so. Figuur 5.2 laat dit in een figuur zien. Na een lichte daling in schooljaar 2020-
2021 is er dit schooljaar weer een stijging te zien. 
 
Tabel 5.56: Aantal instromende leerlingen in speciaal onderwijs en voortgezet 
speciaal onderwijs 

  2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021  2021-2022 
So 7.600 7.842 7.920 7.417 7.836 
Vso 10.205 10.105 10.275 9.848 9.990 
Laatste jaar zijn voorlopige gegevens 
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Tabel 5.57 geeft de gemiddelde leeftijd en de standaardafwijking weer van alle 
leerlingen die voor het eerst ingeschreven stonden voor het so en vso. Deze 
gemiddelde leeftijd is al jaren erg constant en lag in schooljaar 2021-2022 op 6,8 
jaar voor leerlingen in het so en op 13,4 jaar voor leerlingen in het vso. 
 
 
Tabel 5.57: Gemiddelde leeftijd (inclusief standaardafwijking) instromende 
leerlingen 

  2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021  2021-2022 
Gem SD Gem SD Gem SD Gem SD Gem SD 

So 6,9 2,4 6,8 2,4 6,9 2,4 6,8 2,4 6,8 2,4 
Vso 13,6 1,8 13,6 1,8 13,6 1,8 13,4 1,7 13,4 1,7 
Laatste jaar zijn voorlopige gegevens 
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5.5.6  Herkomst instromers 
 

5.5.6.1  Herkomst instromers so 
 
Tabel 5.58 laat zien waar de leerlingen die instromen in het so zich het jaar voor 
hun instroom bevonden. Bijna 40 procent van de leerlingen stroomt gelijk aan het 
begin van hun schoolloopbaan in in het so, zonder eerst basisonderwijs of speciaal 
basisonderwijs te volgen. Bijna 50 procent van de leerlingen komt uit het 
basisonderwijs, en zo’n 11-12 procent uit het speciaal basisonderwijs. Een klein deel 
van de leerlingen heeft het jaar voor instroom van het so niet ingeschreven gestaan, 
maar in een eerder jaar wel, en heeft dus een periode geen bekostigd onderwijs 
gevolgd. 
 
Tabel 5.58: Onderwijspositie instromers so in jaar voor instroom, naar instroomjaar 

  2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021  2021-2022 
% n % n % n % n % n 

Geen bao vóór 
so 

38,0 2.794 39,2 2.982 38,0 2.910 39,8 2.879 40,6 3.098 

Bao 50,7 3.730 49,1 3.731 49,1 3.754 48,0 3.470 47,0 3.588 
Sbo 10,6 776 11,0 837 12,1 926 11,3 816 11,5 880 
Één of meer 
jaar niet 
ingeschreven 

0,7 50 0,7 55 0,8 61 0,9 62 0,8 63 

Totaal 100 7.350 100 7.605 100 7.651 100 7.227 100 7.629 
Laatste jaar zijn voorlopige gegevens 

 
Tabel 5.59 laat zien hoe instroom verschilt per cluster, voor schooljaar 2021-2022. 
In cluster 1 en 2 stromen relatief meer kinderen aan het begin van hun loopbaan in 
in het so dan in cluster overig. 
 
Tabel 5.59: Onderwijspositie instromers so in jaar voor instroom, uitgesplitst per 
cluster, schooljaar 2021-2022 

 Cluster 1 Cluster 2 Cluster overig 
Geen bao vóór so 47,1 55,6     37,1     
Bao 49,0 42,6     48,1     
Sbo 3,9 1,5     13,9     
Één of meer jaar niet ingeschreven 0,0 0,3     0,9     
Totaal 51 1.431 6.147 
Laatste jaar zijn voorlopige gegevens 

 

5.5.6.2  Herkomst instromers vso 
 
Tabel 5.60 laat zien waar de leerlingen die instromen in het vso zich het jaar voor 
hun instroom bevonden. Het merendeel van de vso’ers stroomt vanuit het 
basisonderwijs in: in 2021 stroomde 43 procent in vanaf het so, 10,5 procent vanaf 
het regulier basisonderwijs, en 11,3 procent vanaf het speciaal basisonderwijs. Ook 
zijn er leerlingen die vanaf het regulier voortgezet onderwijs naar het voortgezet 
speciaal onderwijs gaan. 20,4 procent van de instromende leerlingen stroomt in 
vanaf een brugklas in het vo, 7,5 procent vanaf het vmbo, 2,8 procent vanaf de 
havo en 1,5 procent vanaf het vwo. Er is een stijging te zien in het aantal leerlingen 
dat instroom uit het bao of sbo, en een daling in het aantal leerlingen dat instroomt 
vanaf een vo brugklas. 
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Tabel 5.60: Onderwijspositie instromers vso in jaar voor instroom, naar 
instroomjaar 

  2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021  2021-2022 
% n % n % n % n % n 

Bao 8,2 778 8,6 811 8,3 788 9,3 852 10,5 978 
Sbo 7,9 753 8,3 782 9,6 913 10,6 979 11,3 1.049 
So 42,0 4.004 41,1 3.870 39,9 3.801 43,5 4.003 43,0 4.005 
Pro 4,1 389 4,0 379 3,9 369 3,3 304 3,0 283 
Brug 24,5 2.336 23,1 2.175 24,1 2.302 21,4 1.970 20,4 1.902 
Vmbo-b 3,6 346 3,5 333 3,5 329 2,5 230 2,0 190 
Vmbo-k 2,8 262 3,0 278 2,7 253 2,6 235 2,0 188 
Vmbo-g/t 3,6 340 4,2 392 3,9 371 3,0 279 3,5 325 
Havo 2,1 200 2,7 252 2,8 265 2,6 239 2,8 258 
Vwo 1,2 119 1,4 136 1,5 142 1,3 119 1,5 143 
Totaal 100 9.527 100 9.408 100 9.533 100 9.210 100 9.321 
Laatste jaar zijn voorlopige gegevens 

 
Tabel 5.61 laat zien hoe instroom in het vso verschilt per cluster, voor schooljaar 
2021-2022. In cluster 1 en 2 stromen relatief meer leerlingen in uit het so dan in 
cluster overig. In cluster overig stromen relatief meer leerlingen in vanaf een 
brugklas in het vo. 
 
Tabel 5.61: Onderwijspositie instromers vso in jaar voor instroom, uitgesplitst per 
cluster, schooljaar 2021-2022 

 Cluster 1 Cluster 2 Cluster overig 
Bao 8,8 12,7 10,4     
Sbo 0,0 3,6 11,6     
So 78,9 78,2 41,4     
Pro 3,5 0,6 3,1     
Brug 7,0 4,5 21,1     
Vmbo-b 0,0 0,0 2,1     
Vmbo-k 0,0 0,3 2,1     
Vmbo-g/t 1,8 0,0 3,6     
Havo 0,0 0,0 2,9     
Vwo 0,0 0,0 1,6     
Totaal 57 330 8.934 
Laatste jaar zijn voorlopige gegevens 
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6 De school 

6.1 Onderwijskwaliteit 

6.1.1  Monitor leskwaliteit 
 
In september en oktober 2021 zijn 195 lessen op 50 so-scholen bezocht en 
beoordeeld op de leskwaliteit. Het ging hier om lessen Nederlandse taal, 
wiskunde/rekenen en wereldorientatie (WO; biologie, aardrijkskunde, techniek) in 
de groepen 1 t/m 8. De resultaten uit dit onderzoek worden beschreven in bijlage 1. 

6.2 Schoolklimaat 

6.2.1  Meldingen vertrouwensinspecteurs 
 
In schooljaar 2020-2021 zijn er 87 meldingen binnen de sector (v)so 
binnengekomen bij de vertrouwensinspecteurs. Tabel 6.1 laat zien waar deze 
meldingen betrekking op hadden. De meeste meldingen (38) gingen over fysiek 
geweld. 
 
Tabel 6.1: Aantal binnengekomen meldingen bij de vertrouwensinspecteurs, 
schooljaar 2020-2021 

 2020-2021 
Psychisch geweld 31 
Fysiek geweld 38 
Seksuele intimidatie 7 
Seksueel misbruik 9 
Discriminatie 1 
Radicalisering 0 
Overig 1 
Totaal 87 
 

6.2.2  Schorsingen en verwijderingen 
 
In Tabel 6.2 wordt voor de afgelopen vier jaar getoond hoeveel schorsingen en 
verwijderingen er zijn geweest in het so en vso. Let er op dat in 2019-2020 en 
2020-2021 de scholen tijdelijk gesloten zijn geweest in verband met de corona 
pandemie. 
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Tabel 6.2: Schorsingen 

  2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021 
So Schorsingen T/m 5 dagen  168 147 111 

>5 dagen  15 3 7 
Duur nvt  0 2 0 
Totaal 118 183 152 118 

Verwijderingen 0 0 0 0 
Vso Schorsingen T/m 5 dagen  864 770 639 

>5 dagen  23 12 8 
Duur nvt  0 2 0 
Totaal 938 887 784 647 

Verwijderingen 0 0 0 0 
Let op: gezien de schoolsluiting ivm corona zijn de aantallen in schooljaar 2019/2020 en 
2020/2021 lager dan andere jaren  
Van 2017/2018 is het aantal dagen niet bekend 

6.3 Onderwijsresultaten 

6.3.1  Monitor onderwijsresultaten OR1/OR2 
 
In 2020-2021 heeft de Inspectie een monitoronderzoek uitgevoerd naar hoe scholen 
voor voortgezet speciaal onderwijs zich verantwoorden over hun onderwijsresultaten 
(de standaard OR uit het onderzoekskader), op het gebied van de kernvakken (OR1) 
en op het gebied van sociale en maatschappelijke competenties (OR2). De 
resultaten uit dit onderzoek worden beschreven in bijlage 2. 
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7 Het bestuur 

7.1 Kwaliteit van besturen 
 
Tabel 7.1 laat de bestuursoordelen op standaarden zien over de periode 2017-2021 
(i.e., de gehele vierjaarlijkse toezichtscyclus), van besturen waar (v)so leidend is. 
De tabel geeft de minst recente oordelen weer. Dat wil zeggen dat als een bestuur 
vaker dan één keer is beoordeeld op een standaard in de vierjaarscyclus omdat er 
een herstelopdracht is gegeven, alleen het eerste oordeel is meegenomen. 
 
Tabel 7.1: Minst recente oordelen besturen, schooljaren 2017/2018 tot en met 
2020/2021 

 Totaal 
% n 

Kwaliteitszorg Onvoldoende 50,0 28 
Voldoende 46,4 26 

Goed 3,6 2 
Kwaliteitscultuur Onvoldoende 9,1 5 

Voldoende 70,9 39 
Goed 20,0 11 

Verantwoording en dialoog Onvoldoende 31,6 18 
Voldoende 64,9 37 

Goed 3,5 2 
Continuïteit Onvoldoende 7,4 4 

Voldoende 92,6 50 
Rechtmatigheid Voldoende 100 52 
4JO compact*  12 
*Vanwege de maatregelen in het kader van de coronapandemie was de uitvoering van de 
vierjaarlijkse onderzoeken in 2020-2021 aangepast. Op basis van meldingen, signalen en 
toezichtshistorie werd een risico inschatting gemaakt. Als er risico’s waren werd een regulier 
4JO uitgevoerd. Als er geen risico’s werden gevonden dan bespreekt de inspectie dit met het 
bestuur, en als bestuur en inspectie het eens zijn volgt een kort afsluitend rapport. Hierbij 
worden geen oordelen gegeven.  
 
Tabel 7.2 laat vervolgens de meest recente oordelen zien die besturen ontvingen. 
Deze en voorgaande tabel laten zien dat met name op de standaarden 
‘kwaliteitszorg’ en ‘verantwoording en dialoog’ er een verbeterslag te zien is geweest 
bij besturen gedurende de toezichtscyclus. Zo scoorde 50 procent van de besturen 
in eerste instantie een onvoldoende op kwaliteitszorg en 31,6 procent een 
onvoldoende op verantwoording en dialoog. Wanneer we dit vergelijken met de 
meest recente oordelen (inclusief herstelopdrachten) zien we dat deze percentages 
gehalveerd zijn: hier had 28,6 procent van de besturen een onvoldoende oordeel op 
kwaliteitszorg en 15,8 procent op verantwoording en dialoog. 
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Tabel 7.2: Meest recente oordelen besturen, schooljaren 2017/2018 tot en met 
2020/2021 

 Totaal 
% n 

Kwaliteitszorg Onvoldoende 28,6 16 
Voldoende 67,9 38 

Goed 3,6 2 
Kwaliteitscultuur Onvoldoende 3,6 2 

Voldoende 76,4 42 
Goed 20,0 11 

Verantwoording en dialoog Onvoldoende 15,8 9 
Voldoende 80,7 46 

Goed 3,5 2 
Continuïteit Onvoldoende 7,4 4 

Voldoende 92,6 50 
Rechtmatigheid Voldoende 100 52 
4JO compact*  12 
*Vanwege de maatregelen in het kader van de coronapandemie was de uitvoering van de 
vierjaarlijkse onderzoeken in 2020-2021 aangepast. Op basis van meldingen, signalen en 
toezichtshistorie werd een risico inschatting gemaakt. Als er risico’s waren werd een regulier 
4JO uitgevoerd. Als er geen risico’s werden gevonden dan bespreekt de inspectie dit met het 
bestuur, en als bestuur en inspectie het eens zijn volgt een kort afsluitend rapport. Hierbij 
worden geen oordelen gegeven.  
 

7.2 Vermindering onderwijstijd 

7.2.1  Aanvragen vermindering onderwijstijd 
 
De beleidsregel Afwijking onderwijstijd biedt scholen voor po, vo en (v)so de 
mogelijkheid om voor een leerling de onderwijstijd tijdelijk te verminderen. Tabel 
7.3 laat zien hoeveel aanvragen bij de inspectie ingediend zijn voor instemming met 
afwijking van de onderwijstijd. In het schooljaar 2020-2021 werden er 1.121 
aanvragen bij de inspectie ingediend voor instemming met afwijking van de 
onderwijstijd voor een leerling in het (v)so. Dat zijn er bijna 300 meer dan in 2019-
2020. 
 
Tabel 7.3: Aantal aanvragen vermindering onderwijstijd 

  2019-2020  2020-2021 
Totaal aantal aanvragen art. 12 WEC 836 1.121 
Toegewezen 794 1.089 
Afgewezen 14 0 
Niet toegekend (Aanvraag niet 
nodig/ingetrokken/andere reden) 

28 32 

 

7.2.2  Evaluatie beleidsregel afwijking onderwijstijd 
 
In 2021 voerde de inspectie een evaluatie uit van de beleidsregel voor afwijking van 
het aantal verplichte onderwijsuren. Voor deze evaluatie zijn so-, po- en vo-scholen 
en -besturen bevraagd die tussen 1 augustus 2018 en 1 maart 2020 een aanvraag 
afwijking onderwijstijd hebben gedaan. Tabel 7.4 laat de responspercentages zien. 
De scholen die de vragenlijst hebben ingevuld zijn representatief voor het bevraagde 
sample voor wat betreft regio, aantal leerlingen en het aantal ingediende aanvragen. 
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Tabel 7.4: Omvang onderzoekssample en responspercentages voor so-, po- en vo-
scholen 

 Onderzoeks-
sample 

Respons Respons (%) Foutmarge 
(%) 

So 164 103 62,8 9,3 
Po 315 265 84,1 4,4 
Vo 116 92 79,3 8,3 
 
Tabel 7.5 laat het gemiddelde en de spreiding van het aantal aanvragen afwijking 
onderwijstijd per school zien in de periode 1 augustus 2018 tot 1 maart 2020. De 
tabel laat een grote spreiding zien tussen scholen in het aantal aanvragen. 
 
Tabel 7.5: Aantal aanvragen afwijking onderwijstijd door so-, po- en vo-scholen 
tussen 1 augustus 2018 en 1 maart 2020 

 Gem SD Mediaan Min. Max. n 
So 7,7 15,3 3,0 1,0 161,0 164 
Po 1,6 2,4 1,0 1,0 33,0 315 
Vo 2,4 3,2 1,0 1,0 25,0 115 
 
Tabel 7.6 laat zien wat scholen hebben geantwoord op de vraag ‘hebben de 
ingroeiplannen (onderdeel van het OPP) zoals u op school toepast het gewenste 
effect, namelijk dat de leerling weer volledig naar school komt?’. Ongeveer 40% van 
de so-scholen geeft aan dat volledige ingroei meestal, vaak of altijd lukt. 
 
Tabel 7.6: Beantwoording vraag ‘Hebben de ingroeiplannen (onderdeel van het 
OPP) zoals u op school toepast het gewenste effect, namelijk dat de leerling weer 
volledig naar school komt?’ Door so-, po- en vo-scholen 

 % n 
So Altijd 7,8 8 

Vaak 32,4 33 
Soms 54,9 56 
Zelden 3,9 4 
Nooit 1,0 1 
Totaal  102 

Po Altijd 16,4 41 
Vaak 26,4 66 
Soms 39,2 98 
Zelden 8,0 20 
Nooit 10,0 25 
Totaal  250 

Vo Altijd 15,2 14 
Vaak 31,5 29 
Soms 40,2 37 
Zelden 8,7 8 
Nooit 4,3 4 
Totaal  92 

Totaal Altijd 14,2 63 
Vaak 28,8 128 
Soms 43,0 191 
Zelden 7,2 32 
Nooit 6,8 30 
Totaal  444 
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9 Bijlage 1: Resultaten monitor leskwaliteit 

In september en oktober 2021 zijn 195 lessen op 50 so-scholen bezocht en 
beoordeeld op de leskwaliteit. Het ging hier om lessen Nederlandse taal, 
wiskunde/rekenen en wereldorientatie (WO; biologie, aardrijkskunde, techniek) in 
de groepen 1 t/m 8. Vijf indicatoren van een effectieve les zijn beoordeeld door 
zowel leerkrachten als inspecteurs: lesklimaat, klassenmanagement, instructie, 
afstemming en zelfregulerend leren. 
 
Tabel 9.1 geeft de rechte tellingen van de antwoorden per indicator weer zoals 
gegeven door de leraar. Tabel 9.2 geeft dit weer voor de antwoorden zoals gegeven 
door de inspecteur. De tabellen laten zien dat zowel de inspecteurs als de leraren 
relatief vaak kenmerken zagen van een veilig en stimulerend lesklimaat en goed 
klassenmanagement. Kenmerken van effectieve instructie en afstemming op 
verschillen tussen leerlingen werden minder vaak gezien. Verder zagen zowel de 
inspecteurs als de leraren weinig kenmerken van zelfregulerend leren. Daarnaast 
laten de tabellen zien dat de inspecteurs de effectieve leskenmerken minder vaak 
waarnamen in de lessen dan de leraren. Dit verschil kan ook samenhangen met het 
feit dat leraren niet, zoals de inspecteurs, zijn getraind in het gebruik van het 
instrument voor het waarnemen van effectieve leskenmerken. Ten slotte zien we dat 
de leskwaliteit tussen leraren sterk verschilt. Ondanks hun positievere oordelen, zien 
ook veel leraren ruimte voor verbetering, met name bij instructie en zelfregulerend 
leren. 
 

Tabel 9.1: Rechte telling onderliggende items leskwaliteit - gescoord door leraren 

 helemaal 
niet mee 

eens 

niet mee 
eens 

mee eens helemaal 
mee eens 

% n % n % n % n 
Afstemming Als de leerlingen het al snapten, dan liet 

ik hen moeilijkere opdrachten maken 
0,6 1 39,1 61 34,0 53 26,3 41 

Als de leerlingen tijdens de les iets 
moeilijk vonden, dan hielp ik hen 

0,0 0 1,1 2 42,3 74 56,6 99 

De les ging niet te snel en niet te 
langzaam voor de leerlingen 

0,0 0 9,9 18 56,9 103 33,1 60 

Ik controleerde of de leerlingen het wel 
of niet snapten tijdens de les 

0,0 0 6,6 12 48,1 87 45,3 82 

Mijn uitleg was niet te makkelijk en niet 
te moeilijk voor de leerlingen 

0,0 0 4,4 8 62,2 112 33,3 60 

Totaal 0,1 1 11,6 101 49,1 429 39,2 342 
Instructie Ik gaf genoeg tijd om te oefenen met 

de lesstof 
0,6 1 9,4 17 51,4 93 38,7 70 

Ik herhaalde aan het eind van de les 
kort wat de leerlingen hadden geleerd 

2,2 4 17,7 32 42,0 76 38,1 69 

Ik legde de lesstof zo uit, dat de 
leerlingen het snapten 

0,0 0 1,1 2 55,2 100 43,6 79 

Ik legde uit hoe de leerlingen de 
opdrachten konden maken 

0,0 0 7,8 14 52,2 94 40,0 72 

Ik legde uit waarom een antwoord goed 
of fout was 

0,6 1 18,2 33 64,6 117 16,6 30 

Ik liet de leerlingen diep nadenken over 
de lesstof 

1,7 3 27,1 49 55,2 100 16,0 29 

Ik vertelde aan het begin van de les 
wat de leerlingen gingen leren 

0,6 1 7,7 14 34,8 63 56,9 103 

Ik vertelde waarom de leerlingen iets 
ging leren 

7,2 13 48,6 88 34,8 63 9,4 17 

Voordat de leerlingen iets gingen leren, 
herhaalde ik kort wat ze al eerder 

hadden geleerd 

0,6 1 19,3 35 40,9 74 39,2 71 

Totaal 1,5 24 17,4 284 47,9 780 33,2 540 
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Tabel 9.1: Rechte telling onderliggende items leskwaliteit - gescoord door leraren 

 helemaal 
niet mee 

eens 

niet mee 
eens 

mee eens helemaal 
mee eens 

% n % n % n % n 
Klassen 
management 

Ik zorgde ervoor dat de leerlingen goed 
meededen tijdens de les 

0,0 0 2,8 5 44,8 81 52,5 95 

Ik zorgde ervoor dat de leerlingen goed 
werkten tijdens de les 

0,0 0 2,2 4 48,1 87 49,7 90 

Ik zorgde ervoor dat de leerlingen 
luisterden tijdens de les 

0,0 0 3,3 6 51,4 93 45,3 82 

Ik zorgde ervoor dat de leerlingen 
steeds met de les bezig waren  

0,0 0 6,1 11 51,9 94 42,0 76 

Totaal 0,0 0 3,6 26 49,0 355 47,4 343 
Lesklimaat Ik bepaalde wat er gebeurde tijdens de 

les 
0,0 0 0,6 1 40,3 73 59,1 107 

Ik liet de leerlingen tijdens de les 
merken dat ze goed kunnen zijn in dit 

vak 

0,0 0 1,7 3 41,4 75 56,9 103 

Ik zorgde ervoor dat de leerlingen zich 
veilig voelden tijdens de les 

0,0 0 0,6 1 16,6 30 82,9 150 

Totaal 0,0 0 0,9 5 32,8 178 66,3 360 
Zelfregulerend 
leren 

Ik liet de leerlingen tijdens de les 
nadenken over hoe ze wat ze nog niet 
goed snapten nog beter kunnen leren 

2,8 5 54,1 98 38,1 69 5,0 9 

Ik liet de leerlingen tijdens de les 
nadenken over wat ze al wel en wat ze 

(nog) niet snapten 

1,7 3 38,1 69 48,6 88 11,6 21 

Ik stimuleerde de leerlingen tijdens de 
les om zelf hun werk te organiseren 

2,8 5 26,0 47 51,9 94 19,3 35 

Ik stimuleerde leerlingen tijdens de les 
om te werken aan hun doelen 

1,1 2 17,1 31 56,4 102 25,4 46 

Totaal 2,1 15 33,8 245 48,8 353 15,3 111 
 

Tabel 9.2: Rechte telling onderliggende items leskwaliteit - gescoord door 
inspecteurs 

 helemaal 
niet mee 

eens 

niet mee 
eens 

mee eens helemaal 
mee eens 

% n % n % n % n 
Afstemming Als de leerlingen het al snapten, dan liet 

de leraar hen moeilijkere opdrachten 
maken 

22,5 40 52,2 93 21,3 38 3,9 7 

Als de leerlingen tijdens de les iets 
moeilijk vonden, dan hielp de leraar hen 

2,1 4 5,2 10 75,3 146 17,5 34 

De leraar controleerde of de leerlingen 
het wel of niet snapten tijdens de les 

2,6 5 18,5 35 62,4 118 16,4 31 

De les ging niet te snel en niet te 
langzaam voor de leerlingen 

2,2 4 13,7 25 76,4 139 7,7 14 

De uitleg van de leraar was niet te 
makkelijk en niet te moeilijk voor de 

leerlingen 

3,3 6 22,1 40 64,6 117 9,9 18 

Totaal 6,4 59 22,0 203 60,4 558 11,3 104 
Instructie De leraar gaf genoeg tijd om te oefenen 

met de lesstof 
0,0 0 13,9 26 68,4 128 17,6 33 

De leraar herhaalde aan het eind van de 
les kort wat de leerlingen hadden 

geleerd 

15,5 28 43,1 78 30,4 55 11,0 20 

De leraar legde de lesstof zo uit, dat de 
leerlingen het snapten 

2,1 4 11,5 22 66,5 127 19,9 38 

De leraar legde uit hoe de leerlingen de 
opdrachten konden maken 

0,5 1 13,6 26 64,9 124 20,9 40 

De leraar legde uit waarom een 
antwoord goed of fout was 

7,5 14 34,9 65 51,1 95 6,5 12 

De leraar liet de leerlingen diep 
nadenken over de lesstof 

10,0 17 51,2 87 32,9 56 5,9 10 

De leraar vertelde aan het begin van de 
les wat de leerlingen gingen leren 

5,7 11 28,6 55 42,7 82 22,9 44 

De leraar vertelde waarom de leerlingen 
iets ging leren 

20,8 40 53,1 102 19,3 37 6,8 13 
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Tabel 9.2: Rechte telling onderliggende items leskwaliteit - gescoord door 
inspecteurs 

 helemaal 
niet mee 

eens 

niet mee 
eens 

mee eens helemaal 
mee eens 

% n % n % n % n 
Voordat de leerlingen iets gingen leren, 

herhaalde de leraar kort wat ze al 
eerder hadden geleerd 

4,2 8 28,6 55 47,4 91 19,8 38 

Totaal 7,3 123 30,7 516 47,3 795 14,7 248 
Klassen 
management 

De leraar zorgde ervoor dat de 
leerlingen goed meededen tijdens de les 

0,0 0 10,3 20 57,4 112 32,3 63 

De leraar zorgde ervoor dat de 
leerlingen goed werkten tijdens de les 

0,0 0 6,7 13 63,6 124 29,7 58 

De leraar zorgde ervoor dat de 
leerlingen luisterden tijdens de les 

0,5 1 9,8 19 59,8 116 29,9 58 
De leraar zorgde ervoor dat de 

leerlingen steeds met de les bezig 
waren  

0,0 0 17,0 33 56,2 109 26,8 52 

Totaal 0,1 1 10,9 85 59,3 461 29,7 231 
Lesklimaat De leraar bepaalde wat er gebeurde 

tijdens de les 
0,0 0 3,6 7 51,3 100 45,1 88 

De leraar liet de leerlingen tijdens de 
les merken dat ze goed kunnen zijn in 

dit vak 

1,5 3 13,8 27 55,9 109 28,7 56 

De leraar zorgde ervoor dat de 
leerlingen zich veilig voelden tijdens de 

les 

0,5 1 5,1 10 46,7 91 47,7 93 

Totaal 0,7 4 7,5 44 51,3 300 40,5 237 
Zelfregulerend 
leren 

De leraar liet de leerlingen tijdens de 
les nadenken over hoe ze wat ze nog 
niet goed snapten nog beter kunnen 

leren 

35,5 60 47,3 80 16,0 27 1,2 2 

De leraar liet de leerlingen tijdens de 
les nadenken over wat ze al wel en wat 

ze (nog) niet snapten 

29,1 51 42,9 75 25,7 45 2,3 4 

De leraar stimuleerde de leerlingen 
tijdens de les om zelf hun werk te 

organiseren 

26,0 46 26,6 47 42,9 76 4,5 8 

De leraar stimuleerde leerlingen tijdens 
de les om te werken aan hun doelen 

25,0 44 39,8 70 32,4 57 2,8 5 

Totaal 28,8 201 39,0 272 29,4 205 2,7 19 
 
De totaalscores voor de gehele schaal leskwaliteit en de vijf subschalen zijn verdeeld 
in percentielgroepen: de p25 (de 25% lessen met de minste waargenomen 
kenmerken van een effectieve les) en de p75 (de 25% lessen met de meeste 
waargenomen kenmerken van een effectieve les). Tabel 9.3 laat zien hoe de p25 en 
p75 op de subschaal instructie (zoals waargenomen door inspecteurs) verdeeld zijn 
naar het lesmodel wat een school hanteert (zoals ingevuld door de school). Tabel 
9.4 laat dit zien voor de subschaal afstemming. De tabellen laten zien dat er weinig 
verschillen zijn in het gehanteerde lesmodel tussen lessen waar de minste 
kenmerken van effectieve instructie werden waargenomen en de lessen waar de 
meeste kenmerken van effectieve instructie werden waargenomen. Zo zien we dat 
in zowel p25 als p75 het directe lesmodel het meest gehanteerd wordt. 
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Tabel 9.3: Verdeling lesmodel per percentielgroep zoals beoordeeld door de 
observatoren op de subschaal instructie 

 P25 P75 Steekproef 
% n % n % n 

Lesmodel DIM 32,7 16 37,9 22 37,4 70 
EDI 26,5 13 24,1 14 26,7 50 
ADI 12,2 6 17,2 10 14,4 27 

Anders 12,2 6 13,8 8 12,8 24 
Niet 

ingevuld 
16,3 8 6,9 4 8,6 16 

Totaal 100 49 100 58 100 187 
 
 
Tabel 9.4: Verdeling lesmodel per percentielgroep zoals beoordeeld door de 
observatoren op de subschaal afstemming 

 P25 P75 Steekproef 
% n % n % n 

Lesmodel DIM 33,8 23 39,0 46 37,4 70 
EDI 20,6 14 30,5 36 26,7 50 
ADI 16,2 11 13,6 16 14,4 27 

Anders 16,2 11 11,0 13 12,8 24 
Niet 

ingevuld 
13,2 9 5,9 7 8,6 16 

Totaal 100 68 100 118 100 187 
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10 Bijlage 2: Resultaten monitoronderzoek 
onderwijsresultaten (OR1/OR2) 

In 2020-2021 voerde de inspectie een onderzoek uit naar hoe scholen voor 
voortgezet speciaal onderwijs zich verantwoorden over hun onderwijsresultaten (de 
standaard OR uit het onderzoekskader), op het gebied van de kernvakken (OR1) en 
op het gebied van sociale en maatschappelijke competenties (OR2). Voor dit 
onderzoek is een aselecte steekproef van 30 vso scholen bezocht door inspecteurs, 
waarvan 19 die het uitstroomprofiel dagbesteding aanbieden, 22 die het 
uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht aanbieden en 15 die het uitstroomprofiel 
vervolgonderwijs aanbieden. De gesprekken die inspecteurs met scholen voerden 
werden vervolgens gescoord aan de hand van een gestructureerde vragenlijst, 
ontwikkeld door de Inspectie. 
 
Tabel 10.1 laat voor de scholen die uitstroomprofiel dagbesteding aanbieden, per 
leerroute zien hoeveel scholen streefniveaus hanteren voor de kernvakken. Dit laat 
zien dat een meerderheid van de scholen binnen het profiel dagbesteding 
streefniveaus hanteert voor de kernvakken. 
 
Tabel 10.1: Streefniveaus kernvakken: Dagbesteding (n=19) 
 Technisch 

lezen 
Spelling Begrijpend 

lezen 
Mondelinge 
taalvaar- 
digheden 

Rekenen Alle vak-
gebieden 

Leerroute 
belevingsgerichte 
dagbesteding (n=10) 

8 8 8 8 8 8,0 

Leerroute 
activiteitgerichte 
dagbesteding (n=16) 

14 13 13 12 15 10,0 

Leerroute 
arbeidsmatige 
dagbesteding (n=17) 

15 14 14 
12 15 

12,0 

Leerroute 
arbeidsmatige 
dagbesteding/beschut 
werk (n=12) 

9 9 9 7 10 6,0 

 
Tabel 10.2 laat voor de scholen die uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht aanbieden, 
per leerroute zien hoeveel scholen streefniveaus hanteren voor de kernvakken. De 
tabel laat zien dat een meerderheid van de scholen binnen het profiel 
arbeidsmarktgericht streefniveaus hanteert voor Nederlands en wiskunde, maar een 
minderheid voor Engels. 
 
Tabel 10.2: Streefniveaus kernvakken: Arbeidsmarktgericht (n=22) 

 Nederlands Engels Wiskunde Alle 
vakgebieden 

Leerroute beschut werk (n=17) 14 4 13 4 
Leerroute werk in vrij bedrijf 
(n=14) 14 6 14 6 

Gezien de kleine aantallen scholen met leerroute entree-opleiding (n = 6) en leerroute entree-
opleiding binnen vso (n = 5) zijn deze niet getoond in deze tabel.  
 
  



 Pagina 50 van 53 

 

Tabel 10.3 laat voor de scholen die uitstroomprofiel vervolgonderwijs aanbieden, per 
leerroute zien hoeveel scholen streefniveaus hanteren voor de kernvakken. De tabel 
laat zien dat een meerderheid van de scholen binnen het profiel vervolgonderwijs 
streefniveaus hanteert voor alle drie de kernvakken. 
 
Tabel 10.3: Streefniveaus kernvakken: Vervolgonderwijs (n=15) 

 Nederlands Engels Wiskunde Alle 
vakgebieden 

Leerroute vmbo basis (n=10) 8 8 8 8 
Leerroute vmbo kader (n=10) 8 8 8 8 
Leerroute vmbo theoretisch 
(n=10) 8 8 8 8 

Gezien de kleine aantallen scholen met leerroute vmbo havo (n = 7) en leerroute vwo (n = 1) 
zijn deze niet getoond in deze tabel.  
 
Tabel 10.4 geeft weer aan de hand van welke instrumenten de school de 
streefniveaus voor de vakgebieden toetst. De tabel laat zien dat genormeerde 
toetsen het vaakst worden ingezet. 
 
Tabel 10.4: De school toetst de streefniveaus voor de vakgebieden aan de hand 
van... 

 Dagbesteding 
(n = 19) 

Arbeidsmarkt 
gericht  
(n = 22) 

Vervolg-
onderwijs  
(n = 15) 

Schoolniveau 
(n = 30) 

Genormeerde toetsen 12 18 10 18 
Methodegebonden toetsen 8 14 5 12 
Observaties en scores op 
leerlijnen 

12 12 1 12 

Anders 2 4 3 3 
Bij schoolniveau gaat het om alle uitstroomprofielen die door een school worden aangeboden 

 
Tabel 10.5 geeft aan welke invloed het heeft wanneer een leerling de streefniveaus 
voor de vakgebieden niet heeft behaald. Uit deze tabel valt op dat het voor de 
uitstroomprofielen dagbesteding en arbeidsmarkt volgens de onderzochte scholen 
geen tot beperkte invloed heeft op de uitstroom naar de beoogde 
uitstroombestemming. In tegenstelling tot het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. 
Daar geeft twee derde van de onderzochte scholen die dit uitstroomprofiel 
aanbieden dat dit invloed heeft op de uitstroom naar de beoogde 
uitstroombestemmingen. 
 
Tabel 10.5: Als een leerling de streefniveaus voor de vakgebieden niet behaald, 
heeft dat: 

 Dagbesteding 
(n = 19) 

Arbeidsmarkt 
gericht  
(n = 22) 

Vervolg- 
onderwijs  
(n = 15) 

Schoolniveau 
(n = 30) 

Geen invloed op uitstroom 
naar de beoogde 
uitstroombestemming 

13 9 0 8 

Beperkt invloed op uitstroom 
naar de beoogde 
uitstroombestemming 

8 10 2 5 

Invloed op uitstroom naar de 
beoogde uitstroombestemming 

2 2 11 7 

Bij schoolniveau gaat het om alle uitstroomprofielen die door een school worden aangeboden 
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Tabel 10.6 laat voor scholen met uitstroomprofiel dagbesteding zien hoeveel scholen 
de eindresultaten van de schoolverlaters van 2018-2019 heeft afgezet tegen de 
schoolnorm, per vakgebied. Tabel 10.7 laat dit zien voor de uistroomprofielen 
arbeidsmarktgericht en vervolgonderwijs. De tabellen laten zien dat een minderheid 
van de scholen de eindresultaten van de schoolverlaters afzet tegen een 
schoolnorm. 
 
Tabel 10.6: De school heeft de eindresultaten voor de vakgebieden van de 
schoolverlaters van 2018-2019 afgezet tegen de schoolnorm bij uitstroomprofiel 
dagbesteding (n=19) 

 Technisch 
lezen 

Spelling Begrijpend 
lezen 

Mondelinge 
taalvaar- 
digheden 

Rekenen Geen 
vakgebieden 

Alle 
vakgebieden 

Dagbesteding 
(n=19) 

8 8 8 8 12 6 3 

 
Tabel 10.7: De school heeft de eindresultaten voor de vakgebieden van de 
schoolverlaters van 2018-2019 afgezet tegen de schoolnorm bij de 
uitstroomprofielen arbeidsmarkt (n=22) en vervolgonderwijs (n=15) 

 Nederlands Engels Wiskunde Geen 
vakgebieden 

Alle 
vakgebieden 

Arbeidsmarkt (n=22) 10 2 11 9 2 
Vervolgonderwijs (n=15) 5 5 3 8 3 
 
Tabel 10.8 laat voor de uitstroomprofielen dagbesteding en arbeidsmarktgericht zien 
of scholen ook andere data of informatie benutten om conclusies te trekken over de 
cognitieve ontwikkeling van leerlingen. Tabel 10.9 laat dit zien voor het 
uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Voor zowel dagbesteding als arbeidsmarkt zijn 
behaalde doelen praktijkvakken, behaalde doelen arbeidsvaardigheden en behaalde 
resultaten stages belangrijke externe informatie. Voor uitstroomprofiel 
arbeidsmarktgericht zijn eveneens behaalde branchegerichte certificaten een 
belangrijke bron. Bij uitstroomprofiel vervolgonderwijs wordt regelmatig gebruik 
gemaakt van eerder behaalde diploma’s. 
 
Tabel 10.8: De school benut ook andere data of informatie om conclusies te trekken 
over de cognitieve ontwikkeling van leerlingen: Dagbesteding en arbeid 

 Dagbesteding  
(n = 19) 

Arbeidsmarkt  
(n = 22) 

Nee 4 3 
Ja 15 19 
Behaalde doelen praktijkvakken 14 16 
Behaalde doelen arbeidsvaardigheden 14 16 
Behaalde resultaten stages 15 17 
Behaalde branchegerichte certificaten 5 12 
Behaalde mbo-1 diploma’s 1 4 
Anders 5 6 
 
Tabel 10.9: De school benut ook andere data of informatie om conclusies te trekken 
over de cognitieve ontwikkeling van leerlingen: Vervolgonderwijs 

 Vervolgonderwijs (n = 15) 
Niet ingevuld in vragenlijst 1 
Nee 2 
Ja 12 
Behaalde vmbo diploma’s 9 
Behaalde havo diploma’s 4 
Behaalde vwo diploma’s 1 
Behaalde doelen voor leervoorwaarden 2 
Anders 6 
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Tabel 10.10 geeft een samenvattend beeld van de scores van de inspecteurs op de 
vragen rondom sociale en maatschappelijke competenties (OR2). 
 
Tabel 10.10: Matrix OR2 

 Sociaal  
(n = 30) 

Maatschappelijk  
(n = 30) 

I. Ambitie: De school hanteert een 
streefniveau voor schoolverlaters 

23 13 

II. Toetsing: De school stelt vast of de 
schoolverlaters de streefniveaus voor 
competenties behaald hebben 

20 9 

III. Evaluatie: De school heeft de 
eindresultaten voor de competenties afgezet 
tegen de schoolnorm 

11 4 

IV. Resultaat: De schoolverlaters hebben de 
door de school gestelde norm gehaald 

8 3 

 
Tabel 10.11 geeft weer hoe de streefniveaus voor de competenties zijn uitgedrukt. 
Bij zowel sociale als maatschappelijke competenties zijn streefniveaus het vaakst 
uitgedrukt in scores op leerlijnen. Bij sociale competenties komen daarnaast scores 
op een instrument ook regelmatig voor. 
 
Tabel 10.11: Het streefniveau voor de competenties is als volgt uitgedrukt... 

 Sociale 
competenties  

(n = 30) 

Maatschappelijke 
competenties  

(n = 30) 
Scores op leerlijn(en) 18 14 
Score met een instrument 13 2 
Overig 4 4 
 
Tabel 10.12 laat zien of scholen ook andere data of informatie benutten om 
conclusies te trekken over de sociale en maatschappelijke competenties van 
leerlingen. Vrijwel alle onderzochte scholen doen dit. De meest genoemde bronnen 
zijn uitslagen welbevinden veiligheidsmonitor en bestendigingsinformatie. 
 
Tabel 10.12: De school benut ook andere data of informatie om conclusies te 
trekken over de ontwikkeling van sociale en maatschappelijke competenties van de 
leerlingen 

 Schoolniveau (n = 30) 
Nee 2 
Ja 28 
Ja: Uitslagen welbevinden veiligheidsmonitor 15 
Ja: Schorsingen 6 
Ja: Incidenten 9 
Ja: Bestendigingsinformatie 21 
Overig 11 
 
Tabel 10.13 geeft weer welke invloed het niet behalen van de streefniveaus heeft. 
Bij vrijwel de helft van de scholen heeft het niet behalen van het streefniveau 
invloed op de uitstroom naar de beoogde uitstroombestemming. Bij slechts 3 
onderzochte scholen zou dit geen invloed hebben. 
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Tabel 10.13: Als een leerling de streefniveaus niet behaald voor de competenties, 
heeft dat: 

 Aantal (n = 30) 
Geen invloed op uitstroom naar de beoogde 
uitstroombestemming 

3 

Beperkt invloed op uitstroom naar de beoogde 
uitstroombestemming 

4 

Invloed op uitstroom naar de beoogde uitstroombestemming 14 
Anders 8 
Niet ingevuld 1 
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