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Managementsamenvatting 
 

De verwijzingen in samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO zijn tussen 2018 en 2020 zijn gestegen en het 
deelnamepercentage ligt boven het landelijk gemiddelde. Om daarop zo effectief mogelijk te anticiperen in de 
nieuwe beleidsperiode zijn de verwijzingen onderzocht. Onderzoeksvragen van partners uit het 
samenwerkingsverband waren daarbij leidend. Naast de aangevulde informatie op de nieuwe 
toelaatbaarheidsverklaringen (759) zijn hiervoor digitale vragenlijsten en cijfers uit venster PO en van DUO 
gebruikt. Het onderzoek is opgezet en uitgevoerd in de periode van december 2020 tot en met april 2021. 79 tot 
93% van de scholen en besturen hebben informatie aangeleverd voor het onderzoek, waardoor de uitkomsten 
zeer representatief zijn. 

Hoe ziet de stijging er uit? 
De stijging vindt zowel in het SBO als in het SO plaats. In het SO stijgt vooral het deelnamepercentage in de lage 
bekostigingscategorie, maar er zijn ook opvallende schoolspecifieke verschuivingen van de lagere naar hogere 
bekostigingscategorieën. Tot slot stijgt het aantal residentieel geplaatste leerlingen. Deze stijging valt voor een 
deel samen met de stijging in de lage bekostigingscategorie. De stijging van het deelnamepercentage aan zowel 
het SBO als SO is zichtbaar voor nagenoeg alle stichtingen. Grotere stichtingen en eenpitters vallen daarbij het 
meest op. Iedere stichting kan dus vanuit in aansluiting op de eigen visie en ontwikkelingen een bijdrage leveren 
aan de bewerkstelliging van een daling van de verwijzingen. 
 
Patronen in verwijzingen 
Samenwerkingsverband breed wordt een verzwaring van de ondersteuningsvragen geconstateerd. Eén van de 
belangrijkste bevindingen betreft de overeenkomst tussen de ondersteuningsvragen van leerlingen die worden 
verwezen naar het SBO en naar het SO lage bekostigingscategorie. Deze betreffen overwegend een combinatie 
van vragen op het gebied van leren (en dan vooral een lage intelligentie), taakwerkhouding en gedrag of 
diagnoses. Bepalen met welk ondersteuningsprofiel leerlingen naar ieder van deze twee typen onderwijs 
uitstromen is daarmee een belangrijk aandachtspunt voor de nieuwe beleidsperiode. Arrangementen die het 
samenwerkingsverband momenteel biedt spelen in op deze ondersteuningsvragen. Doelgericht en extra inzetten 
van deze arrangementen zou verwijzingen kunnen terugdringen. 
Verder valt op dat er een relatief hoog percentage leerlingen met een etnische achtergrond wordt verwezen. 
Leerlingen met een niet-westerse en Poolse achtergrond vormen hierbij de grootste groep. Het is kansrijk om na 
te gaan of deze leerlingen met versterkt (taal)aanbod op de basisschool kunnen blijven. 
In het samenwerkingsverband staat meer dan het dubbele van het landelijke gemiddelde aantal leerlingen 
residentieel ingeschreven. Een groot aantal van hen bezoekt het MKD en staat ingeschreven op het SO lage 
bekostigingscategorie. Verder bezoekt een deel van deze leerlingen (nog) geen school. Passende inschrijving of 
tijdelijke uitschrijving uit het onderwijs gekoppeld aan mogelijkheden voor bekostiging van hun ondersteuning 
vanuit zorg lijken hierbij het onderzoeken waard. 
Ook het aantal plaatsingen op het SO in de lage bekostigingscategorie buiten het samenwerkingsverband zijn het 
dubbele van het landelijk gemiddelde. Een wachtlijst voor scholen in de eigen regio gecombineerd met 
beschikbaarheid van plaatsen op een school net buiten de grens van de eigen regio vormen hiervoor deels een 
verklaring. Het ontbreken van aanbod voor ZMOLK of hoogbegaafden met ondersteuningsvragen op het gebied 
van gedrag niet. 
Leerlingen blijven iets langer op het SBO en niet langer op het SO dan drie jaar geleden. Er is weinig verschil met 
de landelijk gemiddelde verblijfsduur op deze scholen. Leerlingen stromen ook niet heel anders uit, hoewel hier 
per school wel verschillen in worden geconstateerd. 
 
Het verwijzingsproces 
Twee derde van de verwijzingen vindt plaats voor groep 5. De focus op het jonge kind via bijvoorbeeld 
Kans!overleg blijft dus passend. Uit het onderzoek komt niet eenduidig naar voren of de verwijzingsleeftijd stijgt 
of daalt, dit verschilt per school. Leerlingen die laat worden verwezen hebben vaker een diagnose. Verwijzingen 
tussen de 12 en 13 jaar hebben verschillende redenen. Flexibilisering op overgangspunten (voorschool-
vroegschool en PO-VO) kan ertoe bijdragen dat leerlingen niet verwezen hoeven te worden. Maar ook het 
uitbreiden van Kans!overleg voor leerlingen die ouder zijn kan bijdragen aan eerder of passender verwijzen. 
Bijna een kwart van de nieuw verwezen leerlingen bezoekt één of meerdere scholen of organisaties voor de 
verwijzende school. Voor het welbevinden en de ontwikkeling van deze leerlingen is het vooral zaak dat zij zo 
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snel mogelijk op de juiste plek terecht komen. Hierbij is samenwerking in de verwijzingsketen -waar dit mogelijk 
is- het belangrijkste aanknopingspunt. 
Er wordt op bijna alle scholen veel extra aanbod ontwikkeld om antwoord te hebben op de veranderende 
ondersteuningsvragen van hun leerlingen. Deze ontwikkelingen sluiten aan bij de genoemde 
verwijzingsprofielen. De effectiviteit ervan is nog niet terug te zien in de verwijzingspercentages. Stichtingen 
zouden dit zelf kunnen onderzoeken. 
Basisscholen benoemen een scala aan preventieve activiteiten die ze kunnen inzetten om verwijzing te 
voorkomen. Op een vijfde van de toelaatbaarheidsverklaringen voor het SBO geven scholen echter aan geen 
preventieve activiteiten te hebben uitgevoerd. Dit percentage loopt sterk op met verwijzing naar de hogere 
bekostigingscategorieën van het SO. Hetzelfde patroon is zichtbaar voor het consulteren van (externe) 
deskundigen en evaluaties van de trajecten. De invloed van meer of minder uitgebreide interne procedures voor 
de aanvraag van toelaatbaarheidsverklaringen op de kwaliteit of het aantal verwijzingen is interessant voor 
stichtingen om te onderzoeken. Daarbij kan overwogen worden externe checks in te bouwen. Dit kan helpen 
ondersteuningsvragen scherp(er) te duiden, gerichter (preventieve) acties te benoemen of alternatieve vormen 
van passend aanbod te overwegen. 
Leerlingen die verwezen zijn naar het SBO worden nauwelijks teruggeplaatst, dit aantal ligt onder het landelijk 
gemiddelde. Het aantal terugplaatsingen vanuit het SO ligt boven het landelijk gemiddelde. Dit gebeurt vooral in 
de eigen regio. Doeltreffend extra aanbod in de basisondersteuning, inzet van tijdelijke of flexibele 
arrangementen en uitbouwen van de samenwerking tussen het basisonderwijs en SBO en SBO en SO bieden 
kansen om het aantal terugplaatsingen in goede samenwerking te vergroten. Dat gaat op die manier meteen 
samen met professionalisering. 
 
Ouders als partner 
De meeste ouders wonen op reisafstand van de school en verhuizen bijna niet om dichter bij de school te komen 
wonen. Hierin zien het SBO en SO de afgelopen jaren niet tot nauwelijks verandering.  
De verzwaring van de ondersteuningsvragen is maar voor een fractie van de nieuw verwezen leerlingen 
gekoppeld aan het systeem om hen heen.  
Ouders zijn zeer beperkt de initiator voor verwijzingen en de belangrijkste preventieve acties worden op school 
en niet thuis uitgevoerd. Ouders worden veelal wel goed betrokken bij de evaluatie van het traject dat hun kind 
volgt en zij zijn tevreden met hun betrokkenheid in het verwijzingsproces van hun kind. In de samenwerking met 
ouders liggen kansen voor een kwalitatieve verbetering van het verwijzingsproces. Ook hebben ouders een 
cruciale rol in het vinden van de best passende samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs. Zijn mogelijkheden 
hier uit te bouwen? 
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Inleiding 
  
 
Om goed onderbouwd invulling te kunnen geven aan het ondersteuningsplan voor de komende beleidsperiode 
heeft het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO door BCO Onderwijsadvies- en ondersteuning een 
onderzoek laten uitvoeren. In dit onderzoek wordt teruggekeken op de verwijzingen in de schooljaren 2017-
2018, 2018-2019 en 2019-2020.  Het onderzoek is uitgevoerd in de periode december 2020 tot en met april 2021. 
  
Het onderzoek heeft tot doel zicht krijgen op: 
1. de groei in verwijzingen afgezet tegen landelijke kengetallen; 
2. patronen en opvallende zaken in de verwijzingsgegevens. Denk daarbij aan onderwerpen als:   

o op welke leeftijd worden kinderen verwezen?   
o wat is de etnische achtergrond van kinderen die worden verwezen?  
o vanuit welke gebieden, besturen en scholen worden kinderen verwezen?  
o wat zijn typische verwijzingsvragen of zijn er verwijzingsprofielen te herkennen?  
o hoeveel/welke scholen heeft een leerling bezocht voor verwijzing?  
o hoe verhouden residentiële verwijzingen zich tot reguliere verwijzingen?  

Antwoorden op deze onderzoeksvragen moeten bijdragen aan passende en gerichte beleidskeuzes voor de 
komende jaren. 
 
Deelnemende scholen en besturen van samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO  hebben in groten getale 
informatie voor het onderzoek aangeleverd. Afhankelijk van het type informatie dat werd gevraagd varieerde de 
respons tussen de 79 en 93%. Daardoor zijn de resultaten van het onderzoek zeer representatieve. In bijlage 1 is 
per gevraagde informatiesoort aangegeven hoeveel partners hebben gereageerd. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de kwaliteitsmedewerker van het 
samenwerkingsverband. Alle leerlinggebonden gegevens zijn door haar verzameld en vervolgens 
geanonimiseerd aangeleverd aan de onderzoeker van BCO. Op deze wijze is de privacy van leerlingen en ouders 
volgens wettelijke richtlijnen gewaarborgd.  
 
De onderzoekstappen die achtereenvolgens zijn uitgevoerd staan beschreven in bijlage 2. Na afronding van het 
onderzoek zijn antwoorden die scholen en besturen op de digitale vragenlijst gegeven hebben per stichting 
verspreid. Op deze manier kunnen zij deze informatie gebruiken voor de doorontwikkeling van passend 
onderwijs binnen hun organisatie. 
 
De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd tijdens de algemene ledenvergadering op 22 april 2021. 
 

 

dr. Miranda Peeters 

13 april 2021  
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1. Cijfers  
 

In dit hoofdstuk zijn cijfers uit het Dashboard Passend Onderwijs (Vensters PO) en uit de registratie van Kijkglas 
(DUO) voor het hele samenwerkingsverband op verschillende manieren geordend. Omdat het onderzoek zich 
vanaf hoofdstuk 2 voornamelijk richt op de nieuwe toelaatbaarheidsverklaringen, zijn de aantallen van de nieuwe 
toelaatbaarheidsverklaringen ter referentie opgenomen in de tabellen in dit hoofdstuk.  

 
totaal 

Teldatum   

1-10-2018 

Teldatum   

1-10-2019 

Teldatum 

1-10-2020 

Totaal aantal leerlingen BO, SBO en SO - 25.166 24.688 24.769 

Totaal aantal leerlingen SBO en SO 3.636 1.177 1.208 1.251 

Percentage leerlingen SBO en SO - 4,7% 4,9% 5,1% 

     

Aantal nieuwe verwijzingen 821 295 268 258 

Percentage nieuwe verwijzingen van aantal leerlingen op SBO 

en SO 

22,6% 25,1% 22,2% 20,6% 

     

Totaal aantal leerlingen SO 1.577 500 524 553 

Deelnamepercentage SWV Helmond-Peelland - 2,0% 2,1% 2,3% 

Deelnamepercentage landelijk - 1,7% 1,8% 1,8% 

waarvan op deelnemend (V)SO (% van totaal SO) 1.060 (67,2%) 352 (70,4%) 354 (67,6%) 354 (64,0%) 

waarvan op niet deelnemend (V)SO (% van totaal SO) 517 (32,8%) 148 (29,6%) 170 (32,4%) 199 (36,0%) 

waarvan residentieel -deelnemend (% van totaal SO) 171 (10,8%) 55 (11,0%) 68 (13,0%) 48 (8,7%) 

waarvan residentieel niet-deelnemend (% van totaal SO) 133 (8,4%) 43 (8,6%) 42 (8,0%) 48 (8,7%) 

Aantal en percentage per categorie     

waarvan categorie laag (% van totaal SO) 1.191 (75,5%) 396 (79,2%) 388 (74,0%) 407 (73,6%) 

deelname percentage SWV Helmond-Peelland - 1,6% 1,8% 1,9% 

deelnamepercentage landelijk - 1,4% 1,4% 1,4% 

waarvan categorie midden (% van totaal SO) 195 (12,4%) 51 (10,2%) 71 (13,5%) 73 (13,2%) 

deelname percentage SWV Helmond-Peelland - 0,2% 0,1% 0,2% 

deelnamepercentage landelijk - 0,2% 0,2% 0,2% 

waarvan categorie hoog (% van totaal SO) 191 (12,1%) 53 (10,6%) 65 (12,4%) 73 (13,2%) 

deelname percentage SWV Helmond-Peelland - 0,2% 0,2% 0,2% 

deelnamepercentage landelijk - 0,2% 0,2% 0,2% 

Nieuwe verwijzingen SO  349 (22,1%) 117 (23,4%) 109 (20,8%) 123 (22,2%) 

waarvan categorie laag (% van nieuwe verwijzingen in 

categorie) 

277 (23,3%) 88 (75,2%)  97 (89,0%) 92 (74,8%) 

waarvan categorie midden (% van nieuwe verwijzingen 

in categorie) 

49 (25,1%) 16 (13,6%) 10 (9,2%) 23 (18,7%) 

waarvan categorie hoog (% van nieuwe verwijzingen in 

categorie) 

23 (12,1%) 13 (11,1%) 2 (1,8%) 8 (6,5%) 

 

Totaal aantal leerlingen SBO 2.059 677 684 698 

Deelname percentage SWV Helmond-Peelland - 2,7% 2,8% 2,9% 

Deelnamepercentage landelijk - 2,4% 2,5% 2,5% 

Nieuwe verwijzingen  474 178 160 136 

Percentage nieuwe verwijzingen van totaal aantal leerlingen 

SBO 

23,0% 26,3% 23,4% 19,5% 

 

Overgenomen verwezen leerlingen die niet in het systeem zijn opgenomen  

Grensverkeer 12 6 3 3 

Verhuizing 13 6 4 3 
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Ontwikkelingen in de totaalcijfers lopen niet per definitie gelijk op met ontwikkelingen die zichtbaar zijn in de 
cijfers van de nieuwe toelaatbaarheidsverklaringen. Dit kan één van de volgende oorzaken hebben: 

• Er wordt geteld op 1 oktober. De instroom van augustus en september (het nieuwe schooljaar) valt nog 
binnen de aantallen van die teldatum, de instroom van de maanden daarna niet. Schooljaren en ‘teljaren’ 
lopen dus niet synchroon; 

• Nieuwe toelaatbaarheidsverklaringen worden ruim voor de start van het nieuwe schooljaar aangevraagd, 
maar het kan zijn dat leerlingen pas later starten en dus dan pas zichtbaar worden in de totaalcijfers; 

• In 2017 is het systeem waarin de toelaatbaarheidsverklaringen worden geregistreerd ingericht. 
Waarschijnlijk zijn achteraf nog toelaatbaarheidsverklaringen ingevoerd die betrekking hebben op het 
voorgaande schooljaar. Ook dat kan een vertekend beeld geven; 

• Tot slot waren gegeven voor de nieuwe toelaatbaarheidsverklaringen beschikbaar tot en met juli 2020, dus 
niet voor het hele jaar.  

 

Verwijzingen uit het primair onderwijs 
 Teldatum   

1-10-2018 
Teldatum   
1-10-2019 

Teldatum 
1-10-2020 

Gemiddeld percentage van de leerlingen in SWV op SBO 1,4% 1,8% 2,1% 

Gemiddeld percentage van de leerlingen in SWV op SO  0,9% 0,9% 1,1% 

Totaal verwijzingspercentage van de leerlingen SWV 2,3% 2,7% 3,2% 

 
 
 
In de onderstaande tabellen zijn deelnamecijfers en nieuwe verwijzingen  
uitgesplitst per stichting of groep van scholen. 

Eenbes Teldatum  
1-10-2018 

Teldatum  
1-10-2019 

Teldatum  
1-10-2020 

Totaal aantal leerlingen BO 4.947 4.958 4.951 

Totaal aantal leerlingen SBO 149 157 164 

Totaal percentage verwijzingen eigen lln. 2,2% 2,6% 3,0% 

Verwijzingen uitgesplitst 

Bekostiger Eenbes SWV Eenbes SWV Eenbes SWV 

Percentage leerlingen op SBO 1,6%  1,9%  2,1%  

Lopende verwijzingen SBO 78  95  106  

waarvan nieuw 25 2 37  31  

Percentage leerlingen op SO 0,7%  0,7%  0,8%  

Lopende verwijzingen SO 33  33  40  

waarvan nieuw categorie laag 10 1 11 2 10  

waarvan nieuw categorie midden  2  1  2 

waarvan nieuw categorie hoog       

 

ProDAS Teldatum  
1-10-2018 

Teldatum  
1-10-2019 

Teldatum  
1-10-2020 

Totaal aantal leerlingen BO 4.128 4.129 4.105 

Totaal aantal leerlingen SBO 202 189 181 

Totaal percentage verwijzingen eigen lln. 3,7% 3,9% 4,6% 

Verwijzingen uitgesplitst 

Bekostiger Prodas SWV Prodas SWV Prodas SWV 

Percentage leerlingen op SBO 2,4%  2,7%  3,0%  

Lopende verwijzingen SBO 100 111 124 100 111 124 

waarvan nieuw 45  23  30  

Percentage leerlingen op SO 1,3%  1,3%  1,6%  

Lopende verwijzingen SO 51 51 64 51 51 64 

waarvan nieuw categorie laag 10 2 13 2 16  

waarvan nieuw categorie midden  1    3 

waarvan nieuw categorie hoog       

 

 

 

 

 

Arcering cirkels met 
verwijzingspercentages: 

• Rood: stijging van 2018-2020 

• Grijs: gelijk gebleven 
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QliQ Primair Teldatum  
1-10-2018 

Teldatum  
1-10-2019 

Teldatum  
1-10-2020 

Totaal aantal leerlingen BO 3.824 3.711 3.571 

Totaal aantal leerlingen SBO 193 194 204 

Totaal percentage verwijzingen eigen lln. 1,8% 2,3% 2,9% 

Verwijzingen uitgesplitst 

Bekostiger QliQ SWV QliQ SWV Prodas SWV 

Percentage leerlingen op SBO 0,9%  1,4%  1,7%  

Lopende verwijzingen SBO 35  51  60  

waarvan nieuw 14  21  9  

Percentage leerlingen op SO 0,8%  0,9%  1,2%  

Lopende verwijzingen SO 32  33  44  

waarvan nieuw categorie laag 10 4 11 2 16 1 

waarvan nieuw categorie midden  1    2 

waarvan nieuw categorie hoog       

 

 

GOO Teldatum  
1-10-2018 

Teldatum  
1-10-2019 

Teldatum  
1-10-2020 

Totaal aantal leerlingen BO 2.806 2.732 2.658 

Totaal aantal leerlingen SBO 133 144 149 

Totaal percentage verwijzingen eigen lln. 3,0% 3,7% 4,1% 

Verwijzingen uitgesplitst 

Bekostiger GOO SWV GOO SWV GOO SWV 

Percentage leerlingen op SBO 1,8%  2,3%  2,8%  

Lopende verwijzingen SBO 49  63  75  

waarvan nieuw 19  19  21  

Percentage leerlingen op SO 1,2%  1,4%  1,3%  

Lopende verwijzingen SO 34  38  34  

waarvan nieuw categorie laag 5 1 8 1 7  

waarvan nieuw categorie midden       

waarvan nieuw categorie hoog  2     

 
 

PlatOO Teldatum  
1-10-2018 

Teldatum  
1-10-2019 

Teldatum  
1-10-2020 

Totaal aantal leerlingen BO 2.620 2.708 2.782 

Totaal percentage verwijzingen eigen lln. 1,4% 1,6% 1,5% 

Verwijzingen uitgesplitst 

Bekostiger Platoo SWV Platoo SWV Platoo SWV 

Percentage leerlingen op SBO 0,5%  0,7%  0,6%  

Lopende verwijzingen SBO 14  19  17  

waarvan nieuw 9  4  2  

Percentage leerlingen op SO 0,8%  0,9%  0,9%  

Lopende verwijzingen SO 22  23  25  

waarvan nieuw categorie laag 6 1 10  5 1 

waarvan nieuw categorie midden  1  1  4 

waarvan nieuw categorie hoog      1 

 

 

Eenpitters Teldatum  
1-10-2018 

Teldatum  
1-10-2019 

Teldatum  
1-10-2020 

Islamtische scholen Helmond  207 191 187 

CBO / De Rank 423 392 379 

Snow/ Wilhelminaschool 436 434 429 

Pallas / Vrijscholen Peelland 193 187 188 

Silvester Bernadette 357 356 345 

De Goede Herder 370 378 371 

De Pandelaar 238 250 250 

Totaal aantal leerlingen BO 2.224 2.188 2.149 
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1,5% 



10 
 

 

Eenpitters Teldatum  
1-10-2018 

Teldatum  
1-10-2019 

Teldatum  
1-10-2020 

Totaal aantal leerlingen BO 2.224 2.188 2.149 

Totaal percentage verwijzingen eigen lln. 2,5% 3,2% 3,6% 

Verwijzingen uitgesplitst 

Bekostiger scholen SWV scholen SWV scholen SWV 

Percentage leerlingen op SBO 1,5%  2,2%  2,6%  

Lopende verwijzingen SBO 34  47  56  

waarvan nieuw 10 1 15  10  

Percentage leerlingen op SO 1,0%  1,1%  1,0%  

Lopende verwijzingen SO 22  24  22  

waarvan nieuw categorie laag 5 1 8  5 1 

waarvan nieuw categorie midden    1  1 

waarvan nieuw categorie hoog       

 

 

OBSH Teldatum  
1-10-2018 

Teldatum  
1-10-2019 

Teldatum  
1-10-2020 

Totaal aantal leerlingen BO 2.167 2.157 2.143 

Totaal percentage verwijzingen eigen lln. 1,0% 1,3% 1,5% 

Verwijzingen uitgesplitst 

Bekostiger OBSH SWV OBSH SWV OBSH SWV 

Percentage leerlingen op SBO 0,4%  0,5%  0,6%  

Lopende verwijzingen SBO 9  11  13  

waarvan nieuw 3  2  1  

Percentage leerlingen op SO 0,6%  0,7%  0,8%  

Lopende verwijzingen SO 12  16  18  

waarvan nieuw categorie laag 3  6  6  

waarvan nieuw categorie midden       

waarvan nieuw categorie hoog    1   

 

 
Nut Geldrop Teldatum  

1-10-2018 
Teldatum  
1-10-2019 

Teldatum  
1-10-2020 

Totaal aantal leerlingen BO 795 749 661 

Totaal percentage verwijzingen eigen lln. 3,2% 3,9% 6,4% 

Verwijzingen uitgesplitst 

Bekostiger Nut SWV Nut SWV Nut SWV 

Percentage leerlingen op SBO 2,6%  3,5%  5,5%  

Lopende verwijzingen SBO 21  26  36  

waarvan nieuw 18  8 1 13  

Percentage leerlingen op SO 0,5%  0,4%  0,9%  

Lopende verwijzingen SO 4  3  6  

waarvan nieuw categorie laag   1  1  

waarvan nieuw categorie midden       

waarvan nieuw categorie hoog       

 
Scholen met 1 school in SWV / groter 
schoolbestuur 

Teldatum  
1-10-2018 

Teldatum  
1-10-2019 

Teldatum  
1-10-2020 

MOZON 180 190 176 

RBOB de Kempen 163 168 164 

SAAM 135 150 158 

Totaal aantal leerlingen BO 478 508 498 
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Scholen met één school in SWV / groter 
schoolbestuur 

Teldatum  
1-10-2018 

Teldatum  
1-10-2019 

Teldatum  
1-10-2020 

Totaal aantal leerlingen BO 478 508 498 

Totaal percentage verwijzingen eigen lln. 1,5% 1,6% 1,6% 

Verwijzingen uitgesplitst 

Bekostiger scholen SWV scholen SWV scholen SWV 

Percentage leerlingen op SBO 0,8%  0,8%  1,0%  

Lopende verwijzingen SBO 4  4  5  

waarvan nieuw 1  3  2  

Percentage leerlingen op SO 0,6%  0,8%  0,6%  

Lopende verwijzingen SO 3  4  3  

waarvan nieuw categorie laag 5  2  2  

waarvan nieuw categorie midden  1  1   

waarvan nieuw categorie hoog       

 

• Voor alle deelnemende stichtingen en groepen van scholen stijgt het deelnamepercentage aan het SBO en 
SO. Alleen voor de eenpitters en schoolbesturen met één school in het samenwerkingsverband blijft het 
verwijzingspercentage naar SO categorie hoog gelijk. 

• De deelnamepercentages SBO en SO in 2020 zijn per stichting van hoog naar laag: het Nut Geldrop (6,4%), 
Prodas (4,6%), GOO (4,1%), de eenpitters (3,6%), Eenbes (3,0%), QliQ (2,9%), schoolbesturen met één school 
in het samenwerkingsverband (1,6%), OBSH en PlatOO (beiden 1,5%). 

• Het deelnamepercentage SBO per stichting stijgt met 0,1 (PlatOO) tot 2,1% (eenpitters). Stichtingen met een 
stijging van 0,5% of meer zijn van hoog naar laag: de eenpitters (2,1%), GOO (1,0%), QliQ Primair (0,8%), 
ProDAS (0,6%) en Eenbes (0,5%).  

• Het deelnamepercentage SO stijgt voor bijna alle stichtingen met 0,1 tot 0,2%, QliQ Primair valt op met een 
stijging van 0,4%. 

• Stichtingen voor openbaar onderwijs verwijzen meer leerlingen naar het SO dan naar het SBO. De overige 
stichtingen of groepen van scholen verwijzen juist meer naar het SBO. 

• Het aantal nieuwe verwijzingen naar het SO is in 2020 hoger dan in 2018 voor ProDAS, QliQ Primair, GOO, 
PLatOO, OBSH en de eenpitters. 
 

Plaatsingen op het speciaal onderwijs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opvallendste effecten:  
1. De toename van het aantal leerlingen in de categorie laag bij de Aloysiusstichting;  
2. De verschuiving van deelname in de categorie laag naar de categorieën midden en hoog bij het SSOE;  
3. Een lichte toename van het aantal leerlingen op de Emiliusschool (categorie hoog); en  
4. Een toename van het aantal leerlingen dat wordt geplaatst op de overige scholen voor SO. 
 

 

  
Teldatum  
1-10-2018 

Teldatum  
1-10-2019 

Teldatum  
1-10-2020 

Aloysiusstichting (de Hilt, Lataste, de Rungraaf en 

Widdonck) 
188 201 226 

laag 163 176 205 

midden     2 

residentieel 25 23 19 

Kempenhaege (Berkenschutse) 71 70 71 

laag 55 58 55 

midden 7 5 6 

hoog 9 7 10 

SSOE (Antoon van Dijk- en Mytylschool) 141 136 145 

laag 81 41 48 

midden 43 63 64 

hoog 17 32 33 

Zuiderbos (laag) 40 49 39 

Emiliusschool (hoog en residentieel) 23 24 26 

Overige SO’s 37 44 46 

Totaal 500 524 553 

% lln. SWV 

2% 

% verwijzingen 

SO eigen lln. 

0,6% 

% verwijzingen 
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0,8 – 

1,0% 
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1,5 – 

1,6% 

Deelname% 
SO laag 

1,6 - 

1,9% 

Deelname% 
SO midden 

0,2% 

Deelname% 
SO hoog 

0,2% 
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2. Duiding verwijzingen 
 

Vanaf dit hoofdstuk zijn de analyses gebaseerd op de nieuwe toelaatbaarheidsverklaringen van 2018 tot en met 
juli 2020. Doel van deze analyses is zicht te krijgen op nieuwe ontwikkelingen en patronen in verwijzingen en 
oorzaken aan te wijzen voor de toename in de deelnamepercentages. Deze analyses betreffen geen residentieel 
geplaatste leerlingen. De analyses voor de deze leerlingen zijn apart uitgewerkt in hoofdstuk 3.  

Verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs 
 

Naar welke SBO gaan nieuw verwezen leerlingen? 

 Totaal 2018 2019 2020 

 n %* n %* n %* n %* 

SBO de Toermalijn 129 27,2 43 24,2 51 31,9 35 25,7 

SBO van der Puttschool 128 27,0 43 24,2 44 27,5 41 30,1 

SBO de Brigantijn 112 23,6 54 30,3 30 18,8 28 20,6 

OPDC Petrus Donders 99 20,9 35 19,7 35 21,9 29 21,3 

SBO de Wissel 1 0,2 1 0,6 0 0 0 0 

SBO Petraschool 4 0,8 2 1,1 0 0 2 1,5 

SBO de Vijfkamp 1 0,2 0 0 0 0 1 0,7 

Totaal 474  178  160  136  
*Percentage van het totaal aantal nieuwe verwijzingen naar het SBO dat jaar / die jaren. 

Nieuw geplaatste leerlingen gaan in 2020 meer naar de van der Puttschool (bijna 6%) en opvallend minder naar 

de Brigantijn (bijna 10%).   

 

Waar komen nieuw naar het SBO verwezen leerlingen vandaan? 

 Totaal Toermalijn vd Puttschool Brigantijn Petrus 

Donders 

Overige SBO 

scholen* 

 n % n % n % n % n % n % 

Eenbes 95 20,0 4 3,1 65 50,8 6 5,4 15 15,2 5 83,3 

Eenpitters** 34 7,2 31 24,0 0 0 0 0 3 3,0 0 0 

GOO 59 12,4 0 0 0 0 1 0,9 57 57,6 1 16,7 

KDC Binderen 12 2,5 11 8,5 0 0 1 0,9 0 0 0 0 

Kentalis 13 2,7 6 4,7 2 1,6 2 1,8 3 3,0 0 0 

Kinderopvang  5 1,1 2 1,6 0 0,0 3 2,7 0 0 0 0 

Kluppluz 5 1,1 1 0,8 1 0,8 0 0 3 3,0 0 0 

MKD 28 5,9 12 9,3 9 7,0 4 3,6 3 3,0 0 0 

Nut Geldrop 40 8,4 0 0,0 40 31,3 0 0 0 0 0 0 

OBSH 6 1,3 4 3,1 2 1,6 0 0 0 0 0 0 

PlatOO 18 3,8 3 2,3 5 3,9 4 3,6 6 6,1 0 0 

ProDAS 91 19,2 2 1,6 0 0 89 79,5 0 0 0 0 

QliQ Primair 44 9,3 42 32,6 0 0 0 0 2 2,0 0 0 

SBO ander SWV 3 0,6 2 1,6 1 0,8 0 0 0 0 0 0 

Taalbrug jr. 6 1,3 2 1,6 1 0,8 0 0 3 3,0 0 0 

Overige*** 15 3,2 7 5,4 2 1,6 2 1,8 4 4,0 0 0 

Totaal 474  129      128  112       99  6  
* Petraschool, Vijfkamp, de Wissel. 

**Bijzonder onderwijs (de Pandelaar), CBO Helmond, Islamitische basisschool Helmond, Neutraal onderwijs Wilhelminaschool, RK de 

Goede Herder, Scholen Heilige Parochie (Sylvester-Bernadette). 

***AZC school Beverwaard, Buitengewoon onderwijs de Brug, buitenland, KDC Heimdal, Lunetzorg, MOZON, Onderwijsgroep 

Buitengewoon, Pallas, Saamscholen. 
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• Stichtingen met een SBO verwijzen het grootste aantal leerlingen naar het eigen SBO (tussen de 33% (QliQ 

Primair) en 80% (ProDAS)). 

• De Toermalijn ontvangt daarnaast veel verwijzingen van de eenpitters (24%) en de van der Puttschool van 

het NUT Geldrop (31%). 

 

Ondersteuningsbehoeften en verwijzingsvragen speciaal basisonderwijs 

 

• Belangrijkste redenen voor verwijzing naar het 
SBO zijn:  
1. leren (196);  
2. werkhouding (57); en  
3. sociaal-gedrag (55). 

• Leren als belangrijkste verwijzingsreden 
betreft vooral (lage) intelligentie (131), 
gevolgd door ondersteuningsvragen op het 
gebied van taal en lezen (45), 
verwerkingssnelheid (16) en rekenen (4). 

• Leren als belangrijkste verwijzingsreden gaat het meest samen met ondersteuningsbehoeften op het gebied 
van werkhouding (99), andere aspecten van leren (71) en sociaal-gedrag (12).  

• Werkhouding als belangrijkste reden voor verwijzing betreft vooral welbevinden (17), taakwerkhouding (16), 
prikkelgevoeligheid (11) en een negatief zelfbeeld (7).  

• Werkhouding als belangrijkste reden voor verwijzing gaat het meest samen met ondersteuningsvragen op het 
gebied van leren (30), andere aspecten van werkhouding (23) en sociaal-gedrag (20). 

• Sociaal-gedrag als belangrijkste reden voor verwijzing betreft vooral externaliserend gedrag (18), niet 
afgestemd gedrag (10) en sterk afhankelijk gedrag (6). 

• Sociaal-gedrag als belangrijkste reden voor verwijzing gaat het meest samen met ondersteuningsvragen op het 
gebied van werkhouding (20) en leren (16). 

• Gediagnosticeerde leerlingen zijn naar het SBO verwezen vanwege de volgende diagnoses: 
1. 1e reden: ASS (20), ADHD (19) en TOS (5);  
2. 2e en 3e reden: ADHD (19), ASS (15) en dyslexie/dyscalculie (8).  

 

Ondersteuningsbehoeften en verwijzingsvragen speciaal onderwijs 

 

• De belangrijkste reden voor verwijzing naar SO 
categorie laag liggen op het gebied van sociaal-
gedrag, gevolgd door een diagnose. 

• Sociaal-gedrag als belangrijkste redenen voor 
verwijzing betreft vooral: agressie (19), 
externaliserend gedrag (18), antisociaal gedrag 
(9), beperkte zelfstandigheid of afhankelijk van 
de leerkracht (6) of niet afgestemd gedrag (5). 

• Sociaal-gedrag als belangrijkste reden voor 
verwijzing gaat samen met 
ondersteuningsvragen op het gebied van 
werkhouding (31), andere ondersteunings- 

vragen op het gebied van sociaal-gedrag (27), leren (13) en diagnoses (10). 

• Diagnoses als belangrijkste reden voor verwijzing zijn: ASS (34), ADHD (6), syndromaal (5), hechting (4), DCD 
(1), ODD (1). Als 2e of 3e reden: ASS (22), ADHD (13), syndroom (7), hechting (6) en TOS (1). 

• Diagnoses als belangrijkste reden voor verwijzing gaan samen met ondersteuningsvragen op het gebied van 
werkhouding (26), sociaal-gedrag (25), leren (12) en een tweede diagnose (7). 

• Ondersteuningsvragen op het gebied van werkhouding zijn vooral te typeren als prikkelgevoeligheid (40), 
taakwerkhouding, (34), welbevinden (23) en executieve functies (9). 

• Ondersteuningsvragen op het gebied van leren zijn vooral te typeren als lage (en dysharmonische) 
intelligentie (62), taal (26), verwerkingssnelheid of werkgeheugen (6). 
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Alle scholen voor SBO geven in de vragenlijst aan dat hun populatie de afgelopen drie jaar is veranderd. Op alle 
scholen zijn de ondersteuningsbehoeften van de populatie zwaarder geworden. SBO de Toermalijn geeft 
daarnaast aan meer leerlingen te ontvangen die voorheen naar het SO gingen. 
 

 

• Belangrijkste redenen voor verwijzing naar SO 
categorie midden zijn een diagnose, leren of 
van lichamelijke aard. 

• Diagnoses als reden voor verwijzing zijn 
syndromaal (7), ASS (6) of TOS (2). 

• Bij deze leerlingen gaat het steeds om een 
samenspel tussen hun diagnose, lichamelijke 
ondersteuningsbehoeften en 
ondersteuningsvragen op het gebied van leren 
(veelal een lage intelligentie en taal). 

 
 

 

• Belangrijkste redenen voor verwijzing naar SO 
categorie hoog zijn een diagnose of van 
lichamelijke aard. 

• Diagnoses als reden voor verwijzing zijn ASS 
(9), syndromaal (4) of hechting (1). 

• Ondersteuningsvragen op het gebied van leren 
betreffen een lage (of dysharmonische) 
intelligentie of taal/lezen. 

• Ondersteuningsvragen op het gebied van 
werkhouding betreffen vooral de 
taakwerkhouding (7) en prikkelgevoeligheid 
(4).  

Zeven van de negen SO-scholen geven in de vragenlijst aan dat hun populatie de afgelopen drie jaar is veranderd.  

• SO de Berkenschutse, SO Mytylschool, SO de Rungraaf, SO de Widdonck en SO Zuiderbos: we ontvangen 
meer leerlingen met zwaardere ondersteuningsbehoeften.  

• De Antoon van Dijkschool: we ontvangen meer leerlingen met zwaardere ondersteuningsvragen, van 
scholen voor speciaal onderwijs en van andere scholen voor speciaal basisonderwijs. Er is directe instroom 
vanuit Binderen en Mikkel met een toenemende probleemverdichting. Deels veroorzaakt door extra 
taalproblematiek, oorlogstrauma's en meer vormen van autisme. 

• Emiliusschool: we ontvangen meer leerlingen die eigenlijk niet helemaal binnen de doelgroep van de school 
passen. Zij hebben wel een verstandelijke beperking maar geen/nauwelijks aantoonbare lichamelijke 
beperkingen, dus ZML. 

 

Leeftijd waarop verwijzingen plaatsvinden 
Gemiddelde verwijzingsleeftijd van de nieuwe verwezen leerlingen 

 totaal 2018 2019 tm juli 2020 

SBO 7,6 jaar 7,6 jaar 7,3 jaar 7,7 jaar 

SO 7,3 jaar 7,1 jaar 7,5 jaar 7,3 jaar 

 

Wanneer gaan leerlingen naar het speciaal basisonderwijs? 

 

• Leerlingen worden iets later verwezen naar het SBO: de 
gemiddelde verwijzingsleeftijd is met een tiende 
gestegen ten opzichte van 2018. 

• Er worden minder (zeer) jonge leerlingen verwezen (3 
tot en met 6 jaar), meer 6 en 7 jarigen, minder 10 
jarigen, en wat meer 11 en 12 jarigen. 
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Stromen leerlingen jonger in op het speciaal onderwijs? 

Instroom onder 8 jaar aantallen % vd lln in SWV 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Berkenschutse 22 21 23 4,4 4,0 4,2 

Antoon van Dijkschool 28 24 27 5,6 4,6 4,9 

de Hilt 40 51 52 8,0 9,7 9,4 

Zuiderbos 7 4 4 1,4 0,7 0,7 

Subtotaal binnen SWV 97 100 106 19,4 19,1 19,1 

Prins W Alexanderschool   1   0,2 

De Sonnewijser 2   0,4   

BLO School Lataste 1 3 2 0,2 0,6 0,4 

P.I-school Hondsberg 1   0,2   

Emiliusschool 7 8 11 1,4 1,5 2,0 

Hub Nrd-Brabant vest. Rosmalen 1 1 1 0,2 0,2 0,2 

Zmok Sch De Rungraaf 6 3 4 1,2 0,6 0,7 

Hub Noord-Brabant vest. Veghel 2 4 4 0,4 0,8 0,7 

Mytylschool 9 11 9 1,8 2,1 1,6 

Sch V ZMOK De Widdonck Mid. Limb 2 4 4 0,4 0,8 0,7 

Mgr Bekkersch 2 2 3 0,4 0,4 0,5 

De Twijn/Dr Itardschool   1   0,2 

De Twijn/De Driemaster 1 1  0,2 0,2  

De Vlinder  1 1  0,2 0,2 

Zuiderbos Meierij   1   0,2 

Subtotaal buiten SWV 34 38 42 6,8 7,3 7,6 

Binnen en buiten SWV 131 138 148 26,2 26,3 26,8 

• De instroom van kinderen van jonger dan 8 jaar is maar heel licht toegenomen, de toename vindt vooral 
plaats door de instroom van buiten het SWV (een stijging van 0,8% over drie jaar). Scholen die opvallen zijn 
SO De Hilt, de Emiliusschool en locaties die in 2020 voor het eerst in de onderzoeksperiode instroom hadden 
van jongere leerlingen (Prins Willem Alexanderschool, De Twijn, en Zuiderbos Meierij).  

• Locaties waar een daling zichtbaar is: de Antoon van Dijkschool, Zuiderbos en de Rungraaf.  

Wat zeggen de scholen de scholen voor speciaal (basis)onderwijs? 
Speciaal basisonderwijs 
De gemiddelde instroomleeftijd varieert enigszins per school, maar ligt veelal tussen de 6 en 9 jaar. Alle vier de 
scholen voor speciaal basisonderwijs zien een verschuiving. Op SBO de Brigantijn wordt de instroomleeftijd hoger 
(1 tot 2 jaar), op de andere drie scholen wordt een daling geconstateerd. SBO de Toermalijn en SBO van der Putt 
zien een daling van 1 tot 2 jaar. SBO Petrus Donders ziet een gemiddelde daling van ruim een maand per jaar 
over de afgelopen drie jaren. 

Speciaal onderwijs 
De gemiddelde instroomleeftijd varieert enigszins per school, maar ligt veelal tussen de 6 en 10 jaar. Drie van de 
acht SO-scholen geven in de vragenlijst aan een daling in instroomleeftijd te zien.  

• SO de Hilt: leerlingen stromen 1 tot 1,5 jaar jonger in, omdat het MKD leerlingen niet langer dan 1 jaar in 
behandeling kan houden. Vijf jaar geleden kwamen leerlingen pas met 6 jaar naar SO de Hilt, nu komen ze 
na één jaar behandeling. 

• Antoon van Dijkschoolschool: er stroomden aan het eind van het SO nog veel oudere leerlingen in. Dit is de 
laatste twee jaar minder dan voorheen, terwijl de instroom van jongere kinderen (4-5-6 jaar) juist sterk 
toeneemt. 

• Hub Noord Brabant: leerlingen stromen gemiddeld één jaar jonger in. 
 

Leerlingen die ouder zijn dan 12 jaar op het speciaal (basis)onderwijs  
Speciaal basisonderwijs 
Scholen voor SBO geven aan dat het percentage leerlingen op hun school dat ouder is dan 12 jaar varieert tussen 

de 18 en 31%. Alleen SBO de Toermalijn geeft aan dat dit percentage de afgelopen drie jaar is toegenomen. 

Speciaal onderwijs 
Scholen voor SO geven aan dat het percentage leerlingen op hun school dat ouder is dan 12 jaar varieert tussen 

de 0 en 29% en nauwelijks is veranderd. SO de Berkenschutse maakt daarbij de opmerking dat alle leerlingen uit 
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SWV Helmond tot en met 13 jaar op het SO blijven, op aandringen van het samenwerkingsverband en dat andere 

samenwerkingsverbanden meebewegen met leerlingen die met 12 jaar al rijp zijn voor voortgezet onderwijs.   

Nieuwe verwijzingen en etniciteit 
Voor de nieuw verwezen leerlingen van 2018 tot en met juli 2020 is het volgende bekend over hun etnische 
achtergrond: 

 totaal 2018 2019 t/m juli 2020 

Niet ingevuld/ onbekend 177 65 62 50 

Nederlands 469 195 170 104 

Niet-Nederlands totaal 113 35 37 41 
EU-land (excl. midden en oost Europa) 12 (10,6%) 4 (11,4%) 1 (2,7%) 7 (17,1%) 

Midden en oost Europa 3 (2,7%) 2 (5,7%) 0 1 (2,4%) 

Marokko 17 (15,0%) 10 (29,6%) 4 (10,8%) 3 (7,3%) 

Polen 22 (19,5%) 7 (20,0%) 7 (18,8%) 8 (19,5%) 

Overige Europa 3 (2,7%) 0 1 (2,7%) 2 (4,9%) 

Overige niet-westers 42 (37,2%) 9 (25,7%) 17 (10,8%) 16 (39,0%) 

Overige westers 2 (1,8%) 0 0 2 (4,9%) 

Suriname 3 (2,7%) 1 (2,9%) 1 (2,7%) 1 (2,4%) 

Turkije  7 (6,2%) 2 (5,7%) 4 (10,8%) 1 (2,4%) 

Voormalige Nederlandse Antillen 2 (1,8%) 0 2 (5,4%) 0 
Tussen haakjes staat het percentage van de groep niet-Nederlandse leerlingen totaal. 

 

• Van de verwijzingen van niet-Nederlandse leerlingen heeft de grootste groep de afkomst ‘overig niet-
westers’. Die groep neemt over de afgelopen drie jaar toe.  
o Hun ondersteuningsvragen liggen voornamelijk op het vlak van leren, vooral lage intelligentie of 

taal/lezen (52), sociaal-gedrag (19) of zijn van lichamelijke aard (12).  
o 57% van deze leerlingen stroomt uit naar het SBO, 29% naar het SO categorie laag, 10% naar SO 

categorie midden en 5% naar SO categorie hoog. 
o Van deze nieuwe verwijzingen naar het SO vond 22% plaats in 2018, 27% in 2019 en 50% in 2020. 

• Daarna worden het meest nieuwe verwijzingen afgegeven aan leerlingen met een Poolse achtergrond, dat 
percentage blijft over de jaren heen een kleine 20%.  
o Hun ondersteuningsvragen liggen op het gebied van leren en sociaal-gedrag (beiden 20), gevolgd door 

werkhouding (10) en diagnoses (6, vooral ASS).  
o 45% van deze leerlingen stroomt uit naar het SBO, 36% naar het SO categorie laag, 9% naar SO categorie 

midden en 9% naar SO categorie hoog. 83% van deze leerlingen gaat naar de Antoon van Dijkschool. 
o Van deze nieuwe verwijzingen naar het SO vond 50% plaats in 2018, 8% in 2019 en 42% in 2020. 

• Het percentage nieuwe verwijzingen onder leerlingen uit een EU-land exclusief midden en oost Europa 
neemt toe van ruim 10 tot ruim 17%.  
o De ondersteuningsvragen van deze leerlingen zijn gekoppeld aan leren (13), werkhouding (7), sociaal 

gedrag (6), werkhouding (6), of een diagnose (4 verschillende). 
o 75% van deze leerlingen wordt verwezen naar het SBO, 17% naar het SO categorie laag en 8% (=1 

leerling) naar SO categorie midden.  
o Van de drie nieuwe verwijzingen naar het SO vond er één plaats in 2019 (33%) en twee in 2020 (67%). 

• Het percentage nieuwe verwijzingen van leerlingen met een Marokkaanse achtergrond loopt terug van bijna 
30 tot zo’n 10%. Een soortgelijke daling is ook te zien bij leerlingen met een Turkse achtergrond. 

• Van de 113 leerlingen bezocht ruim 37% een andere school voor de verwijzende school. 

• Van de 113 leerlingen is 56% verwezen in de voorschool of groep 1-2, 21% in groep 3-4, 16% in groep 5-6 en 
4% in groep 7-8 (van 4% onbekend wanneer verwezen is). 
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3. Residentiële verwijzingen 
 

Leerlingen die residentieel zijn geplaatst, zijn geplaatst in open instellingen (jeugdzorg, jeugdpsychiatrie, 
gehandicaptenzorg, gezondheidszorg) of gesloten instellingen (Justitiële Jeugdinrichting en Gesloten Jeugdzorg 
Instelling). Het overgrote deel van deze leerlingen volgt onderwijs bij het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Voor 
de open en gesloten setting verschilt de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband (financieel en 
voor het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)) (PO-Raad, 2021). Het samenwerkingsverband heeft 
in het ‘Beleid residentieel’ (januari 2015) beschreven wat de procedure is voor (door)plaatsing op en verlaten 
van de verschillende betrokken open instellingen in haar samenwerkingsverband. 
 

 Totaal 2018 2019 2020 

Totaal aantal leerlingen SO in SWV 1.577 500 524 553 

waarvan residentieel -deelnemend (% van totaal) 171 (10,8%) 55 (11,0%) 68 (13,0%) 48 (8,7%) 

landelijk residentieel -deelnemend - 19 18 17 

waarvan residentieel niet-deelnemend (% van totaal) 133 (8,4%) 43 (8,6%) 42 (8,0%) 48 (8,7%) 

 
Van de 759 nieuwe verwijzingen zijn er 74 residentieel (9,7%), 604 niet-residentieel (79,6%) en van 81 
verwijzingen (10,7%) is niet uit de beschikbare gegevens te herleiden of leerlingen residentieel zijn geplaatst. 
 

 
aantallen 

           % residentieel binnen en 
buiten SWV 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

de Hilt* 17 20 14 3,4 3,8 2,5 

Zuiderbos* 38 48 34 7,6 9,2 6,1 

Subtotaal binnen SWV 55 68 48 11,0 13,0 8,7 

BLO School Lataste 1 1  0,2 0,2  

P.I-school Hondsberg 2 3 1 0,4 0,6 0,2 

Emiliusschool* 23 24 26 4,6 4,6 4,7 

ZMOK School De Buitenhof 1 1  0,2 0,2  

De Wijnberg  1 1  0,2 0,2 

Michaëlschool   1   0,2 

Zmok Sch De Rungraaf* 6 2 3 1,2 0,4 0,5 

Sch. V ZMOK De Widdonck Mid. Lim.* 1 1 2 0,2 0,2 0,4 

De Vlinder 1 3 4 0,2 0,4 0,7 

Zuiderbos Meierij   4   0,7 

Zuiderbos Kempen 2 1 1 0,4 0,2 0,2 

Subtotaal buiten SWV 37 37 43 7,4 7,1 7,8 

Binnen en buiten SWV 92 105 91 18,4 20,0 16,5 

Waarvan nieuwe verwijzingen 
26 33 

t/m juli 

       15 
   

 
De met een * gemarkeerde scholen hebben in de vragenlijst vragen over residentiële plaatsingen beantwoord. 
Samen verzorgen zij zo’n 90% van de residentiële plaatsingen. Hieronder hun antwoorden. 

• Leerlingen verblijven tussen de één en twee jaar residentieel, alleen op de Emiliusschool verblijven 
leerlingen veel langer (15 jaar). Die verblijfsduur is de afgelopen drie jaar niet veranderd. Leerlingen die op 
SO de Hilt en de Rungraaf residentieel verblijven zitten op het MKD. SO de Hilt geeft aan dat zij na ongeveer 
een jaar vertrekken naar het basisonderwijs, SBO of SO. 

• Op drie van deze vijf scholen zijn leerlingen ingeschreven die geen of maar gedeeltelijk onderwijs volgen: op 
SO de Hilt ongeveer 8%, op SO de Widdonck 16% en op SO het Zuiderbos 46%. SO het Zuiderbos geeft 
hiervoor de volgende redenen: beperkte belastbaarheid van de leerlingen, opbouw van de schoolgang en 
complexe problematiek. Zij zien dat dit aantal de afgelopen drie jaar is gestegen. De andere scholen niet. 

• De uitstroom van de residentieel geplaatste leerlingen is de afgelopen drie jaar niet veranderd. Alle 
leerlingen van de Emiliusschool stromen uit naar een vorm van dagbesteding, alle leerlingen van de Rungraaf 
stromen uit naar het SBO, alle leerlingen van de Widdonckschool stromen uit naar het SO, leerlingen van SO 
de Hilt stromen voor 10% uit naar de basisschool, voor 40% naar het SBO en 50% naar het SO. SO Zuiderbos 
heeft geen indicatie van de uitstroom gegeven. 
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Waar gaan leerlingen die eerder residentieel geplaatst waren naartoe?   

SBO SOlaag SOmidden SOhoog 

De Hilt 
 

18 
  

De Rungraaf 
 

1 1 
 

Antoon van Dijkschool 
 

2 1 1 

Berkenschutse 
 

2 
 

1 

Koraalgroep 
 

1 
  

De Hondsberg  1 
 

1 

De Sterrenkijker  1 
  

De Vlinder 
 

1 
  

Widdonck  7 
  

Mytylschool 
  

1 
 

Twijne 
   

1 

De Brigantijn 7 
   

KC Petrus Donders 2 
   

van der Puttschool 10 
   

De Toermalijn 14 
   

*In deze tabel zijn leerlingen die terug zijn gestroomd naar het basisonderwijs niet zichtbaar,  
omdat er voor hen geen toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven. 

 
Residentiële verwijzingen en plaatsing op SBO (33) 
De meeste nieuw verwezen leerlingen die eerder residentieel waren geplaats bezoeken het SBO. Elf van hen 
heeft één of meerder diagnoses (ADHD en/of ASS). Dit gaat samen met ondersteuningsvragen op het gebied 
van werkhouding en sociaal gedrag. Negen van deze leerlingen hebben ondersteuningsvragen op het gebied 
van leren, hoofdzakelijk gekoppeld aan een lage intelligentie. De vragen van de overige leerlingen vormen een 
combinatie van sociaal gedrag (allerlei aspecten), werkhouding en leren. Van één leerling zijn de 
ondersteuningsvragen niet bekend. In de vragenlijst geeft SBO de Toermalijn aan gemiddeld 25% leerlingen te 
ontvangen die voorheen deelnamen aan dagbesteding. 
 
Residentiële verwijzingen en plaatsing op SO de Hilt (18) 
Van de leerlingen die uitstromen naar SO de Hilt hebben er tien één of twee diagnose(s), vooral ASS en/of 
ADHD en elf leerlingen hebben (daarbij) ondersteuningsbehoeften op het gebied van sociaal-gedrag (agressie, 
externaliserend, anti sociaal). Van twee van de 18 leerlingen zijn de ondersteuningsvragen niet bekend. SO de 
Hilt geeft aan dat alleen de leerlingen die MKD de Mikkel bezoeken residentieel zijn. Gemiddeld verblijven ze 
daar één jaar. Daarna stromen ze door naar BO, SBO of SO. 
 
Residentiële verwijzingen en plaatsing op SO de Widdock (Heibloem) (7) 
Van de zeven leerlingen die uitstromen naar SO de Widdonck hebben er twee een diagnose ASS, twee 
leerlingen hebben hun belangrijkste ondersteuningsbehoefte op het gebied van sociaal-gedrag en twee op het 
gebied van werkhouding. Van één leerling zijn de ondersteuningsvragen niet bekend. 
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4. Onderbouwd verwijzen 
 

Preventieve acties voor verwijzing plaatsvindt 
Dit onderdeel is op twee manieren onderzocht. Voor de nieuw verwezen leerlingen is gevraagd naar de 
belangrijkste preventieve actie. Meerdere respondenten hebben in een toelichting aangegeven het lastig te 
vinden de belangrijkste, dus maar één preventieve actie te benoemen. Preventieve acties worden vaak in een 
combinatie uitgevoerd. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van mogelijke preventieve acties is 
daarom in de vragenlijst gevraagd welk extra aanbod de school kan inzetten om verwijzing te voorkomen. Daar 
konden zij meerdere antwoorden geven. 
 

 
• Een groot percentage scholen geeft aan geen preventieve acties in te zetten.  

• Met het opklimmen van de verwijzing van SBO naar SO categorie hoog worden procentueel minder 
preventieve acties op de aangevulde TLV’s genoemd. 

• Uitvoeren van individuele begeleiding binnen en vooral buiten de groep samen met het uitvoeren van 

aanbevelingen van in- of externe deskundigen zijn de meest voorkomende preventieve aanpakken op het 

SBO en SO categorie laag. 

• Het percentage nieuwe verwezen leerlingen dat therapie volgt of volgde is op het SBO, SO categorie laag 

en midden ongeveer even groot. 

• Ondersteuning thuis wordt nauwelijks genoemd als belangrijkste preventieve actie.  

 

 

• In totaal noemen 
basisscholen 266 acties 
rondom extra aanbod, 
6,4, per school (range 1-
9). 

• Acties betreffende het 
opvolgen van 
aanbevelingen van in- of 
externe deskundigen 
vormen de top 3 en deze 
worden door 75 tot 85% 
van de scholen 
genoemd. 

• Twee derde van de 
scholen verzorgt extra  

aanbod in de vorm van individuele begeleiding of aanbod in kleinere groepen. 

• Tot slot benoemt meer dan de helft van de scholen extra aanbod dat thuis wordt uitgevoerd of therapie. 
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Initiatief voor verwijzing 

 

• Rond de 90% van de verwijzingen vindt plaats 
op initiatief van de verwijzer. 

• Bij verwijzingen naar het SBO en SO categorie 
laag nemen ook ouders (8 tot 9%) of de 
ontvanger (1%) initiatief. 

 

Consultatie van (externe) partners in het verwijzingsproces 

 
• Met het opklimmen van de verwijzing van SBO naar SO categorie hoog worden procentueel minder 

anderen geconsulteerd. 

• Bij alle typen verwijzingen wordt multidisciplinair overleg gevoerd. Het meest voor verwijzingen naar SO 
categorie laag (26,4%) gevolgd door verwijzingen naar het SBO (21,1%). Voor deze verwijzingstypen 
worden voor ongeveer hetzelfde percentage leerlingen meerdere externe partners geconsulteerd en 
deskundigen van andere organisaties geraadpleegd, tussen de 22 en 25%. 

• De orthopedagoog binnen de eigen stichting is een belangrijke partner bij verwijzingen naar het SBO (18%). 
 

Waar sturen besturen op? 

Processtappen in de TLV-
aanvraag Sa
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k 
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Interne kansen overwegen/ 
inzetten  

            
◼ ◼ 

TLV-aanvraag wordt door school 
opgesteld met raadpleging van in- 
en/of externe expertise   

        
◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

TLV-aanvraag wordt opgesteld door 
school  

◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼       

Coördinator Passend onderwijs           
◼ ◼   

◼ ◼ 
Beoordeling interne commissie     

◼ ◼ ◼ Wis- 
selt 

Voor 
TLV 

   SBO   

Gesprek bestuurder               ◼ 

Handtekening (i.o.) bestuurder en 
insturen  

◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ i.o. ◼ ◼ SO ◼ ◼ 

Percentage afgekeurd  nvt nvt 0 nvt 0 nvt nvt nvt nvt 20 nvt nvt nvt 0 

De grotere stichtingen hebben een uitgebreider intern proces ingericht voor de aanvraag van 

toelaatbaarheidsverklaringen. Wat vooral opvalt is dat in hun organisaties de aanvraag wordt opgesteld met 

gebruikmaking van in- en/of externe expertise en dat veel van hen een coördinator passend onderwijs hebben. 

Zij leggen de aanvraag daarna niet meer voor aan een interne commissie, wat bij een aantal andere stichtingen 
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wel het geval is. In stichtingen voor openbaar onderwijs is het kijken naar en inzetten van kansen in de eigen 

stichtingen expliciet onderdeel van de procedure. Tot slot valt op dat alleen binnen de Eenbes aanvragen 

worden afgekeurd. 

   

Worden leerlingen op tijd verwezen? 
Wanneer werden 
ondersteuningsbehoeften 
voor het eerst zichtbaar? 

Wanneer zijn de leerlingen verwezen? 

 
totaal voorschools groep 

1-2 
groep 

3-4 
groep 

5-6 
groep 

7-8 
niet ingevuld totaal 

onbekend 123 - - - - - - - 

voorschools 203 180 13 5 1 1 3 203 

groep 1-2 199 3 56 93 37 9 1 199 

groep 3-4 129 0 1 56 66 6 0 129 

groep 5-6 43 3 0 0 35 5 0 43 

groep 7-8 8 2 0 0 0 6 0 8 

intake/overdracht 54 1 23 14 6 7 3 54 

totaal 759 189 93 168 145 34 7 636 
 

 
In totaal is van 636 van de nieuw verwezen leerlingen (83,8%) bekend wanneer de eerste ondersteunings-
behoeften zichtbaar werden. Van 629 van hen is bekend wanneer ze zijn verwezen (82,9% van alle nieuwe 
verwijzingen).  

• Alle verwijzingen op de groene diagonaal vinden plaats rond het moment de ondersteuningsbehoeften voor 
het eerst zichtbaar werden. Hierbij zijn ook de verwijzingen in groep 1-2 meegeteld van leerlingen voor wie 
de ondersteuningsbehoeften zichtbaar werden bij de intake/overdracht: 356 van de 629 leerlingen (56,6%).  

• Alle verwijzingen onder de diagonaal vonden plaats voordat de ondersteuningsbehoeften zichtbaar werden. 
Hierbij is ook de verwijzing voorschools meegeteld van de leerling voor wie de ondersteuningsbehoeften 
zichtbaar werden bij de intake/overdracht: 10 van de 629 leerlingen (1,6%). 

• Alle verwijzingen direct boven de diagonaal vonden één tot twee jaar nadat de ondersteuningsbehoeften 
zichtbaar werden plaats: 177 van de 629 leerlingen (28,1%). 

• Alle verwijzingen daarboven vonden drie of meer jaar nadat de ondersteuningsbehoeften zichtbaar werden 
plaats: 59 van de 629 leerlingen (9,4%). 

• Tot slot vonden 27 verwijzingen (4,3%) plaats voor leerlingen van de ondersteuningsbehoeften zichtbaar 
werden rond de intake of overdracht en zij werden verwezen in groep 3 tot en met 8. Voor hen is uit de 
beschikbare gegevens niet te bepalen of de verwijzing tijdig plaatsvond. 

• Voor de 34 verwijzingen in groep 7-8 is gevraagd naar de reden voor late verwijzing. Redenen zijn: 23,5% 
versoepelen overstap naar VSO, 15,0% op uitdrukkelijk verzoek ouders, 8,8% ondersteuningsbehoeften toen 
pas duidelijk en 52,9% andere reden. 
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Specificatie van verwijzing van leerlingen één of meer jaar na zichtbaar worden van de ondersteuningsvraag: 
verwijzing, verwijzer, ondersteuningsvragen en aantal bezochte locaties  

Vraag 
zichtbaar 

Ver-
wezen 
in 

n* Verwijzing naar Meeste 
verwijzingen 
vanuit 

Belangrijkste 
ondersteuningsvragen  

Eén of 
meer 
locaties 

SBO SO  
laag 

SO  
mid. 

SO 
hoog 

Eén jaar of meer tussen zichtbaar worden ondersteuningsvraag en verwijzing 

groep  
1-2 

groep  
3-4 

93 78,5% 20,4% 2,2% - 29,0% ProDAS 
25,8% Eenbes 
14,0% QliQ 
9,7% GOO 
Samen 78,5% 

58,1% leren (mn. laag 
IQ) 
39,8% sociaal-gedrag 
26,9% diagnoses (mn. 
ASS, ADHD) 
23,7% werkhouding 

21,5% 
waaronder 
eerder 
residentieel 
7,5% 

groep  
3-4 

groep  
5-6 

66 71,2% 25,6% 3,0% - 33,3% Eenbes 
25,8% ProDAS  
12,1% Nut 
Geldrop  
10,6% QliQ 
Samen 81,8% 

60,6% leren (mn. laag 
IQ) 
53,0% werkhouding  
48,5% sociaal-gedrag  
33,3% diagnoses (mn. 
ASS en ADHD)  

31,8%  
waaronder 
eerder 
residentieel 
7,6% 

Drie jaar of meer tussen zichtbaar worden ondersteuningsvraag en verwijzing 

voor-
school 

groep 
3-4 

7 42,9% 57,1% - - 42,9% Qliq 
33,3% GOO 
Samen 76,2% 

57,1% diagnoses 
42,9% leren   
33,3% sociaal-gedrag  

33,3% 
geen 
residentieel 

groep  
1-2 

groep 
5-6 

46 58,7% 39,1% - 2,2% 28,3% PlatOO 
23,9% ProDAS 
10,9% QliQ 
10,9% GOO 
Samen 74,0% 

45,7% leren   
45,7% werkhouding  
41,3% sociaal-gedrag 
39,1% diagnoses  

15,2%  
waaronder 
eerder 
residentieel 
8,7% 

groep  
3-4 

groep 
7-8 

6 50,0% 50,0% - - Verwezen 
vanuit vijf 
stichtingen 

66,7% leren   
50,0% werkhouding  
33,3% sociaal-gedrag 
16,7% diagnoses 

0% 

*Percentages verwijzingen zijn berekend over het aantal leerlingen in deze kolom 

 
Opmerking van een school: we proberen leerlingen zo lang mogelijk op de basisschool passend aanbod te geven 
en arrangeren secuur in overleg met meerdere professionals en/of deskundigen vanaf het moment dat 
ondersteuningsvragen gesignaleerd worden. Een ‘late’ verwijzing hoeft daardoor niet als negatief uitgelegd te 
worden. 
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5. Routes die leerlingen volgen 
 

Hoeveel scholen voor bezochten leerlingen voor verwijzing naar SBO of SO? 

  
• 83 van de 443 nieuw naar het SBO verwezen 

leerlingen (18,7%) maakt één of meer 
tussenstappen voor hij of zij op het SBO terecht 
komt. 

• Het grootste deel van hen (72,3%) bezoekt één 
extra locatie voor de verwijzer (basisschool (43), 
residentiële voorziening (11) , SO-taal (4) of SBO 
(2)). 

• 13,3% van de nieuw verwezen leerlingen bezocht 
twee andere scholen of instellingen voor 
verwijzing. 

• 14,5% komt uit het buitenland en een kwart van 
hen bezoekt meerdere scholen voor verwijzing. 

• Belangrijkste verwijzers zijn Eenbes (15), Qliq 
(11), Prodas (11), Nut Geldrop (10), GOO (9), 
eenpitters (8), SWV (8), PlatOO (7). 
 

• 100 van de 316 nieuw naar het SO verwezen 
leerlingen (31,6%) maakt één of meer 
tussenstappen voor hij of zij op het SO terecht 
komt. 

• Het grootste deel van hen (65,0%) bezoekt één 
extra locatie voor de verwijzer (basisschool (23), 
SBO (21), residentiële voorziening (19)of  SO (2)). 

• 27,0% van de nieuw verwezen leerlingen bezocht 
twee of drie andere scholen of instellingen voor 
verwijzing. 

• 8,0% komt uit het buitenland voor verwijzing. 

• Belangrijkste verwijzers zijn Qliq (23), Eenbes 
(18), Prodas (14), PlatOO (11), MKD / KDC / 
Pinokkio Blixembosch (10), GOO (6) eenpitters 
(6), SWV (8), en OBSH (4). 

 

Terugplaatsingen 

Dashboard Passend onderwijs 

2018 2019 2020 

SWV Landelijk SWV Landelijk SWV Landelijk 

Vanaf eigen SBO naar eigen BO 2 3 1 3 1 3 

Vanaf eigen SBO naar BO ander SWV 0 <1 0 <1 0 <1 

Vanaf eigen SO naar eigen SBO 16 6 11 4 15 6 

Vanaf eigen SO naar SBO ander SWV 4 2 4 2 4 2 

Vanaf eigen SO naar eigen BO 4 2 3 2 2 2 

Vanaf eigen SO naar BO ander SWV 1 <1 2 <1 4 <1 

• Er zijn alleen terugplaatsingen vanuit het SBO naar een eigen basisschool. Dit aantal ligt alle jaren onder het 
landelijk gemiddelde. 

• Er zijn meer terugplaatsingen vanuit het SO naar een basisschool of SBO in het eigen samenwerkingsverband 
dan naar een school in een ander samenwerkingsverband. Voor beide typen terugplaatsingen ligt het aantal 
alle jaren ruim boven het landelijk gemiddelde. 
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Scholen voor speciaal (basis)onderwijs typeerden de tussentijdse uitstroom voor schooljaar 2019/2020 en gaven 

aan of de tussentijdse uitstroom de afgelopen drie jaar is veranderd. 

 
Range leerlingen 

Gemiddeld aantal 
leerlingen  

Afgelopen 3 jaar 
veranderd? 

Speciaal basisonderwijs (4 scholen) 

Tussentijdse uitstroom 1-3 <1 - 

Van SBO naar BO herkomst 0-1 <1 nee 

Van SBO naar andere BO 0-3 <1 nee 

Van SBO naar andere SBO 0-3 1,5 nee 

Van SBO naar SO 0-9 5,5 50% ja, 50% nee 

Van SBO naar dagbesteding 0-2 1 50% ja, 50% nee 

Speciaal onderwijs (9 scholen) 

Tussentijdse uitstroom 1-10 2 - 

Van SO naar BO herkomst 0-1 <1 nee 

Van SO naar andere BO 0-1 <1 nee 

Van SO naar SBO van herkomst 0-4 <1 11% ja, 89% nee* 

Van SO naar andere SBO 0-5 <1 nee 

Van SO naar andere SO 0-14 2,5 nee 

Van SO naar dagbesteding 0 0 nee 
*Rungraaf: minder kinderen stromen terug naar de SBO van herkomst. 

• De cijfers uit het Dashboard voor Passend Onderwijs en uit de vragenlijsten komen overeen: er worden 

minder leerlingen teruggeplaatst vanuit het SBO dan vanuit het SO. 

• Tussentijdse uitstroom vindt het meest plaats naar een school van hetzelfde type onderwijs of betreft 

opstroom (voor het SBO). 

• De belangrijkste verandering in de tussentijdse uitstroom: vanuit het SBO signaleert de helft van de 

scholen een toename van de tussentijdse uitstroom naar het SO. 

Hoeveel jaar verblijven leerlingen gemiddeld op het SBO en SO? 
  2018 2019 2020 

n SWV Landelijk SWV Landelijk SWV Landelijk 

SBO  677-698 lln. 3,0  2,9 3,0 2,9 3,2  2,9 

SO binnen eigen SWV  352-354 lln. 3,2  3,3 3,1 3,2 3,3 3,3 

SO buiten eigen SWV  148-199 lln. 3,4 3,5 3,4 3,5 3,2 3,4 

• Er zijn geen grote verschillen in gemiddelde verblijfsduur op het SBO en SO en de landelijk gemiddelde 

verblijfsduur.  

• De verblijfsduur van leerlingen op het SBO ligt iets boven het landelijk gemiddelde en dat verschil loopt het 

laatste jaar wat op.  

• De verblijfsduur op het SO ligt zowel binnen als buiten samenwerkingsverband iets onder het landelijk 

gemiddelde. 
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6. Aanbod binnen en buiten het samenwerkingsverband 
 

Plaatsingen op een SBO of SO van een ander samenwerkingsverband 
 2018 2019 2020 

SWV Landelijk SWV Landelijk SWV Landelijk 

Van BO naar SBO 5 8 2 7 0 7 

Van SBO naar SBO 4 6 5 7 4 5 

Van BO naar SO 37 20 38 20 33 18 

Van SBO naar SO 10 4 7 4 10 4 

• In 2020 waren de 33 leerlingen die van een basisschool naar het SO gingen afkomstig van 28 scholen. 

• Ook de leerlingen die vanuit het SBO naar een SO gingen zijn afkomstig van alle vier de SBO’s. 

 

Mogelijke oorzaken die het samenwerkingsverband voor plaatsingen buiten de eigen regio signaleert: 

1. Binnen het samenwerkingsverband is geen aanbod voor ZMOLK (leerlingen met een combinatie van 

ondersteuningsvragen op het gebied van leren, te weten een lage intelligentie en gedrag). 

Wat is hierover te achterhalen uit de beschikbare gegevens? 

Er zijn voor 56 van de 73 verwijzingen naar een school voor SO (categorie laag en midden) die buiten de 

regio van het samenwerkingsverband ligt ondersteuningsvragen ingevuld. Voor vijf leerlingen betrof dit een 

combinatie van lage of dysharmonische intelligentie en gedrag, voor een zesde leerling een combinatie van 

lage intelligentie en een gedragsgerelateerde diagnose (ASS), samen zo’n 11% van de leerlingen die 

uitstroomt naar een SO buiten de regio van het samenwerkingsverband. Nog eens 19 leerlingen hadden één 

of meerdere ondersteuningsvragen op het gebied van gedrag, maar daarbij werd lage intelligentie niet 

genoemd als ondersteuningsbehoeften (zo’n 34% van de leerlingen die uitstroomt naar een SO buiten de 

regio van het samenwerkingsverband). 

2. Uitstroom van het basisonderwijs naar het SO: veel van deze leerlingen zouden uitstromen naar SO de Hilt. 

Omdat voor SO de Hilt sprake is van wachtlijsten, wijken leerlingen uit naar SO de Widdonck. 

Wat is hierover te achterhalen uit de beschikbare gegevens? 

Er is geen informatie over wachtlijsten beschikbaar voor dit onderzoek. Wel zijn er 48 nieuwe verwijzingen 

naar SO de Widdonck. Meer dan de helft daarvan (25) is afkomstig uit de regio Deurne, Asten en Someren.  

3. Mogelijk is er onvoldoende aanbod voor hoofbegaafde leerlingen met ondersteuningsvragen op het gebied 

van gedrag. 

Wat is hierover te achterhalen uit de beschikbare gegevens? 

Voor slechts drie leerlingen wordt hoogbegaafdheid als ondersteuningsvraag genoemd, geen enkele keer als 

belangrijkste ondersteuningsvraag. Dit gaat wel voor alle drie de leerlingen samen met 

ondersteuningsvragen op het gebied van gedrag.  
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Ontwikkeling van aanbod om verwijzing te voorkomen of in afstemming op veranderingen in 

de populatie 
In de onderstaande figuren is af te lezen hoeveel basisscholen extra aanbod ontwikkelen bij welke 

ondersteuningsvragen.  

 

• Ruim driekwart van de basisscholen 
heeft de afgelopen drie jaar aanbod 
ontwikkeld om verwijzing te voorkomen.  

• Gemiddeld werden per school 4,4 
onderwerpen benoemd (range 1-12). 

• Ongeveer de helft van de scholen 
ontwikkelde aanbod gericht op 
leerproblemen taal / lezen, het 
versterken van sociale vaardigheden en 
spraak / taalontwikkeling. Ongeveer een 
derde van de scholen gericht op 
uitersten in intelligentie en een kwart 
gericht op allerlei aspecten van gedrag. 

 

• Alle scholen voor speciaal 
basisonderwijs hebben de afgelopen 
drie jaar aanbod ontwikkeld in 
afstemming op de veranderende 
populatie.  

• Gemiddeld werden per school 7,5 
onderwerpen benoemd (range 4-12). 

• Alle scholen ontwikkelden aanbod 
gericht op het versterken van sociale 
vaardigheden en voor leerlingen met 
een lagere intelligentie. Drie kwart van 
de scholen ontwikkelde aanbod 
afgestemd op leerproblemen (taal, 
lezen, rekenen en spraak / 
taalontwikkeling). 

Bij anders werden genoemd:  

• Via praat-tekengesprekken leerlingen meenemen in hun eigen ontwikkeling en leren reflecteren; 

• Vanuit de WO-methode Blink binnen afgesproken kaders onderzoekend en samenwerkend leren inzetten. 

• Leerroutes uitbreiden. 
 

 

• Twee derde van de scholen voor speciaal 
onderwijs heeft de afgelopen drie jaar 
aanbod ontwikkeld in afstemming op de 
veranderende populatie.  

• Gemiddeld werden per school 5,7 
onderwerpen benoemd (range 3-11). 

• De meeste scholen ontwikkelden 
aanbod gericht op de spraak / 
taalontwikkeling, gevolgd door aanbod 
voor het versterken van sociale 
vaardigheden en voor leerlingen met 
een lagere intelligentie.  

Bij anders werden genoemd:  

• Planmatige aanpak in samenwerking met revalidatiecentrum Blixembosch voor leerlingen die vanwege 

complexe problematieken zijn uitgevallen in regulier onderwijs en langdurig hebben thuisgezeten; 

• Bewegend leren en gerichte visieontwikkeling van ZML-onderwijs naar meer handelend leren; 

• Alle OPP’s worden geschreven vanuit CED-leerlijnen 1-5 met 7 specifieke Intensieve Ondersteuningsgroepen 

(maximaal 9 leerlingen) groepen vanuit arrangement van SWV PO.; 
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• Aanbod dubbel-bijzondere kinderen; 

• Aanbod preventief arrangeren: preventieve insteek op leerlingen die dreigen uit te vallen op de basisschool 

of SBO; 

• Op SO Zuiderbos hebben wij ontwikkelkaarten ontwikkeld. Deze kaarten kunnen (als dat wenselijk is) per 

leerling ingezet worden. Dit kan op o.a. de volgende gebieden: faalangst, cognitieve flexibiliteit, 

werkgeheugen, verwerkingssnelheid, afleidbaarheid, coherent denken, planning organisatie en prioritering. 
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7. De ouders 
 

Wonen gezinnen in de buurt van de school voor speciaal (basis)onderwijs? 
Speciaal basisonderwijs 

Slechts één van de vier scholen voor SBO (SBO de Toermalijn) ziet de afgelopen jaren verandering in het aantal 

ouders dat binnen reisafstand van de school woont: meer gezinnen wonen dichter bij de school. Twee van de 

vier scholen geven aan dat 90 tot 100% van de gezinnen binnen reisafstand woonden toen hun kind op het SBO 

startte. Alle scholen voor SBO geven aan dat ouders niet meer dan voorheen verhuizen om dichter bij de school 

te wonen. 

 

Speciaal onderwijs 

De scholen voor SO zien de afgelopen jaren geen verandering in het aantal ouders dat binnen reisafstand van de 

school woont of verhuist. Vier scholen geven aan dat 85 tot 100% van de gezinnen binnen reisafstand woonden 

toen hun kind op de SO startte. SO Hub Noord-Brabant geeft aan dat 14% van de ouders verhuisd zijn om 

dichterbij de school te wonen, voor de Antoon van Dijkschool is dat 1%. 

 

Ondersteuningsbehoeften gekoppeld aan de thuissituatie 
In totaal zijn op de aangevulde toelaatbaarheidsverklaringen 1.720 eerste, tweede en derde 
ondersteuningsvragen ingevuld. Daarvan betroffen er slechts 49 (2,8%) het systeem om het kind, waarvan 16 als 
belangrijkste ondersteuningsvraag (0,9%): 

• belaste gezinssituatie werd 26 keer genoemd (1,5%); 

• hechting  werd 9 keer genoemd (0,5%);  

• ouder-kindrelatie werd 14 genoemd (0,8%). 
 

De betrokkenheid van ouders in het verwijzingsproces 
Meer dan de helft van de basisscholen geeft aan dat extra aanbod thuis kan worden ingezet om verwijzing te 

voorkomen. Moet gekozen worden voor de belangrijkste preventieve actie, dan worden acties die thuis kunnen 

worden uitgevoerd nauwelijks genoemd. Ouders zijn bij 8 tot 9% van de nieuwe verwijzingen de initiërende partij 

in het verwijzingsproces (hoofdstuk 4). In 69% van de nieuwe verwijzingstrajecten waarin wordt geëvalueerd zijn 

ouders betrokken bij de evaluatie (hoofdstuk 8). 

  

Tevredenheid van ouders1 

De oudertevredenheidsmonitor geeft een weergave van de mate waarin ouders/verzorgers zich in het schooljaar 

2019-2020 binnen het Samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO betrokken hebben geweten bij het hele 

proces om te komen tot extra ondersteuning voor hun kind.  

 

Ouders geven hun betrokkenheid in het verwijzingsproces gemiddeld een 7,3. Daarbij is er ten opzichte van 2018-

2019 een licht hogere waardering voor het deel van het toeleidingsproces dat op schoolniveau plaatsvindt.  

 

Onderstaande tabellen uit de tevredenheidsmonitor (p. 10) geven aan waar ouders meer of minder tevreden 

over zijn.  

 

 
1 De antwoorden betreffen 60 van 308 aangeschreven ouders (21%) en zijn daarmee mogelijk niet geheel representatief, maar geven wel 
een indicatie van de ervaringen van ouders. De tekst is letterlijk overgenomen uit het rapport van de Oudertevredenheidsmonitor. Hier en 
daar zijn kleine tekstuele wijzigingen aangebracht gericht op de leesbaarheid.  
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Ouders kunnen aan het eind van de enquête aangeven wat ze als prettig en minder prettig hebben ervaren in 
het proces van toeleiding naar extra ondersteuning.  
Veel ouders zijn tevreden over: 

• de betrokkenheid die de school heeft laten zien tijdens de toeleidingsprocedure;  
• de open communicatie; 
• het met regelmaat elkaar informeren;  
• de bereidheid tot het bieden van extra ondersteuning en het inschakelen van externe deskundigheid om tot 

passende ondersteuning te kunnen komen;  
• het feit dat de S(B)O-school hen goed heeft ontvangen, duidelijke informatie heeft geboden 
• het feit dat hun kind echt op de goede plek zit.  
 
Aandachtspunten: 

• Een aandachtspunt dat bij een aantal ouders naar voren komt betreft het moment waarop de extra 
ondersteuning en/of de S(B)O-verwijzing in beeld is gekomen. Deze ouders geven aan dat er (veel) eerder 
gesignaleerd had kunnen worden dat er extra ondersteuning nodig was en dat deze ook eerder opgestart 
had kunnen worden.  

• Enkele ouders geven aan dat zij zelf het initiatief hebben moeten nemen om extra ondersteuning voor hun 
kind te kunnen realiseren.  

• Volgens sommige ouders zijn scholen niet altijd op de hoogte van de ondersteuningsmogelijkheden binnen 
of buiten het samenwerkingsverband of bieden zij in de uitvoering onvoldoende mogelijkheden.  

 
Verbeterpunten ten aanzien van de toeleidingsprocedure worden niet genoemd, enkele ouders geven juist aan 
dat deze snel is verlopen toen eenmaal duidelijk was dat extra ondersteuning noodzakelijk was.   
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8. Na verwijzing 
Evaluaties bij de nieuwe verwijzingen 

 

• Bij verwijzingen naar het SBO vinden het 
meest evaluatiemomenten plaats (ruim 
60%), dat percentage loopt af naarmate de 
verwijzingen opklimmen in het SO. 

• Evaluaties worden vooral geïnitieerd door 
de ontvangende partner (242) en in mindere 
mate door de verwijzende partner (86) of op 
een andere wijze (220). 

• Ouders zijn bij 69% van de verwijzingen 
betrokken bij de evaluaties. 

 

 Wie evalueerden: 

• Voor 194 leerlingen waren ouders, verwijzende en ontvangende partners bij de evaluatie betrokken; 

• Voor 109 leerlingen waren verwijzende en ontvangende partner bij de evaluatie betrokken; 

• Voor 49 leerlingen waren ouders, verwijzende, ontvangende en andere partners in het verwijzingsproces bij 

de evaluatie betrokken. 

Typering van de evaluaties: 

• Voor 415 van de verwijzingen (54,7%) is niet bekend wat er tijdens de evaluatie aan bod kwam; 

• Tijdens 144 evaluaties (19,0%) zijn vooraf gestelde doelen geëvalueerd; 

• 122 evaluaties (16,1%) zijn getypeerd als een verplicht afvinkmoment; 

• Tijdens 41 evaluaties (5,4%) werden nieuwe doelen en acties benoemd; 

• 20 evaluatie (2,6%) betroffen een voorgangsbespreking die niet gericht was op doelen; 

• Tijdens 17 evaluaties (2,2%) werden nieuwe doelen benoemd, maar geen bijbehorende acties; 

In een toelichting van een basisschool werd aangegeven dat evaluaties vooral schriftelijk plaatsvonden. 

 

Uitstroom 
Scholen voor speciaal (basis)onderwijs typeerden in de vragenlijst de uitstroom van schooljaar 2019/2020 en 

gaven aan of die uitstroom de afgelopen drie jaar veranderd is. 

 
Percentage leerlingen 

Gemiddeld percentage 
leerlingen  

Afgelopen 3 jaar 
veranderd? 

Uitstroom uit het speciaal basisonderwijs (4 scholen) 

Van SBO naar regulier VO* 60-90% 73% 75% nee, 25% ja** 

Van SBO naar VSO 10-27% 19% 75% nee, 25% ja*** 

Van SBO naar iets anders dan V(S)O**** 0-20% 5% nee 

Uitstroom uit het speciaal onderwijs (9 scholen) 

Van SO naar regulier VO 0-40% 12% 55% nee, 45% ja 

Van SO naar VSO 0-100% 75% 55% nee, 45% ja 

Van SO naar iets anders dan V(S)O◼ 0-4% <1% nee 
*OPDC Petrus Donders merkt daarbij op: een gedeelte hiervan start in een speciale klas op het reguliere voortgezet onderwijs zoals 

bijvoorbeeld de syntheseklas, integratieklas, koersklas, of huiskamerklas. 

** SBO de Toermalijn: minder kinderen stromen uit naar regulier voortgezet onderwijs. 

*** SBO de Toermalijn: minder kinderen stromen uit naar het speciaal voortgezet onderwijs. 

**** SBO de Toermalijn: anders: integratie- of syntheseklas. 
Gemiddelde over 7 van de 9 scholen, SO de Berkenschutse en SO de Widdonck geven geen percentage en zeggen dat dit per schooljaar 

sterk verschilt. 
SO Zuiderbos en SO Antoon van Dijkschool: meer leerlingen stromen uit naar het reguliere voortgezet onderwijs, de Mytylschool en SO 

de Berkenschutse: minder leerlingen stromen uit naar het reguliere voortgezet onderwijs. 
 Gemiddelde over 8 van de 9 scholen, SO de Widdonck geeft geen percentage en zeggen dat dit per schooljaar sterk verschilt. 
 SO de Widdonck, de Mytylschool en SO de Berkenschutse: meer leerlingen stromen uit naar het speciaal voortgezet onderwijs, SO 

Zuiderbos: minder leerlingen stromen uit naar het speciaal voortgezet onderwijs. 
◼ Toelichtingen van de SO-scholen: SO de Widdonck: leerlingen kunnen uitstromen naar een 24-uurs behandelplek waar ook onderwijs wordt 

gegeven. Emiliusschool: alle leerlingen stromen op 20-jarige leeftijd uit naar dagbesteding. SO de Berkenschutse: als dit al  aan de orde is zal 

het een vorm van dagbesteding zijn. SO Antoon van Dijkschool: Integratieklassen ZML van SWV Peelland-Helmond VO.  
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9. Conclusies  
 

Cijfers 

• De deelnamepercentages aan het SBO en SO stijgen van 2018 naar 2020 en liggen 0,4 en 0,5% boven het 
landelijk gemiddelde. Voor het SO vindt die stijging geheel plaats in de laagste bekostigingscategorie. Het 
deelnamepercentage in de andere bekostigingscategorieën is ongeveer vergelijkbaar met het landelijk 
gemiddelde. 

• De stijging is zichtbaar bij bijna alle deelnemende stichtingen of groepen van scholen. Alleen voor de 
eenpitters en schoolbesturen met één school in het samenwerkingsverband blijft het percentage leerlingen 
dat zij verwijzen naar SO in de bekostigingscategorie hoog gelijk. 

• Deelnamepercentages per stichting aan het SBO en SO zijn van hoog naar laag: Nut Geldrop (6,4%), Prodas 
(4,6%), GOO (4,1%), de eenpitters (3,6%), Eenbes (3,0%), QliQ (2,9%), schoolbesturen met één school in het 
samenwerkingsverband (1,6%), OBSH en PlatOO (beiden 1,5%). 

• Stichtingen waarvoor het deelnamepercentage aan het SBO met 0,5% of meer stijgt zijn van hoog naar laag: 
de eenpitters (2,1%), GOO (1,0%), QliQ Primair (0,8%) ProDAS (0,6%) en Eenbes (0,5%). 

• Stichtingen voor openbaar onderwijs verwijzen meer naar het SO dan naar het SBO, de andere deelnemers 
verwijzen juist meer naar het SBO. 

• Het deelnamepercentage SO stijgt voor bijna alle stichtingen met 0,1 tot 0,2%, alleen voor QliQ Primair is 
die stijging 0,4%.  

• Opvallendste verschuivingen in de deelname aan het SO zijn (1) de toename in de lage bekostigingscategorie 
bij de Aloysiusstichting, (2) de verschuiving van deelname in de lage naar middelste en hoge 
bekostigingscategorie bij het SSOE, (3) een lichte toename van het aantal leerlingen op de Emiliusschool 
(hoge bekostigingscategorie) en (4) een toename van het aantal leerlingen dat is geplaatst op de overige 
scholen voor SO. 

 
Duiding verwijzingen 

• Stichtingen met een SBO verwijzen het grootste aantal leerlingen naar het eigen SBO (tussen de 33% (QliQ 

Primair) en 80% (ProDAS)). SBO de Toermalijn ontvangt daarnaast veel verwijzingen van de eenpitters (24%) 

en SBO van der Puttschool van het NUT Geldrop (31%). 

• Voor leerlingen die worden verwezen naar het SBO zijn de belangrijkste ondersteuningsvragen steeds een 

combinatie van leren (vooral lage intelligentie), werkhouding en sociaal-gedrag (waaronder diagnoses, 

vooral ASS, ADHD en in mindere mate dyslexie of TOS).  

• De ondersteuningsvragen van leerlingen die worden verwezen naar het SO in de lage bekostigingscategorie 

lijken sterk op die van leerlingen die worden verwezen naar het SBO. Voor hen ligt het zwaartepunt meer 

op gedrag dan op leren. Hoewel zij procentueel vaker een diagnose hebben (vooral ASS gevolgd door ADHD), 

betreft dit in aantal ongeveer evenveel verwijzingen als naar het SBO. Ook de ondersteuningsvragen van 

deze leerlingen zijn overwegend een combinatie van gedrag (en diagnoses), werkhouding en leren. 

• Belangrijkste redenen voor verwijzing naar het SO bekostigingscategorie midden en hoog zijn een diagnose, 

leren of van lichamelijke aard. Deze leerlingen hebben veelal een syndromale diagnose of diagnose ASS. Zij 

hebben verder ondersteuningsvragen op het gebied van werkhouding en ondersteuningsvragen op het 

gebied van leren betreffen veelal een lage of -in mindere mate- dysharmonische intelligentie. 

• Alle SBO-scholen en zeven van de negen SO-scholen constateren dat de ondersteuningsbehoeften van hun 
populatie zwaarder worden. 

• Over de instroomleeftijd zijn de signalen niet eenduidig. Uit de nieuwe TLV’s lijkt de gemiddelde 
instroomleeftijd voor het SBO licht te dalen. Drie van de vier scholen zien die daling ook, de vierde school 
ziet een stijging en ontvangt een hoger percentage leerlingen boven de 12 jaar. Op het SO neemt het aantal 
plaatsingen onder de 8 jaar maar heel licht toe, maar per school zijn daarin wel verschillen te zien. Drie van 
de negen SO-scholen zien dat hun populatie 1 tot 1,5 jaar jonger wordt. Geen van de scholen ziet een stijging 
in het percentage leerlingen van 12 jaar en ouder. 

• Er is maar een behoorlijk aantal nieuwe verwijzingen van leerlingen met niet-Nederlandse achtergrond 
(jaarlijks 35 tot 41, totaal 17,3% van alle nieuwe verwijzingen): 
o De grootste groep (bijna 40%) heeft de afkomst ‘overig niet-westers’, deze groep groeit iets. Hun 

ondersteuningsvragen liggen voornamelijk op het vlak van leren, (lage intelligentie of taal/lezen). Zij 
stromen vooral uit naar het SBO (bijna 60%) en SO lage bekostigingscategorie (bijna 30%).  
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o Zij worden gevolgd door leerlingen met een Poolse achtergrond, dat percentage blijft over de jaren heen 
een kleine 20%. Hun ondersteuningsvragen liggen op het gebied van leren en sociaal-gedrag 
werkhouding en diagnoses. 45% van deze leerlingen stroomt uit naar het SBO, 36% naar het SO 
categorie laag. 83% van deze leerlingen gaat naar de Antoon van Dijkschool. 

o Het percentage nieuwe verwijzingen onder leerlingen uit een EU-land exclusief midden en oost Europa 
neemt toe van ruim 10 tot ruim 17%. De ondersteuningsvragen van deze leerlingen zijn gekoppeld aan 
leren, werkhouding of sociaal gedrag / diagnose. 75% van deze leerlingen wordt verwezen naar het SBO, 
17% naar het SO categorie laag. 

o Het percentage nieuwe verwijzingen van leerlingen met een Marokkaanse en Turkse achtergrond loopt 
sterk terug. 

o Ruim 37% van deze leerlingen bezocht een andere school voor de verwijzende school. 
o Het grootste deel van deze leerlingen wordt vroeg verwezen: 56% in de voorschool of groep 1-2, 21% in 

groep 3-4, 16% in groep 5-6 en 4% in groep 7-8. 
 
Residentiële verwijzingen 

• Samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO behoort in Nederland tot de top 3 samenwerkingsverbanden 
met het hoogste aantal bekostigde residentiële plaatsingen. Dit aantal plaatsingen is jaarlijks bijna drie keer 
zo hoog dan landelijk gemiddeld. 

• Leerlingen verblijven tussen de één en twee jaar residentieel, alleen op de Emiliusschool veel langer. Die 
verblijfsduur is de afgelopen drie jaar niet veranderd. Leerlingen die op SO de Hilt en SO de Rungraaf 
residentieel verblijven zitten op het MKD. SO de Hilt geeft aan dat zij na ongeveer een jaar vertrekken naar 
het basisonderwijs, SBO of SO. Dit is ook te zien in de nieuwe verwijzingen: een groot deel van de leerlingen 
die eerder residentieel geplaatst waren (op het MKD) stroomt uit naar SO de Hilt. 

• Op SO de Hilt (8%), SO de Widdonck (16%) en SO het Zuiderbos (46% en gestegen) zijn leerlingen 
ingeschreven die geen of maar gedeeltelijk onderwijs volgen. Redenen: beperkte belastbaarheid van de 
leerlingen, opbouw van de schoolgang en complexe problematiek.  

• De uitstroom van de residentieel geplaatste leerlingen is de afgelopen drie jaar niet veranderd. Leerlingen 
van de Emiliusschool stromen uit naar een vorm van dagbesteding, leerlingen van SO de Rungraaf naar het 
SBO, leerlingen van SO de Widdonck naar het SO en leerlingen van SO de Hilt stromen voor 10% uit naar de 
basisschool (10%), het SBO (40%) en het SO (50%). 

 

Onderbouwd verwijzen 

• Scholen noemen een groot aantal preventieve acties die ze inzetten om verwijzing te voorkomen. Het 
opvolgen van aanbevelingen van deskundigen staat daarbij bovenaan, gevolgd door individuele begeleiding 
of begeleiding in kleinere groepen en tot slot door therapie en activiteiten thuis. Als echter de belangrijkste 
genoemd wordt, blijkt dat het meest individuele begeleiding of begeleiding in kleine groepen te zijn gevolgd 
door het opvolgen van aanbevelingen door experts. Preventieve acties thuis worden nauwelijks als 
belangrijkste genoemd. 

• Naarmate het verwijzingsniveau stijgt, neemt het aantal preventieve acties dat is uitgevoerd af. Ditzelfde 
patroon is ook te zien voor het aantal consultaties dat rondom een verwijzing heeft plaatsgevonden. Op het 
SBO gebeurt dit bij zo’n 80% van de verwijzingen, bij zo’n 70% van de verwijzingen naar SO lage 
bekostigingscategorie, maar nog maar voor 10 tot 25% van de verwijzingen naar de midden en hoge 
bekostigingscategorieën van het SO. 

• Het initiatief voor de verwijzing ligt overwegend bij de verwijzer, voor verwijzingen naar het SBO of SO lage 
bekostigingscategorie voor een kleine 10% bij de ouders. 

• De grotere stichtingen hebben een uitgebreider proces ingericht om tot de aanvraag van 

toelaatbaarheidsverklaringen te komen. Zij stellen de aanvraag op met gebruikmaking van in- en/of externe 

expertise en leggen de aanvraag daarom niet meer voor aan een interne commissie, wat bij een aantal 

andere stichtingen wel het geval is.  

• In stichtingen voor openbaar onderwijs is het zoeken naar en inzetten van kansen in de eigen stichting 

expliciet onderdeel van de procedure. Dat kan samenhangen met hun lagere verwijzingspercentage (kansen 

werden succesvol benut en verwijzing werd voorkomen), maar ook met het relatief hoge percentage 

verwijzingen naar het SO (na veel geprobeerd te hebben blijkt de ondersteuningsvraag uiteindelijk te zwaar 

voor verwijzing naar het SBO). 

• Bijna twee derde van de verwijzingen vindt plaats in de voorschoolse periode tot en met groep 4.  Meer dan 
de helft van de nieuwe verwijzingen vindt plaats kort nadat ondersteuningsvragen zichtbaar werden. Bijna 
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30% van de verwijzingen vindt binnen één tot twee jaar nadat de ondersteuningsvragen zichtbaar werden 
plaats en bijna 10% van de verwijzingen drie jaar of meer nadat de ondersteuningsbehoeften zichtbaar 
werden. 

• De meeste van deze late verwijzingen betreffen een combinatie van ondersteuningsvragen op het gebied 
van leren, werkhouding en sociaal gedrag. Leerlingen die later worden verwezen hebben vaker een 
ondersteuningsvraag gekoppeld aan een diagnose. Tussen de 15 en 35% van deze leerlingen heeft voor de 
verwijzer één of meerdere andere scholen of instellingen bezocht. Leerlingen die later worden verwezen, 
worden vaker verwezen naar SO lage bekostigingscategorie. 

• Voor de 34 nieuwe verwijzingen in groep 7-8 zijn de redenen: versoepelen overstap naar VSO (23,5%), op 
uitdrukkelijk verzoek ouders (15,0%), ondersteuningsbehoeften werden toen pas duidelijk (8,8%) of een 
andere reden (52,9%). 

 
Routes die leerlingen volgen 

• Een kwart van de nieuw verwezen leerlingen bezoekt één of meerdere scholen voor verwijzing. Voor 
leerlingen die worden verwezen naar het SO zijn dat wat vaker twee of meer scholen dan voor leerlingen die 
worden verwezen naar het SBO. Eén of meerdere tussenstappen voor verwijzing komen het meest voor in 
de grote stichtingen (Eenbes, ProDAS en QliQ).  

• SBO’s plaatsen een enkele leerling terug naar een eigen basisschool. Dit aantal ligt alle jaren onder het 
landelijk gemiddelde. 

• SO’s plaatsen meer leerlingen terug naar een basisschool of SBO in het eigen samenwerkingsverband dan 
naar een school in een ander samenwerkingsverband. Voor beide typen terugplaatsingen ligt het aantal ruim 
boven het landelijk gemiddelde. 

• De tussentijdse uitstroom op het S(B)O is de laatste drie jaar weinig aan verandering onderhevig. Eén 
uitzondering: de helft van de SBO’s ziet een toename van de tussentijdse uitstroom naar het SO. 

• Leerlingen verblijven niet langer dan landelijk gemiddeld op het SO en nauwelijks langer dan landelijk 

gemiddeld op het SBO. De verblijfsduur op het SBO stijgt in 2020 heel licht. 

 
Aanbod binnen en buiten het samenwerkingsverband 

• Er gaat een relatief kleine groep leerlingen naar een SBO buiten het samenwerkingsverband, dit aantal ligt 
onder het landelijk gemiddelde.  

• Er gaan meer leerlingen dan landelijk gemiddeld naar een SO buiten het samenwerkingsverband (ongeveer 
het dubbele).  
o Mogelijke oorzaak 1: er ontbreekt aanbod voor ZMOLK. Een derde van de leerlingen die uitstroomt 

buiten de regio heeft één of meerdere ondersteuningsvragen op het gebied van gedrag, slechts een 
kwart van hen heeft ook ondersteuningsvragen gekoppeld aan lage intelligentie. Dit lijkt dus geen 
zwaarwegende oorzaak. 

o Mogelijke oorzaak 2: er is een wachtlijst op SO de Hilt, leerlingen wijken uit naar een andere SO die 
thuisnabij is. De helft van de nieuwe verwezen leerlingen die naar SO de Widdonck gaat komt van 
scholen uit de regio Deurne, Asten, Someren, de regio waar ook de Widdonck is gevestigd. Dit lijkt dus 
een logische oorzaak. 

o Mogelijke oorzaak 3: er ontbreekt aanbod voor hoogbegaafde leerlingen die ondersteuningsvragen 
hebben op het gebied van gedrag. Slechts drie nieuw verwezen leerlingen hebben deze combinatie 
van ondersteuningsvragen. Dit lijkt dus geen oorzaak. 

• Twee derde tot 100% van de scholen ontwikkelt aanbod om verwijzing te voorkomen of om beter aan te 
sluiten bij de veranderingen in de populatie. Gemiddeld pakt een school de afgelopen drie jaar zo’n vier tot 
acht onderwerpen op. In de top 3 staan voor bijna alle schooltypen extra aanbod gericht op 1. spraak / taal, 
2. versterken van sociale vaardigheden en 3. lage intelligentie. Extra aanbod voor leerproblemen op het 
gebied van taal en  verschillende aspecten van gedrag worden ook veel genoemd. 

 
Ouders 

• SBO’s en SO’s zien weinig verandering in waar hun leerlingen wonen ten opzichte van de schoollocatie. Ze 
wonen overwegend binnen reisafstand van de school. Ouders verhuizen de afgelopen drie jaar niet meer of 
minder om binnen reisafstand van de school te komen wonen.  

• Er zijn nauwelijks ondersteuningsvragen gekoppeld aan het systeem om het kind (slechts 2,8%). Een belaste 
thuissituatie wordt het meest genoemd (1,5%). 



34 
 

• Ouders nemen bij een kleine 10% van de nieuwe verwijzingen het initiatief voor verwijzing. Hoewel scholen 
meerdere aspecten van extra aanbod noemen die thuis kunnen worden ingezet, komt dat nauwelijks als 
belangrijkste preventieve acties naar voren bij de nieuwe verwijzingen. 

• Ouders zijn voor bijna 70% van de verwijzingen betrokken bij de evaluatie van het arrangement. 

• Uit de mogelijk niet geheel representatieve oudertevredenheidsmonitor 2019-2020 blijkt dat ouders 
tevreden zijn over hun betrokkenheid bij de verwijzing, de informatievoorziening, de contacten, het 
meedenken, de inbreng van experts en de hulp die ze ontvingen in het verwijzingsproces. Wat beter zou 
kunnen is het betrekken van het kind, eerder signaleren, het initiatief niet alleen bij ouders laten liggen en 
samen andere mogelijkheden binnen of buiten het samenwerkingsverband verkennen. 

 
Na verwijzing 

• Naarmate het verwijzingsniveau stijgt, neemt het aantal evaluaties af.  

• Voor meer dan de helft van de nieuwe verwijzingen is onbekend wat tijdens de evaluatie aan bod kwam. 
Tijdens 19% van de evaluaties zijn vooraf gestelde doelen geëvalueerd, 16% van de evaluaties zijn getypeerd 
als een verplicht afvinkmoment en in minder dan 10% van de evaluaties werden nieuwe doelen gesteld. 

• Leerlingen van het SBO stromen vooral uit naar het reguliere voortgezet onderwijs, leerlingen van het SO 
vooral naar het VSO. Scholen voor SO zien meer verandering in hun uitstroom dan scholen voor SBO, maar 
die veranderingen variëren per school. 
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10. Aandachtspunten voor de nieuwe beleidsperiode 
 

 

Deelnamepercentages SBO en SO komen meer in lijn met landelijk gemiddelde deelnamepercentages 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek liggen daarvoor kansen op het gebied van: 

• De differentiatie tussen verwijzingen naar SBO en naar SO lage bekostigingscategorie. De 

ondersteuningsvragen van leerlingen die naar deze onderwijstypen uitstromen zijn zeer vergelijkbaar. 

Wanneer wordt verwezen naar werk onderwijstype? 

• Residentieel geplaatste leerlingen die vallen onder het SO in de lage bekostigingscategorie (MKD). Vallen zij 

in de juiste bekostigingscategorie? Is het mogelijk een scherpere prognose te krijgen voor dit type 

plaatsingen? 

• Residentieel geplaatste leerlingen die vallen onder het SO in de lage bekostigingscategorie, die geen 

onderwijs genieten. Dit zijn in principe thuiszitters. Moeten zij worden uitgeschreven op school? Valt hun 

begeleiding onder zorg en niet onder onderwijs? Kunnen hierover afspraken worden gemaakt met de 

gemeente? 

• Terugdringen van de verschuiving van leerlingen van de lage naar hoge bekostigingscategorieën binnen het 

SO die vooral binnen SSOE zichtbaar is. 

• Het verminderen van verwijzingen van de grotere stichtingen en de eenpitters. Het verminderen van 

verwijzingen naar het SO van stichtingen voor openbaar onderwijs. Hoewel deze relatief laag zijn, is de 

verhouding in de verwijzingen SBO en SO niet in lijn met landelijke verhoudingen. 

• Tijdig inspelen op onderwijsbehoeften van leerlingen die meerdere scholen hebben bezocht. 

• Tijdig inspelen op onderwijsbehoeften van leerlingen uit het buitenland en/of met een andere etnische 

achtergrond. 

 

Doorontwikkelen van aanbod afgestemd op veranderende ondersteuningsvragen 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek liggen daarvoor kansen op het gebied van: 

• Versterken van het basisaanbod op basisscholen gericht op kinderen met ondersteuningsvragen op het 

gebied van leren -lage intelligentie-, gedrag (al dan niet gecombineerd met een diagnose ASS of ADHD) en 

werkhouding. Deze combinatie komt ook uit landelijk onderzoek van de inspectie naar voren (februari, 

2020). Zij geven aanbevelingen voor leraren, intern begeleiders, scholen, besturen en 

samenwerkingsverbanden die bruikbaar kunnen zijn. 

• Het inzetten van arrangementen om leerlingen met de bovenstaande ondersteuningsbehoeften op het 

(speciaal) basisonderwijs het benodigde aanbod te kunnen bieden of na een arrangement terug te kunnen 

plaatsen. Arrangementen die hierop aansluiten en reeds in het samenwerkingsverband worden aangeboden 

zijn de Incluzief-arrangementen of de arrangementen Regulier+ SBO, Regulier+ SO of SBO+ SO.   

• Taalaanbod voor leerlingen uit het buitenland en/of met een andere etnische achtergrond .Taalontwikkeling 

is een onderdeel van het curriculum op de basisschool. Is het mogelijk scherp(er) te definiëren wanneer 

verwijzing van leerlingen uit het buitenland en/of met een andere etnische achtergrond aan de orde komt? 

Neemt bijvoorbeeld een sterk NT2-aanbod barrières voor leren weg?  

• Het grootste deel van de verwijzingen vindt plaats voor groep 5. Het blijft dus van belang het Kans!overleg 

voor jonge kinderen optimaal benutten. Ook voor oudere leerlingen met complexe ondersteuningsvragen 

zou Kans!overleg kunnen worden ingezet om meer of andere alternatieven te overwegen. 

• Arrangementen of flexibilisering rondom de overgang van voor- naar vroegschool en rond de overgang van 

PO naar VO. Kunnen jonge kinderen na een verlenging van de voorschoolse periode, mogelijk bekostigd 

vanuit de gemeente, zorgmiddelen van de ouder of een combinatie daarvan, succesvol deelnemen aan het 

basisonderwijs? Wat is de best passende plek voor leerlingen van 12 jaar en ouder en hoe worden zij daar 

begeleid of naartoe begeleid? 

• Het duidelijk omschrijven van doelen en interventies voor (groepen van) leerlingen in het basisaanbod en/of 

in arrangementen en deze gericht evalueren. Iedere stichting kan per school nagaan of het ontwikkelde extra 

aanbod ook echt leidt tot een verlaagde uitstroom. Effectieve ontwikkelingen kunnen worden gedeeld. De 

schoolondersteuningsprofielen van de verschillende scholen kunnen daarmee meer uitgesproken en/of 

complementair worden en gericht worden gecommuniceerd met partners en ouders. 
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• Samenwerking van het SBO en SO om aanbod en arrangementen te ontwikkelen voor de zwaardere en 

veranderende ondersteuningsbehoeften van de populaties. 

 
Ouders als partner in het verwijzingsproces 
Op basis van de resultaten van dit onderzoek liggen daarvoor kansen op het gebied van: 

• Het benutten van de inzet en input van de ouders in het proces voorafgaand aan verwijzing, mogelijk om 
verwijzing te voorkomen. 

• In het versterken van de koppeling tussen jeugdhulp en onderwijs. Hierin is de ouder de belangrijkste 
schakel. Kan in samenwerking met de ouders jeugdhulp preventief worden ingezet in het onderwijs of kan 
jeugdhulp in samenwerken met het onderwijs in arrangementen. Kan jeugdhulp een (vaste) plaats krijgen 
in het Kans!overleg? 

 

Checks in het verwijzingsproces inbouwen 

• Ondanks een meer of minder uitgebreid ingericht proces voor verwijzingsaanvragen binnen de verschillende 

stichtingen lopen de verwijzingen op en in slechts één stichting worden aanvragen afgewezen. Het inbouwen 

van een onafhankelijk oordeel kan een aanvullend of aanscherpend perspectief bieden dat helpt 

verwijzingen te verminderen. Ook kan dit helpen meerdere of andere alternatieven te overwegen. 

• Evaluaties vinden niet structureel plaats, worden minder met het oplopen van het verwijzingsniveau en zijn 

weinig doelgericht. Hoe kunnen evaluaties effectiever worden uitgevoerd en gebruikt? 
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Lijst van gebruikte afkortingen 
 
 
ADHD  Attention Deficit / Hyperactivity Disorder 

ASS  Autismespectrumstoornissen 

BO  basisonderwijs 

DUO  Dienst Uitvoering Onderwijs 

KDC  kinderdagcentrum 

KC  kindcentrum 

MKD  medisch kinderdagverblijf 

NT2  Nederlands als tweede taal 

PO  primair onderwijs 

SBO  speciaal basisonderwijs 

SOlaag-midden-hoog speciaal onderwijs, lage, midden of hoge bekostigingscategorie 

SWV  samenwerkingsverband 

TLV  toelaatbaarheidsverklaring 

TOS  taalontwikkelingsstoornis 

ZML  zeer moeilijk lerend 

ZMOLK  zeer moeilijk lerende en opvoedbare kinderen 
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Bijlage 1  Respondenten 
 

Naam schoolbestuur  

Aantal 
scholen 

per 
stichting in 

het SWV 

Scholen 
met 

nieuwe 
TLV’s 

2018-2020 

Scholen 
die 

informatie 
van TLV-

aanvragen 
hebben 

aangevuld 

Scholen 
die de 

vragenlijst 
hebben 
ingevuld 

Besturen 
die de 

vragenlijst 
hebben 
ingevuld 

QliQ Primair Onderwijs 12 12 11 9 1 

Stichting Islamitische basisscholen Helmond e.o.  1 1 1 1 1 

Stichting GOO 13 13 10 13 1 

Stichting Christelijk basisonderwijs Helmond (CBO) 1 1 0 0 1 

Stichting Neutraal Onderwijs Wilhelmina (SNOW) 1 1 1 0 0 

Stichting NUTscholen Geldrop 3 3 3 1 1 

Stichting Eenbes Basisonderwijs 24 24 22 17 1 

Stichting Montessori Onderwijs Zuid Oost Nederland 
(MOZON) 

1 1 1 0 0 

Stichting Primair Onderwijs Deurne Asten Someren 
(Prodas) 

24 23 23 18 1 

Stichting Pallas: Vrije School Peelland2 1 1 1 0 1 

Stichting OBS Helmond (OBSH) 7 6 6 5 1 

Stichting RBOB De Kempen 1 1 1 1 1 

Stichting PlatOO 12 10 10 11 1 

Stichting Scholen in Parochie H. Bernadette 1 1 1 0 0 

RK Stichting De Goede Herder 1 1 1 1 1 

Stichting SAAM scholen 1 1 1 1 1 

Vereniging voor Bijzonder Onderwijs op Algemene 
Grondslag (De Pandelaar) 

1 1 1 1 1 

Aloysiusstichting  3 nvt nvt 3 nvt 

Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven (SSOE) 1 nvt nvt 1 nvt 

Stichting Kempenhaeghe (Berkenschutse) 1 nvt nvt 1 nvt 

Stichting Emiliusschool 1 nvt nvt 1 nvt 

Stichting Speciaal Onderwijs Zuiderbos (SSOZ) 1 nvt nvt 1 nvt 

Hub Noord Brabant - Veghel 
geen school 

in SWV 
nvt nvt 1 nvt 

Totaal 110 101 94 87 14 

Responspercentage - - 93% 79% 82% 

 

 
  

 
2 Pallas is een stichting met meerdere scholen, maar de Vrije school in Helmond is in het onderzoek verwerkt als eenpitter. 
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Bijlage 2 Stappen in het onderzoek 
 

 

1. De onderzoeksvraag is op hoofdlijnen besproken met de directeur van het samenwerkingsverband en 
vervolgens uitgewerkt in een eerste onderzoeksopzet. 
 

2. De onderzoeksopzet is verspreid onder de leden van het samenwerkingsverband met de vraag specifieke 
onderzoeksvragen aan te leveren. Twee leden (PlatOO en SSEO) en de kwaliteitsmedewerker van het 
samenwerkingsverband hebben hierop gereageerd. 

 
3. De aangeleverde onderzoeksvragen zijn geordend. Per vraag is de haalbaarheid van het onderzoeken 

ingeschat. Per vraag is de bijdrage ervan aan het opstellen van nieuw beleid voor het 
samenwerkingsverband ingeschat. Op basis van deze inschattingen zijn de definitieve onderzoeksvragen 
bepaald.  

 
4. Bij de onderzoeksvragen is een zo effectief mogelijke onderzoeksaanpak uitgewerkt. 
 
5. Deze onderzoeksaanpak is ter informatie verspreid onder de leden van het samenwerkingsverband. 
 
6. Informatie van de leden is op twee manieren verzameld: 

o Een exportbestand van de nieuwe toelaatbaarheidsverklaringen over de periode 2017 tot en met juli 
2020 is door de kwaliteitsmedewerker van het samenwerkingsverband gesplitst in schoolspecifieke 
excelbestanden. Deze bestanden zijn aangevuld met vragen die scholen per leerling konden aanvullen. 
Deze bestanden zijn voorzien van een beveiligingssleutel naar de scholen gestuurd. Zij hebben 
bestanden ingevuld en geretourneerd aan het samenwerkingsverband. De kwaliteitsmedewerker 
heeft de bestanden samengevoegd, namen van de kinderen verwijderd en aan de onderzoeker 
gestuurd. Inhoudelijke reacties van scholen heeft zij via mail aan de onderzoeker gestuurd. Uit dit 
bestand zijn gegevens over de jaren 2018, 2019 en 2020 gebruikt. Afgezet tegen het aantal 
verwijzingen in 2017 bleken de gegevens uit het bestand incompleet en zouden daarom een vertekend 
beeld hebben geven. Daarom is dit jaar niet meegenomen in de analyses. 

o Besturen en scholen hebben een digitale vragenlijst ontvangen.  
Er waren vijf vragenlijsten. Per vragenlijst is in de onderstaande tabel aangegeven aan welke leden 
deze was gericht en wat de inhoud van de vragenlijst was. Per onderwerp zijn aan alle betreffende 
leden dezelfde vragen gesteld. Indien gewenst kunnen de vragenlijsten bij het samenwerkingsverband 
of de onderzoeker worden opgevraagd. 

 
Preventieve 

acties om 
verwijzing te 
voorkomen 

Ontwikkeling 
van extra 
aanbod 

(tussentijdse) 
uitstroom en 

veranderingen 
daarin 

Afstand van 
gezinnen tot de 

school en 
veranderingen 

daarin 

Residentiële 
verwijzingen 

en 
veranderingen 

daarin 

Interne 
procedure 
aanvraag 

TLV 

scholen 
basisonderwijs 

◼ ◼     

scholen speciaal 
basisonderwijs 

◼ ◼ ◼ ◼   

scholen speciaal 
onderwijs 

◼ ◼ ◼ ◼   

scholen speciaal 
onderwijs met 
residentiële 
opvang* 

◼ ◼ ◼ ◼ ◼  

besturen 
primair 
onderwijs 

     ◼ 

*Niet alle scholen speciaal onderwijs met residentiële opvang zijn benaderd met de vragenlijst. Er is een selectie gemaakt 
waarmee antwoorden van de scholen die samen ten minste 90% van de residentieel geplaatste leerlingen ontvangen zijn 
verzameld. 
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Daarnaast is gebruik gemaakt van cijfers uit het Dashboard Passend Onderwijs en van cijfers uit de 
jaaroverzichten uit Kijkglas van de DUO, de oudertevredenheidsmonitor 2019-2020 van het 
samenwerkingsverband en informatie op de website van het samenwerkingsverband. 
 

7. De vragenlijsten en schoolspecifieke exportbestanden zijn ruim een week voor verspreiding aangekondigd 
via een email. Begin februari 2021 zijn zij onder scholen en besturen verspreid. De deadline voor aanlevering 
was gesteld op 1 maart 2021. Deze deadline is uiteindelijk vanwege de herstart van scholen na de lockdown 
verlengd tot 18 maart 2021 om informatie zo compleet mogelijk te krijgen. Een enkele school heeft het 
schoolspecifieke exportbestand aangeleverd na 18 maart. Deze gegevens konden niet meer in het 
onderzoek worden verwerkt. 
 

8. In de periode van 22 maart tot en met 12 april 2021 zijn de gegevens geanalyseerd en is het rapport in 
concept opgesteld. 

 
9. Op 9 april 2021 zijn de resultaten die op dat moment voor ongeveer 90% compleet waren besproken met 

de directeur en kwaliteitsmedewerker van het samenwerkingsverband. De kwaliteitsmedewerker heeft 
deelnameaantallen gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd en aangevuld. 
 

10. Op 22 april 2021 is het onderzoek gepresenteerd aan de algemene ledenvergadering van het 
samenwerkingsverband. 

 

11. Na oplevering van het definitieve onderzoeksrapport zijn de datafiles met daarin de antwoorden van eigen 
scholen en besturen op de vragenlijsten verstrekt aan de verschillende stichtingen. 

 


