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Voorwoord
De belangrijkste eigenschappen die een wetenschappelijk onderzoeker 
moet hebben zijn geduld en doorzettingsvermogen. Vier jaar lang ben ik 
bezig geweest met bezoek aan scholen, telefoontjes, e-mails, werkbijeen-
komsten en overleg. Allereerst om directies en interne begeleiders ervan 
te overtuigen dat dit onderzoek ook voor de praktijk van alle dag meer-
waarde heeft en vervolgens met het nodige uithoudingsvermogen om de 
gegevens zo compleet mogelijk te ontvangen en verwerken. De inspannin-
gen van de school werden overigens gecompenseerd met een complete 
sterkte-zwakte-analyse voor elke deelnemende school (win-win-situatie).
Vier jaar geleden is het experiment om de leerresultaten en de toegevoeg-
de waarde van SBO-scholen te meten in Tilburg gestart op SBO 
De Westerwel. Enkele personen die aan de wieg hebben gestaan van dit 
onderzoek wil ik hier met name noemen: Elly Castelijns, Mari van Kempen 
en Johan Vromans. Na twee jaar werd het experiment van hogerhand af-
gebroken om een triviale reden: ook Cito-scores hebben een betrouwbaar-
heidsinterval. In dit verband betuig ik mijn dank aan Niko Adema van SBO 
Noorderlicht te Tilburg die er voor heeft gezorgd dat alle scholen in Tilburg 
in 2014 weer hebben deelgenomen.

Het feit dat de Inspectie van het Onderwijs in de persoon van de Inspec-
teur Generaal Annette Roeters en de experts op dit terrein Miriam Baltussen 
en Nico Bollen grote interesse toonde voor ons onderzoek, is een belang-
rijke stimulans gebleken voor scholen om deel te nemen aan het onder-
zoek. Met een deelnamepercentage van 85 % van alle SBO-scholen in 
Noord Brabant mogen we buitengewoon tevreden zijn.

De betekenis van dit onderzoek voor de kwaliteitsontwikkeling van het 
SBO is moeilijk te voorspellen. Een belangrijke bevinding is dat zorgleer-
lingen vaak worden onderschat, omdat leerkrachten in het SBO soms de 
neiging hebben een kind te veel in bescherming te nemen. Terwijl bijvoor-
beeld bijna alle SBO-leerlingen kunnen leren lezen, verlaat ruim 60 % van 
de kinderen de school met een onvoldoende leesvaardigheid.  
Er is dus nog veel winst te behalen.
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In dit onderzoek heb ik alle ruggesteun ontvangen van professor 
dr. Cor Aarnoutse, emeritus hoogleraar aan de Radboud Universiteit in 
Nijmegen. Het wetenschappelijk gehalte van dit onderzoek heeft hij zeer 
serieus bewaakt. Bovendien heeft hij de tijd genomen om elk hoofdstuk in 
dit rapport diverse keren te voorzien van kritisch en opbouwend commen-
taar. Ik ben hem daarvoor zeer erkentelijk.

Met dit onderzoek sluit ik de periode van mijn ‘werkzame leven’ vijf jaar 
later af dan gebruikelijk. Ik hoop dat binnen afzienbare tijd de resultaat-
indicator ‘toegevoegde waarde’ voor het SBO een vanzelfsprekendheid 
zal zijn. Juist voor kinderen die in het basisonderwijs zijn vastgelopen, 
moet het SBO de kans krijgen te laten zien in welke mate deze gespeciali-
seerde instellingen voor deze kinderen van betekenis zijn. Daarnaast heeft 
dit onderzoek een methodiek opgeleverd waarmee de leeropbrengsten in 
het SBO op een faire wijze kunnen worden bepaald. Vanaf de zijlijn blijf ik 
met belangstelling volgen of er voldoende draagvlak voor deze aanpak zal 
ontstaan.

Drs. Joop A.E. Smits, Berkel-Enschot, december 2014
joopenels@hetnet.nl
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1.  Visie op kwaliteit van het onderwijs; 
 algemene uitgangspunten

Onderwijsresultaten
Een school is er niet voor de leerkrachten of directie,  
maar voor de leerlingen.

Deze ‘open deur’ impliceert dat de kwaliteit van het onderwijs moet blijken 
uit de onderwijsresultaten op leerlingniveau. Zijn de onderwijsdoelen op 
leerlingniveau	bereikt?	Dus	vooral	het	onderwijsresultaat	telt!
De onderwijsresultaten van een school zijn meer dan de leerresultaten. 
De kwaliteit van een school is meer dan de gemiddelde score op een Cito- 
eindtoets. Naast cognitieve doelen heeft elke school een pedagogische 
opdracht: het versterken van de sociaal-emotionele competenties van 
leerlingen. Alle beoogde doelstellingen van het primair onderwijs zijn in 
de zogenaamde kerndoelen van het basisonderwijs omschreven. Behalve 
de doelen voor rekenen, taal/lezen en wereldoriëntatie zijn ook de doelen 
beschreven voor de creatieve, culturele en motorische vakken. Sinds 2006 
(de wet sociale cohesie en integratie) moet de school ook de kernwaarden 
in een rechtstaat bevorderen (burgerschapcompetenties). Het gaat dus bij 
onderwijskwaliteit om de onderwijsresultaten in de volle breedte: cognitie-
ve doelen en affectieve doelen.

Effectief en Attractief
Alle genoemde onderwijsresultaten op leerlingniveau hebben van doen 
met de effectiviteit van het onderwijs: in welke mate zijn de beoogde 
onderwijsdoelen	bereikt?
Het is denkbaar dat scholen in staat zijn geweldige onderwijsresultaten 
te bereiken, maar als dat gebeurt in een kille sfeer, in een afrekencultuur, 
dan wil je daar ongetwijfeld je kind niet heen sturen en wil je daar als leer-
kracht niet werken. Mat andere woorden: het onderwijs dient niet alleen 
effectief te zijn, maar ook attractief. Ook het welbevinden van leerlingen en 
leerkrachten dient gunstig te zijn.



10

Voorwaarden
De kwaliteit van leerkrachten, van de leiding, het schoolklimaat, de sociale 
veiligheid enzovoort zijn voorwaarden voor het realiseren van optimale 
onderwijsresultaten. Doel en middel (onderwijsresultaten versus onder-
wijsproces/ schoolorganisatie/ voorzieningen e.d.) moeten helder worden 
onderscheiden. Basisvoorwaarde voor goed onderwijs is overigens dat 
elke school beschikt over een adequaat voorzieningenniveau (huisvesting, 
ICT,	leermiddelen,	financiële	middelen	e.d.).	Dit	betekent	dat	aspecten	als	
de vakbekwaamheid van leerkrachten of de directie, de sociale veiligheid 
van leerlingen enzovoort niet moeten worden opgevat als criteria voor 
onderwijskwaliteit, maar wel belangrijke voorwaarden (middelen) kunnen 
zijn voor het verbeteren van de onderwijsresultaten.

Het lesgedrag is de belangrijkste voorwaarde
Onderzoek (bijvoorbeeld: Hattie, 2013) wijst bij herhaling uit dat een van 
deze voorwaarden/ middelen, namelijk het lesgedrag van leerkrachten 
(het pedagogisch en didactisch handelen) de belangrijkste succesfactor 
is voor het verwerven van goede onderwijsresultaten. De leerkracht maakt 
het verschil; de leerkracht doet ertoe. Het primaat voor goed onderwijs ligt 
in het primaire proces: in de interactie leerkracht - leerling. Dit impliceert 
dat elke leerkracht minimaal moet beschikken over een aantal nader te 
bepalen competenties, 
dat nadrukkelijk geïnvesteerd moet worden in de bekwaamheid van leer-
krachten (bij voorkeur moeten we beschikken over topleerkrachten) en 
dat	bij	de	invulling	van	de	lumpsumfinanciering	het	primaat	ligt	in	het	
primaire proces (met andere woorden: in de exploitatiebegroting ligt het 
accent op hetgeen in de klas gebeurt of anders gezegd: de overhead-
kosten zijn gebonden aan een nader te bepalen maximum).
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Kwaliteitseisen
Voor het beoordelen van de kwaliteit van een school zijn uit bovenstaande 
schets enkele nader te bepalen kritische succesfactoren (of kwaliteits-
eisen; veelal genoemd: KPI’s, Kritische Prestatie Indicatoren) af te leiden 
waaraan elke school minimaal moet voldoen. Gelet op de vrijheid van 
onderwijs kan elke school aanvullend op deze minimum kwaliteitseisen, 
zich	op	onderdelen	profileren	(bijvoorbeeld:	op	het	gebied	van	culturele	
vorming, creativiteit, ICT - geletterdheid, techniek, ondernemingsgericht 
onderwijs, wereldoriënterend onderwijs enzovoort). Daarnaast hebben we 
in het Nederlandse onderwijs de ambitie dat de onderwijskwaliteit van de 
scholen hoger ligt dan de minimum standaard: de ambitie tot excellentie.

Eigen verantwoordelijkheid school
Verschillende wegen leiden naar Rome. Dat wil zeggen, dat ongeacht 
de centraal vastgestelde minimum kwaliteitseisen, de inrichting van het 
onderwijs behoort tot de verantwoordelijkheid van elke school afzonderlijk. 
Hoe een school de kwaliteitseisen (bijvoorbeeld: de onderwijsresultaten) 
realiseert, is aan directie en team van elke school. Met andere woorden: 
elke school heeft de vrijheid om een onderwijsconcept te kiezen (Montes-
sorionderwijs, Daltononderwijs enzovoort) en heeft de vrijheid het onder-
wijs eigenstandig in te richten, als maar aan de minimum kwaliteitseisen 
wordt voldaan. Uiteraard wel binnen de wettelijke bepalingen. Het wettelijk 
kader geeft bijvoorbeeld richtlijnen voor onderwijstijd, leerplan en 
bevoegdheden van personeel.

Een goede of excellente school
Uit	bovenstaande	analyse	zou	men	kunnen	afleiden,	dat	alleen	de	
onderwijsresultaten ertoe doen. Dat is echter naar onze mening niet juist. 
Natuurlijk is het zo dat een school met zwakke of gemiddelde onderwijs-
resultaten nooit excellent genoemd mag worden. Het primaire doel van 
elke school is om het beste uit de kinderen te halen. En dan gaat het om 
resultaten in de volle breedte, dus ook om sociaal-emotionele compe-
tenties e.d. Wij delen de opvatting van de jury excellente scholen (2012) 
die in het waarderingskader eenzelfde gewicht toekent aan de proces-
variabelen als aan de resultaatindicatoren. Op een excellente school zijn 
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niet alleen de onderwijsresultaten goed, maar is ook het onderwijsproces 
voorbeeldig ingericht. Procesvariabelen hebben betrekking op het primaire 
proces (pedagogisch en didactisch handelen van leerkrachten, effectieve 
onderwijstijd, leerlingenzorg, sociale veiligheid voor leerlingen e.d.) en 
op de school als organisatie (kwaliteitszorg, leiderschap, schoolklimaat 
e.d.). In een school van hoge kwaliteit tref je bovendien een professionele 
cultuur aan waarbinnen een duurzame dynamische schoolontwikkeling 
mogelijk is.

Normering kwaliteitseisen
Bij het formuleren van kwaliteitseisen aan een school, moet onderscheid 
gemaakt worden tussen kritische prestatie indicatoren (KPI’s) enerzijds en 
prestatiecriteria anderzijds. Dat wil zeggen dat voor elke kwaliteitseis een 
normering geldt. Voorbeeld: het welbevinden van leerlingen is een KPI. 
Een prestatiecriterium kan zijn dat leerlingen de school tenminste met ge-
middeld 7.0, 7.5 of 8.0 moeten waarderen. Deze prestatiecriteria kunnen 
worden geformuleerd als minimum kwaliteitseis, maar ook als ambitie (tot 
excellentie!).	Idealiter	zouden	alle	scholen	toponderwijs	moeten	bieden.	
Het is overigens een vorm van ‘good gouvernance’ als de normering voor 
elke KPI met argumenten wordt onderbouwd.

Risicogericht en stimulerend toezicht
‘Regeren is vooruitzien’. In elke schoolorganisatie kunnen zich omstandig-
heden voordoen die risicovol zijn voor  

1. de kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs en voor
2. het voortbestaan van een school c.q. de stichting.

De interne toezichthouder (Raad van Toezicht) kan (persoonlijk) verant-
woordelijk worden gesteld voor het niet tijdig voorzien van misstanden of 
calamiteiten:	de	toezichthouder	heeft	‘zitten	slapen!’
Risicogericht toezicht impliceert dat de toezichthouder tijdig over informatie 
moet kunnen beschikken over incidenten en structurele omstandigheden 
die relevant zijn in het licht van dreigend kwaliteitsverlies en discontinuïteit. 
Terwijl risicogericht toezicht bedoeld is om te voorkomen dat scholen onder 
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de maat functioneren of onbedoeld in hun voortbestaan worden bedreigd, 
is stimulerend toezicht erop gericht om de kwaliteit van het onderwijs in 
brede zin te bevorderen met de ambitie om waar mogelijk excellent onder-
wijs aan te bieden. 

Onderzoek in het Speciaal BasisOnderwijs (SBO)
Genoemde algemene uitgangspunten vragen om een nadere uitwerking 
van de begrippen
1. KPI’s voor cognitieve onderwijsresultaten ) effectief
2. KPI’s voor affectieve onderwijsresultaten ) onderwijs
3. KPI’s voor het welbevinden van leerlingen en leerkrachten 
 (attractief onderwijs).

Voor het formuleren van minimum en ambitieuze prestatiecriteria is naast 
een inhoudelijke onderbouwing kennis nodig van de huidige praktijk. 
Zodra zicht ontstaat op de feitelijke gang van zaken in het SBO krijgen de 
prestatiecriteria realiteitswaarde voor het SBO.
Opgemerkt	moet	worden	dat	in	dit	onderzoek	de	financiële	indicatoren/	
risico’s (overheadkosten, solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, personele las-
ten	versus	rijksbijdrage,	personele	lasten	versus	totale	baten	en	financiële	
buffer) buiten beschouwing blijven.

In hoofdstuk 2 en 3 verantwoorden we op basis van welke overwegingen 
de cognitieve onderwijsresultaten, de affectieve onderwijsresultaten en het 
welbevinden in het waarderingskader voor het Speciaal BasisOnderwijs 
(SBO) zijn opgenomen (KPI’s) en hoe ze kunnen worden gemeten. 
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2. Het meten van de cognitieve 
 onderwijsresultaten

In het speciaal basisonderwijs wordt al jaren gezocht naar een methode 
om de leeropbrengsten adequaat te meten. Ook de Inspectie van het 
Onderwijs is op zoek. In 2013 heeft de inspectie voorlopige opbrengst-
normen vastgesteld. Zij evalueert de gestelde normen en doet daar 
uitspraken over, maar onthoudt zich tot nu toe van een oordeel over de 
leeropbrengsten.

In dit Hoofdstuk hebben we aan de hand van onze ervaringen in het basis- 
onderwijs onze opvattingen weergegeven over diverse onderdelen van 
de cognitieve onderwijsresultaten. In Hoofdstuk 3 zijn deze ervaringen en 
overwegingen vertaald naar het SBO.

2.1	 Operationalisering	‘leerwinst’	en	‘voorsprong/leerachterstand’	
Met betrekking tot het begrip leerwinst is wetenschappelijk nog veel 
discussie over de vraag hoe de leerwinst het beste kan worden gemeten. 
Er zijn verschillende methodes in gebruik.

DLE’s
Voor een indicatiecommissie moeten scholen doorgaans DLE’s 
(Didactische Leeftijd Equivalenten) aanleveren (op 1 augustus 2014 is de 
indicatiestelling geregeld in het samenwerkingsverband). De didactische 
leeftijd (DL) komt overeen met het aantal maanden onderwijs dat een 
leerling vanaf groep 3 basisonderwijs heeft gevolgd. Wanneer het niveau 
van een leerling precies overeenkomt met de didactische leeftijd is het 
leerrendement 100%. 
De progressie of leerwinst die leerlingen gedurende hun schoolloopbaan 
behalen is eenvoudig vast te stellen met de zogenaamde DLE’s voor de 
basisvaardigheden. Deze maat geeft antwoord op de vraag welke cog-
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nitieve meerwaarde de basisschool in ongeveer zes jaar basisonderwijs 
(vanaf groep drie) realiseert, zowel per leerling, per groep als voor de 
school als geheel. Een DLE is inzichtelijk omdat ieder schooljaar wordt 
ingedeeld in 10 maanden (vanaf de start in groep 3 tot halverwege groep 8). 
Een DLE - score heeft echter ook een belangrijk bezwaar bij het bepalen 
van de leerwinst. De DLE is aan een maximum gebonden (doorgaans 
DLE 55/60). Door veel basisschoolleerlingen wordt dit maximum al in 
groep 7 behaald, terwijl juist in het laatste deel van de basisschool heel 
wat leerlingen nog een forse cognitieve ontwikkeling doormaken.

Kritiek op het gebruik van DLE’s
Zowel het Cito als de COTAN (Commissie Test Aangelegenheden 
Nederland) hebben ernstige kritiek op het gebruik van DLE’s.
“Bij de berekening van de DLE wordt uitgegaan van een lineaire groei 
tussen twee normeringsmomenten. Over de groei tussen deze twee 
momenten is echter weinig bekend. Wel staat vast dat deze allesbehalve 
lineair verloopt. Dit betekent dus dat de leerling over- of juist onderschat 
wordt bij het vaststellen van DLE’s” (Cito, 2011, p. 43).
De COTAN acht de DLE ongeschikt om uitspraken te doen betreffende de 
achterstand of voorsprong ten opzichte van andere leerlingen: 
“Het alternatief voor de COTAN is dat leerachterstanden, net als andere 
meetinhouden van tests en toetsen, het best worden uitgedrukt in een 
maat waarin de relatieve positie ten opzichte van klasgenoten duidelijk 
wordt, dat wil zeggen in standaardscores of in rangordescores. Dat wil 
zeggen dat scores behaald door een leerling vergeleken dienen te worden 
met de normgegevens van de leerjaargroep waarin hij gezien zijn leeftijd 
thuis hoort” (Evers en Resing, 2007, p. 21).

Vaardigheidsscores
Het alternatief ligt bij vaardigheidsscores. De vaardigheidsscore geeft 
aan wat een leerling wel of (nog) niet beheerst op een bepaald gebied. 
Ook met vaardigheidsscores kan de leerwinst worden bepaald. Het zijn 
standaardscores op basis van een landelijke norm die bovendien in tegen-
stelling tot de DLE’s wel doorgroeimogelijkheden bieden. Bij een vaardig- 
heidsscore worden de scores van verschillende toetsen op hetzelfde 
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gebied vergelijkbaar gemaakt (door de scores in afwijking van het gemid-
delde te delen door de standaarddeviatie van de verdeling).
Een bezwaar bij de interpretatie is echter dat de spreiding in vaardig-
heidscores bij elke toets verschilt. Bij de ene toets variëren de scores 
tussen de 0 en 140, bij een tweede tussen de 80 en 200. Daarmee wordt 
het lastig om de betekenis van de leerwinst bij vaardigheidscores van 
uiteenlopende toetsen te laten zien en aan derden uit te leggen. 

Bijvoorbeeld: een schoolverlater behaalde voor Rekenen/wiskunde 
Algemeen (versie 2002) voor M3 een vaardigheidscore van 56 en voor M8 
een	vaardigheidscore	van	124;	er	is	dus	sprake	van	een	flinke	leerwinst.	
Maar het lastig om de betekenis van deze leerwinst te interpreteren, omdat 
referentiepunten ontbreken (bijvoorbeeld: minimumscore, maximumscore, 
scores behaald door andere kinderen enz.).

Niveauwaarden
Het leerlingvolgsysteem ParnasSys heeft ervoor gekozen om de scores 
A t/m E van het Cito - leerlingvolgsysteem om te zetten in niveauwaarden.
Niveau omgezet naar waarde tussen 0 en 5:
A = 4-5 B = 3-4 C = 2-3 D = 1-2 E = 0-1
Deze exercitie biedt voordelen omdat er eenduidigheid in de interpre-
tatie van uiteenlopende toetsen ontstaat en zij doet tevens recht aan de 
doorgroeimogelijkheden. Op de berekening van niveauwaarden is echter 
psychometrisch nogal wat af te dingen. Bijvoorbeeld: de bovenste 25 
% (A) krijgt evenals de onderste 10 % (E) 10 punten. Het zijn geen stan-
daardscores. De niveauwaarde geeft bovendien geen informatie over het 
aantal maanden voorsprong c.q. leerachterstand. En juist deze informatie 
heeft meerwaarde voor het praktisch gebruik op scholen.

Onze methode 
De keuze is gevallen op een maat waarbij de vaardigheidscores worden 
omgezet in een tijdgerelateerde maat, zoals bij de DLE. Echter niet door 
deze te relateren aan de leeftijd (een zogenaamde verhoudingsnorm), 
maar aan de landelijke norm van de groep waarin de leerling zit, zoals de 
COTAN voorstelt. Deze norm is op een representatieve groep leerlingen 
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gebaseerd. De norm die we hanteren is de mediaan *. 
Bij de Cito-toetsen uit het leerlingvolgsysteem met een zeer grote groep 
respondenten zijn gemiddelde en mediaan doorgaans hetzelfde. 
De mediaan is voor elke Cito-toets in de handleiding te vinden 
(grens tussen B - en C - niveau). Dat we voor de mediaan kiezen boven 
het gemiddelde is dus vooral pragmatisch van aard.
De vaardigheidsgroei tussen de medianen M3 en M4, respectievelijk M4 
en M5 enzovoort wordt vervolgens omgezet in 10 maanden, zodat de 
voorsprong c.q leerachterstand ten opzichte van de landelijke mediaan in 
maanden kan worden uitgedrukt (Smits, 2010; zie ook paragraaf 2.2). 

Een voorbeeld: een leerling behaalt halverwege groep 3 (M3) op de toets 
Rekenen/wiskunde (LOVS) een vaardigheidsscore van 33. De mediaan is 
26. Het verschil (33 – 26 = + 7) wordt gedeeld door de vaardigheidsgroei 
tussen M3 (mediaan: 26) en M4 (mediaan: 47.2), namelijk 21.2. 
7 : 21.2 = 0.33 ofwel afgerond 3 ½ maanden voorsprong ten opzichte van 
de landelijke norm: de mediaan. 
Als een leerling halverwege groep 3 een vaardigheidsscore zou hebben 
behaald van 47 ( = M4), dan zou hij in feite een functioneringniveau hebben 
dat overeenkomt met M4 en dus een rekenniveau hebben dat een school-
jaar voorloopt op hetgeen men halverwege groep drie mag verwachten.

Deze berekening kan worden uitgevoerd voor elke genormeerde toets 
(dus ook de kleutertoetsen) op ieder moment dat een toets normaliter 
wordt afgenomen (Midden of Einde schooljaar: M of E). Van een optimale 
leerwinst (vaardigheidsgroei) is sprake als een leerling tussen M3 (midden 
groep 3) en M8 (midden groep 8) 50 maanden leerwinst behaalt. 
Ook voor de school als geheel is dan sprake van optimale leerwinst.
Met deze methode worden de belangrijkste voordelen van de DLE behou-
den (elk schooljaar is ingedeeld in 10 maanden; is gemakkelijk uit te leggen 
aan ouders), drukt de vaardigheidsgroei uit in maanden voorsprong of 
leerachterstand, biedt doorgroeimogelijkheden voor leerlingen in de 
bovenbouw, terwijl de aanpak wel voldoet aan de psychometrische eisen.

* De mediaan is het middelste getal van een groep getallen die op volgorde van 
klein naar groot zijn gezet. De mediaan voorkomt dat de zeer lage en zeer hoge 
scores (uitbijters) op een toets invloed hebben op het gemiddelde van een groep.
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Enkele opmerkingen bij deze aanpak:
1. Het Cito-leerlingvolgsysteem bestaat voor elk leerstofdomein uit een 

reeks van toetsen, bijvoorbeeld M3, E3, M4 enzovoort tot en met M8. 
De ruwe scores van al deze verschillende toetsen worden omgezet 
(gekalibreerd) in één oplopende schaal van standaardscores (= vaar-
digheidsscores) van bijvoorbeeld 0 tot 140. Bij de meeste leerstof-
domeinen is voor het vaststellen van de mediaan de ‘ondergrens’ 
M3 en de ‘bovengrens’ M8. Bij Rekenen/wiskunde (LOVS) is de 
mediaan 26.0 voor M3 en is de mediaan 107.2 voor M8 op deze oplo-
pende schaal van vaardigheidsscores. Er zijn echter veel leerlingen die 
een hogere vaardigheidsscore behalen dan 107 en ook veel leerlingen 
(zeker in het SBO) met een lagere score dan 26. Via extrapolatie 
(het uitbreiden van een reeks getallen met punten die buiten die reeks 
liggen)	wordt	een	schatting	gemaakt	van	de	fictieve	functionerings-
niveaus M2 enerzijds en M9 en M10 anderzijds. Met een geschatte 
vaardigheidsgroei tussen M2 en M3 van 21.2 komt de mediaan M2 op 
5.8. Met een geschatte vaardigheidsgroei tussen M8 en M9 van 11.2 
komt de mediaan M9 op 118.6 en komt de mediaan M10  op 129.8. 

2. Bij elke toets constateren we dat de groeicurve niet lineair verloopt. 
Bijvoorbeeld: de vaardigheidsgroei tussen M3 en M4 bij Rekenen/-
wiskunde (LOVS) is 21.2, maar tussen M7 en M8 nog maar 11.2. 
In de hogere leerjaren is vrijwel altijd sprake van een afvlakking van 
de groeicurve, met andere woorden: in de hogere leerjaren is de groei 
vaak minder sterk dan in de lagere leerjaren, zoals gemeten met 
Cito-toetsen en uitgedrukt in vaardigheidsscores. Dat is overigens 
geen probleem. Met onze methode wordt steeds de vaardigheidsgroei 
(het verschil tussen twee meetmomenten M3 en M4; M4 en M5; M5 en 
M6 enzovoort) omgezet in tien maanden onderwijs, zoals bij de DLE.  
Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de vaardigheidsgroei tussen de
meetmomenten E3 en E4, E4 en E5 enzovoort.
Strikt genomen gaan we uit van een lineaire groei tussen twee meet-
momenten: M3 en E3, E3 en M4, M4 en E4 enzovoort. De ankerpunten 
M3, E3, M4 enzovoort (steeds met tussenperiodes van een half school-
jaar) op de oplopende schaal aan vaardigheidsscores zijn bekend. 
Zij geven steeds aan welk functioneringsniveau men van leerlingen 
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mag verwachten op een bepaald moment tijdens hun schoolloopbaan. 
Om een nauwkeuriger beeld van de vaardigheidsgroei gedurende een 
schooljaar te verkrijgen, zouden meerdere toetsmomenten nodig zijn. 
Het Cito-leerlingvolgsysteem heeft echter maximaal twee toets-
momenten per schooljaar.

3. Het Cito brengt geregeld wijzigingen aan in het leerlingvolgsysteem: 
•  Ongeveer vijf jaar geleden zijn alle toetsen vernieuwd (LOVS), 
  van een eerste generatie toetsen naar een tweede generatie toetsen.
  Vanaf het schooljaar 2013-2014 wordt gestart met de geleidelijke 
  invoering van een derde generatie toetsen.
•  Vanaf het schooljaar 2013-2014 is de normering aangepast voor 
  Rekenen/wiskunde, Spelling en Begrijpend Lezen;
Deze wijzigingen hebben consequenties voor het gebruik van onze 
methode. Steeds moet duidelijk zijn welke generatie toetsen bij een 
cohort schoolverlaters is gebruikt vanaf het begin tot aan het einde 
van het onderwijs in het SBO. Elke generatie heeft een eigen oplopen-
de schaal met vaardigheidsscores en een eigen normering. Ondanks 
deze verschillende toetsversies is steeds de voorsprong of leerachter-
stand eenvoudig vast te stellen, omdat de vaardigheidsscores steeds 
worden vergeleken met een landelijk referentiepunt: de mediaan.

4. De voorsprong of leerachterstand wordt steeds uitgedrukt in maanden.
Daarmee wordt een bepaalde mate van exactheid gesuggereerd. 
Steeds moeten we echter rekening houden met de standaardmeetfout 
van de meetinstrumenten op twee toetsmomenten. Er zal dus altijd 
sprake zijn van enige marge. In de navolgende tekst zullen we echter 
vanwege de leesbaarheid, niet steeds de omschrijving ‘bij benadering’ 
of ‘ongeveer’ gebruiken.
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2.2. Het eindniveau van de leeropbrengsten

Gecorrigeerd eindniveau
De leeropbrengsten worden door de Inspectie van het Onderwijs aan het 
eind van het basisonderwijs meestal gewaardeerd door de gemiddelde 
Cito-eindscore van een school drie opeenvolgende jaren te vergelijken 
met de scores van scholen met eenzelfde leerlingenpopulatie. Het eind-
resultaat wordt door de inspectie gecorrigeerd in een zogenaamde 
LG-score (‘leerlingengewicht’, i.c. het opleidingsniveau van de ouders). 
Op scholen met ‘gewicht’/ op kleurrijke scholen worden de ruwe scores 
gecompenseerd met een bonus, die in de LG-score is verdisconteerd. 
De inspectie houdt bij het vaststellen van haar oordeel over de eind-
opbrengsten dus rekening met het percentage ‘gewichtleerlingen’. 
Het argument daarbij is dat scholen met veel achterstandsleerlingen meer 
moeite moeten doen om ze over de eindstreep te brengen. Met deze 
LG-compensatie accepteert de inspectie dat het eindniveau bij school-
verlaters op scholen met ‘gewicht’ (> 15 %) vier maanden meer leer-
achterstand mag vertonen dan het eindniveau van schoolverlaters op 
overige scholen (Smits, 2010).
De LG-bonus	flatteert	dus	het	daadwerkelijke	kwaliteitsniveau	of	anders	
gezegd: het gecorrigeerde niveau verhult het werkelijke prestatieniveau. 
NB: sinds 2012 worden de onder - en bovengrenzen niet meer jaarlijks 
aangepast door de inspectie. Het Cito ontwikkelt de toetsen zodanig dat 
een schoolscore van het ene jaar kan worden gerelateerd aan die van 
andere jaren. Op scholen ‘met gewicht’ worden per procentpunt school-
gewicht de onder - en bovengrens bepaald. Er wordt dus niet meer met 
caesuren gewerkt, maar met een doorlopende schaal.

Hoewel kleurrijke scholen extra middelen krijgen om achterstanden weg te 
werken, worden de eindopbrengsten toch milder beoordeeld. Naar onze 
mening moeten met een naar leerlingenpopulatie gedifferentieerd budget 
dezelfde kwaliteitsmaatstaven gelden voor alle scholen. De gewichten-
regeling is bedoeld om scholen met leerlingen met een minder gunstige 
uitgangssituatie, extra middelen te verschaffen om een goede onderwijs-
kwaliteit te realiseren. Met de extra formatie en kleinere klassen kunnen 
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vakbekwame leerkrachten de nadelen van een lage sociaal-economische 
achtergrond en/of een laag opleidingsniveau van ouders neutraliseren. 
Bovendien wordt in het vervolgonderwijs (en later op de arbeidsmarkt) 
leerachterstand niet meer gecompenseerd. In tegendeel: er wordt vooral 
gekeken naar het diploma en het behaalde eindniveau. 

Dezelfde prestatie-eisen voor alle basisscholen 
Er mag niet gemarchandeerd worden met de norm c.q. het beoogde 
eindniveau. We willen toch weten of aan alle basisscholen in Nederland 
dezelfde prestatie-eisen worden gesteld. Omdat er nu met twee maten 
wordt gemeten, creëer je in feite eerste en tweede rangs basisscholen en 
werk je als overheid/ inspectie van het onderwijs onbedoeld mee aan een 
tweedeling in het onderwijs: tussen ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen.
Voor het hele basisonderwijs in Nederland moet de norm voor het te 
behalen eindniveau hetzelfde zijn. Het basisonderwijs dient (evenals 
dat geldt voor andere onderwijssectoren) de zekerheid te bieden dat 
leerlingen met een minimum eindniveau de school verlaten. 

Buitenschoolse invloeden
Natuurlijk is het instroomniveau van leerlingen, hetgeen ze van thuis uit 
meekrijgen, het buitenschools leren, enzovoort van invloed op het eind-
niveau. Natuurlijk zijn er verschillen tussen leerlingen in de hulp die ze 
thuis krijgen. Dat is voor menigeen aanleiding om het eindniveau te 
compenseren (gewichtenregeling). Onze opvatting is dat als genoemd 
minimum eindniveau door omstandigheden niet haalbaar is in de daarvoor 
gestelde tijd, dat dan extra maatregelen moeten worden genomen gedu-
rende de basisschoolperiode, bijvoorbeeld: meer tijd (een extra leerjaar) 
om het einddoel wel te bereiken (Smits, 2012). 
Met de maat ‘toegevoegde waarde’ (zie paragraaf 2.3) worden niet alleen 
de kleurrijke scholen meer recht gedaan, maar wordt ook het ambitie-
niveau	voor	scholen	met	een	gunstige	uitgangspositie	per	definitie	aange-
scherpt.
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‘zuiver’ eindniveau
Er moet dus een ‘zuiver’ eindniveau worden gehanteerd als kwaliteits-
criterium voor de leeropbrengsten. In beginsel kan dit de ongecorrigeerde 
Cito-eindscore zijn. De scores 500 t/m 550 hebben echter geen enkele 
relatie met de vaardigheidsscores in het Cito- leerlingvolgsysteem. Boven-
dien is er steeds meer reden om te twijfelen aan het ‘waarheidsgehalte’ 
van de Cito-eindtoets. Voor ouders maakt bijvoorbeeld een vmbo-t- of 
havo-advies een groot verschil. Het gevolg is dat zij hun kind vaak inten-
sief laten oefenen om een zo gunstig mogelijk resultaat te behalen. Evenzo 
bestaat bij risicoscholen (die een of twee jaar onder de ondergrens van 
de inspectie scoren) de neiging om met de Cito-eindtoets te marchande-
ren om daarmee te voorkomen dat ze als zwakke of zeer zwakke school 
worden getypeerd.
In het SBO wordt de Cito-eindtoets overigens meestal niet afgenomen. 
Pas in 2015 heeft het Cito volgens plannen van de minister een centrale 
eindtoets voor het speciaal (basis)onderwijs gereed.
We kiezen voor een ‘zuiver’ eindniveau in het SBO aan de hand van de 
gemiddelde vaardigheidsscores op de laatst afgenomen Cito toetsen 
Rekenen/wiskunde Algemeen, Spelling, Begrijpend Lezen en Technisch 
Lezen in relatie tot de landelijke norm (mediaan). In tegenstelling tot het 
basisonderwijs wordt in het SBO het technisch leesniveau doorgaans wel 
gemeten tot aan het einde van het SBO - onderwijs. Zoals hierna toege-
licht, hanteren we echter voor Technisch Lezen een absolute norm voor 
het eindniveau.
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Tabel 2.1. Voorbeeld berekening eindniveau bij Rekenen/wiskunde 
 Algemeen (LOVS)

groeps-
gemiddelde mediaan

vaardigheids-
groei voorsprong/achterstand

M3     33.7 26.0     21.2 +0.36  31/2 maanden voorsprong

M4     59.7 47.2 23.0 +0.54  51/2 maanden voorsprong
M5     74.6 70.3 12.5 +0.35  31/2 maanden voorsprong
M6     87.7 82.7 13.5 +0.37  31/2 maanden voorsprong
M7   102.6 96.2 11.2 +0.57  51/2 maanden voorsprong
M8   112.9 107.4 11.2 +0.49  5     maanden voorsprong

In Tabel 2.1. is het rekenmodel per leerjaar basisonderwijs voor het 
leerstofdomein Rekenen/wiskunde Algemeen (nieuwe versie LOVS, 
zie Bijlage 3) uitgewerkt. Daarin wordt per leerjaar de voorsprong of leer-
achterstand ten opzichte van de landelijke norm (mediaan) bepaald. 
Het rekenmodel werkt als volgt:
Bijvoorbeeld  M3: 33.7 minus 26.0 = 7.7 gedeeld door 21.2 = + 0.36. 
De vaardigheidsgroei is in dit geval het verschil tussen M4 en 
M3: 47.2 minus 26.0 = 21.2. Het ‘zuiver’ eindniveau M8 ligt op 5 maanden 
(afgerond) boven het landelijk gemiddelde (mediaan). De formule met een 
tijdgerelateerde maat voor alle toetsen maakt vergelijkingen mogelijk in 
alle leerjaren en alle leerstofdomeinen in termen van voorsprong of leer-
achterstand. Deze formule biedt eveneens zicht op de educatieve groei in 
de groepen 1 en 2 met de daar gebruikte genormeerde Cito-toetsen. 
In het SBO worden de kleutertoetsen overigens nauwelijks gebruikt. 
Veel Cito-toetsen zijn recent vernieuwd. Meestal worden oude en 
nieuwe	toetsen	bij	een	specifiek	cohort	leerlingen	door	elkaar	gebruikt.	
Met genoemde formule kan desondanks de voorsprong of leerachterstand 
op een eenzelfde wijze worden bepaald, omdat steeds de vaardigheids-
scores worden vergeleken met een landelijk referentiepunt: de mediaan.

Bovenstaande maakt duidelijk dat met vaardigheidsscores van genor-
meerde Cito-toetsen in opeenvolgende leerjaren, op verschillende 
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momenten (M3 t/m M8; E3 t/m E7) en van verschillende versies (oude en 
nieuwe toetsen) de gemiddelde voorsprong c.q. leerachterstand van elke 
groep kan worden vastgesteld, omdat de gemiddelde vaardigheidsscore 
steeds wordt vergeleken met eenzelfde landelijk genormeerd referentie-
punt: de mediaan.
Ook op individueel niveau, voor elke leerling afzonderlijk kan bij iedere 
toetsuitslag de voorsprong c.q. leerachterstand worden bepaald 
(zie paragraaf 2.3.).
In het SBO zal over het algemeen de groepsleerkracht (Interne Begeleider) 
een toets afnemen die zoveel mogelijk aansluit bij het kennis - en vaardig-
heidsniveau van de leerling. Bijvoorbeeld: een M4 of E4 toets kan zijn 
afgenomen, terwijl de leerling in ‘groep 5’ zat (nog drie jaar te gaan in het 
SBO). Dat is geen probleem: de vaardigheidscores worden steeds als 
maat gehanteerd.

2.3. Toegevoegde waarde
In de brief van de minister van OC&W van 25 november 2011 over de 
pilot leerwinst en toegevoegde waarde in het primair onderwijs wordt 
‘LEERWINST	gedefinieerd	als	de	toename	van	vaardigheden	of	kennis	van	
individuele leerlingen of groepen van leerlingen, gedurende (een bepaald 
deel van) de leerweg. De leerwinst wordt bepaald door twee leermomen-
ten. Het verschil tussen de metingen maakt de ontwikkeling van de leerling 
of groep zichtbaar’.
‘DE TOEGEVOEGDE WAARDE  geeft aan welke bijdrage de school levert 
aan de ontwikkeling (leerwinst) van alle leerlingen. Daarbij wordt nage-
gaan of de onderwijsopbrengst boven onder het niveau ligt dat op basis 
van het beginniveau verwacht mag worden’.
De Onderwijsraad (2014) vindt ‘dat de leerwinst en toegevoegde waarde 
goede instrumenten zijn om scholen meer zicht te geven op hun opbreng-
sten bij de gemeten vakken en leerstofdomeinen. Ze kunnen scholen 
helpen hun onderwijs te verbeteren. De instrumenten zijn echter (net als 
andere opbrengstindicatoren) niet bruikbaar voor een oordeel over de 
kwaliteit van de school als geheel’.
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Een voorbeeld ter toelichting: Rekenen/wiskunde Algemeen (nieuwe versie 
LOVS). Het cohort schoolverlaters 2011, waarbij leerlingen die tussentijds 
zijn ingestroomd dan wel de school hebben verlaten zijn weggelaten in de 
berekeningen. 

Tabel 2.2. Voorbeeld berekening Toegevoegde waarde

groeps-
gemiddelde mediaan

vaardigheids-
groei voorsprong/achterstand

M3     37.9 26.0     21.2 +0.56  51/2 maanden voorsprong

M4     56.8 47.2 23.0 +0.42  4      maanden voorsprong
M5     76.8 70.3 12.5 +0.53  51/2 maanden voorsprong
M6     89.9 82.7 13.5 +0.53  51/2 maanden voorsprong
M7   104.7 96.2 11.2 +0.76  71/2 maanden voorsprong
M8   117.7 107.4 11.2 +0.92  9     maanden voorsprong

Deze school (een excellente basisschool) heeft voor Rekenen/-
wiskunde (.92 - .56 =  + .36) een toegevoegde waarde gerealiseerd van 
3 ½ maanden. Halverwege groep 3 lag het gemiddelde leerrendement 
5 ½ maanden boven verwachting; halverwege groep 8 liefst 9 maanden 
boven verwachting. Deze school is niet alleen in staat dit niveau vast te 
houden, maar levert tevens een extra bijdrage van 3 ½ maanden. 
Zodra bij deze school drie jaar achtereenvolgens sprake is van toege-
voegde waarde, is een betrouwbaar oordeel gerechtvaardigd.



26

Tabel 2.3. Toegevoegde waarde per schoolverlater

Naam M3  v/a M8   v/a toegev. 
waarde

A-E

 1. Bibi van B.  +0.38       +4 mdn. -0.40      -4mdn. -8      mdn. B-C
 2. Sophie vd H.   +0.67     + 61/2 mdn. -0.11      -1mdn. -71/2  mdn. A-C

 3. Youri v I.   -0.76       -71/2  mdn. +0.10    +1mdn. +81/2 mdn. D-B
 4. Daan de J.   -0.38       -4 mdn. -0.30      -3mdn. +1      mdn. C-C
 5. Joris K.   +0.48      -5 mdn. -0.20      -2mdn. +3      mdn. D-C
 6. Anouk M.   +0.67    + 61/2 mdn. +0.70    +7mdn. +1/2    mdn. A-A
 7. Christian P.   +0.67    + 61/2 mdn. +0.10    +1mdn. -51/2   mdn. A-B
 8. Stan v R.   +0.67    + 61/2 mdn. +1.20   +12mdn. +51/2  mdn. A-A
 9. Jesper R.   +1.14   +111/2 mdn. +0.00    +0mdn. -111/2  mdn. A-C
10. Jessy vd S.   +1.14   +111/2 mdn. -0.30      -3mdn. -141/2  mdn. A-C
11. Gijs S.   +1.71   +17 mdn. +0.80    +8mdn. -9        mdn. A-A

Deze Tabel (enkele schoolverlaters van een ‘witte’ basisschool) laat o.m. 
zien dat een A bij M3 èn bij M8 vaak te weinig informatie geven. 
Bij Stan is sprake van 5 ½ maanden leerwinst, bij Anouk een halve maand; 
Gijs heeft daarentegen een achterblijvende leerwinst van 9 maanden. 
Toelichting: Gijs had halverwege groep 3 een voorsprong van 17 maanden 
en halverwege groep 8 nog steeds een voorsprong van 8 maanden, maar 
heeft dus een achterblijvende leerwinst van 9 maanden.
Een A of B - score zijn geen aanleiding tot zorg. Zie echter de resultaten 
van Christian en Gijs, respectievelijk een achterblijvende leerwinst van 
5 ½ maanden en 9 maanden. Ook een C - score is doorgaans geen 
probleem: zie echter Bibi, Sophie, Jesper en Jessy, respectievelijk met 
een achterblijvende leerwinst van 8 maanden, 8 maanden, 11 ½ maanden 
en 14 ½ maanden.
Bij slechts vijf van de elf leerlingen is sprake van toegevoegde waarde 
(extra leerwinst). Hoewel geen enkele schoolverlater een D- of een E-score 
heeft en de school dus op het eerste gezicht best tevreden mag zijn met 
het eindresultaat, is de extra bijdrage van de school aan het leerrendement 
bij	meer	dan	de	helft	van	de	leerlingen	nihil!	Bij	deze	leerlingen	laat	de	



27

school veel talent onbenut.
NB: Jesper, Jessy en Gijs hebben halverwege groep 3 een voorsprong 
van ruim een jaar. Dit suggereert dat deze leerlingen het leerstofniveau 
van groep 4 al grotendeels beheersen. Dat hoeft niet het geval te zijn. 
De leerstof van groep 4 is hun nog niet aangeboden. Een voorsprong 
betekent dat zij voor liggen ten opzichte van klasgenoten en dus een 
betere rekenvaardigheid hebben.

Wanneer voldoet een school aan de cognitieve kwaliteitseisen?
Een school heeft qua leeropbrengsten pas voldoende kwaliteit geleverd 
als zij niet alleen een goed eindniveau behaalt, maar ook toegevoegde 
waarde heeft.
Enkele voorbeelden uit het basisonderwijs: 
Een kleurrijke basisschool heeft bij aanvang van het onderwijs een gemid-
delde leerachterstand van 7 maanden ten opzichte van hetgeen leerlingen 
gemiddeld behalen. In groep 8 is de leerachterstand nog slechts 2 maan-
den. Deze school heeft de oorspronkelijke leerachterstand ingelopen met 
5 maanden, maar loopt toch in groep 8 nog steeds achter in vergelijking 
tot het landelijk gemiddelde.
Een ‘witte’ basisschool met achtereenvolgens drie jaar zeer hoge Cito- 
eindresultaten heeft een eindniveau in groep 8 dat gemiddeld 5 maanden 
hoger ligt dan de landelijke norm. De leerlingen komen op deze school 
echter binnen met gemiddeld 9 maanden voorsprong. Ondanks het hoge 
eindniveau wordt de aanvankelijke voorsprong niet vastgehouden. 
Deze school heeft een achterblijvende leerwinst van 4 maanden.

Deze twee praktijkvoorbeelden illustreren dat een kwalitatief goede school 
tenminste moet voldoen aan 2 criteria: 
1. een goed ‘zuiver’ eindniveau èn 
2. het realiseren van toegevoegde waarde. 

Beide scholen laten te veel talent onbenut.
De kleurrijke school heeft een enorme prestatie geleverd door een grote 
leerachterstand grotendeels in te lopen, maar levert nog steeds een te 
laag eindresultaat. En dat is maatschappelijk ongewenst.
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De ‘witte’ school heeft een goed eindresultaat, maar heeft kinderen die van 
huis uit al veel bagage mee krijgen. Deze school houdt de aanvankelijke 
voorsprong niet vast. Deze school zou de ambitie moeten hebben om ook 
een eindniveau te halen met tenminste 9 maanden voorsprong. 
Dan pas heeft deze school een voldoende resultaat geleverd: 
uit de kinderen gehaald wat erin zit.

Buitenschoolse invloeden
Het door ons geoperationaliseerde begrip ‘toegevoegde waarde’ preten-
deert niet leerwinst te meten welke uitsluitend te danken is aan inspan-
ningen van de school. Onze opvatting is dat alle toetsresultaten (zowel 
tussentijdse als eindopbrengsten) ook door buitenschoolse variabelen 
kunnen worden beïnvloed. We corrigeren de ‘zuivere’ toetsscore echter 
bewust niet op mogelijk relevante buitenschoolse variabelen, zoals de 
inspectie doet, omdat ze ons inziens simpelweg niet allemaal in een  
betrouwbaar correctiemodel zijn te vatten. Elk correctiemodel is slechts 
een benadering van de werkelijkheid, terwijl de correctie wel een faire 
beoordeling suggereert. 
Ook het Cito (2011) is deze mening toegedaan: ‘Deze factoren zijn los van 
elkaar moeilijk meetbaar te maken en dus in een model te vatten’. In de 
praktijk gebeurt zelfs onbedoeld het integendeel. De inspectie meet met 
twee maten: kleurrijke scholen worden vanwege de compensatie in de 
Cito-eindresultaten veel milder beoordeeld dan de overige scholen 
(zie ook paragraaf 2.2 met betrekking tot het eindniveau). 
Bovendien zou je strikt genomen elke toetsscore ook moeten corrigeren 
op de standaardmeetfout. Alle toetsscores zijn evenals IQ-scores aan 
toeval onderhevig: een IQ van 100 kan evengoed 95 of 105 zijn. 
Dat moet je altijd in de achterhoofd houden, maar ‘het zou een beetje  
dom zijn’ om IQ-scores en toetsscores uit het leerlingvolgsysteem  
vanwege het betrouwbaarheidsinterval dan maar niet meer te gebruiken. 
Dat doet niemand in Nederland en zeker niet het Cito zelf. 
Kortom: met al die correcties wordt het leerlingvolgsysteem in de praktijk 
volstrekt onbruikbaar.
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Een projectgroep onder leiding van F. Janssens (2014, p. 98) komt tot de 
conclusie dat “verder onderzoek en nadere ontwikkeling van modellen 
noodzakelijk zijn om de toegevoegde waarde goed te kunnen schatten”. 
Op dit advies aan de staatssecretaris van OCW heeft het onderwijsveld 
lang gewacht en heeft met de nodige spanning uitgezien naar het resul-
taat. De conclusie van de projectgroep dat nog meer onderzoek nodig is, 
vinden wij in zoverre teleurstellend, dat wederom de indicator Toegevoeg-
de Waarde in de koelkast verdwijnt en daarmee nog steeds geen plek in 
het onderwijs krijgt als kwaliteitsmaat. Tegelijkertijd lijkt de projectgroep 
onze opvatting vooralsnog te bevestigen: buitenschoolse variabelen zijn 
niet allemaal in een betrouwbaar correctiemodel te vatten.
Een interessante gedachte van de projectgroep is overigens om bij het 
berekenen van de leerwinst c.q. toegevoegde waarde rekening te houden 
met de beginsituatie van de leerlingen. Dit vanuit de veronderstelling dat 
voor leerlingen met een hoog aanvangsniveau de gemiddelde groei vaak 
iets kleiner is dan voor leerlingen met een laag aanvangsniveau. 
In dit onderzoek bij SBO-schoolverlaters hebben we deze hypothese 
meegenomen.

Onder- en overpresteren
Er zijn verschillende scholen in Nederland, met name scholen met een 
protestants-christelijke signatuur (schoolbegeleidingsdienst Centraal 
Nederland), die de leeropbrengsten verantwoorden in de vorm van een 
zogenaamde SEO-score (SchoolEindOnderzoek). De schoolvorderingen 
worden afgezet tegenover de deelnemende scholen. De Inspectie van 
het Onderwijs accepteert het Schooleindonderzoek als instrument om de 
opbrengst van het onderwijs te bepalen. Met dit onderzoek worden de 
schoolvorderingen vergeleken met de intelligentiescores van de leerlingen. 
Het schoolvorderingen - en het intelligentiedomein worden beide omgezet 
in een normaalverdeling met een gemiddelde van 100 en vergelijkbare 
standaarddeviaties. Aldus is vast te stellen of er sprake is van onder- of 
overpresteren. In feite is het verkregen resultaat een vorm van toegevoeg-
de waarde: behaalt een leerling betere leerresultaten dan men op grond 
van	zijn	intellectuele	capaciteiten	mag	verwachten?	Een	interessante	
maat, omdat deze antwoord geeft op de vraag of de school er bij de 
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leerling uithaalt aan leervorderingen wat erin zit (IQ). De maat verschaft 
echter geen informatie over de extra bijdrage die de school heeft 
geleverd: met andere woorden of de onderwijsopbrengst boven onder het 
niveau ligt dat op basis van het beginniveau verwacht mag worden 
(zie	bovenstaande	definitie	voor	toegevoegde	waarde).
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3. De cognitieve onderwijsresultaten
  in het SBO

Al jaren wordt gezocht naar een adequate methode om de leerresultaten 
van leerlingen in het Speciaal BasisOnderwijs (SBO) te meten.

Werkwijze Inspectie van het Onderwijs
De Inspectie van het Onderwijs hanteert momenteel een getrapt risicomo-
del: als scholen 2 of 3 keer in de laatste drie jaar meer dan 45 % verwijzin-
gen hebben naar het Praktijkonderwijs (PRO), krijgen ze een aanvullende 
vragenlijst over de eindopbrengsten Technisch Lezen, Begrijpend Lezen 
en Rekenen/wiskunde en het gemiddelde IQ, op basis waarvan wordt 
bepaald of er risico’s zijn die aanleiding zijn voor een kwaliteitsonderzoek. 
Ongeveer vijf jaar geleden kreeg een meerderheid van de SBO-scholen 
van de inspectie een negatief kwaliteitsoordeel (zwak of zeer zwak), 
omdat te weinig aandacht werd besteed aan opbrengstgericht werken met 
ontwikkelingsperspectieven. In het SBO werd te weinig aandacht besteed 
aan het leerrendement.
SBO-scholen stonden bekend als scholen met een gunstig pedagogisch 
klimaat, waar leerlingen die in het basisonderwijs waren vastgelopen, met 
open armen werden ontvangen. Deze leerlingen bloeiden op in het SBO. 
Met de introductie van ontwikkelingsperspectieven is het opbrengstgericht 
werken in het SBO aanzienlijk toegenomen en is het aantal zwakke en zeer 
zwakke SBO-scholen gedaald. 
Momenteel beoordeelt de inspectie de kwaliteit van de ontwikkelings
perspectieven en de wijze waarop ze in het onderwijs worden gebruikt. 
In 2013 heeft de inspectie voorlopige opbrengstnormen vastgesteld. 
Zij evalueert de gestelde normen en doet daar uitspraken over, 
maar onthoudt zich tot nu toe van een oordeel over de leeropbrengsten.
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Onze oplossing
In dit onderzoek maakt u kennis met een in de praktijk getoetste aanpak 
waarmee het rendement van een SBO-school bij de schoolverlaters op 
een faire wijze kan worden geëvalueerd.
Een SBO-school heeft het op cognitief gebied ‘goed gedaan’, als voor de 
kernvakken Rekenen/wiskunde, Spelling, Begrijpend Lezen en Technisch 
Lezen bij elke schoolverlater
 1. het behaalde eindniveau hoger is dan het ontwikkelingspers-
  pectief (mits de lat voldoende hoog wordt gelegd) en
 2. het behaalde eindniveau niet alleen absoluut, maar ook relatief 
  hoger is dan het aanvangsniveau bij de start in het SBO.
De eerste maat geeft antwoord op de vraag of de schoolverlater al dan 
niet een aanvaardbaar eindniveau heeft behaald. Een te laag eindniveau 
is maatschappelijk ongewenst.
De tweede maat geeft antwoord op de vraag of het SBO met zijn expertise 
toegevoegde waarde heeft, met andere woorden: heeft de SBO-school 
gedurende de tijd dat de leerling op het SBO zat, een extra bijdrage  
geleverd	aan	de	leerwinst?

Het totaaloordeel over het cognitieve resultaat van een SBO-school is te 
bepalen door bij elke schoolverlater voor elk van de vier kernvakken vast 
te stellen of de leerling een resultaat heeft behaald, dat ertoe doet:
 1. een hoog ambitieniveau: een gelijk/ hoger eindniveau dan 
  gewenst (ontwikkelingsperspectief) óf
 2. toegevoegde waarde*: een gelijk/ hoger eindniveau dan het 
  aanvangsniveau óf 
 3. beide.

*  strikt genomen gaat het bij ‘toegevoegde waarde’ om het verschil 
tussen verwacht en feitelijk aanvangsniveau in relatie tot het verschil 
tussen het verwachte en feitelijke eindniveau (zie hierna).
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Per vak en voor de vier vakken samen (het gemiddelde) is aldus te 
berekenen bij welk percentage schoolverlaters de SBO-school 
succesvol is geweest.
Elke SBO-school kan overigens een goed resultaat leveren als de lat 
laag wordt gelegd. In onze aanpak hanteren we de volgende premissen 
(zie paragraaf 3.1 t/m 3.3):

3.1. Ontwikkelingsperspectief
In de Cito - notitie ‘Toetsen op school’ (2011, p. 39-40) staat hierover 
het volgende:

“Het ontwikkelingsperspectief bestaat uit een leerrendementsverwachting 
en een uitstroombestemming. Een leerrendementsverwachting wordt 
per vak opgesteld; per vak wordt gekeken welk niveau de leerling naar 
verwachting aan het einde van het basisonderwijs zal halen. 
Een uitstroombestemming wordt vastgesteld door het combineren van 
de leerrendementsverwachting van alle leergebieden samen. De beste 
voorspeller van het de leerrendementsverwachtingen zijn toetsresultaten. 
Toetsresultaten worden beïnvloed door leerlingkenmerken (zoals intel-
ligentie en aanwezigheid van stoornissen) door omgevingskenmerken 
(zoals hoogopgeleide ouders, thuis veel voorlezen, niet-Nederlands 
sprekende ouders) en schoolkenmerken (zoals veel individuele tijd per 
leerling, rustig klaslokaal). Deze factoren zijn los van elkaar moeilijk meet-
baar te maken en dus in een model te vatten. Door naar de toetsresultaten 
te kijken, worden al deze factoren indirect meegewogen.
Op basis van de vijf beschikbare toetsresultaten wordt een voorspelling 
gegeven over hoe de leerling zich de komende jaren zal ontwikkelen. 
Er moeten van minimaal drie toetsmomenten gegevens zijn om een voor-
spelling te kunnen doen. Hoe verder van het laatste toetsmoment, 
hoe onzekerder de voorspelling wordt. Om deze reden is de bandbreedte, 
oftewel het betrouwbaarheidsinterval, van de voorspelling eerst smal en 
wordt deze met de tijd steeds breder. Bij de berekeningen wordt uiteraard 
gekeken naar het huidige niveau van de leerling, maar ook naar de groei 
die een leerling de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Een leerling uit 
groep 5 die het afgelopen jaar gegroeid is van niveau M3 naar M4, zal een 
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ander perspectief hebben dan een leerling die het afgelopen jaar is ge-
groeid van niveau E3 naar M4. De tweede leerling maakte immers minder 
groei door en zal in het model dus lager uitkomen dan de eerste leerling. 
Op basis van beschikbare gegevens kan een leerkracht vervolgens 
besluiten om als perspectief een punt aan de onderkant van de marge 
te kiezen, of juist meer aan de bovenkant. Heeft de leerling bijvoorbeeld 
ADHD en heeft hij na jaren nu eindelijk de passende medicatie, dan kan 
de leerkracht het perspectief hoger stellen. Wordt de leerling momenteel 
veel gepest en zijn de ouders verwikkeld in een scheiding, dan is het 
logischer om het perspectief wat voorzichtiger te stellen.
Bedenk net als op schoolniveau ook hierbij dat hoge verwachtingen 
samengaan met hoge resultaten. Stel doelen dus ambitieus maar  
realistisch.”

Realistisch én ambitieus
Naar onze mening hanteert het Cito een te defensieve aanpak. 
Het bestaande toetsniveau en de gesignaleerde groei bepalen het 
ontwikkelingsperspectief. Bovendien wordt rekening gehouden met allerlei 
belemmerende omstandigheden. Dat is misschien wel realistisch, 
maar niet ambitieus. Ongetwijfeld zullen de toetsresultaten en de leerwinst 
in de eerste leerjaren statistisch de beste voorspeller zijn van de toets-
resultaten in de laatste jaren. 
Men mag verwachten dat leerlingen met leer - en/of gedragsproblemen 
vaak met achterstand in het SBO beginnen. Met een laag aanvangs-
niveau	is	in	dat	geval	ook	het	ontwikkelingsperspectief	per	definitie	aan	
de lage kant.
Maar de kinderen zitten niet voor niets op het SBO. Juist daar zit de 
expertise om leer - en gedragsproblemen te verlichten en zo mogelijk op 
te lossen. Bovendien zitten er vanwege de extra faciliteiten doorgaans 
veel minder leerlingen in een groep dan op een basisschool.
Ons uitgangspunt is dat SBO-leerlingen met een IQ dat hoger is of gelijk 
aan 100 in principe met de extra middelen/ personeelsformatie en expertise 
in staat moeten zijn het eindniveau van een basisschool te bereiken 
i.c. halverwege groep 8 (M8). 
Omstandigheden als ADHD of thuistaal kunnen achteraf verklaren waarom 
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een beoogd ontwikkelingsperspectief niet wordt gehaald, maar behoren 
juist het uitgangspunt te vormen voor een adequate pedagogisch en 
didactische aanpak. Met andere woorden: leerlingkenmerken en context-
factoren zijn voor de leerkracht de ingrediënten voor maatwerk. 
Vooral de leerkracht op het SBO moet er toe doen!
Een gebrek aan intellectuele capaciteiten is wel een rechtvaardiging 
om de lat lager te leggen. Van een leerling met een IQ van 60 mag niet 
worden verwacht dat hij het reguliere eindniveau basisonderwijs kan halen 
(zie hierna).

Ambitieniveau versus ontwikkelingsperspectief
Men zou kunnen redeneren, dat als het ontwikkelingsperspectief maar 
goed is beargumenteerd, bijvoorbeeld op basis van aanvangsniveau, 
vaardigheidsgroei en belemmerende factoren als ADHD en dyslexie, de 
kwaliteit van leerresultaten in orde is. Het proces kan dan voldoende zijn, 
terwijl tegelijkertijd de lat erg laag ligt. De samenstelling van een ontwikke-
lingsperspectief is slechts een middel om het opbrengstgericht werken te 
verbeteren. Het gaat uiteindelijk om het resultaat.
We maken nadrukkelijk onderscheid tussen het ambitieniveau voor de 
leerprestaties enerzijds en het onderwijsproces anderzijds. Doel en middel 
mogen niet worden verward. Voor een gunstig kwaliteitsoordeel is het niet 
voldoende als er alleen sprake is van een beredeneerd ontwikkelings-
perspectief of als het onderwijs is afgestemd op de behoeften van 
leerlingen en dus rekening wordt gehouden met belemmerende en bevor-
derende leerlingkenmerken en contextfactoren. De school moet ook een 
aanvaardbaar ambitieniveau bij leerlingen laten zien.

De individuele ontwikkeling van kinderen verloopt niet lineair
Een vaak gehoorde opmerking is dat de ontwikkeling van kinderen niet 
lineair verloopt. Bij de uitleg over onze methode (paragraaf 2.1) is reeds 
toegelicht dat bij deze aanpak rekening is gehouden met het niet lineaire 
verloop van de groeicurve bij toetsen. 
Ook wij hebben de ervaring dat de individuele ontwikkeling van kinderen 
eerder lijkt op een heuvellandschap. De vaardigheidsgroei van een kind 
spoort lang niet altijd met de aan de hand van Cito-toetsen landelijk vast-
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gestelde vaardigheidsgroei. Dat doet overigens niets af aan de 
signaalfunctie van deze informatiebron. De landelijk vastgestelde medianen 
en vaardigheidsgroei geven leerkrachten tenminste houvast over hetgeen 
je van leerlingen mag verwachten. Zodra de leerkracht in het ontwikke-
lingsperspectief ( zo nodig bijgesteld op basis van het IQ) een helder 
ambitieniveau heeft geformuleerd, is het de uitdaging om de tussendoelen 
in het ontwikkelingsperspectief zodanig te kiezen dat steeds een haalbare 
maar ook aanvaardbare vaardigheidsgroei wordt bereikt (zie ook hierna).

Een intelligentietest is bedoeld 
om het ambitieniveau naar boven bij te stellen
De PO-Raad (2013, p. 28) heeft ernstige bezwaren tegen het omzetten 
van een IQ in een leerrendementsverwachting (LRV) en in het verlengde 
daarvan in een uitstroomniveau. Omdat een IQ-score een betrouwbaar-
heidsinterval heeft, is er sprake van schijnzekerheid. De PO-Raad conclu-
deert “dat IQ-scores ondersteunend kunnen zijn, maar we dienen ze om 
tal van wetenschappelijke en maatschappelijke redenen met terughoudend-
heid te gebruiken. Tabellen waarin IQ-scores direct omgezet worden in 
een LRV en een uitstroombestemming zijn dan ook onverantwoord”.

Allereerst merken we op dat het afnemen van IQ-tests op jonge leeftijd 
nog weinig houvast biedt. Een test is pas betrouwbaar als de testresul-
taten stabiel zijn en een leerling elke keer als hij de test maakt dezelfde 
score krijgt. Zo is een liniaal voor 100 % betrouwbaar, omdat elke meting 
steeds eenzelfde resultaat geeft. Uit onderzoek is gebleken dat de 
IQ-scores op jonge leeftijd niet correleren met de scores op latere leeftijd. 
Pas vanaf een leeftijd van ca. 10 jaar is de betrouwbaarheid voldoende.
Bovendien is een IQ-test een momentopname. Een leerling kan tijdens de 
testafname een slechte dag hebben (slecht geslapen, concentratie-
problemen en dergelijke). Allochtone leerlingen kunnen benadeeld worden, 
omdat intelligentietests voor een deel gericht zijn op taalvaardigheid.
Een reeks van terechte bezwaren waar we rekening mee moeten houden. 
Dat betekent voor de praktijk dat pas vanaf een didactische leeftijd (DL) 
van 40 een intelligentietest bij SBO-leerlingen moet worden afgenomen. 
Bovendien verdient het aanbeveling om tenminste twee keer in de boven-
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bouw een IQ-test af te nemen, zeker wanneer de leerkrachten de indruk 
hebben dat de uitslag op de IQ-test lager is dan verwacht op basis van 
bijvoorbeeld de schoolvorderingen.

Overigens merken we in dit verband op dat genoemde bezwaren als be-
trouwbaarheidsinterval, momentopname e.d. ook gelden voor het gebruik 
van een Cito-eindtoets, voor de SEO-score van Centraal Nederland en 
in feite voor elke toetsuitslag in het leerlingvolgsysteem. Bij elke score is 
sprake van een standaardmeetfout. 
Bij een automatische omzetting van IQ-scores in een leerrendements-
verwachting, kan het dus voorkomen dat leerlingen met gunstige school-
vorderingen en een lage IQ-score een te laag ontwikkelingsperspectief 
krijgen. Dat mag natuurlijk nooit de bedoeling zijn. De IQ-score mag nooit 
in het nadeel van een kind worden gebruikt.

De samenstelling van het ontwikkelingsperspectief in de praktijk
Voor de praktijk van alle dag zullen in de lagere leerjaren van het SBO 
(tot DL40) vooral de toetsuitslagen en de vaardigheidsgroei bepalend zijn 
voor het ontwikkelingsperspectief. Zoals het Cito (2011) voorstelt, is het 
gewenst om pas een voorspelling te doen over hoe een leerling zich de 
komende jaren zal ontwikkelen, als er minimaal drie toetsmomenten be-
schikbaar zijn. In tegenstelling tot het Cito zijn we van mening dat belem-
merende leerlingkenmerken en omgevingsfactoren niet moeten worden 
gebruikt om het ontwikkelingsperspectief naar beneden bij te stellen. 
Zij zijn juist voor de leerkracht de ingrediënten om het onderwijs af te 
stemmen op de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. 
De resultaten op de IQ-test (of bij voorkeur de hoogste uitslag bij twee 
testafnames; zie hierna) zijn vanaf de DL40 voor de leerkrachten voor-
al een instrument om het ambitieniveau naar boven bij te stellen tot een 
realistisch en haalbaar ontwikkelingsperspectief. De SBO-school heeft dan 
nog drie schooljaren om het bijgestelde ontwikkelingsperspectief waar te 
maken. Zodra de leerkracht in het ontwikkelingsperspectief (bijgesteld op 
basis van het IQ) een helder ambitieniveau heeft geformuleerd, is het de 
uitdaging om de tussendoelen in het ontwikkelingsperspectief zodanig te 
kiezen dat steeds een haalbare maar ook aanvaardbare vaardigheidsgroei 
wordt bereikt.



38

Het omzetten van een IQ-score in een leerrendementsverwachting is geen 
automatisme.

3.2. Compensatie ontwikkelingsperspectief bij een IQ lager dan 100
Een gebrek aan intellectuele capaciteiten is een rechtvaardiging om de 
lat lager te leggen.
Zoals in paragraaf 3.1 is gemotiveerd, worden bij de leerlingen met een 
IQ lager dan 100 de eindresultaten gecompenseerd aan de hand van de 
volgende formule (zie Bijlage 1): 
Leerrendementsverwachting (LRV) op basis van het totaal-IQ:
  IQ: 55-70 LRV: 40-50 %
  IQ: 71-80 LRV: 50-60 %
  IQ: 81-90 LRV: 60-75 %
  IQ:   > 90 LRV: 75-100 %
Deze formule is enerzijds afgeleid van vuistregels die de inspectie in het 
verleden hanteerde (RVC-richtlijnen) om enigszins zicht te krijgen op de 
kwaliteit van de opbrengsten van SBO-leerlingen en anderzijds van de for-
mule van Boonstra en Melis. Bij kinderen met een laag IQ legt de formule 
van Boonstra en Melis de lat wel erg laag. Bijvoorbeeld: bij een IQ van 60 
is bij Boonstra en Melis het verwachte leerrendement slechts 17%. 
Het beoogde eindniveau in het SBO is voor leerlingen met een IQ hoger 
of gelijk aan 100 in overeenstemming gebracht met het eindniveau basis- 
onderwijs (M8). Dit is in het basisonderwijs het laatste moment dat een 
genormeerde toets uit het leerlingvolgsysteem wordt afgenomen. 

Voor leerlingen met een IQ dat hoger of gelijk is aan 100 is het ontwikke-
lingsperspectief 7.50 (= M8), 7 volledige leerjaren + 5 maanden (een half 
schooljaar) i.c. halverwege groep 8 basisonderwijs. Met een IQ lager dan 
100 is het beoogde ontwikkelingsperspectief (eindniveau) een x-percen-
tage lager dan het M8-niveau van een gemiddelde basisschoolleerling 
(zie Bijlage 1). Zoals eerder opgemerkt mag een IQ-score nooit worden 
gebruikt om een eerder vastgesteld ontwikkelingsperspectief naar 
beneden bij te stellen.
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De hoogste IQ-score
Veel scholen beschikken over intelligentiequotiënten (totaal, verbaal en 
performaal/symbolisch), gemeten met de WISC-III (Wechsler Intelligence 
Scale for Children-III) en de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor 
Onderwijsniveau). Zoals eerder gemotiveerd, verdient het aanbeveling om 
in de bovenbouw (vanaf DL40) tenminste twee keer een intelligentietest af 
te nemen. De afname van intelligentietests is vooral bedoeld om het 
ambitieniveau naar boven bij te stellen. Voor de berekening van het 
ontwikkelingsperspectief gaan we uit van de hoogst behaalde score. 
Een behaalde intelligentiescore impliceert dat de leerling tenminste over 
de intellectuele capaciteiten beschikt welke overeenkomen met het 
behaalde IQ.

Een absolute norm bij Technisch Lezen
Kees Vernooy (2010) is van mening dat ‘met goed onderwijs 95 % van 
alle leerlingen goed technisch kunnen leren lezen. Technisch Lezen is vrij 
intelligentieloos’. Dit betekent dat ook degenen met een IQ < 100 
voor Technisch Lezen een AVI 9 - niveau (= E6, eindniveau groep 6; 6.00) 
moeten kunnen behalen. 
De redenering is dat het bij Technisch Lezen voor een groot deel gaat om 
technische vaardigheden die met intensieve training zijn aan te leren. 
Voor Technisch Lezen zou bij alle SBO - leerlingen een ontwikkelings-
perspectief van E6 (6.00) kunnen gelden, mits er geen sprake is van 
dyslexie (met expliciete verklaring). Vanuit deze opvatting zou compen-
satie alleen bij die vakken moeten worden toegepast, waarbij een beroep 
wordt gedaan op intellectuele capaciteiten i.c. bij Begrijpend Lezen en 
Rekenen/wiskunde en Spelling.

3.3. Toegevoegde waarde van het SBO
Compensatie eindniveau èn aanvangsniveau bij een IQ lager dan 100
Nagenoeg elke SBO-leerling behaalt enige leerwinst vanaf de start op het 
SBO en het moment waarop hij de school verlaat. Deze absolute toename 
van leerwinst is op zichzelf geen prestatie. Waar het om gaat is of er spra-
ke is van leerwinst die hoger is dan verwacht. De toegevoegde waarde is 
het extra leerrendement dat de school levert in de periode vanaf de start 
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op het SBO en het moment waarop de leerling de SBO-school verlaat.
De leerling komt met een bepaald vaardigheidsniveau de school binnen. 
Met onze methode kan met de als eerste afgenomen toets nauwkeurig 
worden vastgesteld op welk basisschoolniveau de leerlingen starten in het 
SBO. Deze methode is in Hoofdstuk 2 toegelicht. De vaardigheidsscores 
worden bij elke toets (M of E; oude en nieuwe Cito-toetsen) vergeleken 
met het ‘landelijke gemiddelde’ (de mediaan) in termen van voorsprong of 
leerachterstand. 
Bij leerlingen met een IQ lager dan 100 wordt ook het verwachte aanvang-
sniveau gecompenseerd of gecorrigeerd (zie Bijlage 1). Evenals voor het 
eindniveau mag bij leerlingen met een IQ van 60 niet worden verwacht dat 
zij bij aanvang op een regulier basisschoolniveau zitten. Bijvoorbeeld: een 
leerling die bij aanvang nog twee jaar heeft te gaan voordat hij de school 
verlaat, moet bij de start eigenlijk een M6 - niveau hebben. Met een IQ van 
60 is slechts 43.3 % nodig van dit veronderstelde aanvangsniveau (zie het 
uitgewerkte voorbeeld).

Eerste genormeerde toets is aanvangsniveau
Op basis van onze ervaring tot nu toe hanteren we de volgende werkwijze:
Niet de feitelijke datum van binnenkomst wordt als de startdatum van het 
SBO-onderwijs gehanteerd, maar uitgegaan wordt van de eerste genor-
meerde SBO-toets. Deze toetsdatum is de aanvangsdatum SBO-onderwijs 
voor het betreffende vakgebied. Het verdient dan ook aanbeveling om 
zo snel mogelijk na binnenkomst, te bepalen welke leerstof de leerling 
beheerst met behulp van genormeerde toetsen. Voor elke school is van 
belang te weten welke leerstof het beste kan worden aangeboden aan een 
leerling bij binnenkomst.
NB: De toetsgegevens uit het basisonderwijs zijn vaak onvolledig of te 
lang geleden afgenomen (ten opzicht van de startdatum in het SBO) om 
bruikbaar te zijn.

Vaardigheidsscores zijn nauwkeuriger dan DLE’s
Onderstaande voorbeelden laten zien, dat DLE’s voor de meeste leerlin-
gen in het SBO eenzelfde trend tonen als vaardigheidsscores, maar ook 
grote verschillen met vaardigheidsscores. Een eerste bezwaar van een 
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DLE is, dat een DLE aan een maximum is gebonden (doorgaans 55/60). 
Vooral aan de bovenkant geven vaardigheidsscores een reëler beeld van 
de doorgroeimogelijkheden (zie voorbeeld: Mohammed). Vaardigheids-
scores zijn bovendien veel nauwkeuriger.
Vooralsnog beschikken scholen nog niet over een digitaal systeem voor 
 a.  het omzetten van vaardigheidsscores in maanden voorsprong of 
  leerachterstand en 
 b.  het compenseren van aanvangsniveau en ontwikkelingsperspectief 
  aan de hand van het behaalde IQ. 
Intussen wordt met een softwarebedrijf in Helmond gewerkt aan een bruik-
baar computerprogramma. Voor ‘de time being’ vormen de DLE’s 
een indicatie en niet meer dan dat.

Tabel 3.1. Een uitgewerkt voorbeeld bij een schoolverlater 
met een IQ van 100 of hoger

Naam Feitelijk behaald
leerrendement

Verwacht
leerrendement

Verschil tussen
feitelijk en verwacht

Mohammed
IQ = 102 / 100%
1e toetsdatum: 4.50

Feitel. aanv.niv. 4.40
Feitel. eindniv.   8.59
Feitel. LR           4.19

Verw. aanv.niv. 4.50
Ontw.persp.      7.50
Verwacht LR     3.00

Achterst. aanv.    -0.10
Voorsprong eind +1.09
Toeg. waarde      +1.19

Mohammed
IQ = 102 / 100%
DL: 25

Feitel. aanv.niv.    24
Feitel. eindniv.      60
Feitel. LR              36

Verw. aanv.niv.    25
Ontw.persp.        55
Verwacht LR        30

Achterst. aanv.        -1
Voorsprong eind      +5
Toeg. waarde           +6

Leerling Mohammed heeft op basis van vaardigheidsscores bij binnen-
komst op het SBO een feitelijk aanvangsniveau van 4.40 (4 maanden in 
het vijfde jaar basisonderwijs) voor Rekenen/wiskunde (versie 2002) of 
DLE 24. Bij de eerste toets behaalde hij een vaardigheidscore van 80. 
Deze vaardigheidscore komt volgens onze methode overeen met 4.40 
(zie Bijlage 2).
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Met een vaardigheidscore 119 (LOVS) is het feitelijk eindniveau 8.59 
(6 maanden in het zogenaamde negende jaar). Zie Bijlage 3. Het feitelijk 
leerrendement is 4.19 (42 maanden). 
Mohammed is een schoolverlater 2013 en is voor het eerst getoetst op
14-1-2010 met als verwacht aanvangsniveau 4.50. Met een IQ van 102 is 
het ontwikkelingsperspectief M8 (7.50; halverwege groep 8 basis- 
onderwijs). De leerrendementsverwachting is 3.00 (3 volledige schooljaren). 
Zijn eindniveau ligt dus elf maanden (8.59 minus 7.50) hoger dan 
verwacht. Hij kwam binnen met 1 maand leerachterstand ten opzichte 
van het verwachte aanvangsniveau (4.40 minus 4.50). Dus er is sprake 
van 1.19 (12 maanden) toegevoegde waarde. Het feitelijk leerrendement 
is 4.19 en het beoogde is 3.00 (vanaf de eerste toetsdatum nog drie jaar 
te gaan in het SBO). De school heeft bij Mohammed een extra bijdrage 
geleverd van meer dan een heel schooljaar.
De DLE-analyse laat eenzelfde trend zien. Het feitelijke eindniveau is ech-
ter gebonden aan een maximum, i.c. DLE 60, terwijl de vaardigheidsscore 
het werkelijke functioneringsniveau voor Rekenen/wiskunde laat zien.

Tabel 3.2. Een uitgewerkt voorbeeld bij een schoolverlater 
met een IQ lager dan 100

Naam Feitelijk behaald
leerrendement

Verwacht
leerrendement

Verschil tussen
feitelijk en verwacht

Larissa
IQ = 83 / 64,5%
1e toetsdatum: 2.80

Feitel. aanv.niv. 3.02
Feitel. eindniv.   4.90
Feitel. LR           1.88

Gecor. aanv.niv. 2.52
Ontw.persp.      5.55
Verwacht LR     3.03

Voorspr. aanv. +0.50
Achterst. eind  -0.65
Achterbl. LW    -1.15

Larissa
IQ = 83 / 64,5%
DL: 8

Feitel. aanv.niv.      9
Feitel. eindniv.      30
Feitel. LR              21

Gecor. aanv.niv.      5
Ontw.persp.      35.5
Verwacht LR     30.5

Voorspr. aanv.      +4
Achterst. eind     -5.5
Achterbl. LW      -9.5

 



43

Een voorbeeld bij Rekenen/wiskunde (versie 2002): het feitelijke aanvangs-
niveau  bij de eerste toets op het SBO was een vaardigheidscore van 52. 
Volgens onze methode komt deze vaardigheidscore overeen met 3.02 
(begin groep 4 basisonderwijs). Zie Bijlage 2. Larissa eindigt met een 
vaardigheidscore van 75 (LOVS) op 9 maanden in het vijfde jaar basis-
onderwijs en heeft dus een feitelijk leerrendement van 1 jaar en 9 maanden 
(zie Bijlage 3). 
Vanwege haar IQ van 83 hoeft Larissa slechts 64.5 % te behalen van het 
eindniveau basisonderwijs (M8; 7.50), te weten 5.55: 5 ½ maanden in 
leerjaar 6 basisonderwijs. In wezen is dit het beoogde op het IQ gecom-
penseerde eindniveau (ontwikkelingsperspectief). Zie Bijlage 1.
Als schoolverlater in 2013 is Larissa op 17-04-2008 voor het eerst getoetst 
op het SBO (2.80). Vanwege haar IQ is dit aanvangsniveau slechts 64.5 % 
van de 2.80 en is dus verlaagd tot een gecompenseerd aanvangsniveau 
van 2.52: 5 maanden in het derde jaar.
NB: de berekening gaat aldus: tussen begin groep 3 en de eerste toets zit 
0.80 jaar (2.80 minus 2.00). 64.5 % van 0.80 is 0.52 + 2 jaar is 2.52. 
Bij een DL van 8 is 64.5 %: 5 DLE.
Ten opzichte van dit verwachte aanvangsniveau is het feitelijke aanvangs- 
niveau hoger, namelijk 3.02. Larissa begint dus met een voorsprong van 
0.50, 5 maanden. Er zijn twee belangrijke resultaatindicatoren: 
het behaalde Eindniveau en de Toegevoegde Waarde. Het feitelijk 
behaalde eindniveau van 4.90 is lager dan het gecompenseerde ontwik-
kelingsperspectief van 5.55. De leerachterstand is aan het einde van het 
SBO - 0.65 dwz. 6 ½ maanden. Ten opzichte van de start op het SBO 
is er sprake van achterblijvende leerwinst (geen toegevoegde waarde) 
van - 1.15 (11 ½ maanden achterblijvende leerwinst). De oorspronkelijke 
voorsprong is zelfs een forse leerachterstand geworden.
De DLE-analyse laat eenzelfde trend zien. De foutenmarges ten opzichte 
van vaardigheidsscores zijn bij Larissa kleiner dan bij Mohammed. 
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3.4. Samengevat: 
de kenmerken van een methode om de leeropbrengsten te meten

Kenmerken:
1.  De voorsprong of leerachterstand wordt met behulp van vaardigheids-

scores berekend, waarbij de voordelen van DLE’s blijven
bestaan en toch voldaan wordt aan de COTAN-eisen; elk school-
jaar wordt verdeeld in 10 maanden; de voorsprong of leerachter-
stand in vaardigheidsscores wordt uitgedrukt in maanden
voorsprong of leerachterstand ten opzichte van het landelijke 
gemiddelde (de mediaan).

2.  Rekening wordt gehouden met de niet-lineaire groeicurve in de 
leervorderingen;

3.  Is bruikbaar bij de verschillende generaties Cito-toetsen met 
verschillende normeringen;

4.  Een beredeneerd ontwikkelingsperspectief alleen is niet voldoende 
voor een gunstig kwaliteitsoordeel (werkwijze inspectie). De school 
moet ook een aanvaardbaar ambitieniveau bij leerlingen laten zien.

5.  Gaat uit van de stelling dat een SBO-school het pas goed gedaan
heeft als de schoolverlaters niet alleen een goed eindniveau (hoger of 
gelijk aan een ambitieus ontwikkelingsperspectief) hebben behaald 
voor de vakken Rekenen/wiskunde, Spelling, Begrijpend Lezen en 
Technisch Lezen, maar ook toegevoegde waarde (meer leerwinst 
dan verwacht) hebben ten opzichte van het aanvangsniveau op 
het SBO;

6.  Corrigeert bewust niet op allerlei buitenschoolse invloeden als 
opleidingsniveau van ouders e.d.;

7.  Omdat elke SBO-school een goed resultaat kan behalen, als de lat
laag wordt gelegd, worden de volgende premissen gehanteerd:
•  Het ontwikkelingsperspectief wordt niet verlaagd vanwege 

allerlei belemmerende leerlingkenmerken en omgevingsfactoren. 
Deze zijn juist voor de leerkracht de ingrediënten voor het 
pedagogisch en didactisch handelen. De leerkracht op het 
SBO	moet	er	toe	doen!	
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• De relatie IQ-score en ontwikkelingsperspectief is geen automa-
tisme. Een intelligentietest (voldoende betrouwbaar vanaf 
10 jaar) is bedoeld om het eerder geformuleerde ambitieniveau
(opgrond van aanvangsniveau en vaardigheidsgroei) naar boven 
bij te stellen. Uitgegaan wordt van de hoogst behaalde IQ-score. 

• Bij het eindniveau voor Technisch Lezen wordt een absolute 
norm (E 6.00) gehanteerd. Bij de overige vakken Rekenen/
wiskunde, Spelling en Begrijpend Lezen moeten schoolverlaters 
met een IQ gelijk of hoger dan 100 het eindniveau basisonder-
wijs (M8) kunnen behalen. Een lager intelligentieniveau is wel een 
reden om het verwachte eindniveau naar beneden bij te stellen.

8. Om de toegevoegde waarde van het SBO-onderwijs te meten 
worden het verwachte aanvangsniveau en het verwachte eindniveau 
zonodig gecorrigeerd op intelligentie. Het resultaat op de als eerste 
afgenomen genormeerde Cito-toets is het aanvangsniveau voor het 
betreffende vak. Aldus kan worden vastgesteld of de SBO-school 
bij schoolverlaters meer leerrendement dan verwacht heeft geleverd 
voor elk van de vier kernvakken, vanaf de start in het SBO.

3.5.	Kritische	prestatie	indicatoren	(KPI’s)	
 voor de leeropbrengsten in het SBO
Eerder is toegelicht wat het nut is van de indicator ‘toegevoegde waarde’ 
voor het onderwijs. Voor het SBO is daarenboven de maat ‘toegevoegde 
waarde’ een relevant fenomeen, omdat deze maat antwoord geeft op de 
vraag of het SBO voor leerlingen een extra leerrendement heeft opgeleverd. 
Zijn SBO-scholen in staat om met hun expertise een extra bijdrage te 
leveren aan de leerresultaten van leerlingen die in het basisonderwijs zijn 
vastgelopen?

De conclusie luidt dat voor het meten van de leeropbrengsten in het SBO 
twee KPI’s (kritische prestatie indicatoren) nodig zijn:
 1. het ‘zuivere’ eindniveau (niet gecorrigeerd voor de opleiding van 
  ouders, zoals in het basisonderwijs);
 2. de toegevoegde waarde van het SBO-onderwijs.
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De minimum prestatiecriteria luiden aldus:
 1. Het eindniveau van een SBO - schoolverlater moet tenminste 
  overeenkomen met het (op het IQ gecorrigeerde/ gecompenseerde)
  ontwikkelingsperspectief (ambitieniveau of leerrendements-
  verwachting);
 2. Het SBO heeft bij een schoolverlater toegevoegde waarde 
  gerealiseerd, zodra het (gecorrigeerde/ gecompenseerde) 
  eindniveau hoger is dan het (gecorrigeerde/ gecompenseerde) 
  aanvangsniveau.

Zoals eerder gemotiveerd, wordt bij SBO-schoolverlaters met een IQ groter 
of gelijk aan 100 het eindniveau van het basisonderwijs aangehouden (M8) 
als ontwikkelingsperspectief. Dit geldt voor de vakken Rekenen/wiskunde, 
Spelling en Begrijpend Lezen. Bij Technisch Lezen komt het ontwikkelings-
perspectief overeen met een absolute norm: het AVI 9 - beheersingsniveau. 
Dit is in de praktijk gelijk aan een E6-niveau.
Bij schoolverlaters is er sprake van toegevoegde waarde als het eind-
niveau niet alleen in absolute zin, maar ook relatief hoger is dan het 
aanvangsniveau (extra leerwinst).

Hoe de totale kwaliteit van de leeropbrengsten van een SBO-school als 
geheel moet worden gewaardeerd is arbitrair. Men kan bijvoorbeeld het 
zwaarste gewicht toekennen aan de vakken Rekenen/wiskunde en 
Begrijpend Lezen. We hebben er voor gekozen om aan alle vier de 
vakken Rekenen/wiskunde, Spelling, Begrijpend Lezen en Technisch 
Lezen eenzelfde gewicht toe te kennen. Het leerrendement van elk van 
de vier vakken wordt opgeteld en gedeeld door vier.

Bij elke schoolverlater is voor elk van de vier vakken vast te stellen of
 1. het behaalde eindniveau hoger is dan het ontwikkelings-  
  perspectief en 
 2. het behaalde eindniveau ook relatief gezien hoger is dan het 
  aanvangsniveau.
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In beide gevallen heeft de SBO-school een extra bijdrage geleverd 
aan het leerrendement van de schoolverlater. Een SBO-school heeft het 
helemaal goed gedaan als een schoolverlater op beide indicatoren 
gunstig scoort. Zeker als dat ook nog geldt voor alle vier de vakken.

In paragraaf 6.2. wordt beschreven op basis van welke criteria een 
cognitief	sterke	(en	zwakke)	SBO-school	wordt	gedefinieerd.
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4. Het meten van de affectieve 
 onderwijsresultaten

In het onderwijs ligt momenteel het accent op het verwerven van leerresul-
taten bij leerlingen. Zoals in Hoofdstuk 1 toegelicht is de kwaliteit van het 
onderwijs meer dan een score op de Cito-eindtoets. Van oudsher hebben 
SBO-scholen veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikke-
ling van kinderen. Vooral ook omdat deze kinderen veelal in het basis- 
onderwijs door houding en gedrag waren vastgelopen. Het vaststellen van 
sociaal-emotionele problemen gebeurt echter meestal in het kader van 
de leerlingenzorg. Meetinstrumenten worden nog weinig gebruikt om de 
eigen sociaal-emotionele onderwijsdoelen van een school te evalueren. 

4.1 Persoonlijke en sociale competenties en attitudes

Waarderingskader
In strikte zin zou het moeten gaan om het bepalen van de resultaten van 
het onderwijs in termen van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden op 
leerlingniveau. Het gaat dus niet alleen om het meten van ongewenst of 
problematisch gedrag, bijvoorbeeld in het kader van de leerlingenzorg. 
Door de Inspectie van het Onderwijs wordt al enkele jaren gewerkt aan 
de ontwikkeling van een waarderingskader voor de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Er is nog geen kader gereed. Vooralsnog heb ik de volgende 
affectieve doelen onderscheiden:

Intra-persoonlijke competenties: Zelfvertrouwen/ zelfconcept;
     Zelfredzaamheid/ zelfstandigheid;
     Zelfontdekkend en ondernemend gedrag;
     Zelfcontrole/ zelfbeheersing;
     Zelfdiscipline/werkhouding;
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Inter-persoonlijke competenties: Empathisch vermogen;
     Assertiviteit;
	 	 	 	 	 Omgaan	met	conflicten;
     Sociaal/coöperatief gedrag.

In Bijlage 4	worden	deze	doelen/	competenties	gedefinieerd.
De drie cursief gedrukte competenties zijn in de kerndoelen van het basis- 
onderwijs genoemd. Ook een SBO-school moet zich dus tenminste op 
deze kwaliteitsaspecten kunnen verantwoorden. Voor het overige heeft 
elke	school	veel	vrijheidgraden	om	zich	te	profileren.

Meetinstrumenten
Portfolio’s en observatie-instrumenten zijn mogelijk geschikt om de sociale 
competenties voor elke leerling afzonderlijk te waarderen in het kader van 
een longitudinaal leerlingvolgsysteem. Ze zijn echter zeer arbeidsintensief. 
Tevens is meer onderzoek nodig om een beeld te krijgen van de betrouw-
baarheid en validiteit van de portfolio’s. Er zijn op dit moment nog weinig 
landelijk genormeerde toetsen of observatie-instrumenten (Cotan gecerti- 
ficeerd)	beschikbaar	om	sociale	competenties	en	attitudes	te	meten,	
namelijk	SCOL,	Viseon,	SVL/SAQI	en	ZIEN	!.	Bovendien	worden	ze	vaak	
alleen gebruikt in het kader van de leerlingenzorg. Dientengevolge heb-
ben slechts weinig scholen in Nederland zicht op de sociaal-emotionele 
ontwikkeling	van	alle	leerlingen.	Geen	van	deze	gecertificeerde	instrumen-
ten heeft echter een normering voor het SBO.
Naast portfolio’s en observatie-instrumenten kunnen persoonlijke en sociale 
competenties door leraren en leerlingen worden beoordeeld via vragen- 
lijsten. Beoordelingen van leerlingengedrag door leraren zijn overigens 
contextgevoelig. Zelfevaluaties door leerlingen van hun eigen gedrag 
lijden onder sociaal wenselijke antwoorden. In dit onderzoek is gekozen 
voor een zelfevaluatie door leerlingen van hun eigen sociaal-emotioneel 
gedrag (attitudes en vaardigheden), met een correctie op sociale wense-
lijkheid.
Deze vragenlijsten zijn waarschijnlijk minder geschikt om de sociale com-
petenties op leerlingniveau te waarderen (in de zin van een individueel 
leerlingvolgsysteem), maar wel adequaat om zicht te krijgen op de 
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sociaal-emotionele competenties van alle leerlingen tezamen op het 
niveau van de groep of de school als geheel.
Opgemerkt moet worden dat er op dit moment geen vragenlijsten zijn 
ontwikkeld om de persoonlijke en sociale competenties in brede zin te 
meten (het gehele waarderingskader). Wel zijn er instrumenten beschik-
baar waarmee bepaalde aspecten in kaart kunnen worden gebracht.

De SVL-digitaal
De schoolvragenlijst (SVL) is het meest gebruikte instrument in het onder-
wijs	op	dit	gebied.	Deze	is	Cotan	gecertificeerd,	heeft	een	landelijke	nor-
mering en beschikt over een controleschaal SW (Sociale Wenselijkheid). 
Intussen is ook een digitale versie beschikbaar: de SAQI (Survey Attitude 
Questionnaire Internet). Voor het SBO is een verkorte digitale vragenlijst 
samengesteld, die ook auditief (door de computer) de vragen aan leer- 
lingen voorlegt: de SVL-digitaal.
Deze vragenlijst omvat de dimensies motivatie (leertaakgerichtheid, 
concentratie in de klas, huiswerkattitude), satisfactie (plezier op school, 
relatie met leerkrachten, zich sociaal aanvaard voelen) en zelfconcept 
(mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, zelfvertrouwen bij proefwerken en 
sociale vaardigheid). De ruwe scores worden omgezet in stanines 
(standaardscores in ‘nine’ eenheden).
Daarnaast heeft deze vragenlijst nog twee ‘pestschalen’: 
kans op gepest worden (GW) en zelf actief pesten (PA).
De scores op de SVL/SAQI worden als volgt op SW gecorrigeerd: 
bij leerlingen met een SW - score 8 of 9 (hoge sociale wenselijkheid) wordt 
elke score met één stanine verlaagd; bij leerlingen met een SW - score 1 
of 2 (lage sociale wenselijkheid) wordt elke score met één stanine 
verhoogd. De normering zal daarmee naar verwachting gelijk blijven.

Kerncompetenties
De drie aspecten die genoemd zijn in de kerndoelen kunnen als volgt 
worden gemeten:
De werkhouding (zelfdiscipline) als intra-persoonlijke competentie wordt 
gemeten met de schalen ‘leertaakgerichtheid’, ‘concentratie klas’ en 
‘huiswerk attitude’ (zelfregulering in de klas en thuis bij het huiswerk). 
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De leerlingen kunnen zelfstandig werken zonder dat ze afgeleid worden; 
ze stellen taken niet steeds uit.
Het sociaal/coöperatief gedrag als sociale competentie wordt in dit onder-
zoek gemeten met de schaal ‘sociaal aanvaard’: de leerlingen kunnen 
gemakkelijk contacten leggen, weten dat ze erbij horen, kunnen samen-
werken en functioneren in een groep.
Het zelfvertrouwen (zelfconcept) als intra-persoonlijke competentie wordt 
gemeten met de schalen ‘uitdrukkingsvaardigheid’ (mondeling en schrif-
telijk), ‘sociale vaardigheid’ (vragen als ‘als ik iets namens de groep moet 
zeggen, durf ik dat best’) en ‘zelfvertrouwen bij proefwerken’: 
de leerlingen zijn in staat hun gedachten op schrift te stellen, kunnen zich-
zelf presenteren, durven hun mening te geven, hebben zelfvertrouwen en 
zelfrespect, zijn weerbaar en kunnen met spanningen omgaan.

4.2. Burgerschapscompetenties en attitudes
Sinds 2006 is de wet sociale cohesie en burgerschap van kracht. Er is 
dus wettelijk vastgelegd dat scholen aandacht aan burgerschap moeten 
besteden. De toenemende ongerustheid over de sociale cohesie in de 
samenleving leidt tot een groeiende aandacht voor burgerschapsvorming 
in het onderwijs. Burgerschapsonderwijs heeft tot doel om het kritisch 
denken, analytische vaardigheden en attitudes te ontwikkelen en op deze 
manier actieve deelname op school en in de samenleving te bevorderen. 
Er wordt meer en meer van burgers verwacht dat ze actief deelnemen 
aan de samenleving, zich minder afhankelijk maken en zich ook minder 
afhankelijk opstellen.

Al enige tijd geleden is een veelbelovende exercitie tot stand gebracht 
in de ontwikkeling van een instrument ‘maatschappelijke opbrengsten’, 
namelijk Burgerschapscompententies onder leiding van G. ten Dam (2009, 
Universiteit	van	Amsterdam	c.s.).	Het	gaat	hierbij	om,	kennis,	reflectie,	atti-
tuden en vaardigheden. Omdat dit instrument echter zeer uitgebreid is en 
minder geschikt lijkt voor het speciaal basisonderwijs, is een voorzichtige 
poging gedaan om een schaal Kernwaarden te ontwikkelen. In het basis-
onderwijs is hier al jaren ervaring mee opgedaan (o.m. Smits, 2009).
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Er is discussie over de vraag wat de kernwaarden in een rechtstaat zijn. 
Met de komst van immigranten van niet-westerse herkomst en dienten-
gevolge de invloed van de Islam in de Nederlandse/westerse samenleving 
is er een stroming die zoekt naar een compromis tussen de Islamitische 
culturele waarden en de westerse waarden. Integratie is in deze stroming 
letterlijk ‘het ineenvloeien of samensmelten van verschillende waarden’ 
tot een nieuwe standaard.
In dit onderzoek is gekozen voor enkele basiswaarden, die niet onderhan-
delbaar zijn of vatbaar voor een compromis. Het zijn waarden die veelal 
wettelijk zijn verankerd in de Nederlandse grondwet en in de universele 
verklaring van de rechten van de mens. Het gaat dan niet om gewoonten 
en gebruiken, maar om kernwaarden. Dit betekent dat immigranten moet 
worden geleerd zich de Nederlandse waarden eigen te maken en daar-
naast die waarden op te geven die berusten op het tribale gedachtegoed 
uit hun land van herkomst (zoals eerwraak, vrouwenbesnijdenis en 
dergelijke). 

Burgerschapcompetenties hebben betrekking op opvattingen van 
leerlingen over universele waarden en gedrag van leerlingen dat daarmee 
overeenkomt (zie Bijlage 4):
•  Omgaan met verschillen; het gelijkheidsbeginsel; het afwijzen van
 onverdraagzaamheid en discriminatie wegens godsdienst, levens-
 overtuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht: bijvoorbeeld: 
 verdraagzaamheid t.a.v. homo’s (seksuele geaardheid), Joden, 
 andersdenkenden en ongelovigen (religie); gelijke behandeling 
 jongens en meisjes.
•  Maatschappelijk verantwoord handelen: bijvoorbeeld: sorry kunnen
 zeggen als je verkeerd hebt gehandeld; iets voor een ander over 
 hebben.
•  Democratisch handelen: bijvoorbeeld: vrijheid van meningsuiting; 
 luisteren naar standpunten van anderen.
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5. Onderzoeksvragen

In dit onderzoek is de kernvraag of kinderen die in het basisonderwijs zijn 
vastgelopen, daadwerkelijk worden geholpen in het speciaal basisonder-
wijs (SBO). Het SBO beschikt over de expertise om leer- en/of gedrags-
problemen te verlichten en zo mogelijk te verhelpen. Bovendien zijn de 
groepen doorgaans veel kleiner dan in het basisonderwijs.
Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht geworden. 
Deze wet moet bevorderen dat meer zorgleerlingen in reguliere scholen 
kunnen blijven. In het primair onderwijs gaat het om ongeveer 15.000 
leerlingen met een behoefte aan extra ondersteuning. Voor de ‘zware’ 
zorgleerlingen blijft het speciaal onderwijs gewoon bestaan. 
De	centrale	onderzoeksvraag	is	in	welke	mate	zorgleerlingen	profijt	
hebben van gespecialiseerde instellingen als scholen voor speciaal basis-
onderwijs?

Kinderen worden in het SBO aangemeld vanwege leer- en/of gedrags-
problemen. We verwachten dan ook dat kinderen doorgaans met een 
leerachterstand in het SBO starten. Omdat in het SBO nog steeds wordt 
gewacht op een geschikte methode om de leeropbrengsten van kinderen 
vast te stellen, blijven we tot nu toe in het ongewisse over de vraag of 
het SBO enig nut heeft voor kinderen die in het regulier onderwijs zijn 
vastgelopen. 
Na jaren lang onderzoek in het basisonderwijs met resultaatindicatoren als 
eindniveau en toegevoegde waarde, hebben we getracht deze aanpak af 
te stemmen op de leerlingenpopulatie in het SBO. Kenmerkend voor de 
meeste SBO-leerlingen is dat zij over een lagere intelligentie beschikken 
dan basisschoolleerlingen. Bovendien is er bij hen veelal sprake van een 
of ander gediagnosticeerd probleem zoals ADHD, dyslexie e.d. Terwijl in 
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het basisonderwijs het landelijk gemiddelde als norm wordt gehanteerd 
voor het waarderen van de leeropbrengsten, is in het SBO een andere 
standaard nodig om de leeropbrengsten bij kinderen met een lagere intel-
ligentie op waarde te schatten. Bovendien willen we weten in welke mate 
kinderen	die	met	een	leerachterstand	starten,	toch	profijt	hebben	gehad	
van het SBO-onderwijs, met andere woorden of zij meer leerwinst hebben 
behaald dan verwacht.
Na enkele jaren experimenteren menen wij een methodiek te hebben 
gevonden waarmee de leeropbrengsten in het SBO op een faire wijze 
kunnen worden bepaald. In de hoofdstukken 2 en 3 hebben we daarover 
verantwoording afgelegd. 
De kwaliteit van een school is meer dan het resultaat op Cito-toetsen. Dat 
geldt niet alleen voor het basisonderwijs, maar ook voor het Speciaal Ba-
sisOnderwijs. Vandaar dat in dit onderzoek ook de sociaal-emotionele en 
burgerschapscompetenties van leerlingen worden meegenomen: 
dus onderwijsresultaten in de volle breedte.

Allereerst willen we weten welke onderwijsresultaten (in de volle breedte) 
door schoolverlaters in het SBO worden behaald. Het gaat dan om cogni-
tieve resultaatindicatoren zoals het feitelijk eindniveau, het gewenste eind-
niveau/ ambitieniveau, toegevoegde waarde en het totaal resultaat (of een
goed eindniveau of toegevoegde waarde of beide), maar ook om affectieve 
resultaatindicatoren zoals werkhouding, sociaal gedrag, zelfconcept en 
burgerschapscompetenties. Bovendien willen we een beeld krijgen van 
de leerlingkenmerken van schoolverlaters zoals intelligentie, diagnoses en 
omgevingskenmerken als de herkomst van leerlingen, de thuistaal e.d. 
In een beschrijvend onderzoek wordt de feitelijke stand van zaken bij 
schoolverlaters in Noord Brabant geschetst. Vervolgens wordt in een 
‘verklarend onderzoek’ nagegaan in welke mate leerlingkenmerken en 
omgevingskenmerken van invloed zijn op de onderscheiden resultaat- 
indicatoren. Daarbij beseffen we dat met correlatieberekeningen en 
regressie-analyses alleen samenhangen kunnen worden vastgesteld en 
geen causale verbanden.
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Omdat we beschikken over de leerlingkenmerken, omgevingskenmerken 
en resultaatkenmerken van de schoolverlaters, kunnen de gemiddelden 
per school worden vastgesteld. Daarmee krijgen we inzicht in de verschil-
len tussen de deelnemende SBO-scholen, bijvoorbeeld in de behaalde 
leeropbrengsten en in de waargenomen sociaal-emotionele en burger-
schapscompetenties. In een beschrijvend onderzoek wordt de feitelijke 
stand van zaken bij SBO-scholen in Noord Brabant vastgesteld.
Een van de relevante onderzoeksvragen daarbij is of school- en onder-
wijskenmerken (meer dan leerlingkenmerken en omgevingskenmerken) 
van invloed zijn op de onderwijsresultaten (in de volle breedte) van de 
SBO-scholen. Met andere woorden: in welke mate doet de kwaliteit van 
een	SBO-school	ertoe	in	het	behalen	van	goede	onderwijsresultaten?	
Daarbij beseffen we ook hier dat met correlatieberekeningen en regressie- 
analyses alleen samenhangen kunnen worden vastgesteld en geen causale 
verbanden.
School- en onderwijskenmerken zijn verkregen door aan de leerkrachten 
en de schoolverlaters van de deelnemende scholen hun oordeel te vragen 
over aspecten zoals het didactisch en pedagogisch handelen, de sociale 
veiligheid, maar ook over aspecten als het leiderschap, de kwaliteitszorg 
en de leerlingenzorg.

De gegevens worden zowel verzameld op het niveau van de individuele 
schoolverlaters als op het niveau van de deelnemende SBO-scholen in 
Noord Brabant. De centrale onderzoeksvragen hebben we daarna gespe-
cificeerd	in	onderstaande	onderzoeksvragen.

Op leerlingniveau:
Allereerst worden op het niveau van de individuele schoolverlater gege-
vens verzameld: aanvangsniveau, eindniveau en toegevoegde waarde 
van de leeropbrengsten; sociaal-emotionele en burgerschapscompeten-
ties, welbevinden en leerlingkenmerken: IQ, allochtone herkomst, thuistaal, 
leeftijd, sekse, diagnose, datum van binnenkomst, verblijfsduur in het SBO 
en uitstroomadvies.
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In een Beschrijvend Onderzoek willen we zicht krijgen op de kenmerken 
van SBO-leerlingen, onderscheiden naar:
1. Leerling- / Persoonlijkheidskenmerken: het percentage jongens/ 
 meisjes; het percentage leerlingen met een diagnose aandachts-
 stoornis, agressief gedrag, autisme, dyslexie en sociaal-emotionele 
 problemen; het gemiddelde intelligentieniveau (totaal, verbaal en 
 performaal); de gemiddelde leeftijd bij binnenkomst, de verblijfsduur 
 in het SBO en de leeftijd waarop een leerling het SBO verlaat. 
 In het onderzoek zijn bovendien diverse persoonlijkheidskenmerken 
 onderscheiden, zoals gemeten met de SAQI.
2. Omgevingskenmerken:  het percentage leerlingen van allochtone 
 herkomst, de landen van herkomst; de thuistaal van allochtone 
 leerlingen (alleen eigen taal, alleen Nederlands, tweetalig).
3. Resultaatkenmerken: het gemiddelde eindniveau voor de vakken 
 Rekenen/wiskunde, Spelling, Begrijpend Lezen en Technisch Lezen 
 (zowel feitelijk als eventueel gecompenseerd voor IQ); 
 het percentage schoolverlaters met een extra leerwinst voor deze 
 vier vakken; het percentage schoolverlaters dat succesvol is (eind-
 niveau hoger dan ontwikkelingsperspectief of toegevoegde waarde 
 of beide); de verkregen resultaten voor Werkhouding, Sociaal gedrag,
 Zelfconcept, Burgerschapscompetenties en Algemeen Welbevinden;
 de percentages schoolverlaters met een advies praktijkonderwijs 
 (PRO), vmbo-b, vmbo-k, vmbo-gt en havo-vwo.

In een ‘Verklarend Onderzoek’ willen we antwoord krijgen op de 
volgende vragen:
 1. In welke mate zijn leerlingkenmerken en omgevingskenmerken 
	 	 van	invloed	op	de	onderscheiden	resultaatindicatoren?	
	 	 Welke	zijn	de	belemmerende	en	stimulerende	factoren?
 2. Welke leerlingkenmerken en omgevingskenmerken zijn van 
	 	 belang	voor	een	succesvolle	afronding	van	het	SBO?
	 3.	 Welke	categorieën	leerlingen	hebben	het	meest	profijt	van	het	
	 	 speciaal	basisonderwijs?	De	meest	intelligente	(oorspronkelijk	
  LOM; IQ > 80) versus de minst intelligente leerlingen (oorspronke-
	 	 lijk	MLK;	IQ	<	80)?	De	leerlingen	met	het	laagste	aanvangsniveau	
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	 	 versus	de	leerlingen	met	het	hoogste	aanvangsniveau?	
  De leerlingen met de langste verblijfsduur in het SBO (> 3 jaar) 
	 	 versus	de	leerlingen	met	de	kortste	verblijfsduur	(<	3	jaar)?
 4. Op welke aspecten verschillen leerlingen met uiteenlopende 
  leerlingkenmerken, omgevingskenmerken en resultaat-
	 	 indicatoren	van	elkaar?	Bijvoorbeeld:	jongen	-	meisje;	allochtoon	–
  autochtoon; thuistaal alleen eigen taal – Nederlands; 
  advies praktijkonderwijs – advies vmbo g/t, advies LWOO, 
  diagnose dyslexie enzovoort.
 5. Welke samenhang is er tussen de onderscheiden resultaat-
	 	 indicatoren?	Bijvoorbeeld:	hebben	leerlingen	met	gunstige	leer-
	 	 resultaten	ook	goede	sociale	competenties?
	 6.	 Zijn	de	resultaten	voor	Technisch	Lezen	‘vrijwel	intelligentieloos’?	
	 	 Is	er	wel	of	geen	significante	correlatie	tussen	intelligentie	scores
	 	 en	de	resultaten	voor	Technisch	Lezen	en	de	overige	kernvakken?
 7. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de resultaten 
	 	 op	de	WISC	III	en	de	NIO?
 8. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de 
	 	 DLE	-	scores	en	de	vaardigheidsscores	voor	de	vier	kernvakken?

Op schoolniveau worden de volgende gegevens verzameld: 
het aantal SBO-leerlingen en het aantal schoolverlaters, het gemiddeld 
aanvangsniveau, eindniveau en toegevoegde waarde van de leeropbreng-
sten; de gemiddelde scores voor de sociaal-emotionele en burgerschaps-
competenties, het welbevinden van leerlingen; de gemiddelde oordelen 
van leerlingen over kwaliteitsaspecten van de school en de gemiddelde 
oordelen van leerkrachten over kwaliteitsaspecten van de school en het 
welbevinden van leerkrachten. Voorts schoolkenmerken zoals: % ziekte-
verzuim, % vrouwelijke/ mannelijke leerkrachten, vrouwelijke of mannelijke 
directeur, de heterogeniteit van de leerlingenpopulatie (spreiding IQ), de 
leerkracht-leerling-ratio en de verhouding onderwijzend – niet-onderwijzend 
personeel. Tenslotte de leerlingkenmerken: gemiddeld IQ, de percentages 
allochtone herkomst; thuistaal, leeftijd, sekse, diverse diagnoses, 
de gemiddelde datum van binnenkomst, verblijfsduur in het SBO en de 
percentages uitstroomadvies.
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In een Beschrijvend Onderzoek willen we zicht krijgen op de kenmerken 
van SBO-scholen, onderscheiden naar:
 1. Contextfactoren: welke percentages zijn kenmerkend voor 
  SBO-scholen: % ziekteverzuim, % vrouwelijke/ mannelijke leer-
  krachten, % vrouwelijke/ mannelijke directeuren, gemiddeld aantal
  leerlingen op een SBO-school, gemiddeld aantal schoolverlaters, 
  gemiddeld aantal schoolverlaters in een groep, de heterogeniteit 
  van de leerlingenpopulatie (spreiding IQ), de leerkracht-leerling- 
  ratio (gemiddeld aantal leerlingen per groep voor de school als 
  geheel) en de verhouding onderwijzend – niet-onderwijzend 
	 	 personeel?
 2. Schoolkenmerken: welke oordelen geven leerlingen en leer-
  krachten over de diverse kwaliteitsaspecten van het onderwijs/ 
	 	 de	school?	Welk	percentage	schoolverlaters	gaat	met	veel/	weinig
  plezier naar school, heeft een zwakke/ goede relatie met leer-
  krachten, oordeelt gunstig/ ongunstig over de sociale veiligheid, 
  het pedagogisch en didactisch handelen, eigentijds leren, 
  reikwijdte van het aanbod, actief burgerschap en het voorzienin-
	 	 genniveau?	Welk	percentage	leerkrachten	oordeelt	gunstig/	
  ongunstig over het schoolklimaat, de sociale veiligheid, 
	 	 het	pedagogisch	en	didactisch	handelen,	de	profilering	van	het	
  leerstofaanbod, de leerlingenzorg, de kwaliteitszorg, het leider-
	 	 schap	en	het	voorzieningenniveau?
 3. Resultaatkenmerken: het gemiddeld eindniveau voor de vakken 
  Rekenen/wiskunde, Spelling, Begrijpend Lezen en Technisch 
  Lezen (zowel feitelijk als eventueel gecompenseerd voor IQ); 
  het percentage schoolverlaters met een extra leerwinst voor de 
  vier vakken; het percentage schoolverlaters dat succesvol is 
  (eindniveau hoger dan ontwikkelingsperspectief òf toegevoegde 
  waarde òf beide); de verkregen resultaten voor Werkhouding, 
  Sociaal gedrag, Zelfconcept, Burgerschapscompetenties en 
  Algemeen Welbevinden.
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In een ‘Verklarend Onderzoek’ willen we antwoord krijgen 
op de volgende vragen:
  1.  Wat zijn de kritische succesfactoren voor scholen met hoge 
    leeropbrengsten enerzijds en voor scholen met hoge persoon-
	 	 	 	 lijke,	sociale	en	burgerschapscompetenties	anderzijds?	
	 	 	 	 In	welke	mate	doet	het	SBO-onderwijs	ertoe?	Met	andere	
    woorden: zijn schoolkenmerken meer van invloed dan leerling-
	 	 	 	 kenmerken	en	omgevingskenmerken?
	 	 2.		Welke	competenties	van	leerkrachten	doen	er	toe?	
    Over welke competenties beschikken leerkrachten op cognitief
     en affectief sterke SBO-scholen in vergelijking met cognitief en 
	 	 	 	affectief	zwakke	SBO-scholen?
  3.  Waardoor kenmerken cognitief zwakke scholen zich en waar-
    door kenmerken affectief zwakke scholen zich ten opzichte van
	 	 	 	cognitief	sterke	scholen	en	affectief	sterke	scholen?
  4.  In welke mate speelt attractief onderwijs voor leerlingen 
	 	 	 	een	rol?	Wat	verklaart	het	verschil	tussen	scholen	met	een	
    gunstig algemeen welbevinden, Plezier op School en goede
    Relatie met Leerkrachten en scholen met een onvoldoende 
    algemeen welbevinden, weinig Plezier op School en een 
	 	 	 	 zwakke	Relatie	met	Leerkrachten?
  5.  In welke mate is een gunstig werkklimaat voor leerkrachten van
	 	 	 	belang?	Wat	verklaart	het	verschil	tussen	scholen	met	een	
    gunstig schoolklimaat en positief algemeen welbevinden van
    leerkrachten versus scholen met een ongunstig schoolklimaat 
	 	 	 	en	een	gering	algemeen	welbevinden	van	leerkrachten?
  6.  In welke mate speelt de leiding van de school een rol van 
	 	 	 	betekenis?	Wat	verklaart	het	verschil	tussen	scholen	met	een
    sterk leiderschap en goede kwaliteitszorg versus scholen met 
	 	 	 	een	zwak	leiderschap	en	slechte	kwaliteitszorg?
  7.  Is er op SBO-scholen een samenhang tussen de diverse 
	 	 	 	 resultaatindicatoren?	Hebben	scholen	met	goede	cognitieve	
	 	 	 	onderwijsresultaten	ook	goede	affectieve	onderwijsresultaten?
  8.  Welke schoolkenmerken verklaren het feit dat sommige scholen
	 	 	 	 veel	hogere	uitstroomadviezen	geven	dan	andere	scholen?
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  9.  In welke mate is een late toetsafname 
    (bijvoorbeeld: november versus juni in het laatste jaar SBO) 
	 	 	 	 van	invloed	op	het	leerrendement?

NB:	de	financiële	indicatoren/	risico’s	(overheadkosten,	
 solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit enzovoort) blijven in dit onderzoek 
 buiten beschouwing.
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6. Methode van onderzoek

6.1. Opzet van het onderzoek
De gunstige ervaringen met een methode om de voorsprong, de leer- 
achterstand en de toegevoegde waarde van de leeropbrengsten in het 
basisonderwijs te meten, waren de directe aanleiding tot dit onderzoek in 
het Speciaal BasisOnderwijs (SBO). Van de resultaten in het basisonder-
wijs bij zowel kleurrijke scholen als scholen met zeer goede Cito-eind-
scores is verslag gedaan in de rapporten ‘Werkelijke excellentie is 
schaars’	(Smits,	2010)	en	‘Wat	is	er	mis	met	sterke	basisscholen?’
(Smits, 2012). 
Voor het SBO is het van belang te weten of deze sector van betekenis is 
voor kinderen die in het basisonderwijs zijn vastgelopen. 
Bovendien bestaat er tot op de dag van vandaag (eind 2014) nog geen 
eensgezindheid over het antwoord op de vraag hoe de bereikte leer-
resultaten in het SBO moeten worden gewaardeerd.

De eerste fase van het onderzoek bestond uit het ontwikkelen van een 
methode, die geënt was op de ervaringen in het basisonderwijs, maar 
geschikt moest worden gemaakt voor het SBO. De Westerwel in Tilburg 
was bereid hiertoe de benodigde gegevens aan te leveren. Tijdens de 
feestelijke opening van de nieuwbouw van De Westerwel in het voorjaar 
2011 kondigde de bestuursvoorzitter aan, dat er met mij gewerkt zou 
worden aan een nieuwe werkwijze om de leeropbrengsten in het 
SBO te meten.
De vaardigheidsscores die schoolverlaters hadden behaald gedurende 
hun verblijf op het SBO op de Cito-toetsen Rekenen/wiskunde, Spelling, 
Begrijpend Lezen en Technisch Lezen (DMT, kaart 3) werden allereerst 
omgezet in een feitelijk aanvangsniveau, een feitelijk eindniveau en feitelijk 
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behaald leerrendement (zie paragraaf 3.3). Vervolgens werd het verwach-
te leerrendement bepaald met een veelal op het IQ gecorrigeerde 
aanvangsniveau en een veelal op het IQ gecorrigeerde ontwikkelings-
perspectief (zie Bijlage 1). Aldus kon worden vastgesteld of schoolverlaters 
in het SBO met een voorsprong of leerachterstand waren begonnen en 
een eindniveau hadden behaald dat beneden of boven verwachting was. 
Deze exercitie gaf tevens informatie over de toegevoegde waarde van het 
genoten SBO-onderwijs (zie de voorbeelden in paragraaf 3.3).
De resultaten van deze pilot werden voorgelegd aan twee medewerkers 
van het Cito. De Cito-medewerkers waren van mening dat het meten van 
de leeropbrengsten in termen van voorsprong of leerachterstand ten 
opzichte van de mediaan een interessante ontwikkeling was. De bestuurs-
voorzitter schrok echter van de opmerking dat toetsresultaten evenals 
IQ-scores een betrouwbaarheidsinterval hebben en er dus bij elke toets-
score sprake is van meetfouten. Hij stopte de pilot.

In een tweede fase was het de bedoeling om het onderzoek in de volle 
breedte op te zetten, maar nog wel op een klein aantal ‘proefscholen’. 
Het eerste doel was om bij de schoolverlaters op leerlingniveau gegevens 
te verzamelen die enerzijds betrekking hadden op de cognitieve onder-
wijsresultaten en anderzijds op de sociale en burgerschapscompetenties. 
Tevens werden instrumenten ingezet om zicht te krijgen op die factoren 
welke gunstige cognitieve en affectieve onderwijsresultaten zouden 
kunnen verklaren. Kritische succesfactoren kunnen waarschijnlijk 
gevonden in belemmerende en stimulerende leerlingkenmerken en 
omgevingskenmerken. 

Een eerste analyse van de beschikbare gegevens bracht ons tot de con-
clusie dat er grote verschillen waren tussen SBO-scholen in de behaalde 
onderwijsresultaten. Dit voortschrijdend inzicht is aanleiding geweest 
het onderzoek te verbreden. Niet alleen op het niveau van de individuele 
schoolverlaters werden gegevens verzameld, maar ook op het niveau van 
de school. Kritische succesfactoren voor gunstige cognitieve en affectie-
ve onderwijsresultaten kunnen waarschijnlijk ook gevonden worden in de 
kwaliteit van het onderwijsproces, in de kwaliteit van de school als organi-
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satie en in de contextfactoren van een SBO-school.
De ambitie was een representatief beeld te krijgen van de kwaliteit van 
SBO-scholen in het algemeen en van de behaalde onderwijsresultaten bij 
schoolverlaters in het bijzonder. Daartoe werden alle SBO-scholen in de 
provincie Noord Brabant benaderd. 

6.2. Werving van SBO-scholen
Het daadwerkelijke onderzoek is gestart bij de schoolverlaters 2012 van 
de SBO-scholen De Driemaster in Bergen op Zoom, De Leye in Breda, 
De Westerhage in Breda en De Mozaïek in Oisterwijk. 
Gelet op de overwegend positieve reacties van deze scholen, is vervolgens 
een poging gedaan om alle 33 SBO-scholen in Noord-Brabant bij het 
onderzoek te betrekken. Met een voldoende representatieve steekproef 
zijn algemeen geldende conclusies te trekken over de leerlingkenmerken 
van schoolverlaters in het SBO van Noord Brabant. Het resultaat bleek 
echter teleurstellend. Niet meer dan 9 nieuwe SBO-scholen waren bereid 
deel te nemen. Voor veel scholen bleek de agenda al overvol of ze deden 
al mee aan (tevredenheids)onderzoeken. Soms zag de interne begeleider 
het niet zitten vanwege grote drukte. Er waren ook scholen die opzagen 
tegen het onderzoek vanwege een inspectiebezoek dat binnen afzienbare 
termijn zou plaatsvinden. Enkele scholen hadden andere prioriteiten door 
nieuwbouw of een fusietraject. 

Halverwege 2013 zijn de voorlopige onderzoeksresultaten bij 13 scholen 
neergelegd in een concept - artikel ‘Eureka’ dat in November 2013 in het 
tijdschrift voor Basisschoolmanagement (BSM) verscheen. De methodiek 
is tegelijkertijd aangeboden aan de Inspecteur Generaal van de Inspectie 
van het Onderwijs en besproken met twee experts. Zij bleken zeer 
geïnteresseerd in de aanpak en ondersteunden het onderzoek van harte. 
Ongetwijfeld heeft deze steun in het schooljaar 2013-2014 een extra 
impuls gegeven aan scholen om deel te nemen aan het onderzoek.

In het najaar 2013 zijn opnieuw de overige SBO-scholen in Noord-Brabant
benaderd. Ook leerkrachten werd gevraagd diverse kwaliteitsaspecten te 
beoordelen. Tevens werden schoolkenmerken als ziekteverzuim, 
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leerkracht-leerling-ratio enzovoort in kaart gebracht. 
Scholen die in 2013 hadden deelgenomen waren voor een deel alsnog 
bereid deze gegevens aan te leveren.
Vanwege mijn lidmaatschap in een Raad van Toezicht vonden twee scho-
len dat er bij mij te veel sprake zou zijn van een dubbelrol. Ter aanvulling 
is één SBO-school in de directe omgeving van Noord Brabant toegevoegd 
(Zaltbommel).
Met een deelnamepercentage van 85 % (28 van de 33 SBO-scholen) 
zijn de verkregen onderzoeksresultaten in ruime mate representatief om 
daaraan algemeen geldende conclusies te ontlenen over de kwaliteit van 
het SBO-onderwijs in Noord Brabant. Uiteindelijk mogen we zeer tevreden 
zijn met deze grote response. Zeker als we daarbij in aanmerking nemen 
dat er veelal bij scholen sprake is van een sterke onderzoeksmoeheid 
en zij alleen maar bereid zijn deel te nemen als de inspanningen van de 
school opwegen tegen de toegevoegde waarde die het onderzoek voor 
de school heeft.

Toch is achteraf gezien dit sbo-onderzoek geen sinecure gebleken. De 
ontwikkeling van een methodiek, het werven en overtuigen van scholen om 
deel te nemen, het verzamelen en analyseren van gegevens en de samen-
stelling van dit onderzoeksrapport heeft in totaal 4 jaar in beslag genomen.

6.3. Uitvoering van het onderzoek
In deze paragraaf geven we een overzicht van de gegevens die de 
scholen hebben aangeleverd en wat ze er voor terug kregen voor hun 
eigen schoolontwikkeling.

De inspanning van de scholen bestond uit:
 1. een historisch overzicht met toetsgegevens (vaardigheidsscores) 
  die bij elke schoolverlater in het SBO worden verzameld. 
  Deze gegevens zijn normaliter digitaal beschikbaar.
 2. de afname van twee korte vragenlijsten bij de schoolverlaters.
 3. de afname van een vragenlijst bij leerkrachten.
 4. het aanleveren van enkele aanvullende gegevens over de 
  schoolverlaters en de school.
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Wat kregen de scholen daarvoor terug?
 1. een berekening van het aanvangsniveau, het eindniveau, 
  de toegevoegde waarde (extra leerwinst) bij elke schoolverlater 
  bij de vakken Rekenen/wiskunde Algemeen, Spelling, 
  Begrijpend Lezen (afgezet tegen het vastgestelde ontwikkelings- 
  perspectief met een correctie voor het IQ) en Technisch Lezen. 
  Per schoolverlater en voor de school als geheel.
 2. een schoolrapportage met de gemiddelde scores van alle school-
  verlaters op verschillende leeropbrengsten (eindniveau, 
  toegevoegde waarde), sociaal-emotionele onderwijsresultaten 
  (Werkhouding, Sociaal Gedrag, Zelfconcept, Burgerschap/ 
  kernwaarden in een rechtstaat) en Algemeen Welbevinden. 
  Het oordeel van leerlingen over het pedagogisch en didactisch 
  handelen van leerkrachten, de sociale veiligheid, de reikwijdte van
  het leerstofaanbod, het eigentijds leren, actief burgerschap en het 
  voorzieningenniveau. Het oordeel van leerkrachten over het 
  schoolklimaat, hun eigen lesgedrag, de leerlingenzorg, 
  de kwaliteitszorg, het leiderschap, het voorzieningenniveau en de
	 	 	profilering	van	het	leerstofaanbod.
 3. genoemde bevindingen werden op school toegelicht aan directie
  en/of teamleden.
 4. de onderzoekspublicatie werd, na afronding van het onderzoek, 
  beschikbaar gesteld.

De scholen moesten de volgende gegevens 
van de schoolverlaters aanleveren:
 •  Naam/ nummer leerling
 •  Jongen/meisje
 •  Geboortedatum
 •  Het behaalde IQ, onderscheiden naar algemeen IQ, verbaal IQ en
    performaal/ symbolisch IQ
 •  Datum van binnenkomst op het SBO
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 •  De door de school geformuleerde diagnose bij schoolverlaters, 
    onderscheiden naar dyslexie; dyscalculie; sociaal-emotionele 
    problematiek, ADHD, PDD-NOS/ Asperger enzovoort, 
    indien van toepassing.

 De ‘Diagnoses’ zijn voor een deel geclusterd:

  Concentratiestoornis:
	 	 -		ADD:	Attention	Deficit	Disorder
	 	 -		ADHD:	Attention	Deficit	Hyperactivity	Disorder
  Agressief gedrag:
	 	 -		ODD:	Oppositional	Defiant	Disorder	
  -  CD: Conduct Disorder
  Autisme:
  -  PDD NOS: Pervasive Developmental Disorder Not 
	 	 	 	 																Otherwise	Specified
  - ASS: autisme spectrum stoornis
  - Asperger

•  Het uitstroomadvies dat door de school is uitgebracht voor iedere 
 schoolverlater, onderscheiden naar praktijkonderwijs/VSO; 
 VMBO basis; kader; theoretisch/gemengd; Havo/VWO; LWOO.
•  Eventueel de scores op de Cito-eindtoets en de DLE – scores 
 (Didactische Leeftijd Equivalent), indien beschikbaar.

Voor de school als geheel werden de volgende gegevens aangeleverd:
•  Het percentage ziekteverzuim onder het personeel
•  Het aantal mannelijke en vrouwelijke leerkrachten
•  Het totaal aantal SBO-leerlingen
•  De leerkracht-leerling-ratio (het gemiddeld aantal leerlingen 
 per groep)
• Fte leerkrachten, directie en zorgfunctionarissen (de verhouding
 onderwijzend – niet-onderwijzend personeel).
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Het aantal (fte) personeelsleden is onderscheiden in:
 1. Directie/coördinatie: directeur, afdelingsleider, locatiedirecteur, 
  adjunct-directeur, coördinator zorg en onderwijs 
  (alleen fte leidinggevend);
 2. Onderwijsgevend personeel (OP): groepsleerkrachten, 
  vakleerkracht, onderwijsassistent/ klassenassistent;
 3. Onderwijsondersteunend personeel (OOP): secretaresse, 
  administratief medewerker, interne organisatie, huishoudelijke 
  dienst, conciërge, technisch medewerker, interieurverzorger/ 
  werkster. Allen hebben een (deeltijd) dienstverband bij de school;
 4. Specialistisch personeel/ zorgfunctionarissen: Interne Begeleider,
  (motorisch) remedial teacher, logopedist, intern specialist, 
  kwaliteitsondersteuner, ambulant begeleider, klinisch psycholoog, 
  GZ-psycholoog, maatschappelijk werkende, jeugdarts, fysio-
  therapeut, orthopedagoog, psychologisch assistent, leesspecialist, 
  schoolvideo-interactie-begeleider. Allen hebben een (deeltijd) 
  dienstverband. 

De onderwijstijd die voor de vakken taal, lezen en rekenen/wiskunde op 
het rooster staat bleek als indicator niet valide, omdat de verblijfsduur van 
leerlingen op het SBO te veel uiteenloopt. Daarentegen is de verblijfsduur 
van leerlingen op het SBO wel berekend.

6.4. De meetinstrumenten
De in dit onderzoek betrokken toetsen en vragenlijsten zijn 
in deze paragraaf beschreven.

Allereerst betreft het de toetsresultaten (vaardigheidscores/schaalscores 
of normscores) op de methode onafhankelijke toetsen uit het 
Citoleerlingvolgsysteem:
 1. Rekenen/wiskunde Algemeen (2002/ LOVS)
 2. Spelling (SVS 1999/ LOVS)
 3. Begrijpend Lezen (TBL 1998/ LOVS)
 4. Technisch Lezen: DMT (oude versie/ LOVS); Leeskaart 3. 
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Deze toetsen met inbegrip van de zogenaamde SO-toetsen, die eenzelfde 
normering hebben.

Het gaat per toets vooral om twee momenten:
 1. de vaardigheidsscore en de datum waarop de eerste keer deze
  toets is afgenomen (NB: omdat er vaak sprake zal zijn van een
  oude Cito-toetsversie moet duidelijk zijn om welke versie het 
  gaat). Vaak worden bij aanvang verschillende toetsen afgenomen. 
  De hoogste vaardigheidsscore wordt gebruikt.
 2. de vaardigheidsscore en de datum waarop de laatste keer deze
  toets is afgenomen (NB: als er verschillen zijn in vaardigheids-
  scores tussen de laatste en voorlaatste keer gaan we uit van de 
  hoogste score, indien de data tussen beide laatste toetsafnames 
  minder dan een half jaar bedragen).

Vragenlijsten:
Het betreft in totaal drie vragenlijsten. Twee vragenlijsten die bij de 
schoolverlaters werden afgenomen en een vragenlijst voor de 
leerkrachten van de school.
 1. De digitale vragenlijst SAQI (Survey Attitude Questionnaire
  Internet) tegen een gereduceerde prijs: ca. 1 euro per leerling. 
  De SAQI is de digitale versie van de SVL. Voor leerlingen in het 
  SBO is een verkorte versie samengesteld onder naam 
	 	 SVL	digitaal.	Deze	vragenlijst	is	Cotan	gecertificeerd	op	onder	
  meer betrouwbaarheid en validiteit. Voor het SBO is echter nog 
	 	 geen	specifieke	normering	beschikbaar.	De	vragen	zijn	ook	
  auditief; ze worden ‘door de computer hardop voorgelezen’. 
  De schoolverlaters kunnen in eigen tempo achter de computer de
  vragenlijst invullen. De inhoud van deze vragenlijst met de onder-
  scheiden onderdelen is in paragraaf 4.1. beschreven.
 2. Alle schoolverlaters vullen een schriftelijke vragenlijst in. 
  De ervaring wijst uit dat het meestal verstandig is om de vragen 
  voor te lezen en te moeilijke woorden/begrippen toe te lichten. 
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Deze vragenlijst heeft betrekking de volgende kwaliteitsaspecten:

      SV: de Sociale Veiligheid van leerlingen
  Pestgedrag en ongewenst sociaal gedrag zien we bijvoorbeeld 
  op het schoolplein: schelden en vechten, maar kan ook veel 
  subtieler en geniepiger gebeuren door medeklasgenoten al dan 
  niet digitaal belachelijk te maken.

  PH: het oordeel van leerlingen over het 
  Pedagogisch Handelen van leraren
  Onderscheiden in twee kerncompetenties:
  • Competentie ‘empathisch optreden’: 
   leraren zijn aardig, worden niet snel kwaad, hebben een 
   luisterende houding, waarderen het werk van leerlingen, ruzies 
   worden uitgesproken.
  • Competentie ‘structuur en discipline bieden’: 
   heldere regels liggen vast, regels worden consequent 
   gehandhaafd, leerlingen kunnen rustig doorwerken, als er geen
   leraar in de klas is; er is eenheid van handelen binnen het team 
   in het toepassen van de regels, in straffen en belonen, 
   leerkrachten kunnen orde houden.

  DH: het oordeel van leerlingen over het 
  Didactisch Handelen van leraren
  Onderscheiden in de volgende competenties:
  • Basale didactische competenties:
   leerkrachten geven goed les, leggen moeilijke stof goed uit, 
   gaan na of leerlingen de lesstof hebben begrepen, bespreken
   fouten bij gemaakte toetsen.
  • Competentie ‘uitdagend onderwijs’:
   de lessen zijn boeiend, met vragen waarover je moet nadenken,
   leerlingen mogen zelf initiatief nemen, zelf taken kiezen, 
   moeilijkere opdrachten voor de snelle en slimme leerlingen.
  • Competentie ‘klassenmanagement’: 
   geen tijdverlies tijdens de lessen, leerlingen krijgen snel hulp 
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   van de leerkracht/ hoeven niet lang te wachten bij een 
   hulpvraag (organisatorische competentie). 
  • Competenties ‘eigentijds leren’: 
   * leerkrachten geven onderwijs op maat: op eigen niveau en in 
     eigen tempo, met differentiatie in de instructie en verwerking 
     van de leerstof.
   * leerkrachten bevorderen de zelfstandigheid van leerlingen: 
     werken met een takenkaart, uitgestelde aandacht en
     ’leren leren’.
   * leerkrachten kunnen omgaan met coöperatief leren: 
     leerlingen mogen elkaar helpen, in groepjes samenwerken.

  RA: het oordeel van leerlingen over de Reikwijdte van 
  het Aanbod in de klas
  werken aan werkstukken, het houden van spreekbeurten en 
  boekbesprekingen, geregeld werken aan de computer, aandacht 
  voor techniek, drama, vieringen en optredens, een excursie of 
  uitstapje, bezoek aan musea en theatervoorstellingen.

  KW: het oordeel van leerlingen over enkele Kernwaarden 
  in een rechtstaat 
  De resultaatindicator Burgerschapscompetenties, 
  zoals in paragraaf 4.2 beschreven.
  Burgerschapcompetenties hebben we niet geoperationaliseerd 
  in opvattingen van leerlingen over universele waarden, maar in het 
  door leerlingen waargenomen gedrag bij andere leerlingen 
  op school:
  • Omgaan met verschillen: 
   het gelijkheidsbeginsel; het afwijzen van onverdraagzaamheid 
   en discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, 
   politieke gezindheid, ras en geslacht: bijvoorbeeld: 
   verdraagzaamheid t.a.v. homo’s (seksuele geaardheid), Joden, 
   andersdenkenden en ongelovigen (religie); gelijke behandeling 
   jongens en meisjes.
  • Maatschappelijk verantwoord handelen:
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   bijvoorbeeld: sorry kunnen zeggen als je verkeerd hebt 
   gehandeld; iets voor een ander over hebben.
  • Democratisch handelen: 
   bijvoorbeeld: vrijheid van meningsuiting; luisteren naar stand-
   punten van anderen.
  • Omgaan met conflicten: 
   bijvoorbeeld problemen oplossen met praten in plaats van met
   agressief gedrag of geweld.

  AB: de mate waarin de school aandacht besteedt 
  aan Actief Burgerschap
  • De school is betrokken op de omgeving:  
   de school staat niet met de rug naar de samenleving: 
   contacten met leerlingen van andere scholen in de buurt; 
   de school doet mee aan activiteiten in de wijk of dorp; 
   de school doet mee aan sporttoernooien, voorleeswedstrijden
   en dergelijke;
  • Maatschappelijke oriëntatie op school: 
   de school heeft regelmatig (3e wereld)projecten over andere 
   culturen en volken;
  • Maatschappelijke oriëntatie in de lessen: 
   alle godsdiensten (protestantisme, katholicisme, islam, 
   hindoeïsme, boeddhisme) worden behandeld; 
   bezoek aan gebedshuizen van verschillende godsdiensten; 
   bezoek aan de rechtbank, gemeentehuis of De Tweede Kamer; 
   aandacht voor de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag; 
   behandeling jodenvervolging in de 2e wereldoorlog (holocaust/ 
   Anne Frank); leerlingen praten geregeld over problemen in de 
   wereld (journaal, krant, aandacht voor verkiezingen en dergelijke). 

  V: het Voorzieningenniveau van de school
  • het oordeel van leerlingen over materiële voorzieningen op 
   school zoals moderne computers, de hygiëne, de leesboeken, 
   de inrichting van de klaslokalen en de speelvoorzieningen op 
   het schoolplein.
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 3. Tenslotte een vragenlijst voor leerkrachten (niet in te vullen door 
  directieleden) en eventueel voor zorgfunctionarissen, die 
  anoniem wordt ingevuld. In de praktijk is gebleken dat het handig is
  om na een teamvergadering 5 á 10 minuten in te ruimen voor het 
  invullen van de vragenlijst, zodat de anonimiteit voldoende wordt 
  gegarandeerd.
  
Deze vragenlijst heeft betrekking de volgende kwaliteitsaspecten:

  SK: de mate waarin leerkrachten het schoolklimaat 
  als gunstig ervaren
  Onderscheiden naar:
  • Werksfeer:
   leerkrachten voelen zich thuis op deze school, in een  
   aangename en stimulerende werkomgeving;
  • Communicatie: 
   de communicatie met collega’s is goed; 
   de directie neemt de leraren serieus en toont waardering voor 
   het werk van het personeel.

  SV: de sociale veiligheid voor leerkrachten
  in welke mate zijn leerkrachten ooit bedreigd door ouders en/of 
	 	 leerlingen	of	uitgescholden	(eventueel	via	sms,	email)?	De	sociale
  veiligheid wordt ook beïnvloed door fysiek geweld, seksuele
  intimidatie, discriminatie of racisme.

  PH: het oordeel van leerkrachten over hun eigen 
  Pedagogisch Handelen
  zie eerder genoemde competenties

  DH: het oordeel van leerkrachten over hun eigen 
  Didactisch Handelen
  zie eerder genoemde competenties
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   PA: de mate waarin de school zich profileert 
  op onderdelen van het leerstofaanbod
  Profilering/ sterke aandacht op school voor: 
  •  computeronderwijs;
  •   drama, vieringen en optredens;
  •  kunstzinnige vorming;
  •  techniek en expressie;
  •  wereldoriënterend onderwijs;
  •  sociale vaardigheden;
  •  leesplezier, woordenschat of NT2.

  LZ: het oordeel van leerkrachten over de Leerlingenzorg
  Onderscheiden naar:
  • Randvoorwaarden leerlingenzorg:  
   voldoende faciliteiten (omvang fte interne begeleider, rt), 
   organisatie van de leerlingenzorg (toetsafnames, leerlingen-
   besprekingen e.d.), hulp van de IB-er bij aanvullend 
   diagnostisch onderzoek en samenstelling van handelings-
   plannen (groepsplannen).
  • Uitvoering leerlingenzorg: 
   leraren ervaren weinig problemen bij de uitvoering van de extra
   hulp in de klas (organisatie, tijd, materialen e.d.), de extra hulp
   is volgens hen effectief.

  KZ: het oordeel van leerkrachten over de Kwaliteitszorg
  De kwaliteitszorg is planmatig van opzet (plan, do, check, act, 
  volgens de Deming-circle). 
  • Plan:  
   de directie geeft de nodige sturing bij de aanpak van 
   verbetermaatregelen; 
  • Do:  
   het gezamenlijk aanpakken van verbeteringen verloopt goed; 
   qua opvattingen over onderwijs zitten de leraren op één lijn;
   het interne overleg is effectief;
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  • Check:  
   evaluatie van de voortgang;
  • Act: 
   bijstellen van het verbetertraject; borging van afspraken.

  L: het oordeel van leerkrachten over het Leiderschap op school
  Onderscheiden naar:
  • Competentie ‘communicatief leiderschap’: 
   neemt leerkrachten serieus, heeft een communicatieve 
   leiderschapstijl, weet een vertrouwensrelatie op te bouwen, 
   is in staat het schoolteam te enthousiasmeren en te inspireren;
  • Competentie ‘taakgericht leiderschap’: 
   daadkracht, besluitvaardig en een actiegerichte leiderschapstijl;
  • Schoolcultuur: 
   kenmerkend voor de leiding is het bevorderen van een plan-
   matig kwaliteitsbeleid; van opbrengstgericht werken; 
   is erop gericht de dingen steeds beter te doen; 
   er wordt sterk geïnvesteerd in de kwaliteit van leerkrachten.

  V: het oordeel van leerkrachten over bepaalde aspecten 
  van het Voorzieningenniveau
  het oordeel van leerkrachten over materiële voorzieningen op 
  school zoals bibliotheek, ruimten voor vieringen, zelfstandig 
  werken en het personeel, moderne computers, de hygiëne en de 
	 	 beschikbare	financiële	middelen.

De beide vragenlijsten voor leerlingen en leerkrachten zijn eerder 
ontwikkeld en psychometrisch getoetst (p-waarden; betrouwbaarheid) in 
het kader van onderzoek in het basisonderwijs (Smits, 2009). 
We vermelden hier de Cronbach alpha’s.
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Tabel	6.1.	Cronbach’s	alphacoëfficiënten	van	de	vragenlijst	leraren	en	de	
vragenlijst leerlingen

Vragenlijst leraren alpha Vragenlijst Leerlingen alpha

Schoolklimaat .75 X X
Sociale veiligheid .80 Sociale veiligheid .60
Pedagogisch handelen .65 Pedagogisch handelen .68
Didactisch handelen .80 Didactisch handelen .69
Profilering	leerstofaanbod .75 Reikwijdte aanbod .63
Leerlingenzorg .68 X X
Kwaliteitszorg .79 X X
Leiderschap .89 X X
X X Kernwaarden .68
X X Actief burgerschap .68
Voorzieningenniveau .72 Voorzieningenniveau .72

NB: In bovenstaande tabel zijn alle schalen vermeld met alpha
coëfficiënten.	Er	is	ook	een	inputfactor	(Voorzieningenniveau)	en	een	
resultaatindicator (Kernwaarden) opgenomen. Deze zijn in de betreffende 
paragraaf beschreven.
Idealiter	zouden	deze	alphacoëfficiënten	boven	de	.80	moeten	liggen.	
Wij hebben echter de inhoudsvaliditeit van de schalen zwaarder laten 
wegen dan de interne consistentie. Bij complexe begrippen is de gewenste 
minimale alpha .60 (Basisboek statistiek met SPSS, 2007) en daarmee 
aanvaardbaar.

6.5. De normering
De resultaten van het onderzoek werden aan elke school terug gerap-
porteerd. Het vermelden van vaardigheidsscores, stanines en vragenlijst-
uitslagen krijgt pas betekenis als ze in verband worden gebracht met de 
resultaten van andere scholen. Een landelijke normering voor het SBO is 
op dit moment niet beschikbaar. Vandaar dat onder de beoordelingssyste-
matiek een duidelijke rationale ligt.
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Waardering van cognitieve resultaten
Wanneer scholen een (al dan niet gecompenseerd) eindniveau behalen 
dat overeenkomt met het ontwikkelingsperspectief is het oordeel 
‘voldoende’ gerechtvaardigd. 
Met vaardigheidsscores kan de leerwinst worden bepaald. 
Voor de toegevoegde waarde geldt een optimale leerwinst tussen 
aanvangsniveau en eindniveau als uitgangspunt. Met een dergelijk 
resultaat is het oordeel ‘voldoende’ gerechtvaardigd. 
Alle waarderingen boven of onder de caesuur zijn relatief, zolang er geen 
landelijke normeringen beschikbaar zijn. 
Het aanvangsniveau is niet dankzij de scholen tot stand gekomen en krijgt 
dus geen waardering. 

Tabel 6.2. Waardering eindresultaat en toegevoegde waarde

Aanvangsniveau Geen waardering

Eindresultaat > +0.75 jaar voorsprong
van +0.50 tot +0.74 jaar voorsprong
van +0.25 tot +0.49 jaar voorsprong
van +0.00 tot +0.24 jaar voorsprong
van -0.01 tot -0.24 jaar leerachterstand
van -0.25 tot -0.49 jaar leerachterstand
> -0.50 jaar leerachterstand

Zeer goed
Goed
Ruim voldoende
Voldoende
Matig
Onvoldoende
Zwak

Toegevoegde 
waarde/ 
extra leerwinst

> +0.75 jaar extra leerwinst
van +0.50 tot +0.74 jaar extra leerwinst
van +0.25 tot +0.49 jaar extra leerwinst
van +0.00 tot +0.24 jaar extra leerwinst
van -0.01 tot -0.24 jaar achterbl. leerwinst
van -0.25 tot -0.49 jaar achterbl. leerwinst
> -0.50 jaar achterblijvende leerwinst

Zeer goed
Goed
Ruim voldoende
Voldoende
Matig
Onvoldoende
Zwak

De resultaatindicatoren ‘Eindniveau’ en ‘Toegevoegde waarde’ 
(extra leerwinst) voor de vier kernvakken vormen tevens een indicatie voor 
de	definitie	cognitief sterke en zwakke SBO-school.
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Totaal cognitief resultaat: 
de kwaliteit van de leeropbrengsten bij individuele schoolverlaters is te 
bepalen door bij elke schoolverlater voor elk van de vier vakken Rekenen/
wiskunde, Spelling, Begrijpend Lezen en Technisch Lezen vast te stellen 
of het SBO een resultaat heeft behaald, dat ertoe doet:
 1. een gelijk/ hoger eindniveau dan gewenst (ontwikkelings-
  perspectief)/ ambitieniveau óf
 2. een gelijk/ hoger eindniveau dan het aanvangsniveau 
  (toegevoegde waarde) óf 
 3. beide.
Per vak en voor de vier vakken gemiddeld is aldus te berekenen bij welk 
percentage schoolverlaters de SBO-school succesvol is geweest.
Nu we een representatieve steekproef hebben van de SBO-scholen in 
Noord-Brabant is de caesuur voor een voldoende waardering gelegd bij 
60 %. Met andere woorden: een SBO-school moet bij tenminste 60 % van 
de schoolverlaters succesvol zijn geweest voor de vier kernvakken om een 
voldoende waardering te krijgen.
Alle waarderingen zijn overigens relatief, zolang er geen landelijke norme-
ringen beschikbaar zijn.

Totaal cognitief resultaat: een SBO-school is succesvol met betrekking tot 
de leerresultaten bij de schoolverlaters:

Tabel 6.3. Waardering cognitief totaal resultaat

Percentage 
schoolverlaters

90 - 100% succesvol
80 - 89%
70 - 79%
60 - 69%
50 - 59%
40 - 49%
< 40%

Zeer goed
Goed
Ruim voldoende
Voldoende
Matig
Onvoldoende
Zwak

Deze	percentages	vormen	een	indicatie	voor	de	definitie	cognitief	sterke	
en zwakke SBO-school.
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Waardering van affectieve onderwijsresultaten
De affectieve onderwijsresultaten zijn gemeten met de SVL/SAQI. 
De scores worden uitgedrukt in stanines (standaardscores in ‘nine’ 
eenheden). Volgens de handleiding van de SVL/SAQI ligt het gemiddelde 
in het basisonderwijs op 5.1. Voor het SBO zijn geen landelijke normen 
beschikbaar. Omdat de SVL/ SAQI in dit onderzoek bij een representatieve 
steekproef in Noord-Brabant onder SBO-schoolverlaters is afgenomen, 
vormen de resultaten een voldoende basis voor een aangepaste 
normering:

Tabel 6.4. Waardering affectieve onderwijsresultaten

Stanines op de SVL / SAQI > 5.9
5.5 - 5.9
5.0 - 5.4
4.5 - 4.9
4.0 - 4.4
3.5 - 4.0
< 3.5

Zeer goed
Goed
Ruim voldoende
Voldoende
Matig
Onvoldoende
Zwak

Correcties SVL /SAQI bij een SW-score    1 - 2
   8 - 9

+ 1 stanine
 - 1 stanine

Waardering van schoolkenmerken
In de vragenlijsten voor leerkrachten en leerlingen geven de respondenten 
een oordeel over diverse kwaliteitsaspecten van het onderwijs en 
de school.
Elke vraag heeft drie antwoordalternatieven: 
gunstig, twijfelachtig en ongunstig. 
De antwoordalternatieven zijn zodanig samengesteld dat het tussen-
liggende antwoord niet ‘neutraal’, maar ‘twijfelachtig’ is. 
Er is dan ook daadwerkelijk wat aan de hand.



79

Bijvoorbeeld: Op onze school worden leerlingen gepest 
        3: (bijna) nooit
        2: vrij vaak
        1: heel vaak.

Met de toekenning van scores 3, 2 en 1 is de maximum score 3.00 en de 
minimum score 1.00. Een voldoende oordeel is gerechtvaardigd als 50 % 
van de respondenten een gunstig antwoord (3) heeft gegeven i.c. 2.50.

Tabel 6.5. Waardering schoolkenmerken

Scores: 3 = gunstig
             2 = twijfelachtig
             1 = ongunstig

gem. score   > 2.90
                     > 2.75
                     > 2.65
                     > 2.50
                     > 2.00
                     < 2.00
                     < 1.50

Zeer goed
Goed
Ruim voldoende
Voldoende
Matig
Onvoldoende
Zwak

 
Waardering van attractief onderwijs
In de vragenlijsten voor leerlingen en leerkrachten wordt het algemeen 
welbevinden van leerlingen en leerkrachten gewaardeerd in de vorm van 
een overall-oordeel, een schoolcijfer. Het geheel is meer dan de som der 
delen. De ervaring wijst uit dat leerlingen in het algemeen veel gunstiger 
oordelen dan volwassenen. Vandaar dat bij leerlingen de caesuur voor 
een voldoende oordeel hoger ligt. Bij leerlingen ligt de caesuur op een 
gemiddelde van 7.0, bij leerkrachten op 6.5. Als veel leerlingen een 
oordeel 6 of lager geven vormt dat een aanwijzing dat de aantrekkelijk-
heid van het onderwijs volgens hen bedenkelijk is. Bij de oordelen van 
leerkrachten wordt gerefereerd aan de schoolcijfers die we kennen van 
andere beroepsgroepen.
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Tabel 6.6. Waardering attractief onderwijs

Schaal van 1 tot 10 Leerlingen Leerkrachten 

> 8.5
> 8.0
> 7.5
> 7.0
> 6.5
< 6.5
< 6.0
< 5.5

Zeer goed
Goed
Ruim voldoende
Voldoende
Matig
Onvoldoende
Zwak

Zeer goed
Goed
Ruim voldoende
Voldoende
Matig
Onvoldoende
Zwak

 



81

7 Onderzoeksresultaten 
 op leerlingniveau

Dit hoofdstuk omvat allereerst een beschrijvend onderzoek met leerling-
kenmerken, omgevingskenmerken en resultaatindicatoren van de 
992 SBO-schoolverlaters van in totaal 28 SBO-scholen in Noord-Brabant. 
Met een deelnamepercentage van 85 % van de 33 SBO-scholen in 
Noord-Brabant zijn de bevindingen in ruime mate representatief voor het 
speciaal basisonderwijs in deze provincie.

In paragraaf 7.2 komen de onderzoeksvragen op leerlingniveau 
aan de orde.

7.1. Beschrijvend onderzoek met kenmerken van SBO-schoolverlaters
In onderstaande tabel worden van alle beschikbare variabelen de gemid-
delden of percentages vermeld en waar relevant ook de spreiding.

Leerling- en omgevingskenmerken
Tabel 7.1: Leerling/ persoonlijkheidskenmerken en 
omgevingskenmerken (N = 992)

 Leerlingkenmerken: gemiddelde spreiding

    1.  geslacht  67.0 % jongens 33.0 % meisjes
    2.  inschrijvingsdatum  gem. 3.44 schooljr 0.00 - 7.20 schooljr
    3.  leeftijd waarop leerling SBO verlaat  gem. 12.8 jaar  11.0 - 14.5 jaar
    4.  verblijfsduur in het SBO  gem. 3.13 jaar  0.30 - 5.50 jaar
    5.  gem. totaal IQ  gem. 83.1  53 - 134
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    Leerlingkenmerken: gemiddelde spreiding  
    6. gem. verbaal IQ gem. 84.9  55 - 129
    7.  gem. performaal IQ gem. 84.7  55 – 139
    8. % met een IQ gelijk aan of > 100   7.9 %
    9. % aandachtstoornis (ADHD e.d.) 26.7 % 
  10. % agressief gedrag (ODD e.d.)   1.8 % 
  11.  % autisme (PDD-NOS e.d.) 14.2 % 
  12. % dyslexie 26.4 % 
  13. % sociaal-emotionele problematiek 17.7 % 
  14. % geen diagnose 39.7 %

			persoonlijkheidskenmerken	(SAQI):	 gem.
    1. leertaakgerichtheid (LG) 5.11
    2. concentratie klas (CK) 4.69
    3. huiswerk attitude (HA) 4.82
    4. uitdrukkingsvaardigheid (UV) 4.22
    5. zelfvertrouwen bij proefwerken (ZP) 4.61
    6. sociale vaardigheid (SV) 4.62
    7. sociale wenselijkheid (SW) 5.97
    8. actief pesten (PA) 4.62
    9. gepest worden (GW) 4.60
  10. Werkhouding (WH) 4.87
  11. Sociaal Gedrag (SA) 4.31
  12. Zelfconcept (ZELF) 4.48
  13. SAQI TOTAAL 4.55  

   Omgevingskenmerken:
    1. % van allochtone herkomst 21.9 % 
    2. uit Marokko 21.0 %
    3. uit Turkije 13.8. %
    4. uit Suriname/ De Antillen 14.4 %
    5. uit Europa 17.4 %
    6. uit Afrika 12.8 %
    7. uit Midden en Zuid Amerika   2.1 %
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   8. uit Noord Amerika   0.6 %
   9. uit Azië 17.4 %
  10. thuistaal: alleen eigen taal 28.9 % 
                alleen Nederlands 40.5 % 
                2-talig 30.6 %

Leeswijzer: de gegevens uit de tabel met de SAQI verzameld hebben een 
gemiddelde van 4.55 en een spreiding tussen 1 – 9 (stanine: standaard-
score in ‘nine’ eenheden).

SBO-schoolverlaters zijn voor tweederde jongens en ruim 20 % is van 
allochtone herkomst (vader en/of moeder komen oorspronkelijk uit het 
buitenland). Er is geen land van herkomst sterk dominant. Opmerkelijk is 
dat slechts 29 % van de leerlingen van allochtone herkomst thuis geen 
Nederlands spreekt. In het basisonderwijs hebben we veel hogere 
percentages aangetroffen (Smits, 2010). Gemiddeld schrijven de leerlingen 
in voor het SBO ongeveer halverwege groep 4 basisonderwijs. 
De spreiding is enorm, van begin kleuterperiode tot nagenoeg eind 
basisonderwijs. 
Ze blijven gemiddeld ruim 3 jaar in het SBO. De leerlingen verlaten de 
school gemiddeld op bijna dertienjarige leeftijd. De spreiding is groot. Het 
intelligentieniveau van de schoolverlaters is gemiddeld 83, eveneens met 
een grote spreiding. Ongeveer 8 % van de schoolverlaters heeft een totaal 
IQ dat 100 of hoger is. Voor ongeveer 40 % van de schoolverlaters heeft 
een	SBO-school	geen	specifieke	diagnose	vastgesteld.	
Onder de diagnoses wordt het meest melding gemaakt van aandacht- 
stoornissen en dyslexie. Soms hebben kinderen twee of meer diagnoses.
SBO-leerlingen scoren op de SAQI ongeveer een halve stanine lager 
dan basisschoolleerlingen (gemiddelde basisschool: 5.1; 
gemiddelde SBO: 4.55). 
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Cognitieve resultaten: leerrendement van schoolverlaters 
gedurende SBO-schoolloopbaan
Met de door ons ontwikkelde methode zijn de vaardigheidsscores van alle 
992 schoolverlaters omgezet in een functioneringsniveau bij de start in het 
SBO (met de eerste toetsdatum als startdatum) en bij het verlaten van het 
SBO (het feitelijk behaald eindniveau). Bij schoolverlaters met een 
IQ < 100 zijn het verwachte aanvangsniveau en het ontwikkelings- 
perspectief gecorrigeerd met een x-percentage (zie Bijlage 1). 
In Tabel 7.2 tot en met 7.6 zijn de gemiddelde resultaten van alle school-
verlaters weergegeven voor de verschillende vakken en voor de vier 
vakken samen. Daarbij is berekend in welke mate de feitelijk behaalde 
leerresultaten in overeenstemming zijn met de verwachting. 

Tabel 7.2. Leerrendement bij Rekenen/wiskunde

Feitelijk behaald 
leerrendement

Verwacht
leerrendement

Verschil tussen 
feitelijke en verwacht

vaardigheidscores
gem. verblijfsduur
SBO: 3.41

Feitel.aanv.niv. 3.26
Feitel. eindniv.  5.56
Feitelijk LR        2.30

Gecor. aanv.niv. 3.41
Ontw. persp.       5.71
Verwacht LR       2.30

Achterst. aanv. -0.15
Achterst. eind -0.15
Toegev. w.      +0.00

 
Het feitelijk aanvangsniveau voor Rekenen/wiskunde is gemiddeld 
2 ½ maand in het vierde jaar basisonderwijs (drie volledige schooljaren 
plus 2 ½ maand afgerond). Het feitelijk eindniveau ligt ruim halverwege 
groep 6 basisonderwijs (vijf volledige schooljaren plus 5 ½ maand
afgerond). In bijna 3 ½ jaar (verblijfsduur) is het gemiddelde leerrendement 
2 jaar en 3 maanden. In de kolom ‘verwacht rendement’ zijn het aanvangs-
niveau en het ontwikkelingsperspectief bij alle schoolverlaters gecorrigeerd 
met een x-percentage voor intelligentie (zie paragraaf 3.3). 
Gemiddeld komen de leerlingen voor Rekenen/wiskunde met een lichte 
leerachterstand binnen van 1½ maand. Ze behalen gemiddeld een  
eindniveau dat 1½ maand lager ligt dan men mag verwachten op basis 
van het ontwikkelingsperspectief. Dat is een matig resultaat.
Voor Rekenen/wiskunde hebben de schoolverlaters gemiddeld geen ach-
terblijvende leerwinst, maar ook geen toegevoegde waarde ten opzichte 
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van het aanvangsniveau geleverd. Dat kan beter. Bij Rekenen/wiskunde 
is de aanvankelijke leerachterstand gelijk gebleven. Gemiddeld over alle 
schoolverlaters heeft het SBO-onderwijs geen extra bijdrage geleverd aan 
het rekenniveau.

Tabel 7.3. Leerrendement bij Spelling 
Feitelijk behaald 
leerrendement

Verwacht
leerrendement

Verschil tussen 
feitelijke en verwacht

vaardigheidscores
gem. verblijfsduur
SBO: 3.35

Feitel.aanv.niv. 3.27
Feitel. eindniv. 5.20
Feitelijk LR      1.93

Gecor. aanv.niv. 3.47
Ontw. persp.      5.71
Verwacht LR      2.24

Achterst. aanv. -0.20
Achterst. eind -0.51
Achterbl. LW    -0.31

Het feitelijk aanvangsniveau voor Spelling is gemiddeld 2 ½ maand in 
het vierde jaar basisonderwijs (drie volledige schooljaren plus 2 ½ maand 
afgerond). Het feitelijk eindniveau ligt op 2 maanden in groep 6 basis-
onderwijs (vijf volledige schooljaren plus 2 maanden). In bijna 3 ½ jaar 
(verblijfsduur) is het gemiddelde leerrendement bijna 2 jaar. In de kolom 
‘verwacht rendement’ zijn het aanvangsniveau en het ontwikkelings-
perspectief bij alle schoolverlaters gecorrigeerd met een x-percentage 
voor intelligentie (zie paragraaf 3.3). 
Gemiddeld komen de leerlingen voor Spelling met een lichte leerachter-
stand binnen van 2 maanden. De schoolverlaters hebben gemiddeld voor 
Spelling een eindniveau dat 5 maanden lager ligt dan men mag verwachten 
op basis van het ontwikkelingsperspectief. Dat is een onvoldoende 
resultaat. Voor Spelling hebben de schoolverlaters gemiddeld geen 
toegevoegde waarde en een achterblijvende leerwinst van ruim 
3 maanden ten opzichte van het aanvangsniveau geleverd. 
De aanvankelijke achterstand is verder opgelopen. 
Bij Spelling scoort het SBO op beide resultaatindicatoren negatief.
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Tabel 7.4. Leerrendement bij Begrijpend Lezen

Feitelijk behaald 
leerrendement

Verwacht
leerrendement

Verschil tussen 
feitelijke en verwacht

vaardigheidscores
gem. verblijfsduur
SBO: 2.80

Feitel.aanv.niv. 3.30
Feitel. eindniv. 5.61
Feitelijk LR       2.31

Gecor. aanv.niv. 3.80
Ontw. persp.       5.71
Verwacht LR       1.91

Achterst. aanv. -0.50
Achterst. eind -0.10
Toegev. w.      +0.40

Het feitelijk aanvangsniveau voor Begrijpend Lezen is gemiddeld 3 
maanden in het vierde jaar basisonderwijs (drie volledige schooljaren plus 
3 maanden). Het feitelijk eindniveau ligt op 6 maanden in groep 6 basis-
onderwijs (vijf volledige schooljaren plus 6 maanden afgerond). In bijna 3 
jaar (verblijfsduur) is het gemiddelde leerrendement 2 jaar en 3 maanden. 
In de kolom ‘verwacht rendement’ zijn het aanvangsniveau en het ontwik-
kelingsperspectief bij alle schoolverlaters gecorrigeerd met een x-percen-
tage voor intelligentie (zie paragraaf 3.3). 
Gemiddeld komen de leerlingen voor Begrijpend Lezen binnen met een 
behoorlijke leerachterstand van 5 maanden. De schoolverlaters hebben 
gemiddeld voor Begrijpend Lezen een eindniveau dat ongeveer 1 maand 
lager ligt dan men mag verwachten op basis van het ontwikkelingsper-
spectief. Dat is een matig resultaat. Voor Begrijpend Lezen hebben de 
schoolverlaters gemiddeld toegevoegde waarde (4 maanden meer leer-
rendement dan verwacht) ten opzichte van het aanvangsniveau geleverd. 
Dat is op zich gunstig, maar vraagt gelet op het eindniveau, nog enige 
extra inspanning. De aanvankelijke achterstand is grotendeels ingelopen. 

Tabel 7.5. Leerrendement bij Technisch Lezen (DMT, kaart 3)

Feitelijk behaald 
leerrendement

Verwacht
leerrendement

Verschil tussen 
feitelijke en verwacht

vaardigheidscores
gem. verblijfsduur
SBO: 3.06

Feitel.aanv.niv. 3.49
Feitel. eindniv.  5.73
Feitelijk LR       2.24

Verw. aanv.niv.  4.60
Ontw. persp.     6.00
Verwacht LR     1.40

Achterst. aanv. -1.11
Achterst. eind -0.27
Toegev. w.      +0.84
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Opmerking vooraf: Volgens Kees Vernooy (2010) vertoont Technisch 
Lezen niet of nauwelijks verband tussen intelligentieniveau en leesresultaat. 
Vandaar dat bij Technisch Lezen geen correctie heeft plaatsgevonden 
op het aanvangsniveau en op het ontwikkelingsperspectief. 
Het AVI-9 niveau komt overeen met E6: 6.00 (DLE: 40). Er is dus sprake 
van een absolute norm.

Het feitelijk aanvangsniveau voor Technisch Lezen is gemiddeld 5 maanden
in het vierde jaar basisonderwijs (drie volledige schooljaren plus 5 maanden 
afgerond). Het feitelijk eindniveau ligt op ongeveer 7 ½ maand in groep 6 
basisonderwijs (vijf volledige schooljaren plus 7 ½ maand afgerond). 
In ruim 3 jaar (verblijfsduur) is het gemiddelde leerrendement 2 jaar en 
2 ½ maand.
Gemiddeld hebben de leerlingen voor Technisch Lezen bij aanvang 
een zeer grote leesachterstand van 11 maanden (ruim een schooljaar). 
De schoolverlaters hebben gemiddeld voor Technisch Lezen een eind-
niveau dat ongeveer 2 ½ maand lager ligt dan men mag verwachten op 
basis van het ontwikkelingsperspectief. Dat is te weinig.
Voor Technisch Lezen hebben de schoolverlaters gemiddeld wel een sterke 
toegevoegde waarde ten opzichte van het aanvangsniveau geleverd van 
liefst 8 ½ maand. De oorspronkelijk zeer grote achterstand is voor drie-
kwart ingelopen. 

Tabel 7.6. Leerrendement bij de vier kernvakken gemiddeld

Feitelijk behaald 
leerrendement

Verwacht
leerrendement

Verschil tussen 
feitelijke en verwacht

vaardigheidscores
gem. verblijfsduur
SBO: 3.13

Feitel.aanv.niv. 3.37
Feitel. eindniv. 5.52
Feitelijk LR       2.15

Gecor. aanv.niv. 3.82
Ontw. persp.       5.78
Verwacht LR       1.95

Achterst. aanv. -0.46
Achterst. eind -0.26
Toegev. w.      +0.20

Gemiddeld komen de leerlingen voor de vier kernvakken tezamen binnen 
met een behoorlijke leerachterstand van ongeveer 4 ½ maand. De school-
verlaters hebben gemiddeld een eindniveau dat ruim 2 ½ maand lager ligt 
dan men mag verwachten op basis van het ontwikkelingsperspectief
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(feitelijk eindniveau: 5.52 minus ontwikkelingsperspectief: 5.78 = - 0.26). 
Het SBO heeft echter toegevoegde waarde (2 maanden meer leerrende-
ment dan verwacht) ten opzichte van het aanvangsniveau geleverd 
(achterstand aanvang: - .046 minus achterstand eind: - 0.26 = + 0.20). 
Dat is op zich gunstig, maar vraagt gelet op het te lage eindniveau, nog 
om een extra inspanning. De aanvankelijke achterstand is voor een deel 
ingelopen. 

Samengevat: 
Leerlingen komen het SBO binnen met een lichte leerachterstand van 
1 ½ tot 2 maanden voor respectievelijk Spelling en Rekenen/wiskunde. 
De aanvankelijke achterstand bij Begrijpend Lezen bedraagt 5 maanden 
en voor Technisch Lezen liefst 11 maanden.
Het feitelijk behaalde eindniveau na gemiddeld 3 jaar SBO-onderwijs ligt 
overigens het hoogst bij Technisch Lezen (7 ½ maand in het zesde leer-
jaar basisonderwijs), direct gevolgd door Begrijpend Lezen en Rekenen/
wiskunde met respectievelijk 6 en 5 ½ maanden in het zesde leerjaar 
basisonderwijs. Het eindniveau voor Spelling blijft daarbij relatief ver 
achter (2 maanden in het zesde leerjaar basisonderwijs).
Bij geen van de vakken wordt gemiddeld het beoogde ontwikkelingsper-
spectief (het gewenste eindniveau/ ambitieniveau) gehaald. 
Het eindniveau voor Begrijpend Lezen benadert het ontwikkelingspers-
pectief het meest (1 maand verschil), voor Rekenen/wiskunde 1 ½ maand 
te laag, voor Technisch Lezen 2 ½ maand en voor Spelling 5 maanden 
te laag. 
Het effect van het SBO komt vooral tot uiting bij de vakken Technisch 
Lezen en Begrijpend Lezen met een toegevoegde waarde van respec-
tievelijk 8 ½ en 4 maanden extra leerwinst. Bij Rekenen/wiskunde blijft 
de aanvankelijke leerachterstand van 1 ½ maand bestaan, terwijl die bij 
Spelling verder oploopt met 3 maanden.
Het overall-beeld is dat leerlingen in het SBO starten met gemiddeld een 
behoorlijke leerachterstand van gemiddeld 4 ½ maand. Deze achterstand 
wordt met 2 maanden ingelopen, maar het gemiddelde eindniveau blijft 
nog ruim 2 ½ maand te laag.
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De mate waarin schoolverlaters een leerresultaat behalen, 
dat ertoe doet
De kwaliteit van de leeropbrengsten bij individuele schoolverlaters is te 
bepalen door bij elke schoolverlater voor elk van de vier vakken 
Rekenen/wiskunde, Spelling, Begrijpend Lezen en Technisch Lezen 
vast te stellen of de schoolverlaters in het SBO een leerresultaat hebben 
behaald, dat ertoe doet:

 1. Een hoog Ambitieniveau: een gelijk/ hoger eindniveau dan 
  gewenst (ontwikkelingsperspectief) óf
 2. Toegevoegde waarde: een gelijk/ hoger eindniveau dan het 
  aanvangsniveau óf 
 3. Het totaal resultaat: of een gunstig eindniveau of toegevoegde 
  waarde of beide.

Per vak en voor de vier vakken samen is aldus te berekenen bij welk per-
centage schoolverlaters het SBO succesvol is geweest. In feite zijn in deze 
resultaatindicator (het totaal resultaat) beide eerder genoemde indicatoren 
‘gewenst eindniveau/ ambitieniveau’ en ‘toegevoegde waarde’ samen-
gevoegd.

Per leerstofdomein en voor de vier vakken samen
In Tabel 7.7. is per leerstofdomein onderscheid gemaakt tussen de drie 
succesfactoren: alleen een gunstig eindniveau, alleen toegevoegde waarde, 
beide (eindniveau en toegevoegde waarde ) succesvol. De percentages 
van deze drie succesfactoren opgeteld leiden tot het vetgedrukte totaal-
resultaat.Tussen haakjes staan de percentages schoolverlaters op een 
totaal van 992 leerlingen, die een gunstig eindniveau dan wel toegevoeg-
de waarde hebben. Bijvoorbeeld Rekenen/wiskunde: gunstig eindniveau is 
de resultante van ‘alleen gunstig eindniveau’ (8.8 %) en ‘beide succesvol’ 
(34.2 %) met een totaal van 43.0 %. Toegevoegde waarde is de resultante 
van ‘alleen toegevoegde waarde’ (16.4 %) en ‘beide succesvol’ (34.2 %) 
met een totaal van 50.6 %
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Tabel 7.7. Cognitieve succesfactoren per leerstofdomein en voor de vier 
vakken samen

  totaal % 
leerstofdomeinen % succesvol waardering

rekenen/wiskunde  59.4 % matig
alleen gunstig eindniveau 08.8 %
alleen toegevoegde waarde 16.4 %
beide succesvol 34.2 %
niet succesvol 40.6 %
(gunstig eindniveau: 43.0 %)
(toegevoegde waarde: 50.6 %)

spelling  47.4 % onvoldoende
alleen gunstig eindniveau 08.8 %
alleen toegevoegde waarde 13.4 %
beide succesvol 25.2 %
niet succesvol 52.6 %
(gunstig eindniveau: 34.0 %)
(toegevoegde waarde: 38.6 %)

begrijpend lezen  70.7 % ruim voldoende
alleen gunstig eindniveau 16.9 %
alleen toegevoegde waarde 14.3 %
beide succesvol 39.5 %
niet succesvol 29.3 %
(gunstig eindniveau: 56.4 %)
(toegevoegde waarde: 53.8 %)

technisch lezen  69.6 % voldoende
alleen gunstig eindniveau 00.0 %
alleen toegevoegde waarde 31.6 %
beide succesvol 38.0 %
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niet succesvol 30.4 %
(gunstig eindniveau: 38.0 %)
(toegevoegde waarde: 69.6 %)

overall - beeld  61.8 % voldoende
alleen gunstig eindniveau 08.6 %
alleen toegevoegde waarde 19.0 %
beide succesvol 34.2 %
niet succesvol 38.2 %
(gunstig eindniveau gemiddeld: 43.9 %)
(toegevoegde waarde gemiddeld: 53.2 %)

Van het totaal aantal schoolverlaters is gemiddeld 43.9 % in staat een 
gunstig eindniveau te behalen, dat wil zeggen: een eindniveau dat tenminste 
in overeenstemming is met een realistisch, maar voldoende ambitieus 
ontwikkelingsperspectief. Voor de vier vakken zijn er verschillen. 
Een gunstig eindniveau behaalt 56.4 % van de schoolverlaters bij 
Begrijpend Lezen, 43 % bij Rekenen/wiskunde, 38 % bij Technisch Lezen 
en 34 % bij Spelling. Dat betekent dat ca. 44 % van de schoolverlaters 
geen aanvaardbaar eindniveau heeft voor Begrijpend Lezen en 57 % 
niet voor Rekenen/ wiskunde en dat ruim 60 % van de kinderen het SBO 
verlaat met een onvoldoende leesniveau. Bij Spelling ligt het percentage 
schoolverlaters met een te laag eindniveau zelfs op 66 %.
Voor gemiddeld 53.2 % van de schoolverlaters heeft het SBO toegevoegde 
waarde gehad met een hogere leerwinst dan verwacht. Voor de vier vakken 
zijn	er	verschillen.	Het	meeste	profijt	van	het	SBO	hebben	schoolverlaters	
bij Technisch Lezen (69.6 %), gevolgd door Begrijpend Lezen (53.8 %) 
en Rekenen/wiskunde (50.6 %) en Spelling (38.6 %) als hekkensluiter.
Voor gemiddeld 34.2 % van de schoolverlaters heeft het SBO het zeer 
goed gedaan (zowel een gunstig eindniveau als toegevoegde waarde). 
Per leerstofdomein liggen de percentages achtereenvolgens: 
bij Begrijpend Lezen: 39.5 %; Technisch Lezen: 38.0 %; 
Rekenen/wiskunde: 34.2 % en Spelling: 25.2 %.
Het overall-beeld is dat voor de vier vakken samen geldt dat 61.8 % 
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van de schoolverlaters op een of meer van de drie resultaatindicatoren 
succesvol is geweest, namelijk een gewenst eindniveau/ambitieniveau of 
toegevoegde waarde of beide. Het meeste succes boeken schoolverlaters 
bij het vak Begrijpend Lezen (70.7 %), gevolgd door Technisch Lezen 
(69.6 %) , Rekenen/wiskunde (59.4 %) en Spelling (47.4 %).
Deze bevindingen impliceren tegelijkertijd dat het SBO-onderwijs bij 
Spelling voor ruim de helft van de schoolverlaters (52.6 %) geen nut heeft 
gehad. Bij Rekenen/wiskunde ligt dat percentage op 40.6 % en bij 
Technisch Lezen en Begrijpend Lezen rond de dertig procent 
(respectievelijk 30.4 % en 29.3 %).

Per schoolverlater
Niet alleen per leerstofdomein, maar ook per schoolverlater kan worden 
bepaald in welke mate het SBO succesvol is geweest. Zodra een school-
verlater voor bijvoorbeeld Rekenen/wiskunde zowel een gunstig eindniveau 
als toegevoegde waarde heeft krijgt hij 2 punten. Heeft hij alleen een 
gunstig eindniveau of alleen toegevoegde waarde dan krijgt hij 1 punt. 
Bij geen succesvol resultaat krijgt hij 0 punten. Voor de vier kernvakken 
samen kan elke schoolverlater maximaal 8 punten behalen. 
Het minimum is 0.

In Tabel 7.8 worden voor de totale populatie schoolverlaters 
de resultaten vermeld:

Tabel 7.8. Cognitieve succesfactoren per schoolverlater (N = 992)

0 5.6 %
1 8.9 %
2 14.6 %
3 15.3 %
4 18.5 %
5 11.9 %
6 11.7 %
7 8.4 %
8 5.1 %

 



93

Bij slechts 5.6 % van de schoolverlaters heeft het SBO op cognitief terrein 
geen enkel nut gehad. Met andere woorden: ruim 94 % van de school-
verlaters	heeft	in	meer	of	in	mindere	mate	profijt	gehad	van	het	SBO-onder-
wijs. Deze op het eerste gezicht gunstige constatering moet echter sterk 
worden genuanceerd, als we kijken naar het succes bij de afzonderlijke 
vakken/ leerstofdomeinen.
Bij Begrijpend Lezen en Technisch lezen is het SBO bij 30 % van de 
schoolverlaters niet succesvol geweest, bij Rekenen/wiskunde bij 40 % 
en bij Spelling heeft het SBO bij de helft van de schoolverlaters geen nut 
gehad. 

Uitstroomadvies schoolverlaters:
In strikte zin is het uitstroomadvies geen resultaatindicator. Het uit-
stroomadvies is de resultante van een schoolbeleid, waarbij verschillende 
factoren door de school worden gewogen. Per school kunnen de overwe-
gingen die ten grondslag liggen aan een uitstroomadvies sterk uiteenlo-
pen. In Tabel 7.9. worden de percentages uitstroomadviezen genoemd 
voor de onderscheiden typen voortgezet onderwijs.

Tabel 7.9. Uitstroomadviezen bij 992 schoolverlaters

Advies Praktijkonderwijs / VSO 34.6 %
Advies VMBO basis 43.6 %
Advies VMBO kader 13.6 %
Advies VMBO g / t 7.1 %

Advies HAVO / VWO 1.1 %
Advies LWOO 49.4 %

 
Gemiddeld krijgt 34.6 % van de schoolverlaters een advies Praktijkon-
derwijs. We brengen in herinnering dat de Inspectie van het Onderwijs 
momenteel een getrapt risicomodel hanteert: als scholen twee of drie keer 
in de laatste drie jaar meer dan 45 % verwijzingen hebben naar het Prak-
tijkonderwijs (PRO), krijgen ze een aanvullende vragenlijst over de eindop-
brengsten Technisch Lezen, Begrijpend Lezen en Rekenen/wiskunde en 
het gemiddelde IQ. Op basis daarvan wordt bepaald of er risico’s zijn die 
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aanleiding geven voor een kwaliteitsonderzoek. Bij de analyses op school-
niveau (Hoofdstuk 8) en in de Discussie (Hoofdstuk 9) komen we hierop 
terug. Bijna 50 % van de SBO-schoolverlaters krijgt een LWOO-advies, 
voornamelijk VMBO basis- en kaderleerlingen.

7.2. Verklarend onderzoek op leerlingniveau
In dit onderzoek staan de volgende onderzoeksvragen centraal:
In welke mate zijn leerlingkenmerken en omgevingskenmerken van 
invloed	op	de	onderscheiden	cognitieve	resultaatindicatoren?	
Welke leerlingkenmerken en omgevingskenmerken zijn van belang voor 
een	succesvolle	afronding	van	het	SBO?	Welke	zijn	de	belemmerende	en	
stimulerende	factoren?
Daarbij beseffen we dat met correlatieberekeningen en regressie-
analyses alleen samenhangen kunnen worden vastgesteld en geen 
causale verbanden.

7.2.1. Kritische succesfactoren van hoge cognitieve 
onderwijsresultaten
De volgende cognitieve resultaatindicatoren worden onderscheiden:
 1. Het ambitieniveau c.q. het gewenste (eventueel op intelligentie 
  gecorrigeerde/ gecompenseerde) eindniveau voor de vier 
  kernvakken samen.
 2. De toegevoegde waarde voor de vier kernvakken samen.
 3. Het totaal cognitief resultaat (of een gunstig eindniveau of 
  toegevoegde waarde of beide) voor de vier kernvakken samen.
 4. Het feitelijk behaalde eindniveau (zonder correctie op IQ) voor 
  de vier kernvakken samen.

Kritische succesfactoren voor vier vakken samen:
Behalve correlatieberekeningen tussen de resultaatindicatoren enerzijds 
en alle beschikbare leerlingkenmerken/ persoonlijkheidskenmerken en 
omgevingskenmerken anderzijds (zie Tabel 7.1.), zijn t-toetsen uitgevoerd 
tussen steeds 2 groepen schoolverlaters: de leerlingen met de beste 
resultaten en de leerlingen met de zwakste resultaten, met het gemiddelde 
als caesuur. Bij een groot aantal variabelen vinden we gezien het groot 
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aantal	leerlingen	(N	=	992)	significante	correlaties,	maar	veelal	te	laag	om	
daar conclusies aan te verbinden. De t-toets berekeningen leverde geen 
aanvullende informatie op. Vandaar dat we in Tabel 7.10 alleen de 
correlaties vermelden.

Tabel 7.10. Correlaties tussen resultaatkenmerken (vier vakken samen) en 
leerlingkenmerken/ persoonlijkheidskenmerken en omgevingskenmerken

Kenmerken Gewenst 
eind-
niveau

Toege-
voegde
waarde

Totaal
resultaat

Feitelijk
eind-
niveau

Leerlingkenmerken
Meisje
Totaal IQ
Verbaal IQ
Performaal IQ
Aandachtstoornis
Agressief gedrag
Autisme
Dyslexie
Soc. emot. problemen

Persoonlijkheidskenmerken
Leertaakgerichtheid
Concentratie Klas
Huiswerk Attitude
Uitdrukkingsvaardigheid
Zelfvertr. bij proefw.
Sociale vaardigheid
Sociale wenselijkheid

n.s.
n.s.

.10 **
-.13 **

n.s
n.s

.15 **
-.29 **

n.s.

.11 **

.14 **

.15 **

.22 **

.09 **

.13 **
n.s.

.08 *
-.25 **
-.15 **
-.29 **
-.11 **

n.s.
n.s.

-.28 **
n.s.

.11 **

.14 **

.14 **
.16**
.08 *
.12 **
.11 **

n.s.
-.13 **

n.s.
-.18 **

n.s.
n.s.

.10 **
-.24 **

n.s.

.13 **

.19 **

.18 **

.20 **

.13 **

.12 **

.14 **

-.07 *
.54 **
.58 **
.37 **
.08 *
.11 **
.21**

-.13 **
.07 *

.19 **

.16 **
.07 *
.25 **
.13 **
.17 **
n.s.
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Omgevingskenmerken
Inschrijvingsdatum
Verblijfsduur SBO
Van allochtone herkomst

n.s.
n.s

.08 *

n.s.
-.09 *
.18 **

n.s.
-.07

.16 **

.10 **
n.s.
n.s.

** p < .01
 * p < .05

n.s.: niet 
significant

De	variabelen	met	een	significante	correlatie	hebben	we	gebruikt	voor	
onderstaande regressie-analyses. Voor elk van de vier resultaatindicatoren 
(vier vakken samen) is een stapsgewijze multiple regressie-analyse 
uitgevoerd	met	alleen	de	significante	leerling/	persoonlijkheidskenmerken	
en omgevingskenmerken. 
Omdat steeds de verklaarde variantie betrekkelijk laag is, vermelden we 
alleen beste voorspeller.
• Gewenst eindniveau/ ambitieniveau vier vakken
Stapsgewijze multiple regressie: R .46; R2 .21. De beste voorspeller is 
de diagnose dyslexie (--) en verklaart 14 % van de variantie.

•  Toegevoegde waarde vier vakken
Stapsgewijze multiple regressie: R .61; R2 .37. De beste voorspeller is de 
diagnose dyslexie (--) en verklaart 20 % van de variantie.

•  Totaal cognitief resultaat vier vakken
Stapsgewijze multiple regressie: R .53; R2 .28. De beste voorspeller is de 
diagnose dyslexie (--) en verklaart 19 % van de variantie

•  Feitelijk eindniveau vier vakken
Stapsgewijze multiple regressie: R .66; R2 .44. De beste voorspeller is het 
verbale IQ en verklaart 30 % van de variantie.

NB: het teken (--) betekent een negatieve bijdrage. 
Bijvoorbeeld:	de	diagnose	dyslexie	is	een	significante	variabele	in	de	
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voorspelling van het feitelijk eindniveau. Met de diagnose dyslexie is er 
een gerede kans op een lager leerresultaat. 

Het feitelijk eindniveau voor de vier vakken samen wordt zoals verwacht 
vooral voorspeld door het IQ van de leerlingen. Zodra op het IQ wordt 
gecorrigeerd blijkt vooral de diagnose dyslexie een factor van betekenis. 
De resultaatindicatoren (vier vakken samen) worden voor een deel ver-
klaard door leerling/ persoonlijkheidskenmerken en omgevingskenmerken 
(21 –44 % van de variantie).

Kritische succesfactoren voor elk van de 
leerstofdomeinen afzonderlijk
De algemene bevindingen voor de vier vakken samen zijn vervolgens 
gespecificeerd	per	vakdomein.	Bovendien	zijn	we	nagegaan	in	welke	
mate het IQ correleert met het feitelijk eindniveau van ieder vak. 
Wordt bijvoorbeeld de stelling van Kees Vernooy (2010) bevestigd, dat het 
eindniveau	voor	Technisch	Lezen	‘vrij	intelligentieloos’	is?	Voor	elk	van	de	
resultaatindicatoren per vak zijn stapsgewijze multiple regressie-analyses 
uitgevoerd	met	alleen	de	relevante	(significante)	leerling/	persoonlijk-
heidskenmerken en omgevingskenmerken. Omdat hier ook de verklaarde 
variantie veelal laag is, volstaan we meestal met het melden van de beste 
voorspeller.

Rekenen/wiskunde
• Gewenst eindniveau/ ambitieniveau Rekenen/wiskunde: 
de stapsgewijze multiple regressie resulteert in R .27; R2 .07. 
De beste voorspeller is de Werkhouding en verklaart 4 % van de variantie

• Toegevoegde waarde Rekenen/wiskunde: 
de stapsgewijze multiple regressie resulteert in R .41; R2 .17. De beste 
voorspeller is de Huiswerk Attitude en verklaart 10 % van de variantie.

• Totaal resultaat Rekenen/wiskunde: 
de stapsgewijze multiple regressie resulteert in R .30; R2 .09. 
De beste voorspeller is de Werkhouding en verklaart 5 % van de variantie.
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• Feitelijk eindniveau Rekenen/wiskunde: 
Als we een stapsgewijze multiple regressie-analyse uitvoeren met het 
feitelijk behaalde eindniveau voor Rekenen/wiskunde als afhankelijke 
variabele	en	de	significante	leerling/	persoonlijkheidskenmerken	en	
omgevingskenmerken als onafhankelijke variabelen, dan wordt in totaal 
48 % van de variantie verklaard, waarvan het totale IQ 37 % van de 
variantie verklaart, gevolgd door het persoonlijkheidskenmerk 
Uitdrukkingsvaardigheid met 9 % en het geslacht (jongen) met 2 %.

Spelling
• Gewenst eindniveau/ ambitieniveau Spelling: 
de stapsgewijze multiple regressie resulteert in R .57; R2 .32. De beste 
voorspeller is de diagnose dyslexie (--) en verklaart 18 % van de variantie.

• Toegevoegde waarde Spelling: 
de stapsgewijze multiple regressie resulteert in R .51; R2 .26. De beste 
voorspeller is het totaal IQ (--) en verklaart 14 % van de variantie.

• Totaal resultaat Spelling: 
de stapsgewijze multiple regressie resulteert in R .49; R2 .24. De beste 
voorspeller is de diagnose dyslexie (--) en verklaart 12 % van de variantie.

• Feitelijk eindniveau Spelling: 
Als we een stapsgewijze multiple regressie-analyse uitvoeren met het 
feitelijk behaalde eindniveau voor Spelling als afhankelijke variabele en de 
significante	leerling/	persoonlijkheidskenmerken	en	omgevingskenmerken	
als onafhankelijke variabelen, dan wordt in totaal 43 % van de variantie 
verklaard, waarvan het persoonlijkheidskenmerk Uitdrukkingsvaardigheid 
13 % van de variantie verklaart, gevolgd door de diagnose autisme met 
11 %, de diagnose dyslexie (--) met 9 % , het verbale IQ met 5 %, en het 
Zelfconcept met 5 %.
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Begrijpend Lezen
• Gewenst eindniveau/ ambitieniveau Begrijpend Lezen: 
de stapsgewijze multiple regressie resulteert in R .32; R2 .10. De beste 
voorspeller is de totaalscore op de SAQI en verklaart 4 % van de variantie.

• Toegevoegde waarde Begrijpend Lezen: 
de stapsgewijze multiple regressie resulteert in R .28; R2 .08. De beste 
voorspeller is het totaal IQ (--) en verklaart 4 % van de variantie.

• Totaal resultaat Begrijpend Lezen: 
de stapsgewijze multiple regressie resulteert in R .24; R2 .06. De beste 
voorspeller is het performale IQ (--) en verklaart 3 % van de variantie.
• Feitelijk eindniveau Begrijpend Lezen: 
Als we een stapsgewijze multiple regressie-analyse uitvoeren met het 
feitelijk behaalde eindniveau voor Begrijpend Lezen als afhankelijke 
variabele	en	de	significante	leerling/	persoonlijkheidskenmerken	en	om-
gevingskenmerken als onafhankelijke variabelen, dan wordt in totaal 26 % 
van de variantie verklaard, waarvan het verbale IQ 23 % van de variantie 
verklaart, gevolgd door de leeftijd waarop de leerling het SBO verlaat 
met 3 %.

Technisch Lezen
• Gewenst eindniveau/ ambitieniveau Technisch Lezen: 
identiek aan feitelijk eindniveau Technisch Lezen.

• Toegevoegde waarde Technisch Lezen: 
de stapsgewijze multiple regressie resulteert in R .48; R2 .23. De beste 
voorspeller is de diagnose dyslexie (--) en verklaart 14 % van de variantie.

• Totaal resultaat Technisch Lezen: 
de stapsgewijze multiple regressie resulteert in R .52; R2 .27. De beste 
voorspeller is de diagnose dyslexie (--) en verklaart 14 % van de variantie.

• Feitelijk eindniveau Technisch Lezen: 
Als we een stapsgewijze multiple regressie-analyse uitvoeren met het 
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feitelijk behaalde eindniveau voor Technisch Lezen als afhankelijke 
variabele	en	de	significante	leerling/	persoonlijkheidskenmerken	en	
omgevingskenmerken als onafhankelijke variabelen, dan wordt in totaal 
29 % van de variantie verklaard, waarvan de diagnose dyslexie 15 % 
van de variantie verklaard, gevolgd door het verbale IQ met 10 %, het 
persoonlijkheidskenmerk Uitdrukkingsvaardigheid met 2 %, de diagnose 
autisme met 1 % en het Sociale Gedrag met 1 %.

Conclusie:
 1. Het feitelijk eindniveau voor Rekenen/wiskunde hangt het meest 
  samen met het totale IQ (37 % van de verklaarde variantie), 
  bij Begrijpend Lezen met het verbale IQ (23 % van de verklaarde 
  variantie), maar bij Spelling met het persoonlijkheidskenmerk 
  Uitdrukkingvaardigheid en bij Technisch Lezen met de diagnose 
  dyslexie. Bij Spelling voegt het verbale IQ slechts 5 % van de 
  verklaarde variantie toe en bij Technisch Lezen 10 % van de 
  verklaarde variantie. Met andere woorden: bij Spelling en Technisch 
  Lezen levert het verbale IQ een vrij geringe bijdrage aan de 
  verklaring van de variantie in het voorspellen van het feitelijk eind-
  niveau. Voor de goede orde: het feitelijk eindniveau is in tegen-
  stelling tot de andere resultaatkenmerken niet gecorrigeerd met
  het IQ.
  De consequentie van deze bevindingen is dat Rekenen/wiskunde
  bij de resultaatindicatoren Gewenst eindniveau/ ambitieniveau, 
  Toegevoegde Waarde en het Totaal Resultaat terecht gecorrigeerd 
  is op de totale IQ-score, dat Begrijpend Lezen beter kan worden 
  gecorrigeerd op het verbale IQ-score, maar dat bij Spelling geen 
  correctie op het IQ nodig is. Vernooy (2010) kwam tot de conclusie 
  dat Technisch Lezen voor 95 % ‘intelligentieloos’ is. In dit onder-
  zoek komen we tot een percentage van 90 %; de bijdrage van het
  IQ is nog steeds vrij laag. Spelling en Technisch Lezen zijn tech-
  nieken of afspraken die veel oefening vragen, maar geen zwaar 
  beroep op intelligentie doen. 
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 2. Bij Rekenen/wiskunde is de Werkhouding de meest bepalende 
  factor bij de op het IQ gecorrigeerde resultaatindicatoren, 
  bij Spelling is dat de diagnose dyslexie (--), bij Begrijpend Lezen 
  is dat vooral het overall-beeld aan persoonlijkheidskenmerken. 
  Bij alle resultaatkenmerken van Technisch Lezen is de diagnose 
  dyslexie (--) van betekenis.
 3. Terwijl de diagnose dyslexie een belemmerende factor is bij 
  Spelling en Technisch lezen, zijn er aanwijzingen dat de diagnose 
  autisme voor deze vakken eerder een stimulerende factor is dan 
  een belemmerende factor.

7.2.2  Welke groepen leerlingen hebben het meest 
	 			profijt	van	het	SBO?
De onderzoeksvragen zijn: welke categorieën leerlingen hebben het 
meest	profijt	van	het	speciaal	basisonderwijs?	Er	zijn	drie	categorieën	
onderscheiden:
 1. De meest intelligente leerlingen (oorspronkelijk LOM; IQ > 80) 
  versus de minst intelligente leerlingen (oorspronkelijk MLK; 
	 	 IQ	<	80)?	
 2. Leerlingen met het laagste aanvangsniveau versus de leerlingen
	 	 met	het	hoogste	aanvangsniveau?	
 3. De leerlingen met de langste verblijfsduur in het SBO (> 3 jaar) 
	 	 versus	de	leerlingen	met	de	kortste	verblijfsduur	(<	3	jaar)?

Meest versus minst intelligente leerlingen
Het aantal leerlingen met een IQ < 80 is 422 leerlingen en met een 
IQ > 80 570 leerlingen. Met een t-toets is vastgesteld bij welke leerling/ 
persoonlijkheidskenmerken en omgevingskenmerken en bij welke resultaat-
indicatoren	er	significante	verschillen	zijn	tussen	beide	groepen.	
De belangrijkste verschillen tussen beide groepen wat betreft de leerling/ 
persoonlijkheidskenmerken en omgevingskenmerken en de resultaat-
indicatoren staan in Tabel 7.11.



102

Tabel 7.11. Verschillen tussen leerlingen met een relatief hoog en laag IQ 
wat betreft leerling/ persoonlijkheidskenmerken, omgevingskenmerken, 
resultaatindicatoren

Intelligentie IQ > 80 IQ < 80
  N = 570 N = 422

Leerlingkenmerken:
1. meisje 1.28 1.42***
2. aandachtstoornis 0.32*** 0.20
3. agressief gedrag 0.03*** 0.00
4. autisme 0.17*** 0.10
5. dyslexie 0.33*** 0.16

Persoonlijkheidskenmerken:
1. concentratie klas 4.76** 4.57
2. uitdrukkingsvaardigheid 4.42*** 3.87
3. sociale vaardigheid 4.80*** 4.42
4. sociale wenselijkheid 5.81 6.11*

Omgevingskenmerken:
1. van allochtone herkomst 0.16 0.29***
2. van Turkse herkomst 0.07 0.18*
3. thuistaal alleen eigen taal 0.17 0.33**
4. inschrijvingsdatum 3.66*** 3.11

Uitstroomadviezen:
1. praktijkonderwijs 0.13 0.70***
2. vmbo-basis 0.52*** 0.29
3. vmbo-kader 0.21*** 0.01
4. vmbo g/t 0.11*** 0.00
5. havo-vwo 0.02*** 0.00
6. lwoo 0.63*** 0.26
7. totaal uitstroomadvies 2.37*** 1.31
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Affectieve onderwijsresultaten:
1. werkhouding 4.98*** 4.67
2. sociaal gedrag 4.41** 4.13
3. zelfconcept 4.65*** 4.26
4. kernwaarden 2.68* 2.63

Rekenen/wiskunde:
1 feitelijk aanvangsniveau 3.63*** 2.65
2. feitelijk eindniveau 6.12*** 4.66
3. feitelijk leerrendement 2.50*** 2.02
4. gewenst eindniveau  n.s n.s
5. toegevoegde waarde                       - 0.06 0.15***
6. totaal cognitief resultaat n.s n.s
7. jaren rekenonderwijs 3.33 3.60**

Spelling:
1. feitelijk aanvangsniveau 3.51*** 2.91
2. feitelijk eindniveau 5.44*** 4.81
3. feitelijk leerrendement n.s n.s
4. gewenst eindniveau                         - 0.79                    - 0.05***
5. toegevoegde waarde                       - 0.56 0.08***
6. totaal cognitief resultaat 0.55 1.00***
7. jaren spellingsonderwijs 3.26 3.49**

Begrijpend Lezen:
1. feitelijk aanvangsniveau 3.76*** 2.69
2. feitelijk eindniveau 6.14*** 4.77
3.  feitelijk leerrendement 2.43*** 2.13
4. gewenst eindniveau n.s n.s
5. toegevoegde waarde 0.22 0.68***
6. totaal cognitief resultaat 1.05 1.19**
7. jaren begrijpend leesonderwijs  n.s n.s
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Technisch Lezen:
1. feitelijk aanvangsniveau 3.64*** 3.29
2. feitelijk eindniveau 5.89*** 5.38
3. feitelijk leerrendement n.s n.s
4. gewenst eindniveau                         - 0.10***                - 0.62
5. toegevoegde waarde n.s n.s
6 totaal cognitief resultaat 1.14** 0.99
6. jaren technisch leesonderwijs n.s n.s

Resultaatindicatoren 4 vakken:
1. feitelijk eindniveau 5.89*** 4.90
2. gewenst eindniveau n.s n.s
3. toegevoegde waarde 0.06 0.39***
4. totaal cognitief resultaat 3.69 4.13**
5. gem. aantal jaren onderwijs n.s n.s

***		 p	<	.001	 n.s:	niet	significant
**   p < .01
*      p < .05

In Tabel 7.11 worden de gemiddelden vermeld die beide groepen behalen 
op de diverse kenmerken en resultaatindicatoren.

Uit Tabel 7.11 blijkt dat de groep leerlingen met het hoogste IQ minder 
meisjes bevat, vaker leerlingen heeft met de diagnose aandachtstoornis, 
agressief gedrag, autisme, dyslexie, dat deze groep doorgaans gunstiger
scoort op de SAQI (persoonlijkheidskenmerken) en minder leerlingen 
bevat van allochtone herkomst, met name uit Turkije en minder leerlingen 
die thuis alleen maar de eigen taal spreken dan de groep leerlingen met 
het laagste IQ.
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De groep leerlingen met het hoogste IQ schrijft later in voor het SBO en 
krijgt minder vaak het advies Praktijkonderwijs en vaker een LWOO-advies 
en stroomt uit naar een hoger schooltype dan de groep leerlingen met het 
laagste IQ.
De groep leerlingen met het hoogste IQ heeft gunstiger scores op de 
affectieve resultaatindicatoren dan de leerlingen met het laagste IQ.
Hoewel bij de groep leerlingen met het hoogste IQ veelal sprake is van 
gunstiger persoonlijkheidskenmerken, constateren we dat bij deze groep 
vaker een gediagnosticeerd probleem. Bij laag intelligente leerlingen is 
kennelijk voor psychologen en orthopedagogen het intelligentieniveau 
dominant in de verklaring van leerproblemen, terwijl bij leerlingen met een 
hogere intelligentie ook aspecten als ADHD, dyslexie e.d. als verklaring 
kunnen gelden.

Terwijl de groep meest intelligente leerlingen zoals verwacht een hoger 
feitelijk eindniveau behaalt voor de vier kernvakken samen, heeft de minst 
intelligente	groep	het	meeste	profijt	van	het	SBO-onderwijs.	Bij	hen	is	er	
sprake van toegevoegde waarde, hetgeen resulteert in een gunstiger 
totaal cognitief resultaat. Tussen de vakken zijn er overigens verschillen. 
Bij de groep leerlingen met een laag IQ hebben de vakken Rekenen/-
wiskunde, Spelling en Begrijpend lezen toegevoegde waarde; Spelling 
heeft zelfs bij deze groep een hoger gewenst eindniveau/ ambitieniveau. 
Bij Technisch Lezen is het gewenste eindniveau (= het feitelijk eindniveau) 
daarentegen hoger bij de groep met het hoogste IQ. 
Tegen de verwachting in hebben de minst intelligente kinderen het meest 
profijt	van	het	SBO	bij	de	vakken	Rekenen/wiskunde,	Spelling	en	
Begrijpend Lezen.

Hoog versus laag aanvangsniveau
In paragraaf 2.2 is de veronderstelling geuit dat voor leerlingen met een 
hoog aanvangsniveau de gemiddelde groei vaak iets kleiner zal zijn dan 
voor leerlingen met een laag aanvangsniveau. 
De projectgroep onder leiding van F Janssens (2014) wil bij het berekenen 
van de leerwinst c.q. toegevoegde waarde rekening houden met de 
beginsituatie van de leerlingen. Dit vanuit de veronderstelling dat voor 
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leerlingen met een hoog aanvangsniveau de gemiddelde groei vaak
iets kleiner is dan voor leerlingen met een laag aanvangsniveau.
Het aantal leerlingen met een laag aanvangsniveau (< 3.35) is 
556 leerlingen en met een hoog aanvangsniveau 436 leerlingen. 
Met een t-toets is vastgesteld bij welke leerling/ persoonlijkheidskenmerken 
en	omgevingskenmerken	en	bij	welke	resultaatindicatoren	er	significante	
verschillen zijn tussen beide groepen. 

Tabel 7.12. Verschillen tussen leerlingen met een hoog en laag aanvangs-
niveau wat betreft leerling/ persoonlijkheidskenmerken, omgevings-
kenmerken, resultaatindicatoren

Aanvangsniveau	 hoog	(>	3.35)	 laag	(<	3.35)
  N = 436  N = 556

Leerlingkenmerken:
1. aandachtstoornis 0.32**  0.24
2. agressief gedrag 0.03**  0.01
3. autisme 0.16***  0.11
4. sociaal - emotionele problemen 0.22**  0.16

Persoonlijkheidskenmerken:
1. uitdrukkingsvaardigheid 4.47***  4.02
2. zelfvertrouwen bij proefwerken 4.79*  4.50

Omgevingskenmerken:
1. inschrijvingsdatum 4.45***  2.66
2. verblijfsduur 2.39  3.68***

Uitstroomadviezen:
1. praktijkonderwijs 0.15  0.49***
2. vmbo-basis 0.48**  0.40
3. vmbo-kader 0.21***  0.08
4. vmbo g/t 0.13***  0.03
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5. havo-vwo 0.03***  0.00
6. lwoo 0.58***  0.43
7. totaal uitstroomadvies 2.41***  1.64

affectieve onderwijsresultaten:
1. zelfconcept 4.68***  4.36

Rekenen/wiskunde:
1 feitelijk aanvangsniveau 4.28***  2.49
2. feitelijk eindniveau 6.12***  5.13
3. feitelijk leerrendement 1.86  2.65***
4. gewenst eindniveau  0.08***  - 0.32
5. toegevoegde waarde n.s  n.s
6. totaal cognitief resultaat 1.03***  0.87
7. jaren rekenonderwijs 2.50  4.13***

Spelling:
1. feitelijk aanvangsniveau 4.19***  2.59
2. feitelijk eindniveau 5.67***  4.84
3. feitelijk leerrendement 1.48  2.25***
4. gewenst eindniveau                          - 0.37***  - 0.60
5. toegevoegde waarde n.s  n.s
6. totaal cognitief resultaat n.s  n.s
7. jaren spellingsonderwijs 2.49  4.00***

Begrijpend Lezen:
1. feitelijk aanvangsniveau 4.35***  2.63
2. feitelijk eindniveau 6.17***  5.18
3.  feitelijk leerrendement 1.91  2.59***
4. gewenst eindniveau 0.13***  - 0.26
5. toegevoegde waarde 0.18  0.55***
6. totaal cognitief resultaat n.s  n.s
7. jaren begrijpend leesonderwijs 2.29  3.17***
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Technisch Lezen:
1. feitelijk aanvangsniveau 4.43***  2.87
2. feitelijk eindniveau 6.46***  5.16
3. feitelijk leerrendement 2.09  2.35**
4. gewenst eindniveau 0.45***  - 0.83
5. toegevoegde waarde 1.25***  0.56
6 totaal cognitief resultaat 1.38***  0.86
7. jaren technisch leesonderwijs 2.38  3.52***

Resultaatindicatoren 4 vakken:
1. feitelijk eindniveau 6.08***  5.08
2. gewenst eindniveau 0.05***   - 0.50
3. toegevoegde waarde n.s  n.s
4. totaal cognitief resultaat 4.31***  3.54
5. gem. aantal jaren onderwijs 2.39  3.68***

***		p	<	.001	 n.s:	niet	significant
**    p < .01
*   p < .05

In Tabel 7.12 worden de gemiddelden vermeld die beide groepen behalen 
op de diverse kenmerken resultaatindicatoren.

Uit Tabel 7.12 blijkt dat de leerlingen met een hoog aanvangsniveau 
vaker de diagnose aandachtstoornis, agressief gedrag, autisme en een 
LWOO-advies krijgen, later zijn ingeschreven op het SBO, een kortere 
verblijfsduur hebben op het SBO en uitstromen uit naar een hoger  
schooltype dan leerlingen met een laag aanvangsniveau.
Leerlingen met een hoog aanvangsniveau hebben een gunstiger 
Zelfconcept dan leerlingen met een lager aanvangsniveau.
Leerlingen die in het SBO starten met een hoog aanvangsniveau hebben 
niet alleen een hoger feitelijk eindniveau, maar ook een hoger gewenst 
eindniveau/ ambitieniveau, dan zij die starten met een laag aanvangs-
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niveau. Dit geldt voor alle vier de kernvakken. Met een kortere verblijfsduur 
in het SBO behalen leerlingen met een hoger aanvangsniveau een beter 
totaal cognitief resultaat.
Leerlingen	met	een	hoog	aanvangsniveau	hebben	het	meest	profijt	van	
het onderwijs bij Technisch Lezen (hoge toegevoegde waarde), terwijl juist 
bij Begrijpend Lezen de leerlingen met laag aanvangsniveau het meeste 
profijt	hebben	(meeste	toegevoegde	waarde).
De hypothese dat voor leerlingen met een hoog aanvangsniveau de 
gemiddelde groei kleiner is dan voor leerlingen met een laag aanvangs-
niveau, kunnen we voor SBO-leerlingen alleen bij Technisch Lezen, maar 
niet bij Begrijpend Lezen bevestigen.

Lange versus korte verblijfsduur in het SBO
Het aantal leerlingen met een korte verblijfsduur (< 3.12) is 552 leerlingen 
en met een lange verblijfsduur 470 leerlingen. Met een t-toets is vastgesteld 
bij welke leerling/ persoonlijkheidskenmerken en omgevingskenmerken 
en	bij	welke	resultaatindicatoren	er	significante	verschillen	zijn	tussen	
beide groepen. 

Tabel 7.13. Verschillen tussen leerlingen met een lange en korte verblijfs-
duur wat betreft leerling/ persoonlijkheidskenmerken, omgevingskenmerken, 
resultaatindicatoren

Verblijfsduur	 lang	(>	3.12)	 kort	(<	3.13)
  N = 470 N = 552

Omgevingskenmerken:
1. inschrijvingsdatum 2.42 4.70***
2. leeftijd waarop leerling SBO verlaat 156.9*** 154.6
3. uit Suriname/ de Antillen 0.06 0.19***

Rekenen/wiskunde:
1 feitelijk aanvangsniveau 2.56 4.05***
2. feitelijk eindniveau n.s n.s
3. feitelijk leerrendement 2.99*** 1.53
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4. gewenst eindniveau  n.s n.s
5. toegevoegde waarde n.s n.s
6. totaal cognitief resultaat n.s n.s
7. jaren rekenonderwijs 4.45*** 2.27

Spelling:
1. feitelijk aanvangsniveau 2.72 3.92***
2. feitelijk eindniveau n.s n.s
3. feitelijk leerrendement 2.47*** 1.30
4. gewenst eindniveau n.s n.s
5. toegevoegde waarde                           - 0.39                      - 0.23**
6. totaal cognitief resultaat n.s n.s
7. jaren spellingsonderwijs 3.41*** 2.25

Begrijpend Lezen:
1. feitelijk aanvangsniveau 2.86 3.97***
2. feitelijk eindniveau n.s n.s
3.  feitelijk leerrendement 2.72*** 1.77
4. gewenst eindniveau n.s n.s
5. toegevoegde waarde n.s n.s
6. totaal cognitief resultaat n.s n.s
7. jaren begrijpend leesonderwijs 3.41*** 2.00

Technisch Lezen:
1. feitelijk aanvangsniveau 3.08 4.08***
2. feitelijk eindniveau n.s n.s
3. feitelijk leerrendement 3.80*** 1.69
4. gewenst eindniveau n.s n.s
5. toegevoegde waarde 0.66 1.09***
6 totaal cognitief resultaat 1.00 1.19***
7. jaren technisch leesonderwijs 3.80*** 2.03
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Resultaatindicatoren 4 vakken:
1. feitelijk eindniveau n.s n.s
2. gewenst eindniveau n.s n.s
3. toegevoegde waarde n.s n.s
4. totaal cognitief resultaat n.s n.s

***		p	<	.001	 n.s:	niet	significant
**   p < .01
*     p < .05

In Tabel 7.13 worden de gemiddelden vermeld die beide groepen behalen 
op de diverse kenmerken en resultaatindicatoren.

Uit Tabel 7.13 blijkt dat leerlingen met de langste verblijfsduur minder 
vaak van Surinaams/ Antilliaanse herkomst zijn, eerder zijn ingeschreven 
op het SBO en het SBO verlaten op oudere leeftijd. Er is geen verschil in 
diagnoses, persoonlijkheidskenmerken, uitstroomadviezen en affectieve 
onderwijsresultaten.
Leerlingen met een lange verblijfsduur in het SBO hebben een lager feitelijk 
aanvangsniveau voor alle 4 de kernvakken en behalen meer feitelijk leer-
rendement dan leerlingen met een korte verblijfsduur. Ondanks de lange 
verblijfduur scoren zij op geen van de vier resultaatindicatoren beter dan 
de leerlingen met een korte verblijfsduur. In tegendeel: leerlingen met een 
korte verblijfsduur hebben voor Spelling en Technisch Lezen meer toege-
voegde	waarde.	Voor	het	overige	zijn	er	geen	significante	verschillen	in	de	
resultaten tussen beide groepen.
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7.2.3.  Kritische succesfactoren van hoge 
           affectieve onderwijsresultaten
De volgende resultaatindicatoren zijn onderscheiden:
 1. Werkhouding
 2. Sociaal Gedrag
 3. Zelfconcept
 4. Kernwaarden (burgerschapcompetenties)

In deze paragraaf gaan we na in hoeverre leerlingkenmerken en omgevings-
kenmerken van invloed zijn op de onderscheiden affectieve resultaat-
indicatoren?
De affectieve onderwijsresultaten worden gemeten met de SAQI. 
Omdat ook de persoonlijkheidskenmerken met dit instrument worden 
gemeten, zijn die in het verklarend onderzoek buiten beschouwing gelaten. 
De	invloed	van	het	instrument	leidt	per	definitie	tot	hoge	(triviale)	intercor-
relaties. De resultaatindicator Kernwaarden is daarentegen met een ander 
instrument gemeten en dus wel met de SAQI in verband gebracht.

Behalve correlatieberekeningen tussen de resultaatindicatoren enerzijds 
en de beschikbare leerlingkenmerken/ persoonlijkheidskenmerken en 
omgevingskenmerken anderzijds (zie Tabel 7.1.), zijn t-toetsen uitgevoerd 
tussen steeds 2 groepen schoolverlaters: de leerlingen met de beste 
resultaten en de leerlingen met de zwakste resultaten, met het gemiddelde 
als caesuur. De berekening met t-toetsen leverde geen aanvullende 
informatie. Vandaar dat in Tabel 7.14 alleen correlaties zijn vermeld. 
Bij	een	groot	aantal	leerlingen	(N	=	992)	vinden	we	uiteraard	significante	
correlaties, maar veelal te laag om daar conclusies aan te verbinden. 
De	variabelen	met	een	significante	correlatie	zijn	alleen	gebruikt	voor	
onderstaande regressie-analyses.
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Tabel 7.14. Correlaties tussen affectieve resultaatkenmerken met leerling-
kenmerken/ persoonlijkheidskenmerken en omgevingskenmerken

Kenmerken Werk-
houding

Sociaal 
gedrag

Zelf- 
concept

Kern-
waarden

Leerlingkenmerken
Meisje
Totaal IQ
Verbaal IQ
Performaal IQ
Aandachtstoornis
Agressief gedrag
Autisme
Dyslexie
Soc. emot. problemen

Persoonlijkheidskenmerken
Leertaakgerichtheid
Concentratie Klas
Huiswerk Attitude
Uitdrukkingsvaardigheid
Zelfvertr. bij proefw.
Sociale vaardigheid
Sociale wenselijkheid

Omgevingskenmerken
Inschrijvingsdatum
Verblijfsduur SBO
Van allochtone herkomst

- .08*
   .11**
   .11**

n.s.
- .12**

n.s.
n.s.
n.s.

- .13**

n.s.
n.s.

- .17**
  .16**

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s

- .13**
  .08*
- .12**

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

- .12**
  .13**
  .18**

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s

- .08*

- .07*
n.s.
n.s.
n.s.

  .11**
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

- .08*
n.s.

  .10**
- .09*

  .18**
 .09*

  .13**
  .08*

   .11**
n.s.

- .09*

n.s.
- .15**

n.s.
n.s.

** p < .01
 * p < .05

n.s.:
niet
significant
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Voor elk van de vier resultaatindicatoren Werkhouding, Sociaal Gedrag, 
Zelfconcept en Kernwaarden is een stapsgewijze multiple regressie-analy-
se	uitgevoerd	met	alleen	de	significante	leerling/	persoonlijkheidskenmer-
ken en omgevingskenmerken. 
Omdat steeds de verklaarde variantie heel laag is, is alleen melding ge-
maakt van de beste voorspeller.

Werkhouding:
Stapsgewijze multiple regressie: R .30; R2 .07. De beste voorspeller is het 
geslacht (meisje) en verklaart 3 % van de totale variantie.

Sociaal Gedrag:
Stapsgewijze multiple regressie: R .17; R2 .03. De beste voorspeller is de 
diagnose autisme (--) en verklaart 2 % van de totale variantie.

Zelfconcept:
Stapsgewijze multiple regressie: R .27; R2 .07. De beste voorspeller is het 
verbale IQ en verklaart 4 % van de totale variantie.

Kernwaarden:
Stapsgewijze multiple regressie: R .30; R2 .09. De beste voorspeller is de 
Leertaakgerichtheid en verklaart 6 % van de totale variantie.

Affectieve resultaatindicatoren kunnen slechts in zeer beperkte mate wor-
den verklaard door leerling/ persoonlijkheidskenmerken en omgevingsken-
merken. De verklaarde variantie varieert tussen de 3 % en de 9 %. 

7.2.4.  Verschillen tussen groepen leerlingen
Op welke aspecten verschillen leerlingen met uiteenlopende leerling-
kenmerken,	omgevingskenmerken	en	resultaatindicatoren	van	elkaar?	
Bijvoorbeeld: waarin verschillen jongens van meisjes; allochtone leerlingen 
van autochtone leerlingen, autochtone leerlingen die thuis alleen de eigen 
taal spreken van de overige autochtone leerlingen, leerlingen met het 
advies Praktijkonderwijs van leerlingen met andere adviezen, leerlingen 
met de diagnose dyslexie van leerlingen met andere diagnoses, enzovoort.
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Verschillen tussen jongens en meisjes
Met een t-toets hebben we verschillen tussen groepen berekend. 
In Tabel 7.15. zijn alleen de gemiddelden vermeld die beide groepen 
behalen	op	de	diverse	aspecten,	voor	zover	er	sprake	van	significante	
verschillen tussen jongens en meisjes.

Tabel 7.15. Verschillen tussen jongens en meisjes wat betreft leerling/ 
persoonlijkheidskenmerken, omgevingskenmerken en resultaatindicatoren

Kenmerken jongens meisjes
  N = 665 N = 327

Leerlingkenmerken:
1. totaal IQ 84.4*** 80.2
2. verbaal IQ 86.0*** 82.6
3. performaal IQ 86.1*** 82.0
4. diagnose aandachtstoornis 0.32*** 0.18
5. diagnose autisme 0.18*** 0.07

Persoonlijkheidskenmerken:
1. leertaakgerichtheid 5.21*** 4.85
2. zelfvertrouwen bij proefwerken 4.78*** 4.34
3. sociale vaardigheid 4.84*** 4.26
4. sociale wenselijkheid 5.83 6.13*

Cognitieve resultaten:
1. feitelijk eindniveau R/W 5.76*** 5.14
2. gewenst eindniveau R/W - 0.06*** - 0.34
3. totaal resultaat R/W 0.99** 0.84
4.  gewenst eindniveau Spelling - 0.65 - 0.21***
5. toegevoegde waarde Spelling - 0.41 - 0.12***
6. totaal resultaat Spelling 0.61 0.95***
7. gewenst eindniveau BL - 0.19 0.09***
8. toegevoegde waarde BL 0.32 0.55***
9. totaal resultaat BL 1.05 1.20**
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10. feitelijk eindniveau (4 vakken) 5.47** 5.39
11. toegevoegde waarde (4 vakken) 0.15 0.27**

Affectieve resultaten:
1. Werkhouding 4.94* 4.69
2. Zelfconcept 4.63*** 4.24
3. Kernwaarden 2.64 2.70***
4. Algemeen welbevinden 7.65 8.07***

Uitstroomadviezen:
1. VMBO-kader 0.15* 0.10
2. VMBO-g/t 0.09*** 0.03
3. HAVO-VWO 0.02*** 0.00

***  p < .001     
**  p < .01
*   p < .05

Uit Tabel 7.15 blijkt dat jongens gemiddeld een hoger IQ (totaal, verbaal 
en performaal) hebben, vaker de diagnose aandachtstoornis en autisme 
krijgen, een gunstiger Werkhouding en groter Zelfconcept hebben dan 
meisjes. Jongens behalen een beter resultaat voor Rekenen/wiskunde, 
zowel het feitelijk eindniveau als het gewenste eindniveau/ ambitieniveau 
en het totale eindniveau dan meisjes. Ook het feitelijk eindniveau voor 
de vier vakken is hoger en jongens krijgen een hoger uitstroomadvies 
dan meisjes.
Meisjes vertonen meer sociaal wenselijk gedrag, hebben gemiddeld een 
hoger algemeen welbevinden op school en hebben meer tolerante opvat-
tingen over Kernwaarden dan jongens;
Meisjes behalen betere resultaten voor Spelling en Begrijpend Lezen dan 
jongens, zowel het gewenste eindniveau/ ambitieniveau, toegevoegde 
waarde als het totale eindniveau. Ook is de toegevoegde waarde voor de 
vier vakken bij hen hoger.
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Het overall-beeld wat de leerresultaten betreft is, dat jongens een iets hoger 
eindniveau behalen voor de vier vakken gemiddeld, maar dat meisjes 
meer	profijt	hebben	van	het	onderwijs.	Dit	los	van	de	kwaliteit	van	een	
specifieke	SBO-school.	Bij	Technisch	Lezen	en	het	Sociale	Gedrag	zijn	
er gemiddeld geen verschillen tussen jongens en meisjes gevonden.

Verschillen tussen autochtone en allochtone leerlingen 
Met een t-toets hebben we verschillen tussen groepen berekend. 
In Tabel 7.16. zijn alleen de gemiddelden vermeld die beide groepen 
behalen	op	de	diverse	aspecten,	voor	zover	er	sprake	van	significante	
verschillen tussen autochtone en allochtone leerlingen.

Tabel 7.16. Verschillen tussen autochtone en allochtone leerlingen wat 
betreft leerling/ persoonlijkheidskenmerken, omgevingskenmerken en 
resultaatindicatoren

Kenmerken autochtoon  allochtoon
  N = 775  N = 217

Leerlingkenmerken:
1 totaal IQ 84.2***  78.7
2. verbaal IQ 86.1***  80.6
3. performaal IQ 85.6***  80.9
4. diagnose aandachtstoornis 0.30***  0.17
5. diagnose autisme 0.16***  0.08
6. diagnose dyslexie 0.31***  0.13

Persoonlijkheidskenmerken:
1. huiswerk attitude 4.70  5.13**

Cognitieve resultaten:
1. feitelijk eindniveau R/W 5.65***  5.24
2. toegevoegde waarde R/W - 0.03  0.23***
3.  gewenst eindniveau Spelling - 0.59  0.18***
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4. toegevoegde waarde Spelling - 0.41  0.04***
5. totaal resultaat Spelling 0.66  0.96***
6. feitelijk eindniveau BL 5.69***  5.31
7. gewenst eindniveau BL - 0.10  - 0.08*
8. toegevoegde waarde BL 0.30  0.65***
9. totaal resultaat BL 1.06  1.23**
10. feitelijk eindniveau TL 5.62  6.05**
11. toegevoegde waarde TL 0.78  1.25***
12. totaal resultaat TL 1.05  1.27***
13. totaal feitelijk aanvangsniveau (4v) 3.42**  3.22
14. verwacht eindniveau (4 vakken) - 0.30  - 0.10**
15. toegevoegde waarde (4 vakken) 0.12  0.46***
16. totaal resultaat (4 vakken) 3.71  4.54***

Affectieve resultaten:
1. kernwaarden 2.68***  2.56
2. tolerantie t.o.v. homo’s 2.71***  2.57
3. tolerantie t.o.v. Joden n.s  n.s
4. verschillen jongens/meisjes 2.65**  2.52
5. geweld tegen ongelovigen 2.88***  2.80

Uitstroomadviezen:
1. Praktijkonderwijs 0.32  0.43***
2. VMBO-kader 0.15***  0.08
3. HAVO-VWO 0.02***  0.00

***		p	<	.001	 n.s:	niet	significant
**   p < .01
*    p < .05

Uit Tabel 7.16 wordt duidelijk dat leerlingen van allochtone herkomst 
gemiddeld een lager IQ (totaal, verbaal, performaal) hebben, minder 
vaak de diagnose aandachtstoornis, autisme en dyslexie dan autochtone 
leerlingen;
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Leerlingen van allochtone herkomst signaleren minder tolerante opvattin-
gen over kernwaarden (met name ten opzichte van homo’s en geweld te-
gen ongelovigen; niet ten opzichte van Joden) dan autochtone leerlingen.
Leerlingen van allochtone herkomst beginnen op het SBO met een lager 
feitelijk aanvangsniveau voor de vier vakken, maar behalen niet alleen 
een hoger gewenst eindniveau/ ambitieniveau en toegevoegde waarde 
voor de vier vakken gemiddeld, maar ook een hoger totaal resultaat voor 
elk van de vier vakken Rekenen/wiskunde, Spelling, Begrijpend Lezen en 
Technisch Lezen. Toch krijgen zij minder vaak een advies VMBO-kader of 
HAVO-VWO en vaker een advies Praktijkonderwijs.
Dat leerlingen van allochtone herkomst minder vaak gediagnosticeerd 
worden met ADHD, PDD-NOS en dyslexie, kan wellicht verklaard worden 
uit de vaak aanwezige taalachterstand. Als de taalachterstand dominant 
is, is er minder aanleiding andere diagnoses te stellen.
Autochtone leerlingen behalen alleen een hoger feitelijk eindniveau voor 
Rekenen/wiskunde en Begrijpend Lezen dan leerlingen van allochtone 
herkomst. Een lager feitelijk eindniveau voor Rekenen/wiskunde en Be-
grijpend Lezen bij allochtone leerlingen verklaart waarschijnlijk een lager 
uitstroomadvies (zie Hoofdstuk 9).

Verschillen tussen allochtone leerlingen in de thuistaal
Verschillen tussen allochtone leerlingen in de thuistaal: alleen Nederlands 
(N = 88), tweetalig, waaronder Nederlands (N = 66) en alleen de eigen 
taal (N = 63). Met een t-toets hebben we de verschillen berekend tussen 
de leerlingen die thuis alleen de eigen taal spreken en de overige alloch-
tone leerlingen. Dit in de veronderstelling dat leerlingen die thuis geen 
Nederlands spreken daar op school de nadelen van zullen ondervinden. 

Tabel 7.17. Verschillen tussen allochtone leerlingen met alleen de eigen 
taal als thuistaal en allochtone leerlingen met Nederlands als thuistaal of 
de eigentaal en Nederlands
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Kenmerken Thuistaal 
alleen de eigen taal 
N=63

Overige 
allochtone leerlingen 
N=154

Leerling kenmerken:
1. herkomst Azië
2. totaal IQ
3. verbaal IQ
4. performaal IQ
5. diagnose dyslexie
6. diagnose soc. emot. probl.

Cognitieve resultaten
1. feitelijk eindniveau R/W
2. feitelijk eindniveau Spelling
3. feitelijk eindniveau BL
4. feitelijk eindniveau 4 vakken

Uitstroomadvies
1. VMBO-kader

0.07
74.6
75.4
77.8
0.03
0.05

4.88
4.82
4.82
5.08

0.00

0.19**
80.4***
82.0***
82.9*
0.09***
0.17**

5.33*
5.40***
5.41**
5.59**

0.08***

***  p < .001
**   p < .01
*    p < .05

Allochtone leerlingen die thuis alleen de eigen taal spreken, hebben 
minder vaak een diagnose dyslexie en sociaal-emotionele problematiek, 
hebben een lager IQ (totaal, verbaal, performaal) en komen minder vaak 
uit Azië dan de overige allochtone leerlingen.
Allochtone leerlingen die thuis alleen de eigen taal spreken, behalen een 
lager feitelijk eindniveau in het bijzonder voor de vakken Rekenen/wiskun-
de, Spelling en Begrijpend Lezen dan de overige allochtone leerlingen.
Allochtone leerlingen die thuis alleen de eigen taal spreken, krijgen een 
lager uitstroomadvies en minder vaak het advies VMBO-kader dan de 
overige allochtone leerlingen.
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Allochtone leerlingen die thuis alleen de eigen taal spreken, ervaren 
daarvan de nadelen op school. Zij behalen in het algemeen zwakkere 
leerresultaten voor Rekenen/wiskunde, Spelling en Begrijpend Lezen 
(niet voor Technisch Lezen).

Verschillen tussen het advies Praktijkonderwijs en 
overige uitstroomadviezen 
Met een t-toets hebben we verschillen tussen de groep met het advies 
Praktijkonderwijs en de groep leerlingen met overige uitstroomadviezen 
berekend.	In	Tabel	7.18.	zijn	alleen	die	variabelen	vermeld	met	significan-
te verschillen tussen beide groepen. Alle beschikbare leerling/ persoonlijk-
heidskenmerken en omgevingskenmerken (Tabel 7.1.) zijn daarbij mee-
genomen, maar ook de cognitieve resultaatindicatoren. We willen inzicht 
krijgen in de factoren die van invloed zijn op de huidige praktijk in het 
toekennen van uitstroomadviezen. Vandaar dat de nieuwe resultaat-
indicatoren als gewenst eindniveau/ ambitieniveau, toegevoegde waarde 
en totaal resultaat niet in de analyses zijn opgenomen.

Tabel 7.18. Verschillen tussen leerlingen met uitstroomadvies Praktijk-
onderwijs en leerlingen met andere adviezen wat betreft leerling/ persoon-
lijkheidskenmerken, omgevingskenmerken en resultaatindicatoren

Kenmerken Praktijkonderwijs Overige adviezen
  N = 342 N = 650
Leerling/ omgevingskenmerken:
  1. totaal IQ 73.2 88.5***
  2. verbaal IQ 75.2 89.9***
  3. performaal IQ 75.6 89.8***
  4. diagnose aandachtstoornis 0.22 0.29**
  5. diagnose agressief gedrag 0.01 0.03**
  6. diagnose autisme 0.11 0.16*
  7. diagnose dyslexie 0.15 0.32***
  8. van allochtone herkomst 0.27*** 0.18
  9. thuistaal Nederlands 0.35 0.54**
10. herkomst Zuid en Midden Amerika 0.00 0.04*
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Persoonlijkheidskenmerken:
  1. leertaakgerichtheid 4.71 5.35***
  2. concentratie klas 4.34 4.86***
  3. huiswerkattitude 4.48 5.00***
  4. uitdrukkingsvaardigheid 3.70 4.49***
  5. zelfvertrouwen bij proefwerken 4.24 4.78***
  6. sociale vaardigheid 4.08 4.98***

Cognitieve resultaten:
  1. feitelijk aanvangsniveau R/W 2.56 3.63***
  2. feitelijk eindniveau R/W 4.42 6.17***
  3. feitelijk aanvangsniveau Spelling 2.80 3.56***
  4. feitelijk eindniveau Spelling 4.56 5.56***
  5. feitelijk aanvangsniveau BL 2.56 3.76***
  6. feitelijk eindniveau BL 4.46 6.22***
  7. feitelijk aanvangsniveau TL 3.09 3.67***
  8. feitelijk eindniveau TL 4.97 6.14***
  9. feitelijk aanvangsniveau (4 vakken) 2.76 3.67***
10. feitelijk eindniveau (4 vakken) 4.59 6.02***

*** p < .001     
**   p < .01
*    p < .05

Uit Tabel 7.18 wordt duidelijk dat leerlingen met het advies Praktijkonderwijs 
vaker van allochtone herkomst zijn, minder vaak uit Zuid en Midden Amerika 
komen, minder vaak de diagnose aandachtstoornis, agressief gedrag, 
autisme en dyslexie hebben dan leerlingen met andere uitstroomadviezen.
Leerlingen met het advies Praktijkonderwijs hebben gemiddeld een lager 
IQ (totaal, verbaal, performaal), zijn eerder ingeschreven op het SBO en 
hebben ongunstiger persoonlijkheidskenmerken dan leerlingen met andere 
uitstroomadviezen.
Leerlingen met het advies Praktijkonderwijs hebben een lager aanvangs-
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niveau voor de vier vakken en een lager feitelijk eindniveau voor de vier 
vakken gemiddeld, maar ook voor elk van de vier vakken afzonderlijk dan 
leerlingen met andere uitstroomadviezen.

Als we een stapsgewijze multiple regressie-analyse uitvoeren met het 
advies	Praktijkonderwijs	als	afhankelijke	variabele	en	de	significante	leer-
ling/ persoonlijkheidskenmerken en omgevingskenmerken en cognitieve 
resultaatindicatoren als onafhankelijke variabelen, dan wordt in totaal 59 % 
van de variantie verklaard, waarvan het feitelijk eindniveau voor Rekenen/
wiskunde 40 % van de variantie verklaart (--), gevolgd door het verbale 
IQ met 9 % (--), het feitelijk eindniveau voor Begrijpend Lezen met 5 % (--), 
de diagnose aandachtstoornis met 3 % (--) en de diagnose autisme 
met 2 % (--).
Scholen werken vaak met modellen waarbij het intelligentieniveau bepalend 
is voor het uitstroomadvies. Men zou dus verwachten dat een laag IQ de 
beste voorspeller zou zijn van het advies Praktijkonderwijs. Dat blijkt niet 
het geval te zijn. Het feitelijk behaalde eindniveau voor Rekenen/wiskunde 
is de beste voorspeller.

Kenmerken die het totale uitstroomadvies verklaren
De diverse uitstroomadviezen zijn als volgt gerubriceerd in een categorie 
totaal uitstroomadvies: Praktijkonderwijs 1; VMBO-basis 2; VMBO-kader 3; 
VMBO g/t 4 en HAVO-VWO 5. 
Tussen het totale uitstroomadvies en alle beschikbare leerling/ persoonlijk-
heidskenmerken en omgevingskenmerken (Tabel 7.1.) hebben we bij alle 
schoolverlaters (N=992) correlaties berekend, maar ook met de cognitieve
resultaatindicatoren. We willen inzicht krijgen in de aspecten die van 
invloed zijn op de huidige praktijk bij het toekennen van uitstroomadviezen. 
Vandaar dat de nieuwe resultaatindicatoren als gewenst eindniveau/ 
ambitieniveau, toegevoegde waarde en totaal resultaat niet in de analyses 
zijn opgenomen. 

Tabel 7.19. Samenhang tussen het totale uitstroomadvies en leerling/ 
omgevingskenmerken en resultaatindicatoren 
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    Kenmerken Totaal uitstroomadvies
   N = 992

    Leerling/ omgevingskenmerken:
 1. totaal IQ   .73**
 2. verbaal IQ   .71**
 3. performaal IQ   .59**
 4. diagnose aandachtstoornis   .12**
 5. diagnose agressief gedrag   .14**
 6. diagnose autisme   .10**
 7. diagnose dyslexie   .10**
 8. diagnose sociaal-emotionele problemen   .07*
 9. inschrijvingsdatum   .15**
 10. geslacht (meisje) - .14**
 11. van allochtone herkomst - .12**
 12. thuistaal Nederlands   .17**
 13. herkomst Zuid en Midden Amerika   .24**

    Persoonlijkheidskenmerken:
 1. leertaakgerichtheid   .20**
 2. concentratie klas   .15**
 3. huiswerkattitude   .11**
 4. uitdrukkingsvaardigheid   .21**
 5. zelfvertrouwen bij proefwerken   .17**
 6. sociale vaardigheid   .19**

    Cognitieve resultaten:
 1. feitelijk aanvangsniveau R/W   .46**
 2. feitelijk eindniveau R/W   .72**
 3.  feitelijk aanvangsniveau Spelling   .39**
 4. feitelijk eindniveau Spelling   .51**
 5. feitelijk aanvangsniveau BL   .52**
 6. feitelijk eindniveau BL   .66**
 7. feitelijk aanvangsniveau TL   .30**
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 8. feitelijk eindniveau TL   .35**
 9. feitelijk aanvangsniveau (4 vakken)   .52**
 10. feitelijk eindniveau (4 vakken)   .72**

     ** p < .01
    *   p < .05

Schoolverlaters met een hoog uitstroomadvies hebben een hoger IQ 
(totaal, verbaal, performaal), hebben vaker een diagnose (aandacht-
stoornis, agressief gedrag, autisme, dyslexie, sociaal-emotionele proble-
men) en hebben een latere inschrijvingsdatum dan schoolverlaters met 
een laag uitstroomadvies.
Schoolverlaters met een hoog uitstroomadvies zijn minder vaak meisjes, 
minder vaak leerlingen van allochtone herkomst, zijn vaker leerlingen van 
allochtone herkomst die thuis alleen Nederlands spreken en komen vaker 
uit Zuid en Midden Amerika dan schoolverlaters met een laag uitstroom-
advies.
Schoolverlaters met een hoog uitstroomadvies hebben gunstiger persoon-
lijkheidskenmerken dan schoolverlaters met een laag uitstroomadvies.
Schoolverlaters met een hoog uitstroomadvies hebben een hoger feitelijk
aanvangsniveau en een hoger feitelijk eindniveau voor elk van de 4 vakken 
en voor de 4 vakken gemiddeld dan schoolverlaters met een laag uit-
stroomadvies. De feitelijk behaalde eindniveaus voor Rekenen/wiskunde 
en Begrijpend Lezen hebben een hoger correlatie met het totale 
uitstroomadvies dan de feitelijk behaalde eindniveaus voor Technisch 
Lezen en Spelling.

Als we een stapsgewijze multiple regressie-analyse uitvoeren met het 
totale	uitstroomadvies	als	afhankelijke	variabele	en	de	significante	leerling/	
persoonlijkheidskenmerken en omgevingskenmerken en cognitieve 
resultaatindicatoren als onafhankelijke variabelen, dan wordt in totaal 70 % 
van de variantie verklaard, waarvan het feitelijk eindniveau voor de vier 
vakken gemiddeld 52 % van de variantie verklaart, gevolgd door het totale 
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IQ met 14 % en het feitelijk eindniveau voor Technisch Lezen met 4 %.
Scholen werken vaak met modellen waarbij het intelligentieniveau bepalend 
is voor het uitstroomadvies. Men zou dus verwachten dat het IQ de beste 
voorspeller zou zijn van de uitstroomadviezen. Dat blijkt niet het geval te 
zijn. Het feitelijk behaalde eindniveau voor de vier vakken gemiddeld is de 
beste voorspeller. Het is verheugend te constateren dat de feitelijke leer-
opbrengsten van leerlingen meer dan het IQ alleen van belang zijn voor 
de uitstroomadviezen voortgezet onderwijs.

Verschillen tussen leerlingen met LWOO en zonder LWOO-advies
Met een t-toets hebben we verschillen tussen de groep met het advies 
LWOO en de groep leerlingen zonder LWOO-advies berekend. In Tabel 
7.20.	zijn	alleen	de	significante	variabelen	vermeld	tussen	beide	groepen.	
Alle beschikbare leerling/ persoonlijkheidskenmerken en omgevingsken-
merken (Tabel 7.1.) zijn daarbij meegenomen, maar ook de cognitieve 
resultaatindicatoren. We willen inzicht krijgen in de factoren die van 
invloed zijn op de huidige praktijk in het toekennen van uitstroomadvie-
zen. Vandaar dat de nieuwe resultaatindicatoren als gewenst eindniveau/ 
ambitieniveau, toegevoegde waarde en totaal resultaat niet in de analyses 
zijn opgenomen.

Tabel 7.20. Verschillen tussen schoolverlaters met en zonder LWOO-advies 
wat betreft leerling/ persoonlijkheidskenmerken, omgevingskenmerken 
en resultaatindicatoren

Kenmerken met  zonder
  LWOO-advies  LWOO-advies
  N = 490 N = 502

Leerling/ omgevingskenmerken:
1. totaal IQ 86.5***  80.2
2. verbaal IQ 87.3***  82.5
3. performaal IQ 88.1***  81.9
4. inschrijvingsdatum 3.58***  3.20
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5. leeftijd waarop SBO verlaat 156.4**  155.4
6. diagnose autisme 0.11  0.17*
7. diagnose dyslexie 0.33***  0.20

Persoonlijkheidskenmerken:
1. leertaakgerichtheid 5.30***  4.91
2. concentratie klas 4.88***  4.49
3. huiswerkattitude 5.05***  4.54
4. uitdrukkingsvaardigheid 4.41***  4.01
5. zelfvertrouwen bij proefwerken 4.75*  4.46
6. sociale vaardigheid 4.88***  4.40

Uitstroomadviezen:
1. Praktijkonderwijs .00  .69***
2. VMBO-basis .81***  .08
3. VMBO-kader .15*  .10
4. VMBO-g/t .04  .10***
5. HAVO-VWO .00  .02***

Cognitieve resultaten:
1. feitelijk aanvangsniveau R/W 3.44***  3.07
2. feitelijk eindniveau R/W 5.89***  5.21
3.  feitelijk aanvangsniveau Spelling 3.37**  3.19
4. feitelijk eindniveau Spelling 5.36***  5.07
5. feitelijk aanvangsniveau BL 3.53***  3.19
6. feitelijk eindniveau BL 5.96***  5.22
7. feitelijk aanvangsniveau TL n.s  n.s
8. feitelijk eindniveau TL 5.90*  5.61
9. feitelijk aanvangsniveau (4 vakken) 3.49***  3.21
10. feitelijk eindniveau (4 vakken) 5.77***  5.26

***	p	<	.001	 n.s:	niet	significant
**  p < .01
*   p < .05
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Uit Tabel 7.20 blijkt dat leerlingen met een LWOO-advies later inschrijven 
op het SBO, het SBO later verlaten, een hoger IQ (totaal, verbaal, perfor-
maal), hebben, vaker de diagnose dyslexie en minder vaak autisme krijgen 
en gunstiger scores op de SAQI (persoonlijkheidskenmerken) hebben dan 
leerlingen zonder LWOO-advies.
Leerlingen met een LWOO-advies hebben een hoger feitelijk aanvangs-
niveau voor de vier vakken, een hoger feitelijk en gewenst eindniveau voor 
de vier vakken gemiddeld en voor de vier vakken afzonderlijk dan leerlin-
gen	zonder	LWOO-advies.	Alleen	bij	Technisch	Lezen	is	er	geen	significant	
verschil in het feitelijk aanvangsniveau.
Leerlingen met een uitstroomadvies Praktijkonderwijs en HAVO-VWO krijgen 
nooit een LWOO-advies. Het LWOO-advies wordt het meest gegeven aan 
VMBO-basisleerlingen, gevolgd door VMBO-kaderleerlingen en in mindere 
mate aan VMBO-gt-leerlingen.
De stapsgewijze multiple regressie resulteert in R .81. De nieuwe resultaat-
indicatoren zijn niet meegenomen. Als we een stapsgewijze multiple 
regressie-analyse uitvoeren met het LWOO-advies als afhankelijke variabele 
en	de	significante	leerling/	persoonlijkheidskenmerken	en	omgevings-
kenmerken en cognitieve resultaatindicatoren als onafhankelijke variabelen, 
dan wordt in totaal 65 % van de variantie verklaard, waarvan het uit-
stroomadvies VMBO-basis 52 % van de variantie verklaart, gevolgd door 
het uitstroomadvies VMBO-kader met 10 %, het uitstroomadvies VMBO g/t 
met 1 %, een hoge leeftijd waarop een leerling het SBO verlaat met 1 % 
en het ontbreken van de diagnose autisme met 1 %.
LWOO-adviezen worden uitsluitend gegeven aan schoolverlaters met een 
VMBO-uitstroomadvies, het meest aan VMBO-basisleerlingen, gevolgd 
door VMBO-kaderleerlingen en in mindere mate aan VMBO-gt-leerlingen. 
Een duidelijk inhoudelijke verklaring hebben we niet gevonden. Integen-
deel. Leerlingen met een LWOO-advies hebben doorgaans betere leer-
resultaten en gunstiger persoonlijkheidskenmerken (uitgezonderd de 
diagnose dyslexie) dan leerlingen zonder een LWOO-advies. 
Een van de SBO-directeuren maakte duidelijk dat het bij LWOO-leerlingen 
allereerst gaat om kinderen die meer aankunnen dan Praktijkonderwijs/ 
VSO. Zij komen in aanmerking voor regulier onderwijs met wat extra 
ondersteuning. VMBO-scholen willen deze leerlingen wel opnemen als er 
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maar extra faciliteiten tegenover staan. Onder druk van het VMBO geven 
SBO-scholen een LWOO-advies af. Deze gang van zaken verklaart waar-
om we op sociaal-emotioneel gebied geen verschil hebben geconstateerd 
tussen leerlingen met en zonder LWOO-advies. Zeker driekwart van de 
leerlingen met een VMBO-advies basis en kader krijgt ook een LWOO-
advies.

Verschillen en overeenkomsten tussen de diagnoses
In Paragraaf 6.3 is een overzicht gegeven van de diverse diagnoses die 
SBO-scholen geven aan hun leerlingen. Deze zijn gerubriceerd in aan-
dachtstoornis, agressief gedrag, autisme, dyslexie en sociaal-emotionele 
problemen. Bij alle schoolverlaters (N = 992) hebben we correlaties 
berekend tussen de beschikbare leerling/ persoonlijkheidskenmerken en 
omgevingskenmerken en de diagnoses.

Tabel 7.21. Samenhang tussen diagnoses en leerlingkenmerken en omge-
vingskenmerken

Leerling/omgevings-	 Aandacht-		Agressief	 Autisme	 Dyslexie	 Soc.-emot.
kenmerken stoornis gedrag   problemen
  N = 265 N = 18 N = 141 N = 264 N = 176

Leerlingkenmerken:
  1. geslacht - .15**  - .15**
  2. inschr. datum    .10**
  3. leeft. SBO verlaat 
  4. verblijfsd. SBO
  5. totaal IQ .15** .13** .12** .21**  .07
  6. verbaal IQ .12** .12** .17** .08*  .09**
  7. performaal IQ .12** .10**  .27**
  8. aandachtstoornis  .19** .07* .10**  .07*
  9. agressief gedrag .19**     .08*
10. autisme .07*   - .07*  .10**
11. dyslexie .10**  - .07* - .11**
12. soc.-emot. problemen .07* .08* .10** - .11**
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Persoonlijkheidskenmerken (saqi): 
  1. LeertaakGerichth.      - .13**
  2. Concentr. Klas - .14**
  3. Huisw. Attitude - .10**
  4. Uitdr.Vaardigheid
  5. Zelfv.. bij Proefw.      - .08*
  6. Sociale Vaardigh.
  7. Sociale Wenselijkh. - .13**
  8. Pesten Actief    .08*  - .08*
  9. Gepest Worden    .09**  - .11**
10. Werkhouding (WH) - .12**     - .13**
11. Sociaal Gedrag (SA)   - .13** .08*  - .12**
12. Zelfconcept (ZELF)      - .08*
13. saqi TOTAAL   - .08*   - .15**

Omgevingskenmerken:
  1 van allocht. herkomst - .12**  - .09** - .16**
  2. uit Marokko 
  3 uit Turkije  
  4. uit Sur./ Antillen
  5. uit Europa  
  6. uit Afrika
  7. uit M/ Z Amerika
  8. uit N Amerika 
  9. uit Azië 
 thuistaal:
10. alleen eigen taal    - .17**
11. alleen Nederlands .19**     .16**
12. 2-talig - .20**

**  p < .01
*    p < .05

 



131

In het algemeen zijn de correlaties erg laag. De gegevens in Tabel 7.21 
zijn veelal een bevestiging van eerdere bevindingen. Mogelijke verklaringen 
zijn al eerder gegeven.
Bij de minder intelligente leerlingen worden minder vaak diagnoses gesteld. 
Alle diagnoses hangen in meer of mindere mate met elkaar samen, met 
dien verstande dat er een negatief verband is tussen dyslexie enerzijds 
en autisme en sociaal-emotionele problemen anderzijds. Zoals eveneens 
eerder vastgesteld krijgen leerlingen van allochtone herkomst minder vaak 
de diagnoses aandachtstoornis, autisme en dyslexie.
Er is een negatief verband tussen de diagnose aandachtstoornis en de 
schaal Concentratie Klas (SAQI), tussen de diagnose autisme en de 
schaal Sociaal Gedrag (SAQI), tussen de diagnose sociaal-emotionele 
problemen en meeste SAQI-schalen. Deze bevindingen bevestigen in 
zekere zin de validiteit van het SAQI-instrument. Bijvoorbeeld: leerlingen die 
gediagnosticeerd zijn met een aandachtstoornis behalen lagere scores op 
de schaal Concentratie Klas; leerlingen die gediagnosticeerd zijn met 
autisme behalen een lagere score op de schaal Sociaal Gedrag; leerlingen 
die gediagnosticeerd zijn met sociaal-emotionele problemen behalen 
lagere scores op de SAQI.

Overall-oordeel leerlingen over SBO-scholen.
SBO-scholen staan bekend als scholen waar kinderen die in het basis-
onderwijs zijn vastgelopen, een aangename plek wordt geboden. 
Aan schoolverlaters is gevraagd de school te waarderen in een schoolcijfer: 
het geheel is meer dan de som der delen.
Het gemiddelde schoolcijfer is: 7.79, een ruim voldoende waardering. 
Van alle schoolverlaters geeft 9.4 % een onvoldoende aan de school (< 6.0), 
21.1 % een cijfer < 7.0 en 59.2 % geeft het cijfer 8.0 of hoger. 
Leerlingen geven het SBO-onderwijs een gunstige waardering.

7.2.5.  Overeenkomsten en verschillen tussen WISC III en NIO
De WISC III (Wechsler Intelligence Scale for Children) is een intelligentie-
test voor kinderen van 6 tot 16 jaar. Een belangrijk kenmerk is dat deze 
test individueel wordt afgenomen door een psycholoog of orthopedagoog. 
De NIO is de Nederlands Intelligentietest voor Onderwijsniveau. 
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Deze schriftelijk groepsgewijs af te nemen test wordt in het SBO meestal 
in het laatste jaar bij de schoolverlaters gebruikt.
Bij 302 schoolverlaters zijn de correlaties berekend tussen beide meest 
gebruikte intelligentietests in het SBO. Van 302 schoolverlaters hebben 
10 SBO-scholen gegevens aangeleverd van beide intelligentietests. 
De response is dus niet representatief voor de SBO-leerlingenpopulatie in 
Noord Brabant.

De onderdelen uit de WISC correleren als volgt:
WISC-Totaal – WISC –Verbaal:  .83**
WISC-Totaal – WISC-Performaal  .86**
WISC-Verbaal – WISC-Performaal .45**

De onderdelen uit de NIO correleren als volgt:
NIO-Totaal – NIO-Verbaal  .85**
NIO-Totaal – NIO-Symbolisch  .87**
NIO-Verbaal – NIO-Symbolisch  .50**

Tabel 7.22. Samenhang tussen factoren van de intelligentietests 
WISC III en NIO

  Samenhang WISC III en NIO

 NIO T-IQ NIO V-IQ  NIO S-IQ

WISC T-IQ + 0.58** + 0.52**  + 0.63**

WISC V-IQ + 0.61** + 0.57**  + 0.50**

WISC P-IQ + 0.53** + 0.34**  + 0.57**

** p < .01
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Het WISC-IQ scoort gemiddeld ongeveer 2.5 punten hoger 
dan het NIO-IQ.
WISC T-IQ: 82.51  NIO T-IQ: 78.94
WISC V-IQ : 83.65  NIO V-IQ: 81.66
WISC P-IQ: 83.26  NIO S-IQ: 81.09

De steekproef van 302 schoolverlaters is niet representatief voor de 
SBO-leerlingenpopulatie in Noord Brabant. De volgende bevindingen 
zijn dus slechts indicatief. 
De verbale en performale/ symbolische onderdelen hebben bij beide tests 
een hoge correlatie met het totaal IQ en zoals verwacht hebben de verbale
onderdelen een wat lagere correlatie met de performale/ symbolische 
onderdelen.
Er	is,	zoals	verwacht,	een	significant	verband	tussen	de	resultaten	op	
beide intelligentietests, maar de correlaties zijn relatief laag. Het feit dat 
de WISC III mondeling en de NIO schriftelijk wordt afgenomen is geen 
afdoende verklaring voor de toch grote verschillen tussen beide tests. 
Deze verschillen bevestigen de door ons voorgestelde werkwijze om in 
het SBO op tienjarige leeftijd bij voorkeur twee verschillende intelligentie-
tests af te nemen. Ook in de praktijk ervaren scholen soms grote 
verschillen tussen beide tests. Om het ambitieniveau op tienjarige leeftijd 
zo betrouwbaar mogelijk bij te stellen, verdient het aanbeveling beide 
tests af te nemen.
Een IQ-test is een momentopname. Een leerling kan tijdens de testafname 
een slechte dag hebben (slecht geslapen, concentratieproblemen en 
dergelijke). Allochtone leerlingen kunnen benadeeld worden, omdat 
intelligentietests voor een deel gericht zijn op taalvaardigheid.
Een reeks van terechte bezwaren waar we rekening mee moeten houden. 
Zeker wanneer de leerkrachten de indruk hebben dat de uitslag op de 
IQ-test lager is dan verwacht op basis van bijvoorbeeld de schoolvorde-
ringen, is de afname van een tweede intelligentietest gewenst.
De afname van intelligentietests is vooral bedoeld om het ambitieniveau 
naar boven bij te stellen. Voor de berekening van het ontwikkelings-
perspectief gaan we uit van de hoogst behaalde score. 
Een behaalde intelligentiescore impliceert dat de leerling tenminste 
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over de intellectuele capaciteiten beschikt welke overeenkomen met 
het behaalde IQ.

7.2.6.  Kenmerken van schoolverlaters met een 
											disharmonisch	intelligentieprofiel
In gesprekken met directeuren en zorgfunctionarissen van SBO-scholen 
kwam geregeld naar voren dat leerlingen met een disharmonisch intelli-
gentieprofiel	extra	aandacht	verdienen.	Dit	disharmonisch	profiel	zou	een	
verklaring kunnen zijn van achterblijvende leeropbrengsten. Omdat we 
de beschikking hebben over de verbale en performale (symbolische) intel-
ligentiescores van de schoolverlaters zijn de leerlingen met een disharmo-
nisch	profiel	vergeleken	met	de	overige	schoolverlaters.	Bij	een	verschil	
van 15 punten of meer tussen het verbale en het performale IQ is sprake 
van	een	disharmonisch	profiel:	15	punten	is	een	hele	standaarddeviatie.	
Met een t-toets hebben we verschillen tussen de groep met een disharmo-
nisch	profiel	(N	=	246)	en	de	groep	overige	leerlingen	(N	=	746)	berekend.	
In	Tabel	7.23.	zijn	alleen	de	significante	variabelen	vermeld	tussen	beide	
groepen. Alle beschikbare leerling/ persoonlijkheidskenmerken en om-
gevingskenmerken (Tabel 7.1.) zijn daarbij meegenomen, maar ook alle 
resultaatindicatoren.	Met	deze	significante	variabelen	is	een	regressie-
analyse uitgevoerd bij 992 leerlingen.

Tabel 7.23. Verschillen tussen schoolverlaters met en zonder disharmo-
nisch	intelligentieprofiel	wat	betreft	leerling/	persoonlijkheidskenmerken,	
omgevingskenmerken en resultaatindicatoren

Kenmerken met disharmonisch zonder disharmonisch
	 	 intelligentieprofiel	 intelligentieprofiel
  N = 246  N = 746

Leerling/ omgevingskenmerken:
1 totaal IQ 84.8**  82.6
2. verbaal IQ 86.7**  84.4
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Contextfactoren:
1. van allochtone herkomst 0.15  0.23**

Persoonlijkheidskenmerken:
1. leertaakgerichtheid 5.30*  4.99

Uitstroomadviezen:
1. Praktijkonderwijs .25  .36***
2. VMBO-kader .19***  .12
3. totaaladvies uitstroom 2.16**  1.94

Cognitieve resultaten:
1. feitelijk aanvangsniveau R/W 3.52*  3.30
2. feitelijk eindniveau R/W 5.81**  5.56
3. toegevoegde waarde BL 0.25  0.45*
4. feitelijk eindniveau (4 vakken) 5.71*  5.52
5. toegevoegde waarde (4 vakken) 0.09  0.23*

***  p < .001   
**    p < .01
*      p < .05

Uit Tabel 7.23 blijkt allereerst dat ongeveer een kwart (24.77 %) van de 
schoolverlaters	een	disharmonisch	intelligentieprofiel	heeft.	Leerlingen	met	
een	disharmonisch	intelligentieprofiel	onderscheiden	zich	van	de	overige	
schoolverlaters door gemiddeld een iets hogere intelligentie (totaal, ver-
baal), zijn minder vaak van allochtone herkomst, hebben een sterkere leer-
taakgerichtheid, hebben doorgaans een hoger uitstroomadvies, hebben 
een hoger feitelijk eindniveau voor de vier vakken, in het bijzonder voor 
Rekenen/wiskunde, maar hebben minder toegevoegde waarde voor de 
4 vakken, in het bijzonder voor Begrijpend Lezen. 
Als we een stapsgewijze multiple regressie-analyse uitvoeren met het 
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disharmonisch	intelligentieprofiel	als	afhankelijke	variabele	en	de	
significante	leerling/	persoonlijkheidskenmerken	en	omgevingskenmerken	
en resultaatindicatoren als onafhankelijke variabelen, dan wordt in totaal 
1 % van de variantie verklaard door het uitstroomadvies VMBO-kader.
Dat	een	disharmonisch	intelligentieprofiel	de	verklaring	zou	zijn	van	zwakke	
leeropbrengsten wordt in dit onderzoek niet bevestigd. In tegendeel: 
de feitelijke leeropbrengsten zijn bij schoolverlaters met een disharmonisch 
intelligentieprofiel	eerder	beter.	Alleen	behalen	ze	minder	toegevoegde	
waarde.

7.2.7.  Overeenkomsten en verschillen tussen resultaatindicatoren
Een van de onderzoeksvragen luidt: bestaat er bij SBO-schoolverlaters 
een	samenhang	tussen	de	diverse	resultaatindicatoren?	Hebben	school-
verlaters met goede cognitieve onderwijsresultaten ook goede affectieve 
onderwijsresultaten?
Allereerst presenteren we de samenhang tussen de belangrijkste cognitieve 
resultaatindicatoren: het totale cognitieve resultaat voor de vier vakken, het 
gewenste eindniveau/ ambitieniveau voor de vier vakken, de toegevoegde
waarde voor de vier vakken en het feitelijke eindniveau voor de vier vakken.
Vervolgens hebben we de samenhang tussen de resultaatindicatoren voor 
de vier vakken afzonderlijk onderzocht. Tenslotte worden deze cognitieve 
resultaatindicatoren in verband gebracht met de affectieve resultaat-
indicatoren: Werkhouding, Sociaal Gedrag, Zelfconcept en opvattingen 
over kernwaarden. De berekeningen zijn verricht bij alle schoolverlaters 
(N = 992). In de tabellen worden de correlaties vermeld.

Samenhang tussen de cognitieve resultaatindicatoren (vier vakken)

Tabel 7.24. Samenhang tussen de cognitieve resultaatindicatoren 
(vier vakken)
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 Totaal Gewenst Toegevoegde Feitelijk  
 resultaat eindniveau waarde eindniveau

Totaal resultaat -- .82** .80** .60**

Gewenst eindniveau  -- .71** .81**

Toegevoegde waarde   -- .45**

Feitelijk eindniveau     --

** p < .01

Het totaalresultaat omvat zowel het gewenste eindniveau/ ambitieniveau 
als de toegevoegde waarde. Dit verklaart de hoge correlatie van .80 
en meer.
Het feitelijk eindniveau (geen correctie voor IQ) heeft een relatief hoge 
correlatie met de nieuwe resultaatindicator: het gewenste eindniveau/ 
ambitieniveau (gecorrigeerd op IQ).
Het feitelijk eindniveau heeft daarentegen een relatief lage correlatie met 
de nieuwe resultaatindicator : het totaal resultaat, vooral vanwege een 
relatief zwak verband met de indicator toegevoegde waarde. Hieruit is 
voorzichtig af te leiden dat de indicator Toegevoegde Waarde voor het 
SBO ook daadwerkelijk iets toevoegt.

Samenhang tussen de cognitieve resultaten van de kernvakken
Het was in eerste instantie de bedoeling om de correlaties te presenteren 
tussen de resultaatindicatoren per vak: totaal resultaat, gewenst eindniveau,
toegevoegde waarde en feitelijk eindniveau, zowel voor Rekenen/wiskunde, 
Spelling, Begrijpend Lezen en Technisch Lezen. Deze correlaties hebben 
echter weinig nieuwswaarde in die zin dat de onderlinge correlaties bij de 
vakken Rekenen/wiskunde, Spelling en Begrijpend Lezen corresponderen 
met de resultaten bij de vier vakken gemiddeld (Tabel: 7.24). Alleen wijken 
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de intercorrelaties bij Technisch Lezen af van het algemene beeld.
De belangrijkste bevindingen zijn:
 1. Bij Technisch Lezen correleert het feitelijk eindniveau uiteraard 
  volledig met het gewenste eindniveau/ambitieniveau, maar in tegen-
  stelling tot de andere vakken, ook hoog met de nieuwe resultaat-
  indicatoren Toegevoegde Waarde (.80**) en het Totaal 
  Resultaat (.80**).
 2. Het feitelijk eindniveau voor Rekenen/ wiskunde heeft de hoogste 
  correlatie met het feitelijk eindniveau voor Begrijpend Lezen (.57**), 
  gevolgd door Spelling (.44**) en Technisch Lezen (.24**).
  Het feitelijk eindniveau voor Spelling heeft de hoogste correlatie 
  met Technisch Lezen (.61**), gevolgd door Rekenen/wiskunde 
  (.44**) en Begrijpend Lezen (.42**).
  Het feitelijk eindniveau voor Technisch Lezen heeft behalve met 
  Spelling (.61**) vrij lage correlaties met het feitelijk eindniveau voor 
  Begrijpend Lezen (.32**) en Rekenen/wiskunde (.24**). 

Conclusie:
Terwijl de resultaatindicatoren bij elk van de vier vakken een grote samen-
hang vertonen, hebben de resultaatindicatoren toegevoegde waarde en 
het totaal resultaat een relatief lage correlatie met het feitelijk eindniveau 
voor Rekenen/wiskunde, Spelling en Begrijpend lezen. Bij Technisch Lezen 
zijn de correlaties wel hoog. Een verklaring kan zijn dat bij Technisch Lezen 
niet wordt gecorrigeerd op intelligentie.
Er is een vrij sterke samenhang tussen het feitelijk eindniveau voor 
Rekenen/wiskunde en Begrijpend Lezen enerzijds en tussen Spelling en 
Technisch Lezen anderzijds. Bij Spelling en Technisch Lezen gaat het 
vooral om mechanistische vaardigheden (afspraken en regels) die met 
veel oefening tot resultaat leiden.

Samenhang cognitieve en affectieve resultaatindicatoren
De cognitieve resultaatindicatoren worden in verband gebracht met de 
affectieve resultaatindicatoren: Werkhouding, Sociaal Gedrag, Zelfconcept 
en opvattingen over Kernwaarden. Hebben schoolverlaters met goede 
cognitieve	onderwijsresultaten	ook	goede	affectieve	onderwijsresultaten?	
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Dus los van de kwaliteit van een SBO-school.

Tabel 7.25. Samenhang tussen cognitieve en affectieve 
resultaatindicatoren

 Werkhouding Sociaal Zelfconcept  Kern-  
  gedrag   waarden

Totaal resultaat .20** .09* .19**  .13**

Gewenst eindniveau .17** .11** .18**  .14**

Toegevoegde waarde .16** .10** .14**  .15**

Feitelijk eindniveau .21** 10** .23**  .13**

 *   p < .05
 **  p < .01

Er is over de hele linie een zwak verband tussen de resultaten die leerlingen 
behalen voor de cognitieve en affectieve resultaten. Dat dit verband 
significant	is	zegt	bij	een	grote	groep	schoolverlaters	niet	veel.	
Interessant	is	of	vooral	op	schoolniveau	significante	verbanden	worden	
gevonden (zie Hoofdstuk 8).

7.2.8.  Overeenkomsten en verschillen tussen 
           DLE en vaardigheidsscores
We zijn nagegaan of er verschillen zijn tussen DLE-scores en vaardig-
heidsscores bij de vaststelling van het feitelijk aanvangsniveau, het feitelijk 
eindniveau en dus ook bij het feitelijk leerrendement voor de vier kernvak-
ken. De DLE’s worden uitgedrukt in maanden vanaf de start in groep 3. 
Het feitelijk aanvangsniveau bij Rekenen/wiskunde is DLE 13.49. 
In feite komt deze DLE overeen met een functioneringsniveau van 3 ½ 
maand in groep 4 basisonderwijs. Elk schooljaar omvat 10 maanden, 
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terwijl gedurende de schooljaren 3 t/m 8 een maximum van 55/60 
kan worden behaald. 
De vaardigheidsscores worden uitgedrukt in schooljaren (met achter de 
komma maximaal 10 maanden afgerond) met een start in groep 1 basis-
onderwijs. Het feitelijk aanvangsniveau voor Rekenen/wiskunde in een 
vaardigheidsscore 3.10 komt overeen met een functioneringsniveau 
van een maand in het vierde leerjaar basisonderwijs (drie volledige 
schooljaren plus 1 maand). Om de DLE’s vergelijkbaar te maken met de 
vaardigheidsscores, worden bij de DLE’s steeds 20 maanden opgeteld. 
Voorbeeld: DLE 13.49 + 20 = 33.49 maanden. Deze maanden worden 
omgezet in schooljaren: 33.49 wordt 3.35 (afgerond).
Het onderzoek is verricht bij in totaal 532 schoolverlaters.

Tabel 7.26. Samenhang tussen DLE’s en vaardigheidsscores

 DLE omzetting vaardigheids- verschil   
  DLE score DLE - v-score

Rekenen/wiskunde
feit. aanvangsniveau 13.49 3.35 3.10 + 0.25  2 ½ mndn
feit. eindniveau 35.21 5.52 5.48 + 0.04  ½ mnd
feit. leerrendement 21.72 2.17 2.38 - 0.21   2 mndn

Spelling
feit. aanvangsniveau 12.71 3.27 3.13 + 0.14  1 ½ mndn
feit. eindniveau 31.42 5.14 5.10 + 0.04  ½ mnd
feit. leerrendement 18.71 1.87 1.97 - 0.10   1 mnd

Begrijpend Lezen
feit. aanvangsniveau 17.08 3.71 3.29 + 0.42  4 mndn
feit. eindniveau 34.38 5.44 5.50 - 0.06  ½ mnd
feit. leerrendement 17.30 1.73 2.21 - 0.48  5 mndn
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Technisch Lezen
feit. aanvangsniveau 14.54 3.45 3.62 - 0.17  1 ½ mndn
feit. eindniveau 33.35 5.34 5.71 - 0.37  3 ½ mndn
feit. leerrendement 18.81 1.89 2.09 - 0.20  2 mndn

Bij de vakken Rekenen/wiskunde, Spelling en Begrijpend Lezen is er 
gemiddeld in de vaststelling van het eindniveau nauwelijks verschil. 
Bij deze vakken zijn er kennelijk weinig uitschieters aan de bovenkant, of 
anders gezegd: in het SBO komen relatief weinig leerlingen voor bij wie 
het functioneringsniveau boven M8 basisonderwijs ligt. Bij Technisch 
Lezen komt dit vaker voor, hetgeen leidt tot een verschil van gemiddeld 
3 ½ maanden in de vaststelling van het eindniveau met behulp van 
vaardigheidsscores.
De belangrijkste verschillen tussen DLE’s en vaardigheidsscores zien we 
in de vaststelling van het aanvangsniveau. Bij Begrijpend Lezen is dit ver-
schil het grootst (4 maanden), gevolgd door Rekenen/wiskunde 
(2 ½ maanden) en Spelling en Technisch Lezen (1 ½ maanden).
In de praktijk zal het dus weinig uitmaken, ondanks de psychometrische 
bezwaren, om het eindniveau voor de vakken Rekenen/wiskunde, 
Spelling en Begrijpend Lezen vast te stellen met DLE’s. Voor het bepalen 
van de toegevoegde waarde bij alle vakken en voor het vaststellen van het 
eindniveau bij Technisch Lezen is het gebruik van DLE’s zonder meer af te 
raden. Bij de toegevoegde waarde is de berekening van de aanvangs-
niveaus met DLE’s te onbetrouwbaar. Bij de berekening van het eindniveau 
voor Technisch Lezen worden leerlingen benadeeld die een goed lees-
niveau hebben (boven het functioneringsniveau M8 basisonderwijs). 
Overigens gaat het hier in Tabel 7.26 om gemiddelden bij een grote groep 
schoolverlaters. Als we bij de gemiddelden soms al grote verschillen 
zien tussen DLE’s en vaardigheidsscores, mogen we bij het gebruik voor 
individuele leerlingen grotere afwijkingen verwachten. Dus bij individuele 
leerlingen kunnen afwijkingen in het eindniveau voor Rekenen/wiskunde, 
Spelling en Begrijpend lezen onaanvaardbaar groot worden.
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8 Onderzoeksresultaten    
 op schoolniveau

Dit hoofdstuk omvat allereerst een beschrijvend onderzoek met schoolken-
merken van in totaal 28 SBO-scholen in Noord-Brabant. Met een deel-
namepercentage van 85 % van de 33 SBO-scholen in Noord-Brabant zijn, 
zoals eerder vermeld, de bevindingen in ruime mate representatief voor 
het speciaal basisonderwijs in deze provincie.
In paragraaf 8.2 komen de onderzoeksvragen op schoolniveau aan de 
orde.

8.1. Beschrijvend onderzoek met kenmerken van SBO-scholen
In dit beschrijvend onderzoek willen we zicht krijgen op de kenmerken 
van SBO-scholen, onderscheiden naar:
Contextfactoren: welke percentages zijn kenmerkend voor SBO-scholen: 
 % ziekteverzuim, % vrouwelijke/ mannelijke leerkrachten, 
 % vrouwelijke/ mannelijke directeuren, gemiddeld aantal leerlingen 
 op een SBO-school, gemiddeld aantal schoolverlaters, gemiddeld 
 aantal schoolverlaters in een groep, de heterogeniteit van de leer-
 lingenpopulatie (spreiding IQ), de leerkracht-leerling-ratio (gemiddeld 
 aantal leerlingen per groep voor de school als geheel) en de 
	 verhouding	onderwijzend	–	niet-onderwijzend	personeel?	Enzovoort.
Resultaatkenmerken: het gemiddeld eindniveau voor de vakken Rekenen/
 wiskunde, Spelling, Begrijpend Lezen en Technisch Lezen (zowel 
 feitelijk als eventueel gecompenseerd voor IQ); het percentage 
 schoolverlaters met een extra leerwinst voor de vier vakken; 
 het percentage schoolverlaters dat succesvol is (eindniveau hoger 
 dan ontwikkelingsperspectief òf toegevoegde waarde òf beide); 
 de verkregen resultaten voor Werkhouding, Sociaal gedrag, 
 Zelfconcept, Burgerschapscompetenties en Algemeen Welbevinden.
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Schoolkenmerken: welke oordelen geven leerlingen en leerkrachten over 
	 de	diverse	kwaliteitsaspecten	van	het	onderwijs/	de	school?	
 Welk percentage schoolverlaters gaat met veel/ weinig plezier naar 
 school, heeft een zwakke/ goede relatie met leerkrachten, oordeelt 
 gunstig/ ongunstig over de sociale veiligheid, het pedagogisch en 
 didactisch handelen, eigentijds leren, reikwijdte van het aanbod, 
	 actief	burgerschap	en	het	voorzieningenniveau?	Welk	percentage	
 leerkrachten oordeelt gunstig/ ongunstig over het schoolklimaat, 
 de sociale veiligheid, het pedagogisch en didactisch handelen, 
	 de	profilering	van	het	leerstofaanbod,	de	leerlingenzorg,	
	 de	kwaliteitszorg,	het	leiderschap	en	het	voorzieningenniveau?

8.1.1.	Contextfactoren	van	SBO-scholen
In Tabel 8.1. worden van alle beschikbare variabelen de gemiddelden 
vermeld en waar relevant ook de spreiding bij 28 SBO-scholen. 
In Tabel 7.1 zijn van sommige variabelen de gemiddelden en spreiding 
reeds vermeld met veelal een klein verschil met de gegevens in Tabel 8.1. 
Tabel 7.1 heeft betrekking op alle individuele schoolverlaters; 
Tabel 8.1 op de deelnemende SBO-scholen.

Tabel 8.1. Gemiddelde en spreiding van contextfactoren

       
Contextfactoren: gemiddeld spreiding

1. totaal aantal SBO-scholen  28
2. gem. aantal leerlingen per school 160.5 54 – 393 leerlingen
3. gem. aantal schoolverlaters per school 35.0 14 – 84 schoolverlaters
4. % jongens onder schoolverlaters 66.8 % 54.2 % - 81.0 %
5. % van allochtone herkomst 19.1 % 0.0 % - 51.4 %
6. gem. inschrijvingsdatum  3.50 2.39 – 4.58 schooljaar
7. gem. leeftijd vertrek SBO  12.9  12.3 – 13.4 jaar
8. % ziekteverzuim personeel  5.3 % 1.0 % - 10.0 %
9. % mannelijke leerkrachten 17.0 % 0.0 % - 35.7 %
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10. % leerkrachten (overig personeel) 68.6 % 53.4 % – 81.9 %
11. leerkracht – leerling – ratio 10.8 7.0 – 14.5 leerlingen
12. % mannelijke/ vrouwelijke directeur 79 % man    21 % vrouw
13. heterogeniteit schoolpopulatie 11.7 8.8 – 15.3
14. datum laatste toets: voor kerstvakantie 10x
                              voorjaar  5x
                              voor zomervakantie 13x
15. totaal IQ 83.0 75.3  –  91.4
16. diagnose aandachtstoornis 27.1 % 6.7 % - 52.9 %
17. diagnose agressief gedrag 1.8 % 0.0 % - 11.8 %
18. diagnose autisme 16.5 % 0.0 % - 50.0 %
19. diagnose dyslexie 25.5 % 7.1 % - 58.6 %
20. diagnose sociaal-emotionele problemen 18.1% 0.0 % - 90.0 %
21. advies PRO/VSO 34.8 % 11.9% - 57.6 %
22. advies VMBO basis 41.5 % 21.1% - 70.0 %
23. advies VMBO kader 13.5 % 0.0 % - 44.0 %
24. advies VMBO g/t 6.4 % 0.0 % - 20.2 %
25. advies HAVO-VWO 1.4 % 0.0 % - 10.5 %
26. advies LWOO 48.5 % 15.8 % - 80.0 %

Er zijn grote verschillen tussen de SBO-scholen in Noord Brabant qua 
schoolgrootte, dus ook in het aantal schoolverlaters per jaar; in de samen-
stelling van de leerlingenpopulatie (percentage jongens en leerlingen van 
allochtone herkomst onder de schoolverlaters). Er zijn twee scholen met 
geen enkele leerling van allochtone herkomst, maar ook een school waar 
een of beide ouders van ruim de helft van de schoolverlaters buiten Neder-
land is/ zijn geboren. Terwijl gemiddeld leerlingen halverwege groep 4 
basisonderwijs in het SBO starten, varieert de gemiddelde 
inschrijvingsdatum tussen 4 maanden in groep 3 en 6 maanden groep in 5 
basisonderwijs. Terwijl het percentage vrouwelijke leerkrachten in het SBO 
83 % bedraagt, is het percentage vrouwelijke directeuren slechts 21 %. 
Er zijn 2 scholen met geen enkele mannelijke leerkracht. De wijze waarop 
personeel wordt ingezet voor het primaire proces (groepsleraren, vakleer-
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krachten en groepsassistenten) loopt sterk uiteen, van niet meer dan de 
helft tot ruim 80 %. Dit heeft ook invloed op het gemiddeld aantal leerlingen 
per één fte onderwijzend personeel (OP): variërend van 1 fte op 7 tot 1 fte 
op meer dan 14 leerlingen. Met de spreiding in intelligentie onder de 
schoolverlaters is de heterogeniteit van de leerlingenpopulatie bepaald, 
in de veronderstelling dat onderwijs gemakkelijker gegeven kan worden 
aan relatief homogene groepen. 
De gemiddelde intelligentieniveaus van de scholen lopen eveneens uiteen 
van 75 tot 91. Deze scores zijn voor de inspectie van belang voor het 
bepalen van de ondergrens, die minimaal moet worden behaald voor de 
eindopbrengsten Begrijpend Lezen en Rekenen/wiskunde. Elke school 
heeft kennelijk haar eigen beleid in het vaststellen van de diverse 
diagnoses. De verschillen zijn enorm.
Het mag geen verrassing zijn dat er ook grote verschillen bestaan tussen 
de SBO-scholen in de percentages uitstroomadviezen. Als het percentage 
PRO 45 % of hoger is, is dat voor de inspectie aanleiding voor een nader 
onderzoek. Op basis van onze gegevens komen daar 7 scholen voor in 
aanmerking. 

8.1.2. Resultaatkenmerken van SBO-scholen
We onderscheiden de volgende cognitieve resultaatindicatoren:
 1. Het ambitieniveau c.q. het gewenste (eventueel op intelligentie 
  gecorrigeerde/ gecompenseerde) eindniveau voor de vier 
  kernvakken samen.
 2. De toegevoegde waarde voor de vier kernvakken samen.
 3. Het totaal cognitief resultaat (óf een gunstig eindniveau óf 
  toegevoegde waarde óf beide) voor de vier kernvakken samen.
 4. Het feitelijk behaalde eindniveau (zonder correctie op IQ) voor de
  vier kernvakken samen.

Het aantal SBO-scholen dat aanvaardbare leeropbrengsten behaalt
De feitelijk behaalde scores door schoolverlaters op toetsen uit het Cito-
leerlingvolgsysteem zeggen weinig over de kwaliteit van het SBO-
onderwijs, of deze nu bepaald zijn met DLE-scores of met vaardigheids-
scores. Het behalen van enige leerwinst vanaf de start in het SBO is op 
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zichzelf geen prestatie. Steeds is de vraag aan de orde of een school-
verlater een resultaat heeft geleverd dat hoger of meer is dan verwacht. 
In het basisonderwijs wordt het landelijk gemiddelde op de Cito-eindtoets 
en wordt bij tussentijdse toetsen het landelijk gemiddelde bij leeftijd-
genoten als referentiepunt gebruikt. Voor het speciaal basisonderwijs 
met in meerderheid kinderen met een lager IQ dan 100, is dit landelijk 
gemiddelde geen realistische norm. Vandaar dat het intelligentieniveau 
van de schoolverlaters mede bepalend is voor de SBO-standaard 
(zie Bijlage 1).

Een SBO-school heeft het op cognitief gebied ‘goed gedaan’, als voor de 
kernvakken Rekenen/wiskunde, Spelling, Begrijpend Lezen en Technisch 
Lezen bij elke schoolverlater
•  het behaalde eindniveau hoger is dan het ambitieniveau c.q. het 
 ontwikkelingsperspectief (mits de lat voldoende hoog wordt gelegd) en
•  het behaalde eindniveau niet alleen absoluut, maar ook relatief hoger is
 dan het aanvangsniveau bij de start in het SBO.
De eerste maat geeft antwoord op de vraag of de schoolverlater al dan 
niet een aanvaardbaar eindniveau heeft behaald. Een te laag eindniveau 
is maatschappelijk ongewenst.
De tweede maat geeft antwoord op de vraag of het SBO met zijn expertise 
toegevoegde waarde heeft, heeft met andere woorden de SBO-school 
gedurende de tijd dat de leerling op het SBO zat, een extra bijdrage gele-
verd	aan	de	leerwinst?
Het totaaloordeel over het cognitieve resultaat van een SBO-school is te 
bepalen door bij elke schoolverlater voor elk van de vier kernvakken vast 
te stellen of de leerling een resultaat heeft behaald, dat ertoe doet:
 1. het ambitieniveau/ gewenst eindniveau: een gelijk of hoger 
  eindniveau dan gewenst (ontwikkelingsperspectief) óf
 2. toegevoegde waarde: een gelijke of hogere vaardigheidsgroei dan
  verwacht óf 
 3. het totaal resultaat: óf een gunstig eindniveau óf toegevoegde 
  waarde óf beide.
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Per vak en voor de vier vakken samen (het gemiddelde) hebben we 
berekend bij welk percentage schoolverlaters de SBO-school succesvol 
is geweest.

Leeswijzer:

Ambitieniveau/ gewenst eindniveau: het feitelijk behaalde eindniveau voor 
de vier vakken gemiddeld op basis van vaardigheidsscores hebben we 
vergeleken met het gewenste eindniveau (ontwikkelingsperspectief). 
Het resultaat is het aantal maanden voorsprong of achterstand ten opzichte 
van de verwachting. Bij 0.00 komt het feitelijk behaalde eindniveau 
overeen met de verwachting. Bij bijvoorbeeld 0.32 ligt het feitelijk 
behaalde eindniveau 3 maanden (afgerond) hoger dan de verwachting.
Toegevoegde waarde: het behaalde ambitieniveau / gewenst eindniveau 
voor de vier vakken gemiddeld op basis van vaardigheidsscores hebben 
we vergeleken met het aanvangsniveau. Het resultaat is het aantal maan-
den vaardigheidsgroei ten opzichte van de verwachting. Bij 0.00 komt de 
vaardigheidsgroei overeen met de verwachting. Bij bijvoorbeeld 0.32 is de 
vaardigheidsgroei 3 maanden (afgerond) hoger dan de verwachting en is 
sprake van toegevoegde waarde (extra leerwinst) ten opzicht van de start 
in het SBO. Bij – 0.45 is er een achterblijvende leerwinst van 4 ½ maand.
Totaal resultaat: elke schoolverlater kan een gewenst eindniveau behalen 
of toegevoegde waarde. Een gunstig resultaat op beide resultaat-
indicatoren komt ook geregeld voor. Het totaal resultaat is het percentage 
leerlingen dat of op het eindresultaat of bij de toegevoegde waarde of bij 
beide indicatoren boven verwachting scoort; in Tabel 8.2. voor de vier 
vakken gemiddeld.

Allereerst geven we een overzicht van de cognitieve resultaten die de 28 
deelnemende scholen hebben behaald. In Tabel 8.2. zijn de scholen ge-
nummerd, waarbij de hoogte van het percentage voor het totaal 
resultaat voor de vier vakken bepalend is voor de rangorde. Op de beste 
school is 82.50 % van de schoolverlaters succesvol (totaal resultaat). 
Het gerealiseerde ambitieniveau ligt 1 ½ maand boven de verwachting, 
terwijl de toegevoegde waarde van deze school bijna 8 maanden boven 
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verwachting is. In de Tabel is tevens het feitelijk behaalde eindniveau 
voor de vier vakken toegevoegd; in dit geval gemiddeld 8 maanden in het 
zesde leerjaar basisonderwijs.

Tabel 8.2. Cognitieve resultaten van de 28 scholen

nummer 
school

totaal 
resultaat 
4 vakken

gewenst 
eindniveau 
4 vakken

toegevoegde 
waarde

4 vakken

feitelijk
eindniveau
4 vakken

01 
02
03
04
05
06
07
08
09
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

82.50%
74.00%
73.69%
73.24%
72.92%
71.43%
70.53%
67.65%
67.59%
67.50%

67.24%
66.27%
65.52%
64.58%
64.17%
63.98%
63.46%
62.50%
59.53%
59.14%

.15

.07

.21

.03

.26

.43
-.24
-.06
-.29
-.11

-.32
.16
-.37
-.28
.06
-.65
-.62
-.07
-.43
-.44

.78

.40

.52

.46

.77

.76

.35

.56

.20

.50

.16

.10

.25

.11

.17

.29

.37

.29

.15

.20

5.80
5.74
6.06
5.56
5.85
6.36
5.43
5.70
5.52
5.50

5.34
6.19
5.46
5.88
5.96
5.36
4.99
5.64
5.33
5.46
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 Vervolg tabel 8.2

nummer 
school

totaal 
resultaat 
4 vakken

gewenst 
eindniveau 
4 vakken

toegevoegde 
waarde

4 vakken

feitelijk
eindniveau
4 vakken

21
22
23
24
25
26
27
28

57.90%
57.35%
52.81%
46.88%
44.67%
44.12%
38.09%
33.48%

-.19
-.57
-.65
-.76
-.57
-.72
-.74
-.81

-.03
.24
.08
-.11
-.07
-.22
-.37
-.39

5.50
5.61
5.27
4.69
5.24
5.14
5.34
4.90

Tabel 8.2. is waarschijnlijk vooral interessant voor de 28 deelnemende 
scholen. Zij kunnen zien hoe zij scoren in vergelijking met de andere 
scholen in Noord Brabant. Voor het overige valt op dat relatief weinig 
scholen het gewenste eindniveau behalen, terwijl juist veel scholen 
toegevoegde waarde hebben. Bovendien blijkt dat het feitelijk eindniveau 
(niet gecorrigeerd voor het IQ) nauwelijks iets zegt over de leeropbreng-
sten van een SBO-school. Relatief hoge gemiddelde scores (bijvoorbeeld 
school 22 met 5.61) worden ook bij zwakke en middelmatig presterende 
scholen aangetroffen.
Er is dus alle reden om dieper in te gaan op elk van de resultaat-
indicatoren afzonderlijk.

Wat zijn de resultaten van SBO-scholen in Noord Brabant op deze drie 
eerder genoemde succesfactoren, gewenst eindniveau/ ambitieniveau, 
toegevoegde	waarde	en	totaal	resultaat?
In Tabel 8.3. worden bij elk van de drie indicatoren in volgorde van hoog 
tot laag de resultaten van de 28 deelnemende scholen vermeld. 
In de kolom Waardering krijgen de resultaten van de scholen een beoor-
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deling van zwak tot zeer goed (zie paragraaf 6.5). In een oogopslag is te 
zien, op welke resultaatindicatoren de scholen een gunstig dan wel een 
onvoldoende resultaat behalen. 

Tabel 8.3. Bevindingen bij SBO-scholen op de resultaatindicatoren voor 
de vier vakken samen 

Gewenst eind-
niveau 4 vakken

toegevoegde 
waarde 4 vakken

totaal resultaat 
4 vakken

waardering

.78

.77

.76

zeer goed

.56

.52

.50

82.50% goed

.43

.26
.46
.40
.37
.35
.29
.29
.25

74.00%
73.69%
73.24%
72.92%
71.43%
70.53%

ruim voldoende

.21

.16

.15

.07

.06

.03

.24

.20

.20

.17

.16

.15

.11

.10

.08

67.65%
67.59%
67.50%
67.24%
66.27%
65.52%
64.58%
64.17%
63.98%
63.46%
62.50%

voldoende
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-.06
-.07
-.11
-.19
-.24

-.03
-.07
-.11
-.22

59.53%
59.14%
57.90%
57.35%
52.81%

matig

-.28
-.29
-.32
-.37
-.43
-.44

-.37
-.39

46.88%
44.67%
44.12%

onvoldoende

-.57
-.57
-.62
-.65
-.65
-.72
-.74
-.76
-.81

.46

.40

.37

.35

.29

.29

.25

38.09%
33.48%

zwak

Er zijn in totaal 8 scholen (29 % > 0.00) die over de vier vakken gemiddeld 
een eindniveau hebben behaald dat tenminste overeenkomt met de 
verwachting. Het verschil tussen de beste en de zwakste school is meer 
dan een heel schooljaar: 4 ½ maanden boven verwachting versus 
8 maanden beneden verwachting. Bij zeker de helft van de scholen is 
het gewenste eindniveau (ver) onder de maat.
Liefst 22 tot 23 scholen (82 %; 22 scholen > 0.00 en een school met
– 0.03, slechts een lichte afwijking) hebben daarentegen een extra bijdrage 
geleverd aan de leerwinst van de schoolverlaters over de vier vakken 
gemiddeld. Op 82 % van de scholen hebben de leerlingen gemiddeld 
over	de	vier	vakken	voldoende	profijt	gehad	van	het	SBO-onderwijs.	
En dat is een goed resultaat. Ook bij de toegevoegde waarde zijn de 
verschillen tussen de scholen groot: 8 maanden boven verwachting versus 
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4 maanden beneden verwachting.
Op beide indicatoren samen (totaal resultaat) hebben 18 scholen (64 %, 
dus een ruime meerderheid) een aanvaardbaar cognitief resultaat gerea-
liseerd, dat wil zeggen dat tenminste 60 % van de schoolverlaters òf een 
voldoende eindniveau, òf toegevoegde waarde òf beide heeft behaald. 
De spreiding is zeer groot en varieert tussen de 33 % en 83 %.

Verschillen tussen de vakken
De verschillen tussen de vakken zijn opvallend groot. De onderscheiden 
resultaatindicatoren komen achtereenvolgens aan de orde: allereerst het 
totaal resultaat.

Totaal resultaat
Elke schoolverlater kan een gewenst eindniveau/ ambitieniveau behalen of 
toegevoegde waarde. Een gunstig resultaat op beide resultaatindicatoren 
komt ook geregeld voor. Het totaal resultaat is het percentage leerlingen 
dat of op het gewenste eindresultaat/ ambitieniveau of bij de toegevoegde 
waarde of bij beide indicatoren boven verwachting scoort.
Voor het totaal resultaat als belangrijkste kwaliteitsindicator hebben de 
deelnemende scholen voor elk van de vier leerstofdomeinen percentages 
behaald, zoals vermeld in Tabel 8.4.

Tabel 8.4. Het Totaal resultaat voor elk vak

Totaal resultaat 
Rekenen/
wiskunde

Totaal resultaat 
Spelling

Totaal resultaat 
Begrijpend 

Lezen

Totaal resultaat 
Technisch 

Lezen

Waardering

100.00%
98.21%
96.15%
94.74%
94.12%
90.00%

zeer goed
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Vervolg Tabel 8.4

Totaal resultaat 
Rekenen/
wiskunde

Totaal resultaat 
Spelling

Totaal resultaat 
Begrijpend 

Lezen

Totaal resultaat 
Technisch 

Lezen

Waardering

89.66%
85.71%
80.00%
80.00%

88.10%
87.50%
85.96%
85.00%
82.00%
81.48%

85.19%
83.33%
83.33%

goed

79.17%
78.95%
77.19%
75.00%
74.70%

75.00%
72.00%
70.00%

79.31%
78.95%
77.11%
75.00%
74.29%
73.21%
72.22%
70.59%

79.41%
79.17%
78.57%
76.00%
75.86%
73.68%
73.68%
71.08%
70.00%

ruim 
voldoende

69.64%
68.52%
66.00%
63.33%
62.96%

68.97%
66.67%
64.71%
64.29%
63.16%

67.31%
66.67%
64.71%
62.50%
62.07%
60.00%

67.35%
64.71%

voldoende

58.33%
55.77%
55.17%
53.06%

57.41%
56.14%
50.00%
50.00%

58.73%
57.14%
56.25%
55.00%
52.63%
50.00%

52.38%
51.85%
51.72%

matig
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48.57%
47.62%
47.06%
44.00%
43.75%
42.11%

48.28%
45.83%
44.00%
43.75%
42.17%
42.11%
41.07%
40.82%
40.74%

47.06% 48.00%
44.40%
43.75%

onvoldoende

33.33%
32.14%
29.41%
29.41%

37.50%
35.29%
34.92%
34.29%
34.62%
29.41%
20.00%

32.14% 32.14%
25.39%

zwak

Voor Rekenen/wiskunde heeft 50 % van de scholen een aanvaardbaar 
totaal resultaat behaald (tenminste 60 % van de schoolverlaters heeft òf 
een gunstig eindniveau òf toegevoegde waarde òf beide), voor Spelling 
slechts 29 %, maar voor Begrijpend Lezen en Technisch Lezen is 71 % 
van de scholen succesvol. 
Bij Rekenen/wiskunde, Spelling en Begrijpend Lezen is het verschil 
tussen de beste school en de zwakste school: 55 tot 60 %. Maar bij 
Technisch Lezen is het verschil tussen de beste school (100 %) en de 
zwakste school (25 %) groter: namelijk 75 %.

Ambitieniveau/ gewenst eindniveau
Het feitelijk behaalde eindniveau voor de vier vakken gemiddeld op 
basis van vaardigheidsscores is vergeleken met het gewenste eindniveau 
(ontwikkelingsperspectief). Het resultaat is het aantal maanden voorsprong 
of achterstand ten opzichte van de verwachting. Bij 0.00 komt het 
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feitelijk behaalde eindniveau overeen met de verwachting. 
Bij bijvoorbeeld 0.32 ligt het feitelijk behaalde eindniveau 3 maanden 
(afgerond) hoger dan de verwachting.

8.5. Het Gewenst eindniveau/ ambitieniveau voor elk vak

Gewenst 
eindniveau 
Rekenen
/wiskunde

Gewenst 
eindniveau 

Spelling

Gewenst 
eindniveau 
Begrijpend 

Lezen

Gewenst 
eindniveau 
Technisch 

Lezen

Waardering

1.62 zeer goed

.65

.51
.64 .64 goed

.45

.34

.32

.27

.26

.26

.44

.41

.35

.30

.28

.36

.30
ruim 

voldoende

.15

.10

.04

.00

.09

.03

.01

.00

.19

.17

.07

.07

.05

.23

.22

.21

.19

.11

.10

.01

voldoende

-.02
-.03
-.15

-.01
-.01
-.12
-.13
-.13
-.22
-.24

-.02
-.05
-.11
-.13
-.14
-.21

-.11
-.24

matig
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-.28
-.32
-.40
-.41
-.43
-.45

-.29
-.40

-.32
-.36
-.37
-.38
-.41
-.44

-.26
-.26
-.32
-.32
-.33
-.39

onvoldoende

-.52
-.59
-.60
-.69
-.70
-.82
-.89

-.52
-.54
-.58
-.59
-.65
-.66
-.71
-.80
-.81
-.84
-.91
-.95
-1.07
-1.15

-.54
-.56
-.61
-.85
-1.00

-.54
-.64
-.66
-.76
-.90
-.93

-1.22
-1.60
-2.37

zwak

Voor Rekenen/wiskunde heeft 50 % van de scholen een gewenst eind-
niveau behaald (12 tot 14 scholen > 0.00 en twee scholen met – 0.02 en 
– 0.03, een lichte afwijking), voor Spelling slechts 21 % (4 tot 6 scholen 
> 0.00 en twee scholen met - .0.01, een lichte afwijking), voor Begrijpend 
Lezen heeft 46 % een gewenst eindniveau (11 tot 13 scholen > 0.00 en 
twee scholen met een lichte afwijking: - 0.02 en – 0.05) en voor Technisch 
Lezen is 39 % (11 scholen). Bij Spelling is er geen enkele school die ruim 
boven verwachting presteert. Een score > 0.00 is gunstig. Bij een licht 
negatieve afwijking (tot – 0.05) is het resultaat als gunstig gewaardeerd.
Bij Rekenen/wiskunde, Spelling en Begrijpend Lezen is het verschil tussen 
de beste school en de zwakste school: ongeveer 1 ½ schooljaar. Maar bij 
Technisch Lezen is het verschil tussen de beste school (1.62) en de zwak-
ste school (- 2.37) veel groter: namelijk vier schooljaren. 
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Het maakt dus veel uit bij welke school van speciaal basisonderwijs een 
kind wordt aangemeld.
Terwijl bij Rekenen/wiskunde en Begrijpend Lezen ongeveer de helft van 
de scholen een eindniveau behaalt dat overeenkomt met de verwachting, 
is het aantal scholen dat een (dramatisch) zwak eindresultaat heeft bij 
Begrijpend Lezen ongeveer 18 %, bij Rekenen/wiskunde ongeveer een 
kwart van de scholen, bij Technisch Lezen ongeveer 32 % en bij Spelling 
de helft van de scholen. 
Het feit dat ongeveer de helft van de scholen in staat is het beoogde 
eindniveau bij Rekenen/wiskunde en Begrijpend lezen te halen, bewijst 
dat scholen in staat zijn te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en 
onderstreept dat in dit onderzoek sprake is van voldoende realistische 
ontwikkelingsperspectieven. In ons onderzoek hebben we de ontwikke-
lingsperspectieven geformuleerd, met zonodig een correctie voor het in-
telligentieniveau (zie Bijlage 1). Als in de praktijk in ieder geval de helft van 
de scholen in staat blijkt dit ambitieniveau te halen bij relevante vakken als 
Rekenen/wiskunde en Begrijpend Lezen, dan mogen we concluderen dat 
dit ambitieniveau niet wereldvreemd is, maar voldoende realistisch.

Toegevoegde waarde
Het behaalde ambitieniveau / gewenst eindniveau voor de vier vakken 
gemiddeld op basis van vaardigheidsscores is vergeleken met het aan-
vangsniveau. Het resultaat is het aantal maanden vaardigheidsgroei ten 
opzichte van de verwachting. Bij 0.00 komt de vaardigheidsgroei overeen 
met de verwachting. Bij bijvoorbeeld 0.32 is de vaardigheidsgroei 3 maan-
den (afgerond) hoger dan de verwachting en is sprake van toegevoegde 
waarde (extra leerwinst) ten opzicht van de start in het SBO. Bij – 0.45 is er 
een achterblijvende leerwinst van 4 ½ maand.

Tabel 8.6. De Toegevoegde waarde voor elk vak
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Toegevoegde 
waarde 
Rekenen/
wiskunde

Toegevoegde 
waarde 
Spelling

Toegevoegde 
waarde 

Begrijpend 
Lezen

Toegevoegde 
waarde 

Technisch 
Lezen

Waardering

1.26
.86
.82
.81

2.64
1.92
1.70
1.69
1.53
1.52
1.46
1.45
1.36
1.21
1.07
1.06
.98
.92
.86
.79

zeer goed

.70

.58
.50 .72

.70

.59

.50

.74

.66

.63

.58

goed

.48

.43

.41

.41

.30

.35

.33
.47
.47
.39
.39
.35
.33
.27
.27
.26
.25
.25

.42

.41
ruim 

voldoende
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.24

.22

.21

.14

.14

.10

.08

.03

.24

.23

.13

.20

.13

.10

.09

.04

.18

.15
voldoende

-.02
-.09
-.11
-.19
-.20
-.22

-.01
-.11
-.14
-.21

-.06
-.14
-.20

matig

-.26
-.28
-.30
-.36
-.41

-.27
-.29
-.30
-.30
-.31
-.35
-.35
-.37
-.42
-.45
-.47
-.47

-.32 onvoldoende

-.51
-.66

-.51
-.51
-.63
-.73
-.81
-.92

-.62 zwak
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Voor Rekenen/wiskunde heeft 57 % van de scholen toegevoegde waarde
(15 tot 16 scholen > 0.00 en een school met een lichte afwijking van – 0.02), 
voor Spelling slechts 25 % (6 tot 7 scholen > 0.00 en een school met een 
lichte afwijking van – 0.01) en bij Begrijpend Lezen en Technisch Lezen 
hebben bijna alle scholen toegevoegde waarde (circa 90 %). 
Een score > 0.00 is gunstig. Bij een licht negatieve afwijking (tot – 0.05) 
is het resultaat als gunstig gewaardeerd.
Deze bevindingen suggereren dat bijna alle SBO-scholen meerwaarde 
hebben voor de leerlingen bij de vakken Begrijpend lezen en Technisch 
Lezen, maar dat op 75 % van de scholen leerlingen gemiddeld geen pro-
fijt	hebben	gehad	van	het	spellingsonderwijs	en	dat	op	43	%	van	
de	scholen	leerlingen	gemiddeld	geen	profijt	hebben	gehad	van	het	
rekenonderwijs.
Bij Rekenen/wiskunde, Spelling en Begrijpend Lezen is het verschil tussen 
de beste school en de zwakste school: ongeveer 1 ½ schooljaar. Maar 
bij Technisch Lezen is het verschil tussen de beste school (2.64) en de 
zwakste school (- .62) veel groter: namelijk ruim 3 schooljaren. Het maakt 
dus veel uit bij welke school van speciaal basisonderwijs een kind wordt 
aangemeld. 

Resultaten scholen die door de inspectie zijn gedetecteerd
SBO-scholen worden door de Inspectie van het Onderwijs gedetecteerd 
als het verwijzingspercentage Praktijkonderwijs 45 % of hoger is. In ons 
onderzoek zouden daar 7 scholen voor in aanmerking komen. Bij elk van 
deze 7 scholen zijn de behaalde resultaatindicatoren Gewenst eindniveau/ 
ambitieniveau, Toegevoegde Waarde en Totaal Resultaat voor de vier 
vakken gemiddeld vermeld, zoals eerder weergegeven in tabel 8.3.
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Tabel 8.7. Cognitieve resultaten van de scholen die door de inspectie zijn 
gedetecteerd

percentage
Praktijkonderwijs

Gewenst eind-
niveau 4 vakken

Toegevoegde 
waarde 4 vakken

Totaal resultaat 
4 vakken

school 1. 55.58%
school 2. 54.90%
school 3. 54.20%
school 4. 51.92%
school 5. 50.00%
school 6. 48.28%
school 7. 47.37%

-.76
.07
.26
-.62
-.19
-.37
-.81

-.11
.40
.77
.37
-.03
.25
-.39

46.88%
74.00%
72.92%
63.46%
57.90%
65.52%
33.48%

Slechts 2 van de 7 door de inspectie gesignaleerde scholen zijn met onze 
methode als zwak (33 %) (school 7) of onvoldoende (46 %) (school 1) 
gewaardeerd. Twee scholen (school 2 en 3) behoren zelfs tot de beste 
SBO-scholen in Noord Brabant en hebben een ruim voldoende resultaat 
(> 70 %) voor de leeropbrengsten. Met onze methode zouden nog drie 
andere scholen (in totaal dus vijf) als risicoscholen zijn aangemerkt (zie 
Tabel 8.3.). Het verwijzingspercentage praktijkonderwijs is naar onze 
mening niet valide voor de signalering van risicoscholen. Scholen met een 
gemiddeld	lage	intelligentiescore	hebben	per	definitie	een	hoog	verwij-
zingspercentage Praktijkonderwijs. Dat zegt niet veel over de kwaliteit van 
de betreffende SBO-school voor het behalen van een hoog ambitieniveau 
en het realiseren van toegevoegde waarde.

Sociaal-emotionele competenties/ affectieve onderwijsresultaten
Er worden vier affectieve resultaatindicatoren onderscheiden: 
 1. de Werkhouding, 
 2. het Sociaal Gedrag, 
 3. het Zelfconcept en 
 4. de Kernwaarden/ burgerschapscompetenties. 
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De eerste drie worden met de SVL/SAQI gemeten, de laatste met een door 
ons ontwikkelde vragenlijst. Voor het SBO heeft de SVL/ SAQI nog geen 
landelijk representatieve normering. In dit onderzoek is vastgesteld dat de 
scores doorgaans een halve stanine lager zijn dan in het basisonderwijs 
(4.55 versus 5.1). In paragraaf 6.5 is de voorlopige normering toegelicht. 
Dat geldt ook voor de schaal kernwaarden.
In 2010 en 2012 hebben we onderzoek gedaan met deze instrumenten 
bij kleurrijke basisscholen en sterke basisscholen (scholen die drie jaar 
achtereenvolgens hoge Cito-eindscores behaalden) in de provincie 
Noord Brabant. Een vergelijking met deze beide groepen scholen geeft 
een indicatie van de relatief zwakke en sterke affectieve onderwijs-
resultaten bij SBO-scholen.
De gemiddelden in Tabel 8.8 zijn stanines met een spreiding van 1 – 9. 
Het oordeel van leerlingen over hun eigen gedrag (Werkhouding, Sociaal 
Gedrag en Zelfconcept) is gecorrigeerd op sociale wenselijkheid.

Tabel 8.8. Sociaal-emotionele competenties van SBO-scholen en kleurrijke 
en sterke basisscholen

competenties SBO-scholen

N = 28

kleurrijke 
basisscholen

N = 17

sterke 
basisscholen

N = 34
Werkhouding
Leertaakgerichtheid
Concentratie Klas
Huiswerk Attitude

4.89
5.12
4.67
4.87

5.00
5.00
4.80
5.30

5.15
5.42
5.04
5.01

Sociaal Gedrag 4.38 4.20 4.82
Zelfconcept
Uitdrukkings-
vaardigheid
Zelfvertr. bij proefw.
Sociale Vaardigheid

4.56

4.29
4.67
4.72

4.30

4.40
4.00
4.50

4.85

4.67
4.92
4.93
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Kernwaarden
Tolerantie t.o.v. homo’s
Tolerantie t.o.v. Joden
Gelijke behandeling j/m
Tolerantie t.o.v. ongelovigen

2.69
2.71
2.84
2.64
2.88

2.56
2.43
2.60
2.74
2.69

2.81
2.86
2.94
2.80
2.95

De vergelijking met kleurrijke basisscholen is vooral interessant.
Ondanks het feit dat SBO-scholen een concentratie hebben aan zorgleer-
lingen, scoren de SBO-leerlingen iets gunstiger dan kleurrijke basis-
scholen op de affectieve resultaatindicatoren Sociaal Gedrag, Zelfconcept 
en de waargenomen opvattingen over Kernwaarden, maar over het geheel 
genomen iets minder gunstig op de indicator Werkhouding.
Er	zijn	geen	significanties	berekend.	De	algemene	indruk	is	dat	SBO-
scholen het op sociaal-emotioneel terrein iets beter doen dan kleurrijke 
basisscholen en dat is op zijn minst verrassend. 
Overigens moeten we wel bedenken dat de gemiddelde scores voor 
Sociaal Gedrag bij de SBO-schoolverlaters en kleurrijke scholen relatief 
laag zijn.

8.1.3.  Schoolkenmerken van SBO-scholen
In paragraaf 6.5 hebben we toegelicht, dat zodra 50 % of meer van de 
respondenten een gunstig oordeel geeft over kwaliteitsaspecten van het 
onderwijs de waardering ‘voldoende’ is gerechtvaardigd.
Ook hier is een vergelijking gemaakt met eerdere onderzoeksbevindingen 
bij kleurrijke basisscholen en sterke basisscholen (Smits, 2010, 2012). 
Een van de vragen is of de veronderstelling terecht is dat SBO-scholen 
zich kenmerken door een gunstig schoolklimaat met een sterke peda-
gogische opvang van leerlingen.

Leeswijzer:
De overall-oordelen zijn schoolcijfers van 1 t/m 10. Plezier op School en 
Relatie Leerkracht zijn gemeten met de SVL/ SAQI (stanines) en de overige 
scores hebben een minimum van 1 en een maximum van 3. 
Bij een gemiddelde score gelijk of hoger dan 2.50 heeft tenminste 50 % 
van de respondenten een gunstig oordeel gegeven.
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Tabel 8.9. Oordelen van leerlingen en leerkrachten over school - en 
onderwijskenmerken

onderwijs- en 
schoolkenmerken

SBO-scholen

N = 28

kleurrijke 
basisscholen

N = 17

sterke 
basisscholen

N = 34
Schoolklimaat
Overall-oordeel lln.
Sociale veiligheid lln.
Plezier op School lln.
Relatie Leerkracht lln.
Overall-oordeel lktn. 
Schoolklimaat lktn.
Sociale veiligheid lktn.

7.88
2.67
4.42
5.30
7.45
2.66
2.07

7.73
2.65
4.61
5.50
7.45
2.71
2.18

8.12
2.80
4.96
5.93
7.86
2.79
2.73

Pedagogisch handelen
Oordeel lln.
Oordeel lktn.

2.35
2.54

2.45
2.60

2.49
2.66

Didactisch handelen
Didactisch handelen lln.
Eigentijds leren lln.
Reikwijdte aanbod lln.
Actief burgerschap lln.
Eigentijds leren lktn.
Profilering	aanbod	lktn.

2.38
2.16
2.13
1.94
2.48
1.96

2.48
2.22
2.11
2.06
2.44
2.22

2.49
2.32
2.14
2.13
2.61
2.16

School als organisatie
Leerlingenzorg lktn.
Kwaliteitszorg lktn.
Leiderschap lktn.
Voorzieningenniveau lktn.
Voorzieningenniveau lln.

2.42
2.54
2.45
2.22
2.12

2.25
2.58
2.60
2.19
2.17

2.55
2.64
2.64
2.20
2.25
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Wanneer we opnieuw de kleurrijke basisscholen als referentie hanteren, 
dan steken alleen het overall-oordeel van leerlingen over de school en het 
oordeel van leerkrachten over de leerlingenzorg gunstig af. Enkele indica-
toren die op het schoolklimaat van SBO-scholen betrekking hebben, scoren 
wat lager: het plezier in het ‘schoolse leren’, de relatie van leerlingen met 
leerkrachten en de sociale veiligheid van leerkrachten. Ook zijn de oordelen 
over het pedagogisch handelen en enkele aspecten van het didactisch 
handelen wat lager. Tenslotte wordt het Leiderschap door leerkrachten 
minder gunstig gewaardeerd. 
De hypothese dat SBO-scholen zich kenmerken door een gunstig school-
klimaat met een sterke pedagogische opvang van leerlingen wordt door 
deze bevindingen met een vergelijking met kleurrijke basisscholen, 
niet bevestigd.

Sterkte-zwakte-analyse onderwijs/ schoolkenmerken SBO-scholen
De vragenlijsten met een oordeel over diverse kwaliteitsaspecten van 
de onderwijsleersituatie en de school als organisatie, zijn ingevuld door 
836 leerlingen en 323 leerkrachten. Deze vragenlijsten zijn ook op item-
niveau geanalyseerd. Wanneer tenminste 60 % van de leerlingen of 
leerkrachten een gunstig oordeel geeft, wordt dit aspect als ‘sterk’ 
gewaardeerd. Als tenminste 60 % van de respondenten een twijfelachtig 
of ongunstig oordeel geeft, wordt het betreffende aspect als ‘zwak’ 
gewaardeerd. Sommige aspecten van het pedagogisch en didactisch 
handelen worden zowel door leerkrachten als door leerlingen beoordeeld. 
Bij verschillen in beoordeling tussen de waarneming van leerlingen en de 
zelfbeoordeling door leerkrachten krijgt het oordeel van leerlingen een 
zwaarder gewicht.
In de Bijlagen 5 en 6 worden alle schalen en items van beide vragenlijsten 
volledig beschreven met de percentages antwoorden van de respondenten 
op de onderscheiden antwoordalternatieven. In Paragraaf 6.5 worden de 
rationale en enkele psychometrische kenmerken van deze vragenlijsten 
toegelicht. In Tabel 8.9 zijn de schaalscores van SBO-scholen vooral 
vergeleken met die van kleurrijke basisscholen. Onderstaande sterkte-
zwakte-analyse hebben we op itemniveau uitgevoerd. 
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Puntsgewijs hebben we elk cursief gedrukt kwaliteitsaspect geïllustreerd 
met uitspraken van leerkrachten en leerlingen.

Uit het vragenlijstonderzoek komt naar voren dat de relatief sterke punten 
van SBO-scholen zijn:

 1. Het schoolklimaat is overwegend gunstig voor leerlingen
 - Het algemeen welbevinden van leerlingen is positief. Leerlingen
  geven hun school gemiddeld een 7.8.
 - De relatie met leerkrachten is ruim voldoende. De leerlingen kunnen
   in het algemeen goed opschieten met leerkrachten (SAQI: RL).
 - De school is voor leerlingen ruim voldoende sociaal veilig. 
  Leerlingen melden dat zij in het algemeen nauwelijks bang zijn voor 
  andere kinderen en het onderwijzend personeel en niet belachelijk 
  worden gemaakt. Volgens een meerderheid van de leerlingen wordt 
  er weinig gepest. Toch wordt er te veel gescholden en gevochten
  (slechts 41 % van de leerlingen oordeelt gunstig).
 2. De basale didactische kwaliteiten van leerkrachten worden 
  grotendeels gewaardeerd 
 -  Leerlingen waarderen de volgende basale didactische kwaliteiten 
  van leerkrachten: ze geven goed les, leggen moeilijke stof goed 
  uit en gaan in meerderheid na of leerlingen de uitleg hebben 
  begrepen. Het bespreken van fouten bij gemaakte toetsen kan 
  verbeteren (circa 42 % van de leerlingen oordeelt gunstig).
 3. Diverse aspecten op het niveau van de school als organisatie 
  functioneren goed
 -  Kenmerkend voor de leerlingenzorg zijn de goede organisatie, 
  de beschikbare faciliteiten en de hulp van de interne begeleider bij 
  de samenstelling van handelingsplannen.
 -  Een gunstig schoolklimaat voor leerkrachten. Leerkrachten voelen
  zich in het algemeen thuis op school, in een aangename en 
  stimulerende omgeving en een goede communicatie met collega’s. 
  De directie neemt hen doorgaans serieus.
 -  Over de kwaliteitszorg zijn leerkrachten in meerderheid positief. 
  De directie geeft sturing bij de aanpak van verbeteringen, 
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  het overleg is voldoende effectief, leerkrachten zitten doorgaans 
  op één lijn en de afspraken worden voldoende geborgd.
 -  Kenmerkend voor de schoolcultuur is de bevordering van een 
  planmatig kwaliteitsbeleid, een cultuur die er op gericht is de 
  dingen steeds beter te doen en volgens een meerderheid van de
  leerkrachten is er sprake van opbrengstgericht werken en wordt 
  er voldoende geïnvesteerd in de kwaliteit van de leraren.
 -  Leerkrachten waarderen meestal de besluitvaardigheid en een 
  actiegerichte leiderschapsstijl van de directeuren.
	 -	 SBO-scholen	profileren	zich	vooral	op	het	gebied	van	sociale	
  vaardigheden en woordenschat/ leesplezier.
 - Binnen Actief Burgerschap wordt relatief veel aandacht besteed aan
  de jodenvervolging in de 2e wereldoorlog en actuele maatschap-
  pelijke problemen.
 -  Binnen het voorzieningenniveau worden door leerkrachten de 
  hygiëne en de ruimtelijke voorzieningen voor vieringen en het 
  personeel gewaardeerd.

Enkele kwaliteitsaspecten zijn niet sterk, maar kunnen evenmin als zwak 
worden getypeerd.
 1. Het betreft een van de competenties in het pedagogisch handelen, 
  namelijk het empathisch optreden van leerkrachten: ongeveer de 
  helft van de leerlingen is van mening dat de leerkrachten aardig
  zijn, dat zij een luisterende houding hebben en waardering tonen 
  voor het werk van leerlingen. Ongeveer 70 % vindt dat ruzies worden 
  uitgesproken. Driekwart is echter van mening dat leerkrachten soms
  snel kwaad worden.
 2. Tijdens de lessen is er over het algemeen weinig tijdverlies. 51 % 
  van de leerlingen oordeelt gunstig.
 3. 47 % van de leerlingen oordeelt positief over de differentiatie in de 
  instructie van de leerstof. Leerkrachten zelf zijn overigens veel 
  positiever over de differentiatie in de instructie. 
 4. Over de uitvoering en effectiviteit van de leerlingenzorg heeft 
  ongeveer de helft van de leerkrachten de nodige twijfels, de andere 
  helft is positiever.
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Tegelijkertijd zijn er enkele tekortkomingen gesignaleerd in de 
schoolontwikkeling van SBO-scholen:
 1. Tekortkomingen in het pedagogisch en didactisch handelen van
  leerkrachten
 - Hoewel een ruime meerderheid van de leerlingen (59 %) van mening
  is dat de regels op school duidelijk zijn, is binnen het schoolteam 
  volgens ruim 80 % van de leerlingen te weinig eenheid van handelen
  in het toepassen van regels, in straffen en belonen. Veel leerlingen 
  (85 %) kunnen niet rustig doorwerken als de leerkracht de klas uit is. 
  Volgens 60 % van de leerlingen hebben leerkrachten ordeproblemen.
  Dit wordt door liefst 70 % van de eigen collega’s bevestigd (pedago-
  gisch handelen: gebrek aan structuur en discipline). 
 - Ongeveer tweederde van de leerlingen oordeelt ongunstig over de 
  differentiatie in de verwerking van de leerstof, terwijl leerkrachten 
  daarover veel positiever zijn.
 -  Het stimuleren van zelfstandig werken via een takenkaart komt 
  relatief weinig voor. 60 % van de leerlingen oordeelt ongunstig. 
  Een meerderheid van de leerkrachten vindt eveneens dat te 
  weinig aandacht wordt besteed aan ‘leren leren’. De resultaten op 
  de SAQI (Werkhouding) zijn overigens in het algemeen voldoende.
 -  Het uitdagende karakter van het onderwijs kan worden versterkt. 
  Ongeveer 70 % van de leerlingen vindt dat de lessen nog te weinig
   boeiend zijn met te weinig vragen waarover je moet nadenken. 
  In de lessen moeten volgens 91 % van de leerlingen meer keuze-
  mogelijkheden zijn en 68 % van de leerlingen vindt meer afwisseling 
  gewenst. De reikwijdte van aanbod/ variatie aan werkvormen is 
  volgens driekwart van de leerlingen beperkt. Ook tweederde van de 
  leerkrachten is van mening dat zowel de snelle leerlingen als de 
  overige leerlingen meer uitdagende opdrachten moeten krijgen.
 2. Tekortkomingen in het aanbod
 -  Leerlingen zijn kritisch (64 %) over de mate waarin er wordt geoefend
  in het leren omgaan met elkaar. Leerlingen (72 %) zijn van mening 
  dat zij weinig in groepjes mogen samenwerken. De leerkrachten 
  (63 %) vinden ook dat te weinig aandacht wordt besteed aan 
  coöperatief leren. De resultaten op de SAQI (sa) bevestigen dat het 
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  sociale gedrag van leerlingen (kunnen samenwerken en functioneren
  in een groep) kan verbeteren (leerstofaanbod: onvoldoende effectief 
  aanbod gericht op sociale vaardigheden van leerlingen).
 -  Binnen Actief Burgerschap zijn de scholen relatief weinig maat-
  schappelijk georiënteerd: is er weinig aandacht (circa driekwart van
  de leerlingen oordeelt kritisch) voor het bezoek aan politieke instel-
  lingen, gebedshuizen, deelname aan derde wereldprojecten,
  aandacht voor de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag, de behan-
  deling van alle godsdiensten en contacten in de wijk of dorp 
  (gebrekkige maatschappelijke oriëntatie). 
 3. Tekortkomingen op het niveau van de school als organisatie
 -  Driekwart van de leraren zegt te maken hebben gehad met verbale 
  en/of fysieke agressie door leerlingen of ouders. Gebrekkige sociale
  veiligheid voor leerkrachten.
 -  In hun communicatief leiderschap kunnen de directeuren van 
  SBO-scholen nog de nodige winst behalen. Ruim 60 % van de 
  leerkrachten oordeelt kritisch.
 -  Tweederde van de leerlingen oordelen minder gunstig over de 
  hygiëne, moderne computers, de speelvoorzieningen op het school-
  plein, de inrichting van de klaslokalen en de leesboeken 
  (schamel voorzieningenniveau). 

Samengevat: leerlingen voelen zich doorgaans thuis op een SBO-school. 
Maar leerlingen oordelen niet onverdeeld gunstig over het optreden van 
leerkrachten, namelijk neutraal over de empathische houding en kritisch 
over het bieden van structuur en discipline. En dat is een opmerkelijke 
bevinding, omdat SBO-scholen juist bekend staan vanwege hun pedago-
gische opvang.
Leerlingen oordelen overwegend gunstig over de basale didactische 
kwaliteiten van leerkrachten, maar veel minder gunstig over enkele 
complexe didactische kwaliteiten (differentiatie in de verwerking van de 
leerstof, bevordering zelfstandig werken, geven van uitdagend onderwijs). 
In Hoofdstuk 9 komen we hierop terug. 
Leerkrachten daarentegen waarderen de meeste aspecten van de school: 
een gunstig schoolklimaat, een planmatige kwaliteitszorg, een professionele 
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schoolcultuur met een besluitvaardige directeur en een goede organisatie 
van de leerlingenzorg. Kritischer zijn leerkrachten over hun eigen sociale 
veiligheid en de communicatieve leiderschapsstijl van de directeur.
Terwijl	leerkrachten	aangeven	dat	de	school	zich	profileert	op	het	gebied	
van sociale vaardigheden, zijn er diverse aanwijzingen dat het aanbod op 
dit terrein onvoldoende effectief is.

8.2.  Verklarend onderzoek op schoolniveau
In paragraaf 7.2 zijn de onderzoeksbevindingen vastgelegd naar aanleiding 
van de vraag in welke mate leerlingkenmerken en omgevingskenmerken 
van	invloed	zijn	op	de	onderscheiden	cognitieve	resultaatindicatoren?	
In deze paragraaf met onderzoeksbevindingen op schoolniveau is aller-
eerst de vraag aan de orde: welke factoren verklaren dat sommige 
SBO-scholen gemiddeld goede leeropbrengsten en goede sociaal-
emotionele onderwijsresultaten behalen en andere scholen zwakke 
leeropbrengsten	en	zwakke	sociaal-emotionele	onderwijsresultaten?	
Zijn school- en onderwijskenmerken meer van belang dan leerlingkenmer-
ken	en	omgevingskenmerken?
Daarnaast is het belang van aspecten als schoolklimaat  en leiderschap 
onderzocht. Tenslotte wordt het verband tussen de resultaatindicatoren en 
de factoren die het uitstroomadvies verklaren in beeld gebracht. Daarbij 
beseffen we dat met correlaties en regressie-analyses slechts samenhan-
gen kunnen worden vastgesteld en geen causale verbanden.

8.2.1. Kritische succesfactoren van scholen met hoge cognitieve 
onderwijsresultaten
De volgende cognitieve resultaatindicatoren zijn onderscheiden:
 1. Het gewenste (eventueel op intelligentie gecorrigeerde/ 
  gecompenseerde) eindniveau/ ambitieniveau voor de vier 
  kernvakken samen
 2. De toegevoegde waarde voor de vier kernvakken samen
 3. Het totaal cognitief resultaat (óf een gunstig eindniveau óf toege-
  voegde waarde óf beide) voor de vier kernvakken samen
 4. Het feitelijk behaalde eindniveau (zonder correctie op IQ) voor de
  vier kernvakken samen
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Behalve leerlingkenmerken en omgevingskenmerken zijn nu ook alle 
kwaliteitsaspecten van de onderwijsleersituatie en de school als organi-
satie meegenomen als mogelijk verklarende factoren.
Allereerst zijn over de 28 SBO-scholen correlaties berekend tussen de 
resultaatindicatoren en de overige variabelen. Vervolgens zijn t-toetsen 
uitgevoerd tussen steeds twee groepen scholen: de scholen met de beste 
resultaten en de scholen met de zwakste resultaten, met het gemiddelde 
als caesuur. Aldus beschikken we over een reeks variabelen die voor de 
cognitieve resultaten van betekenis zijn. Tenslotte zijn over alle scholen 
regressie-analyses gedaan.

Het feitelijk behaalde eindniveau voor de vier vakken samen
Over de 28 scholen zijn correlaties berekend tussen het feitelijk behaalde 
eindniveau voor de vier vakken enerzijds en alle beschikbare context-
variabelen (zie Tabel 8.1.) en school- en onderwijskenmerken anderzijds. 
De school- en onderwijskenmerken zijn gemeten met de vragenlijsten 
leerlingen en leraren (zie Bijlagen 5 en 6) en omvatten: welke oordelen 
geven leerlingen en leerkrachten over de diverse kwaliteitsaspecten van 
het	onderwijs/	de	school?	Welk	percentage	schoolverlaters	gaat	met	veel/	
weinig plezier naar school, heeft een zwakke/ goede relatie met leerkrach-
ten, oordeelt gunstig/ ongunstig over de sociale veiligheid, het pedago-
gisch en didactisch handelen, eigentijds leren, reikwijdte van het aanbod, 
actief	burgerschap	en	het	voorzieningenniveau?	Welk	percentage	leer-
krachten oordeelt gunstig/ ongunstig over het schoolklimaat, de sociale 
veiligheid,	het	pedagogisch	en	didactisch	handelen,	de	profilering	van	het	
leerstofaanbod, de leerlingenzorg, de kwaliteitszorg, het leiderschap en 
het	voorzieningenniveau?
Vervolgens zijn met een t-toets de verschillen berekend tussen de scho-
len met de beste scores (N = 15; > 5.50) en de scholen met de zwakste 
scores (N = 13; < 5.50) voor het feitelijk behaalde eindniveau voor de vier 
vakken op alle genoemde context- en school/ onderwijskenmerken.
In Tabel 8.10. worden de context- en schoolkenmerken vermeld die een 
significant	verband	hebben	met	het	feitelijk	behaalde	eindniveau	voor	 
de vier vakken samen. Met deze variabelen is de regressie-analyse  
uitgevoerd op de 28 scholen.
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Tabel 8.10. Samenhang tussen het feitelijk behaald eindniveau (vier  
vakken) en context- en schoolkenmerken

Kenmerken correlatie t-toets
     
Contextvariabelen:
Het % diagnose autisme  .38*
De gemiddelde leeftijd waarop leerlingen 
het SBO verlaten .38*
De leerkracht – leerlingen – ratio   p < .03*

Sociale Veiligheid voor leerlingen:
Op school worden leerlingen weinig gepest .52**  p < .04*
Leerlingen zijn niet bang voor het personeel   p < .05*

Pedagogisch Handelen:
Schaal Pedagogisch handelen leerlingen .48*
Voor leerlingen is precies duidelijk wat wel en niet mag .44*
Er zijn weinig verschillen tussen leraren in
het toepassen van regels .44*
Bijna alle leerkrachten zijn aardig .43*
Leraren worden niet snel kwaad .43*  p < .04*
Er zijn weinig leraren die moeilijk orde kunnen houden .42*  p < .01**

Didactisch Handelen:
Gemiddelde schalen Pedagogisch 
+ Didactisch Handelen .44*  p < .05*
Schaal Reikwijdte Aanbod .44*  p < .04*
Leraren leggen ook moeilijke stof duidelijk uit .40*
Leraren gaan na of leerlingen de stof hebben begrepen .43*
Er is weinig tijdverlies tijdens de lessen .44*
Er wordt veel aandacht besteed aan drama, 
vieringen en optredens .46*  p < .02**
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De school als organisatie:
Er zijn weinig problemen bij de uitvoering 
van de leerlingenzorg (ler.) .49*
De resultaten van leerlingen met extra hulp 
gaan vooruit (ler.) .52**  p < .02**
De directie bevordert opbrengstgericht werken (ler.) .51**

***  p < .001    
**   p < .01
*     p < .05

In Tabel 8.10 blijkt uit de correlatieberekeningen en t-toets-analyses dat 
diverse aspecten van het pedagogisch handelen (empathisch, duidelijke 
regels, eenheid van handelen) en didactisch handelen van leerkrachten 
(goede uitleg, weinig tijdverlies, reikwijdte aanbod), de sociale veiligheid 
voor leerlingen, de kwaliteit van de leerlingenzorg, een cultuur van op-
brengstgericht werken, maar ook de groepsgrootte (kleine groepen) en 
het percentage kinderen met autisme van betekenis zijn voor de feitelijk 
behaalde leeropbrengsten. Schoolverlaters met een hoog feitelijk eind- 
niveau zijn gemiddeld ouder.
Bij de analyse op leerlingniveau (paragraaf 7.2.) constateerden we dat het 
totale IQ van de schoolverlater de beste voorspeller is van het feitelijke 
eindniveau voor de vier vakken. Bij deze analyse op schoolniveau speelt 
het gemiddelde intelligentieniveau van de schoolverlaters geen rol van 
betekenis voor de feitelijk behaalde leeropbrengsten.
Als we een stapsgewijze multiple regressie-analyse uitvoeren met het 
feitelijk behaalde eindniveau voor de vier vakken als afhankelijke variabele 
en	de	significante	contextkenmerken	en	schoolkenmerken	als	onafhankelijke
variabelen, dan wordt in totaal 49 % van de variantie verklaard, waarvan 
de eenheid van handelen (weinig verschillen tussen leraren in het toepas-
sen van regels) 34 % van de variantie verklaart, gevolgd door 
‘duidelijkheid over wat wel en niet mag’ met 15 %.
Voor het behalen van goede leeropbrengsten in het SBO is dus niet de 
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lesgevende kwaliteit van de leraar doorslaggevend, maar vooral het zorg 
dragen als schoolteam voor eenheid, structuur en duidelijkheid in hun 
optreden naar leerlingen.

Het gewenste eindniveau/ ambitieniveau voor de vier vakken samen
Over de 28 scholen zijn correlaties berekend tussen het gewenste eindni-
veau voor de vier vakken enerzijds en alle beschikbare contextvariabelen 
(zie Tabel 8.1.) en school- en onderwijskenmerken anderzijds. De school- 
en onderwijskenmerken zijn gemeten met de vragenlijsten leerlingen en 
leraren (zie Bijlagen 5 en 6). 
Vervolgens zijn met een t-toets de verschillen berekend tussen de scholen 
met de beste scores (N = 10; > - 0.10.) en de scholen met de zwakste 
scores (N = 18; < - 0.10) voor het gewenste eindniveau/ ambitieniveau 
voor de vier vakken op alle beschikbare context- en school/ onderwijsken-
merken.
In Tabel 8.11 worden de context- en schoolkenmerken vermeld die een 
significant	verband	vertonen	met	het	gewenste	eindniveau	voor	de	vier	
vakken samen. Met deze variabelen is de regressie-analyse uitgevoerd op 
de 28 scholen.

Tabel 8.11. Samenhang tussen het gewenst eindniveau/ ambitieniveau 
(vier vakken) en context- en schoolkenmerken

Kenmerken correlatie t-toets
     
Contextvariabelen:
Het % diagnose aandachtstoornis (--)   .  p < .03*
Allochtone leerling spreekt thuis alleen Nederlands   .42*  p < .05*
Allochtone leerling is tweetalig thuis, waaronder Nederlands - .41  p < .02**

Sociale Veiligheid voor leerlingen:
Op school worden leerlingen weinig gepest .45*  p < .04*
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Pedagogisch Handelen:
Schaal Pedagogisch handelen leerlingen .41*
Er zijn weinig leraren die moeilijk orde kunnen houden  p < .006***

Didactisch Handelen:
Leraren geven goed les .43*
Leraren leggen ook moeilijke stof duidelijk uit .45*
Leerlingen die minder uitleg nodig hebben, 
kunnen al aan het werk  p < .03*
Leerlingen die goed zijn in een vak krijgen 
moeilijker opdrachten .39*
Leerlingen die minder uitleg nodig hebben 
kunnen aan de slag (ler.)  p < .05*

De school als organisatie:
De school besteedt veel aandacht
aan kunstzinnige vorming (ler.)  p < .05*
Er zijn weinig problemen bij de uitvoering 
van de leerlingenzorg (ler.) .52** p < .04*
De resultaten van leerlingen met extra hulp 
gaan vooruit (ler.)  p < .01**
De directie zorgt voor een planmatig kwaliteitsbeleid (ler.)  p < .05*
De directie bevordert opbrengstgericht werken (ler.)  p < .02**
De directie investeert in de kwaliteit van leerkrachten (ler.)  p < .01**
De directeur heeft een actiegerichte leiderschapsstijl (ler.)  p < .02**

***   p < .001    
**    p < .01
*     p < .05

 
In Tabel 8.11 blijkt uit de correlatieberekeningen en t-toets-analyses dat 
behalve enkele didactische aspecten (goede uitleg en differentiatie) en 
factoren als orde kunnen houden, weinig pestgedrag en weinig ADHD-
kinderen, vooral de kwaliteitsaspecten op het niveau van de school als 
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organisatie (goede leerlingenzorg, taakgericht leiderschap en een profes-
sionele schoolcultuur) van betekenis zijn voor het gewenste eindniveau. 
Allochtone leerlingen die thuis alleen Nederlands spreken is gunstig, terwijl 
tweetaligheid een ongunstige invloed heeft op het gewenste eindniveau. 
Bij de analyse op leerlingniveau (paragraaf 7.2.) constateerden we dat 
de diagnose dyslexie bij de schoolverlater de beste voorspeller is van het 
gewenste eindniveau voor de vier vakken. Bij deze analyse op school-
niveau speelt het percentage leerlingen met de diagnose dyslexie geen 
rol van betekenis voor het ambitieniveau.
Als we een stapsgewijze multiple regressie-analyse uitvoeren met het 
gewenste eindniveau voor de vier vakken als afhankelijke variabele en de 
significante	contextkenmerken	en	schoolkenmerken	als	onafhankelijke	
variabelen, dan wordt in totaal 57 % van de variantie verklaard, waarvan 
het bevorderen van opbrengstgericht werken door de directie 35 % van 
de variantie verklaart, gevolgd door ‘allochtone leerlingen die thuis twee-
talig zijn’ (--) met 22 %.
Dit laatste is tegen de verwachting in. Tot nog toe gingen we ervan uit 
dat tweetaligheid gunstig is voor de taalontwikkeling van kinderen. 
Wellicht is het zo dat voor hen die thuis twee talen horen, ook het taal-
aanbod van goede kwaliteit moet zijn. Mogelijk is de taalvaardigheid van 
veel allochtone ouders met kinderen in het SBO daarvoor te zwak.

De toegevoegde waarde voor de vier vakken samen
Over de 28 scholen zijn correlaties berekend tussen de toegevoegde 
waarde voor de vier vakken enerzijds en alle beschikbare contextvariabelen 
(zie Tabel 8.1.) en school- en onderwijskenmerken anderzijds. 
De school- en onderwijskenmerken zijn gemeten met de vragenlijsten 
leerlingen en leraren (zie Bijlagen 5 en 6). 
Vervolgens zijn met een t-toets de verschillen berekend tussen de scholen 
met de beste scores (N = 16; > - 0.20.) en de scholen met de zwakste 
scores (N = 12; < - 0.20) voor het gewenste eindniveau/ ambitieniveau 
voor de vier vakken op alle beschikbare context- en school/ onderwijs-
kenmerken.
In Tabel 8.12 worden de context- en schoolkenmerken vermeld die 
een	significant	verband	vertonen	met	de	toegevoegde	waarde	voor	de	
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vier vakken samen. Met deze variabelen is de regressie-analyse
 uitgevoerd op de 28 scholen.

Tabel 8.12. Samenhang tussen de toegevoegde waarde (vier vakken) en 
context- en schoolkenmerken

Kenmerken correlatie  t-toets
     
Contextvariabelen:
Vrouwelijke directeur   .45*
Het percentage leerlingen van Marokkaanse herkomst   - .50*

Attractiviteit onderwijs:
Schaal Plezier op School (saqi) 44*
Schaal Relatie Leerkracht (saqi)   p < .03*
Overall-oordeel leerlingen .44*
Overall-oordeel + Plezier op School + Relatie Leerkracht .42*  p < .01**

Sociale Veiligheid voor leerlingen:
Op school worden leerlingen weinig gepest .47*

Sociale veiligheid voor leraren
Ik voel me op deze school helemaal thuis (ler.) (--)   p < .02**
Er is weinig discriminatie en intimidatie (ler.) (--)   p < .04*

Pedagogisch Handelen:
Schaal Pedagogisch handelen leerlingen .56**
Veel oefeningen hoe we met elkaar omgaan .39*
Leraren zijn aardig .41*
Leraren worden niet snel kwaad .51**  p < .02**
Leraren waarderen het werk van leerlingen .47*
Er zijn weinig leraren die moeilijk orde kunnen houden .39*
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Didactisch Handelen
Gemiddelde schalen Pedagogisch + Didactisch Handelen .55** p < .05*
Schaal Didactisch Handelen .49* p < .05*
Leraren geven goed les .62** p < .01**
Leraren leggen ook moeilijke stof duidelijk uit .55**
De lessen zijn boeiend .51** p < .004***
Er is weinig tijdverlies tijdens de lessen .56** p < .03*
Leerlingen die minder uitleg nodig hebben, 
kunnen al aan het werk .43*
Leerlingen die goed zijn in een vak krijgen 
moeilijker opdrachten .41*
Veel aandacht voor techniek .48*
Veel aandacht voor leerstrategieën (ler.) (--)  p < .004***
Bij de verwerking differentiatie naar moeilijkheidsgraad (ler.)  - .54** p < .001***
Schaal Eigentijds Leren (ler.) (--)  p < .03*

De school als organisatie:
De school besteedt veel aandacht aan 
kunstzinnige vorming (ler.) .49*
Het interne overleg verloopt goed (ler.) (--)  p < .05*
De gezamenlijke aanpak verbeteringen verloopt goed (ler. (--)  p < .02**
De directie bevordert opbrengstgericht werken (ler.) .49*

Voorzieningenniveau:
Op school zijn veel leuke leesboeken .52** p < .02**
We	hebben	voldoende	financiële	middelen	beschikbaar	(ler.)	(--) p < .006***

***    p < .001    
**     p < .01
*       p < .05

  

In Tabel 8.12 blijkt uit de correlatieberekeningen en t-toets-analyses dat 
scholen meer toegevoegde waarde behalen naar mate het onderwijs voor 
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leerlingen meer attractiever is, meer empathisch optreden van leerkrachten, 
minder ordeproblemen, breder leerstofaanbod  (kunstzinnige vorming, 
techniek), beter didactisch handelen van leerkrachten (goed lesgeven, 
boeiend, differentiatie, geen tijdverlies), een vrouwelijke directeur en weinig 
leerlingen van Marokkaanse herkomst. Opvallend is dat enkele oordelen 
van leerkrachten over het eigentijds leren binnen de school en de kwaliteits-
zorg een negatief verband hebben met het realiseren van extra vaardig-
heidsgroei bij leerlingen.
Bij de analyse op leerlingniveau (paragraaf 7.2.) constateerden we dat de 
diagnose dyslexie bij de schoolverlater de beste voorspeller is van de 
toegevoegde waarde voor de vier vakken. Bij deze analyse op school-
niveau speelt het percentage leerlingen met de diagnose dyslexie geen 
rol van betekenis voor de toegevoegde waarde.
Als we een stapsgewijze multiple regressie-analyse uitvoeren met de 
toegevoegde waarde voor de vier vakken als afhankelijke variabele en 
de	significante	contextkenmerken	en	schoolkenmerken	als	onafhankelijke	
variabelen, dan wordt in totaal 64 % van de variantie verklaard, waarvan 
het bevorderen van opbrengstgericht werken door de directie 42 % van 
de variantie verklaart, aangevuld met het oordeel van leerkrachten over 
de	financiële	middelen	(--)	met	22	%.	Op	scholen	met	veel	toegevoegde	
waarde	zijn	de	beschikbare	financiële	middelen	minder.	Dit	naar	het
oordeel	van	leerkrachten.	De	feitelijke	financiële	omstandigheden	zijn	
niet onderzocht.
Het pedagogisch en didactisch handelen van leerkrachten doet er wel 
degelijk toe om toegevoegde waarde te realiseren, maar het optreden van 
de directeur in het stimuleren van resultaatgericht werken heeft de meeste 
betekenis.

Het totaal resultaat voor de vier vakken samen
Over de 28 scholen zijn correlaties berekend tussen het totaal resultaat 
voor de vier vakken enerzijds en alle beschikbare contextvariabelen 
(zie Tabel 8.1.) en school- en onderwijskenmerken anderzijds. De school- 
en onderwijskenmerken zijn gemeten met de vragenlijsten leerlingen en 
leraren (zie Bijlagen 5 en 6). 
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Vervolgens zijn met een t-toets de verschillen berekend tussen de scholen 
met de beste scores (N = 15; > 65 %) en de scholen met de zwakste scores 
(N = 13; < 65 %) voor het totaal resultaat voor de vier vakken op alle 
beschikbare context- en school/ onderwijskenmerken.
In Tabel 8.13 worden de context- en schoolkenmerken vermeld die een 
significant	verband	hebben	met	het	totaal	resultaat	voor	de	vier	vakken	
samen. Met deze variabelen is de regressie-analyse uitgevoerd op de 
28 scholen.

Tabel 8.13. Samenhang tussen het totaal resultaat (vier vakken) en de 
context- en schoolkenmerken 

Kenmerken correlatie  t-toets
     
Contextvariabelen:
Vrouwelijke directeur   .  p < .04*
Het percentage leerlingen van Marokkaanse herkomst - .56**
Het percentage leerlingen met de diagnose agressief gedrag - .39*
De inschrijvingsdatum, hoe later, hoe beter   p < .05*

Attractiviteit onderwijs:
Schaal Plezier op School (saqi) .43*  p < .05*

Sociale Veiligheid voor leerlingen:
Op school worden leerlingen weinig gepest   p < .02**

Pedagogisch Handelen:
Schaal Pedagogisch handelen leerlingen .40*
Er zijn weinig verschillen tussen leraren in het 
geven van straf   p < .01**

Didactisch Handelen:
Gemiddelde schalen Pedagogisch + Didactisch Handelen .40*
Leraren geven goed les .58** 
Leraren leggen ook moeilijke stof duidelijk uit .56**  p < .05*
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Er is weinig tijdverlies tijdens de lessen .48*  p < .007***
Veel aandacht voor drama, vieringen en optredens .42*

De school als organisatie:
Schaal Leiderschap .48*  p < .04*
De school besteedt veel aandacht aan 
kunstzinnige vorming (ler.) .53**
De school besteedt veel aandacht aan 
drama en optredens (ler.) .47*  p < .05*
De school besteedt veel aandacht aan 
bevordering leesplezier (ler.)   p < .03*
De directie geeft sturing aan verbetermaatregelen (ler.)    p < .01**
De directie zorgt dat leraren zich houden aan afspraken (ler.) .48*
De directie zorgt voor een planmatig kwaliteitsbeleid (ler.)   p < .05*
De directie bevordert opbrengstgericht werken (ler.)   p < .02**
De directie investeert in de kwaliteit van leraren (ler.) .48*  p < .02**
De directeur heeft een actiegerichte leiderschapsstijl (ler.) .53**  p < .04*

Voorzieningenniveau:
Op school zijn veel leuke leesboeken .52**  p < .02**
We	hebben	voldoende	financiële	middelen	beschikbaar	(ler.)	(--)   p < .006***

***    p < .001    
**     p < .01
*       p < .05

In Tabel 8.13 blijkt uit de correlatieberekeningen en t-toets-analyses dat 
in het bereiken van het totaal resultaat, de belangrijkste indicator van de 
cognitieve onderwijsresultaten, enkele aspecten van het pedagogisch 
en didactisch handelen van leerkrachten (eenheid van handelen, goede 
uitleg en weinig tijdverlies) van belang zijn; zo ook de sociale veiligheid en 
plezier op school voor leerlingen en een breder leerstofaanbod dan alleen 
de cognitieve vakken (drama en kunstzinnige vorming). Voorts een vrou-
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welijke directeur en een late inschrijvingsdatum en weinig leerlingen met 
de diagnose agressief gedrag. Het meest in het oog springt het belang 
van aspecten op het niveau van de school als organisatie: kwaliteitszorg, 
het leiderschap en het bevorderen van een professionele cultuur.
Bij de analyse op leerlingniveau (paragraaf 7.2.) constateerden we dat de 
diagnose dyslexie bij de schoolverlater de beste voorspeller is van het 
totaal resultaat voor de vier vakken. Bij deze analyse op schoolniveau 
speelt het percentage leerlingen met de diagnose dyslexie geen rol van 
betekenis voor het totaal resultaat.
Als we een stapsgewijze multiple regressie-analyse uitvoeren met het 
totaal	resultaat	voor	de	vier	vakken	als	afhankelijke	variabele	en	de	signifi-
cante contextkenmerken en schoolkenmerken als onafhankelijke variabelen, 
dan wordt in totaal 90 % van de variantie verklaard, waarvan een actie-
gerichte leiderschapsstijl van de directeur 58 % van de variantie verklaart, 
aangevuld met de bevordering van het leesplezier/ woordenschat met 14%, 
gevolgd door aandacht voor kunstzinnige vorming met 11 %  en een 
gering percentage leerlingen van Marokkaanse herkomst met 7 %.
Schoolkenmerken zijn dus meer dan lesgevende kwaliteiten van leerkrach-
ten van invloed op het cognitieve totaal resultaat. De verschillen tussen 
goede en zwakke scholen worden voor bijna 60 % verklaard door de lei-
dinggevende capaciteiten van de directeur. Het belang dat goede scholen 
geven aan woordenschat en leesplezier is zichtbaar in de resultaten voor 
Begrijpend Lezen en Technisch Lezen. De aandacht voor kunstzinnige 
vorming onderstreept het belang dat scholen niet alleen maar moeten 
bezig zijn met rekenen en taal. Overigens is aandacht voor kunstzinnige 
vorming over het algemeen op SBO-scholen beperkt.

Kritische succesfactoren voor elk van de 
leerstofdomeinen afzonderlijk:
Over de 28 scholen zijn correlaties berekend tussen het feitelijk behaalde 
eindniveau voor Rekenen/wiskunde, Spelling, Begrijpend Lezen en 
Technisch Lezen enerzijds en alle beschikbare contextvariabelen 
(zie Tabel 8.1.) en school- en onderwijskenmerken anderzijds. Vervolgens 
zijn met een t-toets de verschillen berekend tussen de scholen met de 
beste scores (N = 15; > 5.50) en de scholen met de zwakste scores 
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(N = 13; < 5.50) voor het feitelijk behaalde eindniveau van elk van de 
4 vakken en alle beschikbare context- en school/ onderwijskenmerken.
Naar analogie van het onderzoek bij de overige resultaatindicatoren voor 
de vier vakken gemiddeld (zie boven) is deze werkwijze gevolgd voor 
de vakken Rekenen/wiskunde, Spelling , Begrijpend lezen en Technisch 
Lezen afzonderlijk.
Voor elk van de resultaatindicatoren per vak zijn stapsgewijze multiple 
regressie-analyses	uitgevoerd	met	alleen	de	relevante	(significante)	context-	
en schoolkenmerken. Deze laten we in dit onderzoeksverslag buiten 
beschouwing, omdat het veelal gaat om dezelfde variabelen als bij de 
analyses voor de vier vakken samen. Hierna melden we alleen de resultaten 
van de regressie-analyses met die variabelen die er toe doen.

Rekenen/wiskunde

-  Feitelijk eindniveau Rekenen/wiskunde. Als we een stapsgewijze 
multiple regressie-analyse uitvoeren met het feitelijk eindniveau 
voor	Rekenen/wiskunde	als	afhankelijke	variabele	en	de	significante	
contextkenmerken en schoolkenmerken als onafhankelijke variabelen, 
dan wordt in totaal 48 % van de variantie verklaard door een directie 
die opbrengstgericht werken bevordert. 

-  Gewenst eindniveau Rekenen/wiskunde. Als we een stapsgewijze 
multiple regressie-analyse uitvoeren met het gewenste eindniveau 
voor	Rekenen/wiskunde	als	afhankelijke	variabele	en	de	significante	
contextkenmerken en schoolkenmerken als onafhankelijke variabe-
len, dan wordt in totaal 83 % van de variantie verklaard, waarvan de 
aandacht volgens leerkrachten voor kunstzinnige vorming 50 % van 
de variantie verklaart, aangevuld met een gemiddeld hoge inschrij-
vingsdatum met 21 % en de totaalscore op de schaal Kwaliteitszorg  
met 12 %.

-  Toegevoegde waarde Rekenen/wiskunde. Als we een stapsgewijze 
multiple regressie-analyse uitvoeren met de toegevoegde waarde
voor	rekenen/wiskunde	als	afhankelijke	variabele	en	de	significante	
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contextkenmerken en schoolkenmerken als onafhankelijke variabelen, 
dan wordt in totaal 83 % van de variantie verklaard, waarvan de 
aandacht volgens leerkrachten voor kunstzinnige vorming 46 % van 
de variantie verklaart, aangevuld met de aanwezigheid van aardige 
leerkrachten met 25 % en een gemiddeld gunstige huiswerk-attitude 
van leerlingen met 12 %. 

-  Totaal resultaat Rekenen/wiskunde. Als we een stapsgewijze 
multiple regressie-analyse uitvoeren met het totaal resultaat voor 
rekenen/wiskunde	als	afhankelijke	variabele	en	de	significante	
context-kenmerken en schoolkenmerken als onafhankelijke variabe-
len, dan wordt in totaal 71 % van de variantie verklaard, waarvan de 
aandacht volgens leerkrachten voor kunstzinnige vorming 36 % van 
de variantie verklaart, aangevuld met het oordeel van leerlingen dat 
leerkrachten ook moeilijke stof goed kunnen uitleggen met 34 %.

Spelling

-  Feitelijk eindniveau Spelling. Als we een stapsgewijze multiple 
regressie-analyse uitvoeren met het feitelijk eindniveau voor Spelling 
als	afhankelijke	variabele	en	de	significante	context-kenmerken	en	
schoolkenmerken als onafhankelijke variabelen, dan wordt in totaal 
37 % van de variantie verklaard door een hoog percentage diag-
nose autisme. 

-  Gewenst eindniveau Spelling. Als we een stapsgewijze multiple 
regressie-analyse uitvoeren met het gewenste eindniveau voor 
Spelling	als	afhankelijke	variabele	en	de	significante	context-
kenmerken en schoolkenmerken als onafhankelijke variabelen, 
dan wordt in totaal 73 % van de variantie verklaard, waarvan een 
gemiddeld laag performaal IQ 62 % van de variantie verklaart, 
aangevuld met de aanwezigheid van een vrouwelijke directeur 
met 23 %.
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-  Toegevoegde waarde Spelling. Als we een stapsgewijze multiple 
regressie-analyse uitvoeren met de toegevoegde waarde voor Spel-
ling	als	afhankelijke	variabele	en	de	significante	contextkenmerken	
en schoolkenmerken als onafhankelijke variabelen, dan wordt in 
totaal 87 % van de variantie verklaard, waarvan een gemiddeld laag 
totaal IQ 50 % van de variantie verklaart, aangevuld met het oordeel 
van leerkrachten dat ze zich minder thuis voelen op school met 
24 % en de aanwezigheid van protocollen over omgangsvormen op 
school met 8 %. 

-  Totaal resultaat Spelling. Als we een stapsgewijze multiple regressie- 
analyse uitvoeren met het totaal resultaat voor Spelling als afhanke-
lijke	variabele	en	de	significante	contextkenmerken	en	school-
kenmerken als onafhankelijke variabelen, dan wordt in totaal 48 % 
van de variantie verklaard door een laag totaal IQ. 

Begrijpend Lezen

-  Feitelijk eindniveau Begrijpend Lezen. Als we een stapsgewijze 
multiple regressie-analyse uitvoeren met het feitelijk eindniveau voor 
Begrijpend	Lezen	als	afhankelijke	variabele	en	de	significante	
context-kenmerken en schoolkenmerken als onafhankelijke varia-
belen, dan wordt in totaal 69 % van de variantie verklaard, waarvan 
een directie die een planmatig kwaliteitsbeleid bevordert 45 % van 
de variantie verklaart, aangevuld met een gemiddeld hoog totaal 
IQ met 24 % van de variantie.

-  Gewenst eindniveau Begrijpend Lezen. Als we een stapsgewijze 
multiple regressie-analyse uitvoeren met het gewenste eindniveau 
voor	Begrijpend	Lezen	als	afhankelijke	variabele	en	de	significante	
contextkenmerken en schoolkenmerken als onafhankelijke variabelen, 
dan wordt in totaal 75 % van de variantie verklaard, waarvan een 
directie die een planmatig kwaliteitsbeleid bevordert 58 % van de 
variantie verklaart, aangevuld met de leerkracht - leerling – ratio 
(kleine groepen) met 17 %.
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-  Toegevoegde waarde Begrijpend Lezen. Als we een stapsgewijze 
multiple regressie-analyse uitvoeren met de toegevoegde waarde 
voor	Begrijpend	Lezen	als	afhankelijke	variabele	en	de	significante	
contextkenmerken en schoolkenmerken als onafhankelijke variabelen, 
dan wordt in totaal 66 % van de variantie verklaard, waarvan het 
ontbreken van excursies 53 % van de variantie verklaart, aangevuld 
met aantoonbare resultaten in de leerlingenzorg volgens leerkrach-
ten met 13 %.

-  Totaal resultaat Begrijpend Lezen. Als we een stapsgewijze multiple-
regressie-analyse uitvoeren met het totaal resultaat voor Begrijpend 
Lezen	als	afhankelijke	variabele	en	de	significante	contextkenmerken	
en schoolkenmerken als onafhankelijke variabelen, dan wordt in 
totaal 57 % van de variantie verklaard door het feit dat de opvattingen 
van de teamleden op één lijn liggen. 

Technisch Lezen

-  Feitelijk eindniveau Technisch Lezen. Als we een stapsgewijze 
multiple regressie-analyse uitvoeren met het feitelijk eindniveau 
voor	Technisch	Lezen	als	afhankelijke	variabele	en	de	significante	
contextkenmerken en schoolkenmerken als onafhankelijke variabelen, 
dan wordt in totaal 78 % van de variantie verklaard, waarvan een 
sterke variatie aan werkvormen/ reikwijdte van het aanbod 49% van 
de variantie verklaart, aangevuld met leraren die volgens leerlingen 
weinig ordeproblemen hebben met 18 % en leerkrachten die het 
werk van leerlingen waarderen met 11 %.

-  Gewenst eindniveau Technisch Lezen. Identiek aan feitelijk eind-
niveau Technisch Lezen.

-  Toegevoegde waarde Technisch Lezen. Als we een stapsgewijze 
multiple regressie-analyse uitvoeren met de toegevoegde waarde 
voor	Technisch	Lezen	als	afhankelijke	variabele	en	de	significante	
contextkenmerken en schoolkenmerken als onafhankelijke variabelen,
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dan wordt in totaal 98 % van de variantie verklaard, waarvan de 
differentiatie in de verwerking van de leerstof volgens leerlingen 
58 % van de variantie verklaart, aangevuld met de aanwezigheid op 
school van leuke leesboeken met 14 %, aangevuld met weinig pest-
gedrag volgens leerlingen met 9 %, aangevuld met gunstige scores 
op de schalen Didactisch Handelen en Eigentijds Leren gemiddeld 
met 9 %, aangevuld met de aanwezigheid van moderne computers 
met 6 % en geregeld oefenen in het omgaan met elkaar met 2 %.

-  Totaal resultaat Technisch Lezen. Als we een stapsgewijze multiple  
regressie-analyse uitvoeren met het Totaal Resultaat voor Technisch 
Lezen	als	afhankelijke	variabele	en	de	significante	contextkenmer-
ken en schoolkenmerken als onafhankelijke variabelen, dan wordt in 
totaal 75 % van de variantie verklaard, waarvan de aandacht volgens-
leerlingen voor drama, vieringen en optredens 64 % van de variantie 
verklaart, aangevuld met hoge scores op de schalen Pedagogisch 
en Didactisch Handelen gemiddeld met 11 %.

Conclusie:
Bij de analyse op leerlingniveau (paragraaf 7.2.1.) constateerden we dat 
bij Rekenen/wiskunde de Werkhouding de meest bepalende factor is bij 
de op het IQ gecorrigeerde resultaatindicatoren, bij Spelling is dat de 
diagnose dyslexie (--), bij Begrijpend Lezen is dat vooral het overall-beeld 
aan persoonlijkheidskenmerken. Bij alle resultaatkenmerken van Technisch 
Lezen is de diagnose dyslexie (--) van betekenis. Bij deze analyse op 
schoolniveau spelen deze leerlingkenmerken geen rol van betekenis.
Bij Rekenen/wiskunde is voor het feitelijk eindniveau vooral een directie 
van belang die het opbrengstgericht werken stimuleert. Bij alle overige 
resultaatindicatoren Rekenen/wiskunde speelt de aandacht voor kunst-
zinnige vorming een doorslaggevende rol van betekenis. Het pedagogisch 
en didactisch handelen van leerkrachten heeft een lichte invloed op de 
onderwijsresultaten.
Bij Spelling wordt het feitelijk eindniveau vooral bepaald door het aantal 
kinderen met autisme en de overige resultaatindicatoren door het 
gemiddelde IQ. Hoe lager het IQ, hoe beter het resultaat. Deze bevinding 
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bevestigt opnieuw dat de resultaten voor Spelling niet op IQ gecorrigeerd 
hoeven te worden. Het lesgedrag van leerkrachten speelt bij Spelling geen 
rol van betekenis. Sterker nog, er zijn aanwijzigen dat op scholen met een 
ongunstig schoolklimaat de resultaten voor Spelling beter zijn.
Bij Begrijpend Lezen worden de meeste resultaatindicatoren gunstig 
beïnvloed door een directie met een planmatig kwaliteitsbeleid en een 
eensgezind schoolteam qua opvattingen over het verbetertraject. 
Het pedagogisch en didactisch handelen van leerkrachten speelt geen rol 
van betekenis bij de leeropbrengsten voor Begrijpend Lezen. 
Er zijn aanwijzingen niet te veel variatie aan werkvormen toe te passen. 
Op het feitelijke eindniveau voor Begrijpend Lezen heeft de hoogte van 
het gemiddelde intelligentieniveau van de school enige invloed. 
Kleine groepen en een effectieve leerlingenzorg leveren eveneens enige 
bijdrage aan respectievelijk het gewenste eindniveau en de toegevoegde 
waarde.
Bij Technisch Lezen worden alle resultaatindicatoren verklaard door het 
Pedagogisch en Didactisch Handelen met een grote Reikwijdte van het 
leerstofaanbod. Ook spelen de sociale veiligheid voor leerlingen en het 
voorzieningenniveau enige rol van betekenis.

Een algemene bevinding is dat bij het leerstofdomein Spelling, waarop 
SBO-scholen in het algemeen zwakke resultaten behalen, vooral leerling-
kenmerken als autisme en intelligentie van belang zijn en niet het lesgedrag 
van leraren en niet het beleid van de schooldirectie. Bij Begrijpend Lezen 
is juist het beleid van de directie van belang: een planmatig kwaliteits-
beleid en een kwaliteitszorg met eensgezinde opvattingen van het school-
team. Bij Rekenen/wiskunde is de aandacht voor kunstzinnige vorming van 
doorslaggevende betekenis, maar ook enigermate het pedagogisch en 
didactisch handelen. Bij Technisch Lezen is vooral de reikwijdte van het 
aanbod (variatie aan werkvormen) van belang, maar ook het pedagogisch 
en didactisch handelen.
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8.2.2.  Kritische succesfactoren van scholen met hoge 
affectieve onderwijsresultaten
Zoals eerder vermeld worden er vier affectieve resultaatindicatoren 
(sociaal-emotionele competenties) onderscheiden: 
 1. de Werkhouding, 
 2. het Sociaal Gedrag, 
 3. het Zelfconcept en 
 4. de Burgerschapscompetenties (opvattingen van leerlingen 
  over kernwaarden). 
De centrale vraag is hier waardoor affectief sterke scholen zich 
onderscheiden van affectief zwakke scholen.

Behalve leerlingkenmerken en omgevingskenmerken zijn nu ook alle 
kwaliteitsaspecten van de onderwijsleersituatie en de school als organisatie 
meegenomen als mogelijk verklarende factoren.
Allereerst zijn over de deelnemende scholen correlaties berekend tussen 
de vier affectieve resultaatindicatoren en de overige variabelen. Vervolgens 
zijn t-toetsen uitgevoerd tussen steeds 2 groepen scholen: de scholen 
met de beste resultaten en de scholen met de zwakste resultaten, met het 
gemiddelde als caesuur. Aldus beschikken we over een reeks variabelen 
die voor de affectieve resultaten van betekenis zijn.

Succesfactoren van een goede Werkhouding
Over de 28 scholen zijn correlaties berekend tussen bijvoorbeeld de Werk-
houding enerzijds en alle beschikbare contextvariabelen (zie Tabel 8.1.)
en school- en onderwijskenmerken anderzijds. De school- en onderwijs-
kenmerken zijn gemeten met de vragenlijsten leerlingen en leraren (zie 
Bijlagen 5 en 6) en omvatten vragen als welke oordelen geven leerlingen 
en leerkrachten over de diverse kwaliteitsaspecten van het onderwijs/ 
de	school?	Welk	percentage	schoolverlaters	gaat	met	veel/	weinig	plezier	
naar school, heeft een zwakke/ goede relatie met leerkrachten, oordeelt 
gunstig/ ongunstig over de sociale veiligheid, het pedagogisch en 
didactisch handelen, eigentijds leren, reikwijdte van het aanbod, actief 
burgerschap	en	het	voorzieningenniveau?	Welk	percentage	leerkrachten	
oordeelt gunstig/ ongunstig over het schoolklimaat, de sociale veiligheid, 
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het	pedagogisch	en	didactisch	handelen,	de	profilering	van	het	leerstof-
aanbod, de leerlingenzorg, de kwaliteitszorg, het leiderschap en het 
voorzieningenniveau?
Vervolgens hebben we met een t-toets de verschillen berekend tussen de 
scholen met de beste scores (N = 14; > 4.89 op de SAQI) en de scholen 
met de zwakste scores (N = 14; < 4.89 op de SAQI) voor de Werkhouding 
op alle genoemde context- en school/ onderwijskenmerken. In Tabel 8.14 
zijn	alle	variabelen	vermeld	die	van	significante	betekenis	zijn	voor	de	
Werkhouding. Met deze variabelen zijn bij alle deelnemende scholen 
regressie-analyses uitgevoerd. 

Tabel 8.14 Samenhang tussen Werkhouding en contextkenmerken en 
schoolkenmerken

Kenmerken  correlatie  t-toets

Contextvariabelen:
Het percentage mannelijke leerkrachten   p < .04*

Attractiviteit onderwijs:
Schaal Plezier op School (PS) .58**
Schaal Relatie Leerkracht (RL) .44*
Overall-oordeel leerlingen (OO) .55**
Gemiddelde PS + RL + OO .56**
Leraren voelen zich thuis op school (ler.) .49*

Sociale veiligheid leerlingen:
Er wordt weinig gescholden of gevochten .45*

Pedagogisch Handelen:
Leraren luisteren naar wat leerlingen te zeggen hebben .48*
Leraren tonen waardering voor het werk van leerlingen .44*
Leraren worden snel kwaad (ler.) (--)   p < .04*
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Didactisch Handelen en Eigentijds Leren:
Schaal Didactisch Handelen    .47*
Gemiddelde Didactisch en Pedagogisch Handelen   .41*
Gemiddelde Didactisch Handelen en Eigentijds Leren   .49*
Schaal Eigentijds Leren (--) (ler.)   p < .02**
Leraren geven goed les   .52**
Leraren leggen ook moeilijke stof duidelijk uit   .62**
De lessen zijn leuk en boeiend   .56**
Leerlingen hoeven niet lang te wachten op hulp   .42*
Leerlingen die minder uitleg nodig hebben 
kunnen aan het werk   .42*
Leraren bespreken ook de manier van aanpak   .54**
De school besteedt aandacht aan coöperatief leren (ler.) - .53*

Reikwijdte van het aanbod:
We besteden veel aandacht aan techniek   p < .03
De school besteedt veel aandacht aan drama, 
optredens e.d. (ler.)   p < .04

Kwaliteitszorg:
Het intern overleg verloopt effectief (ler.) (--)   p < .02**

***  p < .001
**    p < .01
*     p < .05

In Tabel 8.14 blijkt uit de correlatieberekeningen en t-toets-analyses dat 
variabelen die van betekenis zijn voor een goed schoolresultaat op de 
indicator Werkhouding vooral betrekking hebben op het didactisch hande-
len/ eigentijds leren (goed les geven, boeiend, differentiatie, leerstrategie-
en), pedagogisch handelen (empathie), sociale veiligheid voor leerlingen, 
reikwijdte van het aanbod (techniek, drama) en de attractiviteit van het on-
derwijs voor leerlingen. Bij een hoger percentage mannelijke leerkrachten 



193

is de Werkhouding van leerlingen gemiddeld beter. Opmerkelijk is dat op 
scholen met een gunstige Werkhouding bij leerlingen juist de leerkrachten 
zelf veelal minder positief oordelen over diverse aspecten. 
Als we een stapsgewijze multiple regressie-analyse uitvoeren met de 
Werkhouding	van	leerlingen	als	afhankelijke	variabele	en	de	significante	
contextkenmerken en schoolkenmerken als onafhankelijke variabelen, 
dan wordt in totaal 68 % van de variantie verklaard, waarvan de duidelijke 
uitleg van leerkrachten 35 % van de variantie verklaart, aangevuld met 
het gemiddelde PS + RL + OO (attractiviteit onderwijs voor leerlingen) 
met 33 %.
Het didactisch handelen en de attractiviteit van het onderwijs voor leerlingen 
zijn het meest van belang voor het bereiken van een goede Werkhouding 
bij leerlingen.

Succesfactoren van een gunstig Sociaal Gedrag:
Over de 28 scholen zijn correlaties berekend tussen het Sociale Gedrag 
enerzijds en alle beschikbare contextvariabelen (zie Tabel 8.1.) en school- 
en onderwijskenmerken anderzijds. De school- en onderwijskenmerken 
zijn gemeten met de vragenlijsten leerlingen en leraren (zie Bijlagen 5 en 6).
Vervolgens hebben we met een t-toets de verschillen berekend tussen de 
scholen met de beste scores (N = 14; > 4.38 op de SAQI) en de scholen 
met de zwakste scores (N = 14; < 4.38 op de SAQI) voor het Sociale 
Gedrag op alle genoemde context- en school/ onderwijskenmerken. 
In	Tabel	8.15	zijn	alle	variabelen	vermeld	die	van	significante	betekenis	
zijn voor het Sociale Gedrag. Met deze variabelen zijn bij alle deelnemende 
scholen regressie-analyses uitgevoerd. 

Tabel 8.15 Samenhang tussen Sociaal Gedrag en contextkenmerken en 
schoolkenmerken
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kenmerken correlatie t-toets

Contextvariabelen:
Het percentage leerlingen van Marokkaanse herkomst - .47*
Het percentage leerlingen van Surinaamse/ 
Antilliaanse herkomst - .44*

Attractiviteit onderwijs:
Schaal Plezier op School (PS)  .60**
Schaal Relatie Leerkracht (RL)  .49*
Overall-oordeel leerlingen (OO)  .53**
Gemiddelde PS + RL + OO  .63**
 
Sociale veiligheid leerlingen:
Schaal Sociale Veiligheid  .40*
Schaal weinig Actief Pesten  p < .04*
Schaal weinig Gepest Worden  .59**
Leerlingen zijn niet bang voor andere kinderen  .44*

Pedagogisch Handelen:
Schaal Pedagogisch Handelen  .53**
Leraren worden niet snel kwaad  .45*
Leraren tonen waardering voor het werk van leerlingen  .62**
Leraren kunnen orde houden  .68**
Leerlingen lossen problemen op met praten
 i.p.v. met ruzie  p < .03

Didactisch Handelen en Eigentijds Leren:
Schaal Didactisch Handelen   .53**
Gemiddelde Didactisch en Pedagogisch Handelen  .53**
Gemiddelde Didactisch Handelen en Eigentijds Leren  .54**
Leraren geven goed les  .43*
Leraren leggen ook moeilijke stof duidelijk uit  .55**
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Leraren gaan na of leerlingen de lesstof hebben begrepen   .48*
Er is weinig tijdverlies tijdens de lessen   .57**
Leraren bespreken handige oplossingen   .43*
Leraren bespreken ook de manier van aanpak   .58**
De school besteedt aandacht aan coöperatief leren (ler.) - .53*

Reikwijdte van het aanbod:
We besteden veel aandacht aan techniek   .40*
De school besteedt veel aandacht aan 
drama, optredens e.d.   .46*

Actief Burgerschap:
Schaal Actief Burgerschap   .46*
In de lessen wordt de holocaust behandeld   .43*
De school doet mee aan activiteiten in het dorp/ de wijk   .47*
We praten vaak over problemen in de wereld   .50**

Voorzieningen:
Schaal Voorzieningen oordeel leerlingen   .41*
Leerlingen zijn tevreden over de hygiëne op school   .44*
Leerlingen zijn tevreden over de speelvoorzieningen   .60**
Leerlingen zijn tevreden over de leesboeken   .53**

Leiderschap:
Leraren waarderen de besluitvaardigheid 
van de directeur (ler.)   .48*

***   p < .001
**     p < .01
*      p < .05

In Tabel 8.15 blijkt uit de correlatieberekeningen en t-toets-analyses dat 
variabelen die van betekenis zijn voor een goed schoolresultaat op de 
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indicator Sociaal Gedrag betrekking hebben op een reeks van kwaliteits-
aspecten: allereerst het didactisch handelen/ eigentijds leren (goed les/ 
uitleg geven, weinig tijdverlies, leerstrategieën) en de attractiviteit van het 
onderwijs voor leerlingen, maar ook met het pedagogisch handelen 
(empathie, orde kunnen houden), de sociale veiligheid voor leerlingen, 
de reikwijdte van het aanbod (techniek, drama), de aandacht van de 
school voor de wereld buiten de school (actief burgerschap) en het 
voorzieningenniveau. Bij scholen met een hoog percentage leerlingen van 
Marokkaanse en Surinaams/ Antilliaanse afkomst is het Sociale Gedrag 
minder. Een actiegericht leiderschap heeft een positieve invloed op het 
Sociale gedrag van leerlingen. 
Als we een stapsgewijze multiple regressie-analyse uitvoeren met het 
Sociale	Gedrag	van	leerlingen	als	afhankelijke	variabele	en	de	significante	
contextkenmerken en schoolkenmerken als onafhankelijke variabelen, dan 
wordt in totaal 79 % van de variantie verklaard door de gemiddelde score
op de schalen Plezier op School + Relatie Leerkracht + Overall-oordeel 
leerlingen (attractiviteit van het onderwijs voor leerlingen). 
Attractief onderwijs is kennelijk een belangrijke voorwaarde voor het 
realiseren van Sociaal Gedrag bij leerlingen.

Succesfactoren van een gunstig Zelfconcept:
Over de 28 scholen zijn correlaties berekend tussen het Zelfconcept 
enerzijds en alle beschikbare contextvariabelen (zie Tabel 8.1.) en school- 
en onderwijskenmerken anderzijds. De school- en onderwijskenmerken 
zijn gemeten met de vragenlijsten leerlingen en leraren (zie Bijlagen 5 en 6).
Vervolgens hebben we met een t-toets de verschillen berekend tussen de 
scholen met de beste scores (N = 14; > 4.56 op de SAQI) en de scholen 
met de zwakste scores (N = 14; < 4.56 op de SAQI) voor het Zelfconcept 
op alle genoemde context- en school/ onderwijskenmerken. In Tabel 
8.16	zijn	alle	variabelen	vermeld	die	van	significante	betekenis	zijn	voor	
het Zelfconcept. Met deze variabelen zijn bij alle deelnemende scholen 
regressie-analyses uitgevoerd. 

Tabel 8.16. Samenhang tussen Zelfconcept en context- en school-
kenmerken
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kenmerken correlatie  t-toets

Contextvariabelen:
Het percentage leerlingen van Marokkaanse herkomst - .47*
Het percentage leerlingen van Afrikaanse herkomst - .50*
Het percentage leerlingen van Z-Amerikaanse herkomst - .44*
Het percentage jongens onder de schoolverlaters   p < .03*
Het percentage ziekteverzuim onder leraren - .51**

Sociale veiligheid leerlingen en leerkrachten:
Schaal Sociale Veiligheid leerlingen   .40*
Schaal weinig Gepest Worden   .69**
Leerlingen zijn niet bang voor het personeel   p < .05*
Er wordt weinig gevochten of gescholden   .52**
Op school is weinig fysiek geweld (ler.)   .50*

Pedagogisch Handelen:
Leraren worden niet snel kwaad   .41*
Leraren tonen waardering voor het werk van leerlingen   .53**

Didactisch Handelen en Eigentijds Leren:
Schaal Didactisch Handelen    .43**
Gemiddelde Didactisch en Pedagogisch Handelen   .41**
De lessen zijn leuk en boeiend   .44*
Er is weinig tijdverlies tijdens de lessen   .51**
Leraren zorgen voor afwisseling in de lessen   .41*
Leraren bespreken handige oplossingen   .42*
Leraren bespreken ook de manier van aanpak   p < .04*

Reikwijdte van het aanbod:
We mogen vaak met de computer werken   .42*
De school besteedt veel aandacht aan drama, optredens e.d.   .47*
We mogen vaak naar musea en theatervoorstellingen   p < .04
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Actief Burgerschap:
We gaan op bezoek bij instellingen als het gemeentehuis e.d. - .40*
De school doet mee aan activiteiten in het dorp/ de wijk   .40*
We praten vaak over problemen in de wereld   .42*

   ***  p < .001
   **   p < .01
   *    p < .05
 

In Tabel 8.16 blijkt uit de correlatieberekeningen en t-toets-analyses dat 
variabelen die van betekenis zijn voor een goed schoolresultaat op de 
indicator Zelfconcept betrekking hebben op een reeks van kwaliteits-
aspecten: allereerst het didactisch handelen/ eigentijds leren (boeiend, 
weinig tijdverlies, afwisseling, leerstrategieën), maar ook met het pedago-
gisch handelen (empathie), de sociale veiligheid voor leerlingen en 
leraren, de Reikwijdte van het Aanbod (met de computer werken, drama, 
musea), inclusief de aandacht van de school voor de wereld buiten de 
school (actief burgerschap). In tegenstelling tot de resultaatindicatoren 
Werkhouding en Sociaal gedrag is er bij het Zelfconcept weinig verband 
met de attractiviteit van het onderwijs. Bij scholen met een hoog percen-
tage leerlingen van Marokkaanse, Afrikaanse en Z-Amerikaanse afkomst 
is het Zelfconcept minder. Een hoog percentage ziekteverzuim onder de 
leraren hangt negatief samen met het Zelfconcept van leerlingen. 
Als we een stapsgewijze multiple regressie-analyse uitvoeren met het 
Zelfconcept	van	leerlingen	als	afhankelijke	variabele	en	de	significante	
contextkenmerken en schoolkenmerken als onafhankelijke variabelen, 
dan wordt in totaal 67 % van de variantie verklaard, waarvan de schaal GW 
(leerlingen worden weinig gepest op school) 48 % van de variantie 
verklaart, aangevuld met scholen waar het percentage ziekteverzuim 
onder leraren laag is met 19 %. Voor het realiseren van een gunstig 
Zelfconcept bij leerlingen is een sociaal veilige omgeving van belang.
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Succesfactoren van tolerante opvattingen over de Kernwaarden:
Over de 28 scholen zijn correlaties berekend tussen de score op de 
schaal Kernwaarden enerzijds en alle beschikbare contextvariabelen 
(zie Tabel 8.1.) en school- en onderwijskenmerken anderzijds. De school- 
en onderwijskenmerken zijn gemeten met de vragenlijsten leerlingen en 
leraren (zie Bijlagen 5 en 6).
Vervolgens hebben we een t-toets de verschillen berekend tussen de 
scholen met de beste scores (N = 14; > 2.69 vragenlijst leerlingen) en de 
scholen met de zwakste scores (N = 14; < 2.69 vragenlijst leerlingen) voor 
de Kernwaarden op alle genoemde context- en school/ onderwijskenmer-
ken.	In	Tabel	8.17	zijn	alle	variabelen	vermeld	die	van	significante	betekenis	
zijn voor de Kernwaarden. Met deze variabelen zijn bij alle deelnemende 
scholen regressie-analyses uitgevoerd. 

Tabel 8.17. Samenhang tussen Kernwaarden en context- en school-
kenmerken

kenmerken correlatie  t-toets

Contextvariabelen:
Het percentage leerlingen van Marokkaanse herkomst - .60**
Het percentage leerlingen van Turkse herkomst  p < .02**
Het percentage leerlingen van allochtone herkomst - .54**
Het aantal schoolverlaters - .43*
Een vrouwelijke directeur   .46*
Het percentage jongens onder de schoolverlaters - .49*
Het percentage leerlingen met dyslexie   .48*
Het gemiddelde totaal IQ  p < .006***
Het gemiddelde verbale IQ  p < .04*
Het gemiddelde performale IQ  p < .03*

Attractiviteit onderwijs:
Schaal Plezier op School   .49*
Schaal Relatie Leerkracht   .43*
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Sociale veiligheid leerlingen en leerkrachten:
Schaal Sociale Veiligheid leraren  p < .05*
Schaal weinig Gepest Worden  p < .008***
Leraren worden niet bedreigd door ouders (ler.)  p < .003***

Pedagogisch Handelen:
Leraren kunnen goed orde houden (ler.) .50*

Actief Burgerschap:
De school doet mee aan activiteiten in het dorp/ de wijk .48*
We praten vaak over problemen in de wereld .57**

Kwaliteitszorg:
Schaal Kwaliteitszorg  p < .03*
De directie geeft sturing bij de aanpak 
van verbeteringen (ler.)  p < .04*
Het intern overleg verloopt effectief (ler.)  p < .02**
De directie zorgt voor de borging van afspraken (ler.)  p < .01**

Leiderschap en schoolcultuur:
Schaal Leiderschap .59**
Gemiddelde schaal Kwaliteitszorg + Leiderschap  p < .004***
De directie zorgt voor een planmatig kwaliteitsbeleid (ler.)  p < .02**
De directie stimuleert opbrengstgericht werken (ler.) .68**
De directeur heeft een communicatieve leiderschapstijl (ler.) .57**
De directeur is in staat te inspireren (ler.) .62**
De directeur heeft een actiegerichte leiderschapsstijl (ler.) .65**

***   p < .001
**    p < .01
*     p < .05

In Tabel 8.17 blijkt uit de correlatieberekeningen en t-toets-analyses dat 
variabelen die van betekenis zijn voor een goed schoolresultaat op de 
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indicator Kernwaarden betrekking hebben op een reeks van kwaliteits-
aspecten: allereerst het Leiderschap en de Schoolcultuur, maar ook met 
de Kwaliteitszorg, de attractiviteit van het onderwijs, de sociale veiligheid 
voor leerlingen en leraren, de aandacht van de school voor de wereld 
buiten de school (actief burgerschap). Op scholen met gunstige opvattin-
gen over de Kernwaarden hebben leraren weinig ordeproblemen. 
In tegenstelling tot de andere affectieve resultaatindicatoren is er bij 
de Kernwaarden weinig verband met het lesgedrag van leerkrachten. 
Bij scholen met een hoog percentage leerlingen van allochtone (Marok-
kaanse/ Turkse) herkomst is er sprake van minder tolerantie ten aanzien 
van minderheidsgroepen. Hoe hoger het gemiddelde IQ van de leerlingen, 
hoe meer meisjes, hoe hoger het percentage dyslexie, hoe gunstiger de 
tolerantie. Opmerkelijk is dat vooral de kwaliteitsaspecten op het niveau 
van de school als organisatie (Leiderschap/ schoolcultuur en Kwaliteits-
zorg ) van belang zijn voor de waargenomen opvattingen van leerlingen. 
Een vrouwelijke directeur is bovendien gunstig.
Als we een stapsgewijze multiple regressie-analyse uitvoeren met de 
Kernwaarden	van	leerlingen	als	afhankelijke	variabele	en	de	significante	
contextkenmerken en schoolkenmerken als onafhankelijke variabelen, 
dan wordt in totaal 75 % van de variantie verklaard, waarvan een directie 
die opbrengstgericht werken stimuleert 54 % van de variantie verklaart, 
aangevuld met het percentage jongens onder de schoolverlaters (--) 
met 21 %. Meisjes oordelen toleranter dan jongens. Tolerant gedrag wordt 
waargenomen door leerlingen op scholen met een sociaal veilige om-
geving voor leerlingen en leraren en een leerlingenpopulatie met relatief 
weinig jongens en leerlingen van allochtone herkomst, maar waar vooral 
het optreden van de directeur doorslaggevend is.

8.2.3. Het belang van kwaliteitsaspecten als schoolklimaat 
en leiderschap
Bij de start van ons onderzoek waren we al van plan meer inzicht te krijgen 
in die factoren die een gunstig schoolklimaat beïnvloeden en die samen-
hangen met een sterk leiderschap (zie Hoofdstuk 5). In bovenstaande 
analyses wordt het belang van een sterk leiderschap en attractief onder-
wijs voor het bereiken van goede onderwijsresultaten in het SBO nog eens 
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onderstreept. Er is dus alle aanleiding deze kwaliteitsaspecten diepgaan-
der te onderzoeken.

In dit verband zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
1.		In	welke	mate	speelt	attractief	onderwijs	voor	leerlingen	een	rol?	

Wat verklaart het verschil tussen scholen met een gunstig algemeen 
welbevinden, Plezier op School en goede Relatie met Leerkrachten 
versus scholen met een onvoldoende algemeen welbevinden, 
weinig	Plezier	op	School	en	een	zwakke	Relatie	met	Leerkrachten?

2.	In	welke	mate	is	een	gunstig	werkklimaat	voor	leerkrachten	van	belang? 
Wat verklaart het verschil tussen scholen met een gunstig school-
klimaat en positief algemeen welbevinden van leerkrachten versus 
scholen met een ongunstig schoolklimaat en een gering algemeen 
welbevinden	van	leerkrachten?

3.	In	welke	mate	speelt	de	leiding	van	de	school	een	rol	van	betekenis?	
Wat verklaart het verschil tussen scholen met een sterk leiderschap 
en goede kwaliteitszorg versus scholen met een zwak leiderschap en 
slechte	kwaliteitszorg?

De attractiviteit van het onderwijs voor leerlingen
Attractief onderwijs voor leerlingen is geoperationaliseerd in het gemiddelde 
van de scores op het overall-oordeel leerlingen plus de schoolscore voor 
Plezier op School en de schoolscore voor Relatie Leerkracht. In Paragraaf 
6.4. hebben we de rationale geschetst die ten grondslag ligt aan alle in dit 
onderzoek onderscheiden kwaliteitsaspecten. De drie genoemde aspecten 
hebben betrekking op de Attractiviteit van het onderwijs voor leerlingen. 
Bij het overall-oordeel leerlingen (in schoolcijfers) is 5.25 in mindering 
gebracht, waardoor de spreiding in scores voor de drie schalen in even-
wicht wordt gebracht.
Over de 28 scholen zijn correlaties berekend en vervolgens een t-toets 
tussen de scholen met de beste scores (N = 14; > 5.10) en de scholen 
met de zwakste scores (N = 14; < 5.10) met het gemiddelde als caesuur.
In	Tabel	8.18.	zijn	van	alle	variabelen	met	een	significant	verband	
(correlatie en t-toets) met Attractiviteit van het Onderwijs voor leerlingen 
alleen de schaalscores van de leerlingenvragenlijst vermeld en vanwege 
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de overzichtelijkheid, niet de betreffende items. Deze zijn wel in de regres-
sie-analyse meegenomen, die is uitgevoerd op 28 scholen..

Tabel 8.18. Samenhang tussen Attractiviteit van het onderwijs voor leerlin-
gen en context-, resultaat- en schoolkenmerken

kenmerken correlatie  t-toets

Cognitieve onderwijsresultaten:
Het totaal resultaat voor Technisch Lezen .52** p < .01**
De toegevoegde waarde van Technisch Lezen .44* p < .04*

Affectieve onderwijsresultaten:
De Werkhouding .56*
Het Sociaal Gedrag .63** p < .001***
De Kernwaarden .48* p < .003***

Contextfactoren:
De heterogeniteit van de leerlingenpopulatie (--)  p < .04*
Het gemiddelde verbale IQ  p < .02**
Het percentage uitstroom naar HAVO-VWO  p < .02**
Het percentage met diagnose sociaal-
emotionele problemen - .41*

Sociale Veiligheid leerlingen en leraren:
Schaal Sociale Veiligheid leerlingen  p < .01**
Schaal Actief Pesten .64** p < .02**
Schaal Gepest Worden .49* p < .05*
Leraren worden weinig bedreigd door leerlingen (ler.)  p < .01**
  
Pedagogisch Handelen:
Schaal Pedagogisch Handelen (lln.) .51** p < .01**
Leraren kunnen goed orde houden (ler.)  p < .05*
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Didactisch Handelen/ Eigentijds Leren:
Schaal Didactisch Handelen (lln.) .66** p < .001***
Schaal Eigentijds Leren (lln.) .46* 
De snelle leerlingen kunnen al aan het werk (ler.)  p < .04*

Actief Burgerschap:
Schaal Actief Burgerschap  p < .004***

Leiderschap/ schoolcultuur:
De directie stimuleert opbrengstgericht werken (ler.) .47* p < .005***
Leraren waarderen de besluitvaardigheid
van de directeur (ler.)  p < .03*

Voorzieningen:
Schaal Voorzieningen (lln.) .61** p < .009***

***  p < .001
**   p < .01
*    p < .05

 

In Tabel 8.18 blijkt uit de correlatieberekeningen en t-toets-analyses dat 
de attractiviteit van het onderwijs nauwelijks een verband heeft met de 
cognitieve onderwijsresultaten (Technisch Lezen uitgezonderd), maar wel 
met drie van de vier affectieve onderwijsresultaten (niet met Zelfconcept). 
Op scholen met attractief onderwijs voor leerlingen is er sprake van een 
sociaal veilige situatie voor leerlingen en leerkrachten, wordt het pedago-
gisch en didactisch handelen van leraren (orde kunnen houden, differenti-
atie) gunstig gewaardeerd, is het voorzieningenniveau beter en speelt het 
leiderschap een rol van betekenis.
Op scholen met attractief onderwijs voor leerlingen zijn minder leerlingen 
met een sociaal-emotionele diagnose en is tegen de verwachting in de 
samenstelling van de leerlingenpopulatie heterogener. Het verbale intelli-
gentieniveau is gemiddeld op deze scholen hoger.



205

Als we een stapsgewijze multiple regressie-analyse uitvoeren met de 
Attractiviteit van het onderwijs voor leerlingen als afhankelijke variabele en 
de	significante	contextkenmerken,	resultaatkenmerken	en	schoolkenmerken	
als onafhankelijke variabelen, dan wordt in totaal 82 % van de variantie 
verklaard, waarvan een gunstig sociaal gedrag bij leerlingen 64 % van de 
variantie verklaart, aangevuld met weinig actief pestgedrag met 18 %. 
Wederom wordt de samenhang bevestigd tussen attractief onderwijs, 
sociale veiligheid en gunstig sociaal gedrag bij leerlingen.

De Attractiviteit van het Onderwijs voor leraren
Attractief onderwijs voor leraren hebben we geoperationaliseerd in het 
gemiddelde van de scores op het overall-oordeel leraren plus de school-
score voor het Schoolklimaat (vragenlijst leraren). In Paragraaf 6.4. hebben 
we de rationale geschetst die ten grondslag ligt aan alle in dit onderzoek 
onderscheiden kwaliteitsaspecten. De twee genoemde aspecten hebben 
betrekking op de Attractiviteit van het onderwijs voor leraren. Bij het 
overall-oordeel leraren (in schoolcijfers) is 5.25 in mindering gebracht, 
waardoor de spreiding in scores voor de twee schalen in evenwicht wordt 
gebracht.
Over de 28 scholen zijn correlaties berekend en vervolgens een t-toets 
tussen de scholen met de beste scores (N = 14; > 2.45) en de scholen 
met de zwakste scores (N = 14; < 2.45) met het gemiddelde als caesuur. 
In	Tabel	8.19	worden	alle	variabelen	met	een	significant	verband	(correlatie	
en t-toets) met Attractiviteit van het Onderwijs voor leraren vermeld. 
De regressie-analyse is met deze variabelen uitgevoerd op 28 scholen.

Tabel 8.19. Samenhang tussen Attractiviteit van het onderwijs voor leraren 
en context- , resultaat- en schoolkenmerken
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kenmerken correlatie t-toets

Contextfactoren:
Het totaal aantal leerlingen  p < .03*

Pedagogisch Handelen:
Leraren zijn aardig (--)  p < .05*
Leraren worden niet snel kwaad (--)  p < .04*
Leerlingen oefenen hoe je met elkaar omgaat (ler.) .51*

Didactisch Handelen/ Eigentijds Leren:
Schaal Eigentijds Leren (ler.) .60** p < .04*
Leraren besteden aandacht aan leerstrategieën (ler.) .57** p < .05*
Leraren geven goed les (--)  p < .05*
Leerlingen kunnen rustig doorwerken als 
de leraar de klas uit is - .48*
De lessen zijn boeiend (--)  p < .007***

Profilering Aanbod:
Schaalscore	Profilering	Aanbod	 .54*
De school besteedt aandacht aan wereldoriëntatie (ler.) .66** p < .004***

Kernwaarden:
Leerlingen oordelen gunstig over Joden .54**
Leerlingen vinden dat jongens en meisjes 
gelijk worden behandeld .57**

Leerlingenzorg:
Leraren oordelen gunstig over de faciliteiten 
voor de leerlingenzorg .52**

Kwaliteitszorg:
De directie geeft sturing aan verbeteronderwerpen (ler.) .60**   p < .02**
Het interne overleg verloopt effectief (ler.) .69** p < .05*
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Het gezamenlijk aanpakken van 
verbeteringen verloopt goed (ler.) .77** p < .000***
Qua opvattingen zitten leraren op één lijn (ler.) .59** p < .004***
De directie zorgt voor de borging van afspraken (ler.)  .71** p < .04*

Leiderschap/ schoolcultuur:
De directie bevordert een planmatig kwaliteitsbeleid (ler.) .61** p < .05*
De directie stimuleert een cultuur het beter te doen (ler.) .72** p < .03*
De directie investeert in de kwaliteit van leraren (ler.) .59**
De directie bouwt een vertrouwensrelatie op (ler.) .53*
De directie weet te inspireren (ler.) .61**
Leraren waarderen de besluitvaardigheid 
van de directeur (ler.) .62**

Voorzieningen:
Schaal Voorzieningen (ler.) .63** p < .003***
De hygiëne op school is in orde (ler.) .49*
Er is voldoende ruimte voor zelfstandig werken (ler.)  p < .04*
Er	zijn	voldoende	financiële	middelen	beschikbaar	(ler.)	 .70**	 p	<	.000***
Leerlingen zijn tevreden over de speelvoorzieningen .51*

***  p < .001
**   p < .01
*    p < .05

In Tabel 8.19 blijkt uit de correlatieberekeningen en t-toets-analyses dat 
de attractiviteit van het onderwijs voor leraren niet van betekenis is voor de 
cognitieve onderwijsresultaten en nauwelijks voor de affectieve onderwijs-
resultaten (enkele opvattingen over kernwaarden uitgezonderd). 
Op scholen met attractief onderwijs voor leraren wordt het pedagogisch 
en didactisch handelen van leraren door leerlingen juist minder gunstig 
gewaardeerd. Een gunstig werkklimaat voor leraren hangt vooral samen 
met hun oordeel over aspecten op het niveau van de school als organisatie: 
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een goede kwaliteitszorg, goed leiderschap, positieve schoolcultuur, 
veel	faciliteiten	voor	de	leerlingenzorg,	profilering	van	het	leerstofaanbod	
(aandacht voor wereldoriëntatie) en een gunstig voorzieningenniveau.
Scholen met attractief onderwijs voor leraren zijn gemiddeld groter.
Als we een stapsgewijze multiple regressie-analyse uitvoeren met de 
Attractiviteit van het onderwijs voor leraren als afhankelijke variabele en de 
significante	contextkenmerken,	resultaatkenmerken	en	schoolkenmerken	
als onafhankelijke variabelen, dan wordt in totaal 99 % van de variantie 
verklaard, waarvan het gezamenlijk aanpakken van verbeteringen 59 % 
van	de	variantie	verklaart,	aangevuld	met	de	Profilering	van	het	Aanbod	
met 17 %, de gelijke behandeling van jongens en meisjes met 10 %, de 
aandacht voor leerstrategieën met 6 %, de waardering van leraren voor 
het voorzieningenniveau met 3 %, het oordeel van leerlingen dat leraren 
snel kwaad worden met 2 %, de beschikbare faciliteiten voor de leerlin-
genzorg met 1 % en een actiegerichte leiderschapstijl van de directeur 
met 1 %. Uit bovenstaande gegevens kan met de nodige voorzichtigheid 
worden afgeleid dat het welbevinden van leraren in belangrijke mate 
samenhangt met het optreden van de directie en nauwelijks van belang is 
voor het bereiken van goede cognitieve en affectieve onderwijsresultaten 
bij leerlingen. Er zijn zelfs aanwijzingen dat leerlingen juist kritisch zijn over 
het pedagogisch en didactisch handelen van leerkrachten op scholen met 
voor leerkrachten een positief schoolklimaat.

De kwaliteit van het Leiderschap/ de Kwaliteitszorg
De kwaliteit van het leiderschap/ de Kwaliteitszorg is geoperationaliseerd 
in het gemiddelde van de scores op beide schalen Leiderschap en 
Kwaliteitszorg (vragenlijst leraren). In Paragraaf 6.4. hebben we de rationale 
geschetst die ten grondslag ligt aan alle in dit onderzoek onderscheiden 
kwaliteitsaspecten. De twee genoemde aspecten hebben betrekking op 
het optreden van de directie. Over de 28 scholen zijn correlaties berekend 
en vervolgens een t-toets tussen de scholen met de beste scores 
(N = 14; > 2.50) en de scholen met de zwakste scores (N = 14; < 2.50) 
met het gemiddelde als caesuur.
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In	Tabel	8.20	worden	alle	variabelen	met	een	significant	verband	(correlatie	
en t-toets) met de kwaliteit van het leiderschap/ de Kwaliteitszorg vermeld. 
De regressie-analyse is met deze variabelen uitgevoerd op 28 scholen.

kenmerken correlatie  t-toets

Cognitieve onderwijsresultaten:
Het feitelijk eindniveau voor de 4 vakken  p < .03*
Het gewenst eindniveau voor de 4 vakken  p < .02**
Het totaal resultaat voor de 4 vakken  p < .02**
Het feitelijk eindniveau voor Rekenen/wiskunde  p < .009***
Het gewenst eindniveau voor Rekenen/wiskunde .49* p < .003***
Het totaal resultaat voor Rekenen/wiskunde  p < .02**
Het feitelijk eindniveau voor Begrijpend Lezen .49* p < .03*
Het gewenst eindniveau voor Begrijpend Lezen .60** p < .002***
Het totaal resultaat voor Begrijpend Lezen  p < .04*

Affectieve onderwijsresultaten:
Leerlingen zijn verdraagzaam t.o.v. homo’s .55** p < .01**
Leerlingen zijn verdraagzaam t.o.v. Joden .54** p < .05*
Jongens en meisjes worden gelijk behandeld .53** p < .04*

Contextfactoren:
Het percentage leerlingen van allochtone herkomst  - .52* 

Attractiviteit onderwijs voor leraren:
Overall-oordeel leraren .69** p < .01**
Schaal Schoolklimaat leraren  p < .03*
Gemiddelde schaal Schoolklimaat 
+ Overall-oordeel leraren .72** p < .009***
Leraren werken in een stimulerende omgeving (ler.) .61**
De communicatie met collega’s is goed (ler.) .64** p < .009***
De directie neemt leraren serieus (ler.) .60**
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Pedagogisch Handelen:
Schaal Pedagogisch Handelen (ler.) .47*
Leraren kunnen goed orde houden (ler.) .60**
Leraren kunnen goed orde houden (lln.)  p < .05*

Didactisch Handelen/ Eigentijds Leren:
Schaal Eigentijds Leren (ler.) .47* 

Voorzieningen:
Er	zijn	voldoende	financiële	middelen	beschikbaar	(ler.)	 .68**	 p	<	.04*

***  p < .001
**   p < .01
*    p < .05

Tabel 8.20. Samenhang tussen Leiderschap/ Kwaliteitszorg en context- 
resultaat- en schoolkenmerken

 In Tabel 8.20 blijkt uit de correlatieberekeningen en t-toets-analyses dat 
de kwaliteit van het leiderschap van grote betekenis is voor de cognitieve 
onderwijsresultaten in het algemeen en met de resultaten voor Rekenen/
wiskunde en Begrijpend Lezen in het bijzonder. Anderzijds is er slechts 
met een van de vier affectieve onderwijsresultaten een verband: de Kern-
waarden. Op scholen met een sterk leiderschap is ook het werkklimaat 
voor leerkrachten gunstig. Zowel leraren als leerlingen oordelen dat er wei-
nig	ordeproblemen	zijn.	Volgens	leraren	is	de	financiële	situatie	positief.	
Op deze scholen zijn relatief weinig leerlingen van allochtone herkomst.
Als we een stapsgewijze multiple regressie-analyse uitvoeren met het 
Leiderschap/	kwaliteitszorg	als	afhankelijke	variabele	en	de	significante	
contextkenmerken, resultaatkenmerken en schoolkenmerken als onaf-
hankelijke variabelen, dan wordt in totaal 85 % van de variantie verklaard, 
waarvan het gemiddelde op het overall-oordeel van leerkrachten over de 
school plus het Schoolklimaat voor leerkrachten 52 % van de variantie ver-
klaart, aangevuld met weinig ordeproblemen volgens leerlingen met 16%, 
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een gunstig ambitieniveau voor Begrijpend Lezen met 11 % en tolerante 
opvattingen over homo’s met 1 %. Uit bovenstaande gegevens kan met 
de nodige voorzichtigheid worden afgeleid dat de directie kennelijk een 
belangrijke invloed heeft op het welbevinden van leerkrachten, op het 
lesgedrag van leerkrachten (orde kunnen houden), op de onderwijs-
resultaten, met name voor Begrijpend Lezen en in lichte mate op tolerante 
opvattingen van leerlingen.

De kwaliteit van een vrouwelijke directeur
De inspectie komt tot de conclusie (2014, p. 86) dat vrouwen betere 
schoolleiders zijn dan mannen. In ons onderzoek constateren we dat op 
scholen met een vrouwelijke directeur enkele onderwijsresultaten beter zijn 
dan op scholen met een mannelijke directeur. Deze bevindingen waren 
voor ons aanleiding om de kwaliteit van een vrouwelijke directeur nader te 
onderzoeken. Van de 28 scholen hebben er zes een vrouwelijke directeur. 
Over de 28 scholen zijn correlaties berekend en vervolgens een t-toets 
tussen de scholen met een vrouwelijke directeur (N = 6) en de scholen 
met een mannelijke directeur (N = 22).
In	Tabel	8.21	worden	alle	variabelen	met	een	significant	verband	
(correlatie en t-toets) met de sekse van de directeur vermeld. 
De regressie-analyse is met deze variabelen uitgevoerd op 28 scholen.

Tabel 8.21. Samenhang tussen sekse SBO-directeuren en context- 
resultaat- en schoolkenmerken

kenmerken correlatie t-toets

Cognitieve onderwijsresultaten:
Gewenst eindniveau Spelling           .43*    p < .007***
Toegevoegde waarde Spelling                              .48**  p < .01**
Totaal resultaat Spelling                                  .52**  p < .002***
Toegevoegde waarde 4 vakken                          .45*    p < .02**
Totaal resultaat 4 vakken                                   p < .03*
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Affectieve onderwijsresultaten:
Schaal Kernwaarden                                                    .46*   p < .02**
Opvattingen leerlingen over homo’s zijn gunstig      .45*   p < .002***

Sociale veiligheid leerlingen
Schaal Sociale veiligheid leerlingen               .51**  p < 009***
Leerlingen worden weinig gepest              .50*   p < .004***
Er wordt weinig gescholden en gevochten   .41*   p < .04*
Problemen worden opgelost met praten 
in plaats van met ruzie                             .56**  p < .003***
Leerlingen hebben geleerd ‘sorry’ te zeggen .64**  p < .000***

Pedagogisch Handelen leraren
De regels op school zijn duidelijk (ler.)                       p < .03*
Leerlingen oefenen vaak in de omgang met elkaar (ler)    p < .02**
Er zijn weinig leraren met ordeproblemen (ler.)                p < .008***

Leiderschap en kwaliteitszorg
De aanpak van verbeteringen verloopt goed (ler.)  p < .03*
De afspreken worden geborgd (ler.)    p < .02**
De school heeft een planmatig kwaliteitsbeleid (ler.)  p < .05*
De directeur stimuleert opbrengstgericht werken (ler.) .52** p < .02**
De directeur heeft een communicatieve leiderschapsstijl (ler.)  p < .02**
De directeur kan enthousiasmeren en inspireren (ler.)  p < .02**
De directeur is besluitvaardig en heeft 
een actiegerichte leiderschapsstijl (ler.)  p < .002***
De schaal Leiderschap .48*  p < .008***

***   p < .001
**    p < .01
*     p < .05
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In Tabel 8.21 blijkt uit de correlatieberekeningen en t-toets-analyses dat 
de kwaliteit van de vrouwelijke directeur van betekenis is voor de cognitieve 
onderwijsresultaten, in het bijzonder voor Spelling, voor de opvattingen 
van leerlingen over Kernwaarden, voor de sociale veiligheid van leerlingen 
en het pedagogisch handelen van leraren (volgens de leraren zelf). 
De kwaliteitszorg en het leiderschap van de vrouwelijke directeur wordt 
met name geroemd.
Als we een stapsgewijze multiple regressie-analyse uitvoeren met de sekse 
van	de	directeur	als	afhankelijke	variabele	en	de	significante	context-
kenmerken, resultaatkenmerken en schoolkenmerken als onafhankelijke 
variabelen, dan wordt in totaal 58 % van de variantie verklaard, waarvan 
weinig pestgedrag op school 37 % van de variantie verklaart, aangevuld 
met een gunstig ambitieniveau voor Spelling 21 %.
Dit onderzoek bevestigt dat vrouwelijke SBO-directeuren betere school-
leiders zijn dan mannelijke directeuren. De kwaliteit van een vrouwelijke 
directeur komt vooral tot uiting in de leeropbrengsten voor Spelling en in 
een sociaal veilige omgeving voor leerlingen. Leerkrachten oordelen gunstig 
over de kwaliteitszorg en leiderschapstijl van vrouwelijke directeuren.

8.2.4. Het belang van het pedagogisch en didactisch handelen 
van leerkrachten
Onderzoek (bijvoorbeeld: Hattie, 2013) wijst bij herhaling uit dat het 
lesgedrag van leerkrachten (het pedagogisch en didactisch handelen) de 
belangrijkste succesfactor is voor het verwerven van goede onderwijs-
resultaten. De leerkracht maakt het verschil; de leerkracht doet ertoe. 
In ons onderzoek hebben we in paragraaf 8.2.1. geconstateerd dat in het 
SBO het leiderschap meer van belang voor het realiseren van goede leer-
opbrengsten dan het pedagogisch en didactisch handelen van leerkrach-
ten. Er is dus alle reden om de betekenis van het lesgedrag nader 
te onderzoeken.
Het lesgedrag vindt plaats in het primaire proces, in de interactie tussen 
leerkracht en leerling. We willen weten in welke mate het lesgedrag van 
betekenis is voor de cognitieve en affectieve onderwijsresultaten.
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Padagogisch Handelen
Over de 28 scholen zijn correlaties berekend en vervolgens een t-toets 
tussen de scholen met de beste scores (N = 14; > 2.35) en de scholen 
met de zwakste scores (N = 14; < 2.35) met het gemiddelde als caesuur.
In	Tabel	8.22	worden	alle	variabelen	met	een	significant	verband	(correlatie 
en t-toets) met de kwaliteit van Pedagogisch Handelen vermeld. 
De regressie-analyse is met deze variabelen uitgevoerd op 28 scholen.

Tabel 8.22. Samenhang tussen Pedagogisch Handelen en 
resultaatkenmerken

kenmerken correlatie t-toets 

Cognitieve onderwijsresultaten:
Feitelijk eindniveau Rekenen/wiskunde .41* p < .002***
Gewenst eindniveau Rekenen/wiskunde  p < .04*
Feitelijk eindniveau Spelling  p < .03*
Feitelijk eindniveau Begrijpend Lezen  p < .009***
Feitelijk eindniveau Technisch Lezen  .55**  p < .04*
Gewenst eindniveau Technisch Lezen .55**  p < .04*
Toegevoegde waarde Technisch Lezen .67**
Totaal resultaat Technisch Lezen .49*
Feitelijk eindniveau 4 vakken .48*   p < .002***
Gewenst eindniveau 4 vakken .41*   p < .02**
Toegevoegde waarde 4 vakken .56**
Totaal resultaat 4 vakken .40*   p < .05*

Affectieve onderwijsresultaten:
Sociaal Gedrag .53**  p < .05*
Zelfconcept  p < .04*

***  p < .001
**   p < .01
*    p < .05
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In Tabel 8.22 blijkt uit de correlatieberekeningen en t-toets-analyses dat 
het feitelijk eindniveau van alle vier de vakken samenhangt met het 
Pedagogisch Handelen, maar bij Technisch Lezen is die samenhang er 
ook voor de nieuwe resultaatindicatoren zichtbaar, hetgeen eveneens bij 
de vier vakken samen tot uiting komt. Tevens constateren we dat het 
Pedagogisch Handelen van leerkrachten van belang is voor de sociaal-
emotionele competenties Sociaal Gedrag en Zelfconcept.
Als we een stapsgewijze multiple regressie-analyse uitvoeren met het 
Pedagogisch Handelen van leerkrachten als afhankelijke variabele en de 
significante	resultaatindicatoren	als	onafhankelijke	variabelen,	dan	wordt	
in totaal 59 % van de variantie verklaard, waarvan de toegevoegde waarde 
voor Technisch Lezen 45 % van de variantie verklaart, aangevuld met de 
competentie Sociaal Gedrag met 14 %.
Het Pedagogisch Handelen van leerkrachten is dus vooral van betekenis 
voor de leeropbrengsten bij Technisch Lezen, in het bijzonder de toe-
gevoegde waarde en voor de sociaal-emotionele competenties Sociaal 
Gedrag en Zelfconcept.

Didactisch Handelen
Over de 28 scholen zijn correlaties berekend en vervolgens een t-toets 
tussen de scholen met de beste scores (N = 14; > 2.28) en de scholen 
met de zwakste scores (N = 14; < 2.28) met het gemiddelde als caesuur.
In	Tabel	8.23	worden	alle	variabelen	met	een	significant	verband	(correlatie	
en t-toets) met de kwaliteit van Didactisch Handelen vermeld. 
De regressie-analyse is met deze variabelen uitgevoerd op 28 scholen.
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Tabel 8.23. Samenhang tussen Didactisch Handelen en 
resultaatkenmerken

kenmerken correlatie t-toet

Cognitieve onderwijsresultaten:
Feitelijk eindniveau Technisch Lezen .56**  p < .05*
Gewenst eindniveau Technisch Lezen .56**  p < .05*
Toegevoegde waarde Technisch Lezen .73**
Totaal resultaat Technisch Lezen .44*   p < .05*

Affectieve onderwijsresultaten:
Werkhouding .48*
Sociaal Gedrag .53*

*** p < .001
**   p < .01
*    p < .05

In Tabel 8.23 blijkt uit de correlatieberekeningen en t-toets-analyses dat 
het Didactisch Handelen van leerkrachten uitsluitend samenhangt met de 
resultaatindicatoren voor Technisch Lezen en met de sociaal-emotionele 
competenties Werkhouding en Sociaal Gedrag.
Als we een stapsgewijze multiple regressie-analyse uitvoeren met het 
Didactisch Handelen van leerkrachten als afhankelijke variabele en de 
significante	resultaatindicatoren	als	onafhankelijke	variabelen,	dan	wordt	
in totaal 48 % van de variantie verklaard, waarvan de toegevoegde 
waarde voor Technisch Lezen 35 % van de variantie verklaart, aangevuld 
met de competentie Sociaal Gedrag met 13 %.
Het Didactisch Handelen van leerkrachten is dus alleen van betekenis 
voor de leeropbrengsten bij Technisch Lezen, in het bijzonder de toe-
gevoegde waarde en voor de sociaal-emotionele competenties Sociaal 
Gedrag en Werkhouding.
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8.2.5.  Samenhang tussen de cognitieve en affectieve resultaatindicatoren
In Paragraaf 7.2. hebben we bij de 992 schoolverlaters een licht positief 
verband geconstateerd tussen de cognitieve en affectieve onderwijsresul-
taten. Bij een grote groep schoolverlaters zeggen lage correlaties echter 
niet	zoveel.	Interessant	is	vooral	of	op	schoolniveau	significante	verbanden	
worden gevonden. 
Hebben scholen met goede leerresultaten ook gunstige resultaten op 
sociaal-emotioneel	terrein?	Over	de	28	scholen	zijn	correlaties	berekend.
In	Tabel	8.24	worden	de	significante	correlaties	weergegeven	tussen	de	
vier cognitieve resultaatindicatoren voor de 4 vakken gemiddeld (totaal 
resultaat, gewenst eindniveau, toegevoegde waarde en feitelijk eindniveau) 
en de vier affectieve resultaatindicatoren (Werkhouding, Sociaal Gedrag, 
Zelfconcept en opvattingen over Kernwaarden). 

Tabel 8.24 Samenhang tussen de cognitieve en affectieve 
resultaatindicatoren

Totaal
resultaat

Gewenst 
eindniveau

Toegvoeg-
de waarde

Feitelijk 
eindniveau

Werk-
houding

Sociaal
Gedrag

Zelf-
concept

Kern-
waarden

Totaal
resultaat

-- .81** .90** .66** .20 .26 .12 .55**

Gewenst 
eindniveau

__ .77** .87** .10 .20 -.11 .53**

Toegvoeg-
de waarde

-- .60** .28 .28 .12 .60**

Feitelijk 
eindniveau

-- .01 .20 -.13 .57**

Werk-
houding

-- .57** .41* .23

Sociaal
Gedrag

-- .43* .66**

Zelf-
concept

-- .34

Kern-
waarden

--

** p < -01 *  p < .05
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De vier cognitieve resultaatindicatoren hebben een sterk onderling 
verband, met dien verstande dat de toegevoegde waarde wat lager corre-
leert met het feitelijk eindniveau. Het totaal resultaat is in feite de optelsom 
van het gewenste eindniveau en de toegevoegde waarde.
Drie sociaal-emotionele resultaatindicatoren Werkhouding, Sociaal Gedrag 
en Zelfconcept hangen sterk met elkaar samen. Zij hebben echter geen 
significant	verband	met	de	cognitieve	resultaatindicatoren.	De	hypothese	
dat scholen met goede leerresultaten ook hoge sociaal-emotionele 
competenties bij leerlingen realiseren, kan niet worden bevestigd.
Wel hebben scholen met goede leerresultaten ook leerlingen met gunstige
opvattingen over de kernwaarden. Scholen met een gunstig Sociaal 
Gedrag hebben een relatief hoge score op de indicator Kernwaarden. 
De verklaring moet waarschijnlijk gevonden worden in een schoolcultuur
waar de schoolleiding een positief schoolklimaat bevordert, dat een 
voorwaarde is voor een gunstig sociaal gedrag bij leerlingen en tolerante 
opvattingen over kernwaarden. In Hoofdstuk 9 komen we hierop terug.

8.2.6.  Waardoor worden uitstroomadviezen verklaard?
In paragraaf 7.2.4. is geconcludeerd dat voor individuele schoolverlaters
het feitelijk behaalde eindniveau voor Rekenen/wiskunde is de beste 
voorspeller is van het uitstroomadvies in het algemeen en van het advies 
Praktijkonderwijs in het bijzonder.
Deze bevinding is tot stand gekomen, zonder rekening te houden met 
het beleid dat scholen op dit terrein hanteren. De vraag is interessant of 
er schoolkenmerken zijn die verklaren dat sommige scholen veel hogere 
uitstroomadviezen	geven	dan	andere	scholen?

Het totale uitstroomadvies
Het totale uitstroomadvies is geoperationaliseerd in een rangordeschaal 
van 1 punt voor een advies Praktijkonderwijs tot 5 punten voor een HAVO-
VWO-advies. Bij de samenstelling van deze rangordeschaal gaan we uit 
van de in het onderwijs gebruikelijke waardering qua moeilijkheidsgraad 
voor de onderscheiden schooltypen in het Voortgezet Onderwijs. 
Voor de scholen met het hoogste gemiddelde advies en de scholen met 
het laagste gemiddelde advies zijn de verschillen onderzocht met de 
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t-toets, met het gemiddelde als caesuur. Over alle 28 deelnemende 
scholen zijn correlaties berekend en vervolgens een t-toets tussen de 
scholen met het hoogst gemiddelde uitstroomadvies (N = 13; > 2.0) en de 
scholen met het laagste gemiddelde uitstroomadvies (N = 15; < 2.0). De 
eerste groep bevat de adviezen VMBO-kader, VMBO-g/t en HAVO-VWO; 
de tweede groep bevat de adviezen Praktijkonderwijs en VMBO-basis. 
Omdat we inzicht willen krijgen in de variabelen die met de huidige 
adviespraktijk samenhangen, zijn de nieuwe resultaatindicatoren (gewenst 
eindniveau/ ambitieniveau, toegevoegde waarde en totaal resultaat) niet in 
de regressie-analyse meegenomen.
In	Tabel	8.25	worden	alle	variabelen	vermeld	die	een	significante	betekenis
hebben voor het totale uitstroomadvies van de scholen: 
Met deze variabelen is een regressie-analyse uitgevoerd op 28 scholen.
Tabel 8.25. Samenhang tussen het totale uitstroomadvies en context- 
resultaat- en schoolkenmerken

kenmerken correlatie  t-toets

Contextvariabelen:
% leerlingen met de diagnose agressief gedrag   p < .03*
Heterogeniteit van de leerlingenpopulatie  .42* p < .03*
Totaal IQ .72** p < .001***
Verbaal IQ .69** p < .001***
Performaal IQ .52** p < .02**

Cognitieve onderwijsresultaten:
Feitelijk eindniveau Rekenen/wiskunde .60**
Feitelijk eindniveau Begrijpend Lezen .68** p < .005***
Feitelijk eindniveau 4 vakken  .44*

Schoolklimaat:
De directie waardeert het werk van leerkrachten (--)(ler.)  p < .05*

Pedagogisch Handelen:
Op school zijn er duidelijke afspraken over omgangsvormen (ler.) - .50*
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Didactisch Handelen:
Fouten bij toetsen worden besproken  p < .007***
We mogen elkaar helpen  p < .02**
We mogen samenwerken  p < .01**
We mogen het werk nakijken  p < .02**
Leraren gebruiken instructietafels voor 
de zwakke leerlingen (ler.)  p < .003***
Leerlingen die de instructie begrijpen kunnen 
al aan de slag (ler.) .52** p < .01**

Voorzieningen:
We hebben een goed geoutilleerde bibliotheek (ler.)  p < .05*

   *** p < .001    ** p < .01     * p < .05

In Tabel 8.25 blijkt uit de correlatieberekeningen en t-toets-analyses dat 
scholen met relatief veel leerlingen met de diagnose agressief gedrag, 
met een heterogene leerlingenpopulatie qua IQ, met een hoger IQ, met 
een hoger feitelijk eindniveau voor Rekenen/wiskunde en Begrijpend 
Lezen en met een goed geoutilleerde bibliotheek, gemiddeld hogere uit-
stroomadviezen geven. Op scholen met hogere uitstroomadviezen wordt 
het didactisch handelen gunstiger gewaardeerd (differentiatie en samen-
werken). Daarentegen toont de directie minder waardering voor 
het werk van leerkrachten en zijn er geen duidelijke afspraken over 
omgangsvormen.
Als we een stapsgewijze multiple regressie-analyse uitvoeren met het 
totale	uitstroomadvies	als	afhankelijke	variabele	en	de	significante	contex-
tkenmerken, resultaatkenmerken en schoolkenmerken als onafhankelijke 
variabelen, dan wordt in totaal 63 % van de variantie verklaard, waarvan 
is het oordeel van leerlingen dat ze in groepjes mogen samenwerken 45% 
van de variantie verklaart, aangevuld met het feitelijk eindniveau voor 
Begrijpend Lezen met 18 %. Uit bovenstaande gegevens kan met de 
nodige voorzichtigheid worden afgeleid dat het didactisch handelen van 
leerkrachten (coöperatief leren) en de leeropbrengsten voor Begrijpend 
Lezen zijn van betekenis zijn voor de hoogte van het uitstroomadvies. 
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Het uitstroomadvies Praktijkonderwijs
Bij  het samenstellen van uitstroomadviezen is vooral het advies Praktijk-
onderwijs interessant, omdat scholen met een percentage advies 
Praktijkonderwijs hoger dan 45 % door de Inspectie van het Onderwijs 
als risico-school worden gesignaleerd. In ons onderzoek hebben zeven 
scholen een hoger percentage advies Praktijkonderwijs. Dit aantal is te 
klein voor een t-toets (7 versus 21 scholen). Vandaar dat we de verschillen 
hebben onderzocht met de t-toets tussen de scholen met de hoogste 
percentages Praktijkonderwijs en de scholen met de laagste percentages 
Praktijkonderwijs, met het gemiddelde als caesuur. Over alle 28 deel-
nemende scholen zijn allereerst correlaties berekend en vervolgens een 
t-toets tussen de scholen met de hoogste percentages uitstroomadvies 
Praktijkonderwijs (N = 14; > 34.8 %) en de scholen met de laagste percen-
tages uitstroomadvies Praktijkonderwijs (N = 14; < 34.8 %). 
Omdat we inzicht willen krijgen in de variabelen die met de huidige 
adviespraktijk samenhangen, zijn de nieuwe resultaatindicatoren (gewenst 
eindniveau/ ambitieniveau, toegevoegde waarde en totaal resultaat) niet in 
de regressie-analyse meegenomen.
In	Tabel	8.26	worden	alle	variabelen	vermeld	die	een	significante	bete-
kenis hebben voor het totale uitstroomadvies van de scholen: Met deze 
variabelen is een regressie-analyse uitgevoerd op 28 scholen.

Tabel 8.26. Samenhang tussen het advies Praktijkonderwijs en context- 
resultaat- en schoolkenmerken

kenmerken correlatie t-toets

Contextvariabelen:
De inschrijvingsdatum - .50* p < .02**
Totaal IQ - .48*
Het aantal jaren SBO-onderwijs (4 vakken gemiddeld)  p < .03*

Cognitieve onderwijsresultaten:
Feitelijk eindniveau Rekenen/wiskunde -.53** p < .04**
Feitelijk eindniveau Begrijpend Lezen -.41* 
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Schoolklimaat leraren:
De directie toont waardering voor het werk van leerkrachten (ler.)  p < .003***

Sociale Veiligheid leraren:
Er is weinig sprake van discriminatie en racisme (ler.)(--)  p < .04*

Didactisch Handelen en Eigentijds Leren:
De lessen zijn leuk en boeiend  p < .05*
Leerlingen werken met een weektaak -.42*

Kwaliteitszorg:
Het gezamenlijk aanpakken van verbeteringen verloopt goed (ler.) - .50*

 *** p < .001   **  p < .01   p < .05

In Tabel 8.26 blijkt uit de correlatieberekeningen en t-toets-analyses dat 
slechts	weinig	variabelen	een	significant	verband	hebben	met	het	ver-
wijzingspercentage Praktijkonderwijs. De meeste variabelen hebben een 
negatief verband met een hoog percentage adviezen Praktijkonderwijs. 
Op scholen met een hoog percentage adviezen Praktijkonderwijs zijn zo-
als verwacht het feitelijk eindniveau voor Rekenen/wiskunde en Begrijpend 
lezen laag. De ze scholen hebben gemiddeld ook een lager IQ. 
Deze bevinding bevestigt onze hypothese dat scholen met een gemiddeld 
laag IQ eerder door de inspectie als risicoschool worden gedetecteerd. 
Deze scholen zijn overigens minder sociaal veilig voor leraren en hebben 
een zwakkere kwaliteitszorg (gezamenlijk aanpakken van verbeteringen) 
dan scholen met een hoger uitstroomadvies. Op scholen met een hoog 
verwijzingspercentage Praktijkonderwijs worden weinig weektaken 
gebruikt, maar de lessen zijn volgens leerlingen boeiender en de directie 
heeft daar meer waardering voor het werk van leraren. De gemiddelde 
inschrijvingsdatum is op deze scholen laag en de verblijfsduur op het
SBO is lang.
Als we een stapsgewijze multiple regressie-analyse uitvoeren met het uit-
stroomadvies	Praktijkonderwijs	als	afhankelijke	variabele	en	de	significante	
contextkenmerken, resultaatkenmerken en schoolkenmerken als  
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onafhankelijke variabelen, dan wordt in totaal 39 % van de variantie  
verklaard door het ontbreken van weektaken. 

8.2.7.  De invloed van het tijdstip laatste toetsafname 
           op het leerrendement
Tenslotte zijn we nagegaan of de periode waarin scholen hun laatste 
genormeerde Cito-toetsen afnemen van invloed is op de hoogte van de 
vaardigheidsscores. Tijdens ons onderzoek kwamen we er achter dat 
scholen bij hun schoolverlaters in het laatste jaar voordat zij het SBO 
verlaten, heel verschillend omgaan met het Cito-leerlingvolgsysteem. 
De systematische afname van deze genormeerde toetsen vindt op som-
mige scholen voor het laatst vlak voor Kerstmis plaats, bij ander scholen 
in januari. Een meerderheid van de scholen kent een procedure met een 
collectieve toetsperiode in de tweede helft van het schooljaar. De vraag is 
nu of een afname van toetsen later in het schooljaar van invloed is op het 
behaalde leerrendement van de schoolverlaters (vaardigheidsscores).
Dertien scholen hebben als laatste moment dat Cito-toetsen worden 
afgenomen bij schoolverlaters (zie paragraaf 8.1.1) de periode november 
– januari gekozen en de rest later in het schooljaar, waarvan de meeste 
scholen vlak voor de zomervakantie. Tussen de 13 scholen in de eerste
helft van het schooljaar en de 15 scholen in de tweede helft van het 
schooljaar zijn de verschillen in de gemiddelde cognitieve resultaatindica-
toren met de t-toets vergeleken.

Tabel 8.27 Laatste toetsafname en gemiddelde vaardigheidsscores

Afname september 
t/m	januari

N = 13

Afname februari 
t/m	juni
N = 15

Feitelijk eindniveau Rekenen/wiskunde
Feitelijk eindniveau Spelling
Feitelijk eindniveau Begrijpend Lezen
Feitelijk eindniveau Technisch Lezen

5.42
5.17
5.52
5.74

5.72
5.34
5.63
5.70

** p < .01
*  p < .05
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Bij geen van de cognitieve resultaatindicatoren was er sprake van een 
significant	verschil	tussen	de	groep	scholen	waar	de	Cito-toetsen	vroeg	in	
het schooljaar voor het laatst worden afgenomen en scholen die pas in de 
tweede helft van het schooljaar de laatste toetsen afnemen. Scholen die 
vlak voor de zomervakantie voor het laatst toetsen behalen wel iets hogere 
resultaten voor Rekenen/wiskunde, Spelling en Begrijpend Lezen (niet 
voor Technisch lezen) dan de scholen die voor het laatst toetsen in januari. 
Een verschil variërend van 1 maand tot 3 maanden. We zouden mogen 
verwachten dat gemiddeld een half jaar extra onderwijs een grote invloed 
zou hebben op het leerrendement van leerlingen. De geconstateerde leer-
winst	is	niet	significant	en	gemiddeld	niet	groter	dan	1	maand	tot	3	maan-
den. Dit bevestigt eerdere bevindingen dat veel meer uit SBO-leerlingen 
gehaald kan worden.
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9 Samenvatting en Discussie

Allereerst geven we het doel van dit onderzoek aan en de methodiek die 
we hebben gehanteerd. De samenvatting van onderzoeksresultaten is 
misschien wat uitgebreider dan gebruikelijk. We denken dat mensen uit 
de praktijk vooral de grote lijn van dit onderzoek willen kennen, alvorens 
zij zich verder verdiepen in de onderzoeksgegevens, zoals beschreven in 
hoofdstuk 1 tot en met 8.
In paragraaf 9.4 ‘Discussie’ hebben we getracht overall conclusies te 
trekken en geven we ons oordeel over opvallende en soms controversiële 
bevindingen.

9.1.  Doel en methode van het onderzoek
Voor het eerst is onderzocht, na 4 jaar research en ontwikkeling, 
of kinderen die in het basisonderwijs zijn vastgelopen, daadwerkelijk 
worden geholpen in het speciaal basisonderwijs (SBO). Het SBO beschikt 
over de expertise om leer- en/of gedragsproblemen te verlichten en zo 
mogelijk te verhelpen. Bovendien zijn de groepen doorgaans veel kleiner 
dan in het basisonderwijs.

Ruim vijf jaar geleden kreeg een meerderheid van de SBO-scholen van 
de inspectie een negatief kwaliteitsoordeel (zwak of zeer zwak), omdat te 
weinig aandacht werd besteed aan opbrengstgericht werken met ontwik-
kelingsperspectieven. Het SBO legde te weinig accent op het leer-
rendement.
SBO-scholen stonden bekend als scholen met een gunstig pedagogisch 
klimaat, waar leerlingen die in het basisonderwijs waren vastgelopen, 
met open armen werden ontvangen. Deze leerlingen bloeiden op in het SBO. 
Met de introductie van ontwikkelingsperspectieven is het opbrengstgericht 
werken in het SBO aanzienlijk toegenomen en is het aantal zwakke en 
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zeer zwakke SBO-scholen gedaald. 
De Inspectie van het Onderwijs geeft anno 2014 nog steeds geen oordeel 
over de leeropbrengsten van SBO-leerlingen. Zij geeft wel een gunstig 
kwaliteitsoordeel als er sprake is van een beredeneerd ontwikkelingspers-
pectief. Deze werkwijze van de inspectie vinden wij ontoereikend, omdat 
alleen de kwaliteitszorg van de school (hoe komt een ontwikkelingspers-
pectief	tot	stand?)	wordt	beoordeeld	en	niet	het	daadwerkelijke	leer-
rendement van SBO-leerlingen.

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht geworden. 
Deze wet moet bevorderen dat meer zorgleerlingen in reguliere scholen 
kunnen blijven. In het primair onderwijs gaat het om ongeveer 
15.000 leerlingen met een behoefte aan extra ondersteuning. Voor de 
‘zware’ zorgleerlingen blijft het speciaal onderwijs gewoon bestaan. 
De	kernvraag	in	dit	onderzoek	is	in	welke	mate	zorgleerlingen	profijt	
hebben van gespecialiseerde instellingen als scholen voor speciaal 
basisonderwijs?

Aan dit onderzoek heeft 85 % van alle SBO-scholen in Noord Brabant met 
992 schoolverlaters deelgenomen. Met de bestaande onderzoeksmoeheid 
is dit een geweldig resultaat. De bevindingen zijn dan ook in ruime mate 
representatief voor het SBO in deze provincie. 

Een in de praktijk getoetste aanpak
Kinderen worden in het SBO aangemeld vanwege leer- en/of gedragspro-
blemen. Omdat in het SBO nog steeds wordt gewacht op een geschikte 
methode om de leeropbrengsten van kinderen vast te stellen, blijven we 
tot nu toe in het ongewisse over de vraag of het SBO enig nut heeft voor 
kinderen die in het regulier onderwijs zijn vastgelopen. 
Na jaren lang onderzoek in het basisonderwijs met resultaatindicatoren als 
eindniveau en toegevoegde waarde, hebben we getracht deze aanpak af 
te stemmen op de leerlingenpopulatie in het SBO. Kenmerkend voor de 
meeste SBO-leerlingen is dat zij over een lagere intelligentie beschikken 
dan basisschoolleerlingen. Bovendien is er bij hen veelal sprake van een 
of ander gediagnosticeerd probleem als ADHD, dyslexie e.d. Terwijl in het 



227

basisonderwijs het landelijk gemiddelde als norm wordt gehanteerd voor 
het waarderen van de leeropbrengsten, is in het SBO een andere standaard 
nodig om de leeropbrengsten bij kinderen met een lagere intelligentie op 
waarde te schatten. Bovendien willen we weten in welke mate kinderen 
die	met	een	leerachterstand	starten,	toch	profijt	hebben	gehad	van	het	
SBO-onderwijs, met andere woorden of zij meer leerwinst hebben behaald 
dan verwacht.

Na enkele jaren experimenteren menen wij een methodiek te hebben 
gevonden waarmee de leeropbrengsten in het SBO op een faire wijze 
kunnen worden bepaald. In de hoofdstukken 2 en 3 hebben we daarover 
verantwoording afgelegd. 
De kwaliteit van een school is meer dan het resultaat op Cito-toetsen. 
Dat geldt niet alleen voor het basisonderwijs, maar ook voor het Speciaal 
BasisOnderwijs. Vandaar dat in dit onderzoek ook de sociaal-emotionele 
en burgerschapscompetenties van leerlingen worden meegenomen: 
dus onderwijsresultaten in de volle breedte.

In dit onderzoek is een methode ontwikkeld waarmee de leeropbrengsten 
van een SBO-school bij de schoolverlaters op een faire wijze worden 
geëvalueerd.
Een SBO-school heeft het op cognitief gebied ‘goed gedaan’, als voor de 
kernvakken Rekenen/wiskunde, Spelling, Begrijpend Lezen en Technisch 
Lezen bij elke schoolverlater
-  het behaalde eindniveau hoger is dan het ontwikkelingsperspectief 
 (mits de lat voldoende hoog wordt gelegd) en
-  het behaalde eindniveau niet alleen absoluut, maar ook relatief hoger 
 is dan het aanvangsniveau bij de start in het SBO.
De eerste maat geeft antwoord op de vraag of de schoolverlater al dan 
niet een aanvaardbaar eindniveau heeft behaald. Een te laag eindniveau 
is maatschappelijk ongewenst.
De tweede maat geeft antwoord op de vraag of het SBO met zijn expertise 
toegevoegde waarde heeft, met andere woorden: heeft de SBO-school 
gedurende de tijd dat de leerling op het SBO zat, een extra bijdrage 
geleverd	aan	de	leerwinst?
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Het totaaloordeel over het cognitieve resultaat van een SBO-school is te 
bepalen door bij elke schoolverlater voor elk van de vier kernvakken vast 
te stellen of de leerling een resultaat heeft behaald dat ertoe doet:
 1. een gewenst eindniveau/ ambitieniveau: een gelijk of hoger 
  eindniveau dan gewenst (ten opzichte van het ontwikkelings-
  perspectief) óf
 2. toegevoegde waarde: een gelijke of hogere vaardigheidsgroei dan 
  verwacht óf 
 3. het totaal resultaat: of een gunstig eindniveau of toegevoegde 
  waarde of beide.
Per vak en voor de vier vakken samen (het gemiddelde) is aldus te bere-
kenen bij welk percentage schoolverlaters de SBO-school succesvol is 
geweest.

Onderzoeksvragen
Allereerst wilden we weten welke onderwijsresultaten (in de volle breedte) 
door schoolverlaters in het SBO worden behaald. Het gaat dan om 
cognitieve resultaatindicatoren zoals het feitelijk eindniveau, het gewenste 
eindniveau/ ambitieniveau, toegevoegde waarde en het totaal resultaat 
(of een goed eindniveau of toegevoegde waarde of beide), maar ook om 
affectieve resultaatindicatoren zoals werkhouding, sociaal gedrag, zelf-
concept en burgerschapscompetenties. Bovendien is inzicht nodig 
in de leerlingkenmerken van schoolverlaters zoals intelligentie, diagnoses 
en omgevingskenmerken zoals de herkomst van leerlingen, de thuistaal 
e.d. In een beschrijvend onderzoek wordt de feitelijke stand van zaken 
bij schoolverlaters in Noord Brabant vastgesteld. Vervolgens wordt in een 
‘verklarend onderzoek’ nagegaan in welke mate leerlingkenmerken en 
omgevingskenmerken van invloed zijn op de onderscheiden resultaatindi-
catoren. Daarbij beseffen we dat met correlatieberekeningen en regressie-
analyses alleen samenhangen kunnen worden vastgesteld en geen causale 
verbanden.

Omdat we beschikken over de leerlingkenmerken, omgevingskenmerken 
en resultaatkenmerken van de schoolverlaters, kunnen de gemiddelden 
per school worden vastgesteld. Daarmee krijgen we inzicht in de verschillen 
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tussen de deelnemende SBO-scholen, bijvoorbeeld in de behaalde leer-
opbrengsten en in de waargenomen sociaal-emotionele en burgerschaps-
competenties. In een beschrijvend onderzoek wordt de feitelijke stand van 
zaken bij SBO-scholen in Noord Brabant geschetst 
Een van de relevante onderzoeksvragen daarbij is of school- en onderwijs-
kenmerken (meer dan leerlingkenmerken en omgevingskenmerken) 
van invloed zijn op de onderwijsresultaten (in de volle breedte) van de 
SBO-scholen. Met andere woorden: in welke mate doet de kwaliteit van 
een	SBO-school	ertoe	in	het	behalen	van	goede	onderwijsresultaten?	
Daarbij beseffen we ook hier dat met correlatieberekeningen en regressie-
analyses alleen samenhangen kunnen worden vastgesteld en geen causale 
verbanden.
School- en onderwijskenmerken zijn verkregen door aan de leerkrachten 
en de schoolverlaters van de deelnemende scholen hun oordeel te vragen 
over aspecten als het didactisch en pedagogisch handelen, de sociale 
veiligheid, maar ook over aspecten als het leiderschap, de kwaliteitszorg 
en de leerlingenzorg.

9.2. Samenvatting onderzoeksresultaten bij 
  individuele schoolverlaters
De hierna gerapporteerde bevindingen hebben betrekking op de school-
verlaters (N = 992) van 85 % van de SBO-scholen in Noord Brabant. 
Allereerst beschrijven we wat kenmerkend is voor SBO-schoolverlaters. 
Vervolgens hebben we de belangrijkste onderzoeksresultaten bij school-
verlaters weergegeven in de vorm van vaststellingen of uitspraken. 
Voor een nadere toelichting en motivering verwijzen we naar Hoofdstuk 7.

Kenmerken van SBO-schoolverlaters

1. Het leerrendement van SBO-schoolverlaters
Zoals was te verwachten starten zorgleerlingen in het SBO doorgaans 
met een leerachterstand. Gemiddeld is deze leerachterstand bij 
aanvang 4 ½ maand. In het SBO lopen de leerlingen deze achterstand 
voor een deel in, met 2 maanden. Zij verlaten de school echter gemid-
deld met een eindniveau dat nog steeds 2 ½ maanden lager is dan 
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gewenst. Het SBO is aantoonbaar succesvol, heeft toegevoegde 
waarde, maar blijft behoorlijk achter in het realiseren van een aan-
vaardbaar eindniveau. Per vakgebied zijn er overigens grote verschillen. 
Welke vooruitgang hebben de schoolverlaters vanaf de start in het SBO 
geboekt	bij	elk	van	de	vier	kernvakken?	Bij	Rekenen/wiskunde	blijft	de	
leerachterstand van 1 ½ maand bij aanvang bestaan. Voor Rekenen/
wiskunde voegt het SBO, gemiddeld over alle schoolverlaters, 
dus niets toe. Bij Spelling loopt de aanvankelijke leerachterstand van 
2 maanden zelfs verder op tot 5 maanden achterstand bij het verlaten 
van het SBO. Daarentegen wordt bij Begrijpend Lezen de aanvankelijke 
leerachterstand bij binnenkomst van 5 maanden, vrijwel geheel ingelo-
pen tot nog maar een maand achterstand aan het eind. Bij Technisch 
Lezen starten de leerlingen met 11 maanden leesachterstand (ruim een 
schooljaar). Schoolverlaters behalen voor Technisch Lezen duidelijk toe-
gevoegde waarde. De zeer grote achterstand wordt voor ruim driekwart  
ingelopen tot 2 ½ maanden onder het gewenste eindniveau. 
De schoolverlaters behalen gemiddeld dus bij geen van de vier vakken 
het gewenste eindniveau. Dat betekent bijvoorbeeld dat ruim 60 % van 
de kinderen het SBO verlaat met een onvoldoende leesvaardigheid. 
En	dat	is	ernstig.	Daar	staat	tegenover	dat	leerlingen	veel	profijt	hebben	
van het SBO-onderwijs bij Begrijpend Lezen en Technisch Lezen. 
Bij	deze	vakken	is	sprake	van	een	flinke	inhaalslag.

2.	 Hebben	schoolverlaters	profijt	gehad	van	het	SBO?
Niet alleen is onderzocht of het SBO een bijdrage heeft geleverd aan 
het wegwerken van leerachterstanden vanaf de start in het SBO, maar 
ook is nagegaan in welke mate individuele schoolverlaters op cognitief 
terrein	profijt	hebben	gehad	van	het	SBO-onderwijs.	Zoals	gezegd	
heeft een schoolverlater een leerrendement behaald dat er toe doet, 
als hij 
a. een voldoende eindniveau (tenminste in overeenstemming met een 
realistisch ontwikkelingsperspectief als ambitieniveau) of 
b. toegevoegde waarde (meer leerwinst dan verwacht) heeft behaald. 
Een schoolverlater heeft het helemaal goed gedaan als hij op beide 
resultaatindicatoren gunstig scoort, zeker als hij dat doet bij alle 
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vier de kernvakken. 
Bij slechts 5.6 % van de schoolverlaters heeft het SBO op cognitief 
terrein geen enkel nut gehad. Bij geen enkel vak hebben deze leerlingen 
een aanvaardbaar eindniveau of toegevoegde waarde behaald. 
Met andere woorden: ruim 94 % van de schoolverlaters heeft in meer 
of	in	mindere	mate	profijt	gehad	van	het	SBO-onderwijs.	5.1	%	van	de	
schoolverlaters heeft zelfs bij alle vier de kernvakken zowel een aan-
vaardbaar eindniveau als toegevoegde waarde behaald. Deze op het 
eerste gezicht gunstige constatering moet echter sterk worden 
genuanceerd, als we kijken naar het succes van de schoolverlaters bij 
de afzonderlijke vakken/ leerstofdomeinen.
Gemiddeld is 61.8 % van de schoolverlaters op een of beide resultaat-
indicatoren voor de vier vakken samen succesvol geweest, namelijk 
een gewenst eindniveau/ ambitieniveau of toegevoegde waarde of beide. 
Het meeste succes boeken schoolverlaters bij het vak Begrijpend 
Lezen (70.7 %), gevolgd door Technisch Lezen (69.6 %), Rekenen/
wiskunde (59.4 %) en Spelling (47.4 %).Deze bevindingen impliceren 
tegelijkertijd dat het SBO-onderwijs bij Spelling voor ruim de helft van 
de schoolverlaters (52.6 %) geen nut heeft gehad. Bij Rekenen/
wiskunde ligt dat percentage op 40.6 % en bij Technisch Lezen en 
Begrijpend Lezen rond de dertig procent (respectievelijk 30.4 % en 
29.3 %). En dat zijn substantiële aantallen.

3.   Kenmerken van SBO-schoolverlaters
SBO-schoolverlaters zijn voor tweederde jongens en ruim 20 % is van 
allochtone herkomst (vader en/of moeder komen oorspronkelijk uit het 
buitenland). Er is geen land van herkomst sterk dominant. Opmerkelijk is 
dat slechts 29 % van de leerlingen van allochtone herkomst thuis geen 
Nederlands spreekt. In het basisonderwijs hebben we veel hogere 
percentages aangetroffen (Smits, 2010). Het intelligentieniveau van de 
schoolverlaters is gemiddeld 83, met een grote spreiding. Ongeveer 
8 % van de schoolverlaters heeft een totaal IQ dat 100 of hoger is, 
terwijl circa 25 % van de schoolverlaters een disharmonisch intelligentie-
profiel	heeft	(15	punten	of	meer	verschil	tussen	het	verbale	en	
performale IQ).
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SBO-leerlingen scoren op de SAQI (sociaal-emotionele competenties) 
ongeveer een halve standaardscore (stanine) lager dan basisschool-
leerlingen (gemiddelde basisschool: 5.1; gemiddelde SBO: 4.55). 
Voor ongeveer 40 % van de schoolverlaters heeft een SBO-school 
geen	specifieke	diagnose	vastgesteld.	Onder	de	diagnoses	wordt	het	
meest melding gemaakt van aandachtstoornissen en dyslexie 
(elk ca. 26 %). Bij diverse kinderen zijn meerdere problemen 
vastgesteld.

Leerlingen gaan gemiddeld ongeveer halverwege groep 4 basisonder-
wijs naar het SBO. Zij verblijven ruim 3 jaar in het SBO en verlaten de 
school op bijna dertien jarige leeftijd. Zij hebben dan gemiddeld een 
eindniveau dat feitelijk overeenkomt met het niveau halverwege groep 6 
basisonderwijs. Bij Technisch Lezen ligt het niveau 2 maanden hoger, 
maar bij Spelling 3 maanden lager. 35 % van de schoolverlaters krijgt 
een uitstroomadvies Praktijkonderwijs, 44 % het advies VMBO-basis, 
13 % het advies VMBO-kader, 7 % het advies VMBO-g/t en 1 % 
het advies HAVO-VWO.

Uitspraken op basis van onderzoeksanalyses bij 
individuele schoolverlaters

1. Invloed van leerling- en omgevingskenmerken op 
 het cognitieve resultaat

Het feitelijk eindniveau voor de vier vakken samen wordt zoals verwacht 
vooral voorspeld door het IQ van de schoolverlaters. Zodra op het IQ 
wordt gecorrigeerd (gewenst eindniveau/ ambitieniveau, toegevoegde 
waarde en totaal cognitief resultaat) blijkt vooral de diagnose dyslexie 
een factor van betekenis. 

2. Invloed van leerling- en omgevingskenmerken op 
 de verschillende vakken

Het feitelijk eindniveau voor Rekenen/wiskunde hangt het meest samen 
met het totale IQ, bij Begrijpend Lezen met het verbale IQ, maar bij 
Spelling met het persoonlijkheidskenmerk Uitdrukkingvaardigheid en 
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bij Technisch Lezen met de diagnose dyslexie. Bij Spelling en Technisch 
Lezen heeft het IQ een vrij geringe samenhang met het feitelijk eind-
niveau. Dat zijn voornamelijk technieken, waarbij inzicht geen grote 
rol speelt.
Bij Rekenen/wiskunde is de Werkhouding de meest bepalende factor 
bij de (op het IQ gecorrigeerde) nieuwe resultaatindicatoren gewenst 
eindniveau/ ambitieniveau, toegevoegde waarde en totaal resultaat, 
bij Spelling is dat de diagnose dyslexie, bij Begrijpend Lezen is dat 
vooral het overall-beeld aan persoonlijkheidskenmerken. 
Bij alle resultaatkenmerken van Technisch Lezen is de diagnose 
dyslexie van betekenis.

3. Belemmerende en stimulerende factoren
Terwijl de diagnose dyslexie een belemmerende factor is bij Spelling 
en Technisch lezen, zijn er aanwijzingen dat de diagnose autisme voor 
deze vakken eerder een stimulerende factor is dan een belemmerende 
factor.

4.	 Profijt	van	het	SBO	bij	hoog	of	laag	intelligente	kinderen
Terwijl de groep meest intelligente leerlingen (IQ > 80, de LOM-leer-
ling-en van voorheen) zoals verwacht een hoger feitelijk eindniveau 
behaalt voor de vier kernvakken samen, heeft de minst intelligente 
groep (IQ < 80, de MLK-leerlingen van voorheen) tegen de verwach-
ting	in,	het	meeste	profijt	van	het	SBO-onderwijs	voor	de	vakken	
Rekenen/wiskunde, Spelling en Begrijpend lezen. Bij hen is er sprake 
van toegevoegde waarde, hetgeen resulteert in een gunstiger totaal 
cognitief resultaat. Bij Technisch Lezen zijn de leeropbrengsten 
(niet gecorrigeerd op IQ) vanzelfsprekend het hoogst bij de meest 
intelligente groep schoolverlaters.

5.	 Profijt	van	het	SBO	bij	kinderen	met	een	hoog	of	een	laag	
 aanvangsniveau

Leerlingen die in het SBO starten met een hoog aanvangsniveau 
hebben niet alleen een hoger feitelijk eindniveau, maar ook een hoger 
gewenst eindniveau/ ambitieniveau en een beter totaal cognitief 
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resultaat, dan zij die starten met een laag aanvangsniveau. Leerlingen 
met	een	hoog	aanvangsniveau	hebben	het	meest	profijt	van	het	onder-
wijs bij Technisch Lezen (hoge toegevoegde waarde), terwijl juist bij 
Begrijpend Lezen de leerlingen met laag aanvangsniveau het meeste 
profijt	hebben	(meeste	toegevoegde	waarde).

6.	 Profijt	van	het	SBO	bij	kinderen	met	een	korte	of	lange	verblijfsduur
Leerlingen  met een lange verblijfduur scoren op geen van de vier 
resultaatindicatoren beter dan de leerlingen met een korte verblijfsduur. 
In tegendeel: leerlingen met een korte verblijfsduur hebben voor 
Spelling en Technisch Lezen meer toegevoegde waarde. Voor het 
overige	zijn	er	geen	significante	verschillen	in	de	resultaten	tussen	
beide groepen.

7. Invloed van leerling- en omgevingskenmerken op het 
 affectieve resultaat

De affectieve resultaatindicatoren Werkhouding, Sociaal Gedrag, 
Zelfconcept en Kernwaarden bij individuele schoolverlaters kunnen 
slechts in zeer beperkte mate worden verklaard door leerling/ 
persoonlijkheidskenmerken en omgevingskenmerken. 

8. Verschillen tussen jongens en meisjes
Jongens hebben gemiddeld een hoger IQ (totaal, verbaal en perfor-
maal), krijgen vaker de diagnose aandachtstoornis en autisme, hebben 
een gunstiger Werkhouding en groter Zelfconcept dan meisjes. Jongens 
behalen een beter resultaat voor Rekenen/wiskunde, zowel bij het 
feitelijk eindniveau als bij het gewenste eindniveau/ ambitieniveau en 
het totale eindniveau dan meisjes. Ook het feitelijk eindniveau voor de 
vier vakken is hoger en jongens krijgen een hoger uitstroomadvies dan 
meisjes.
Meisjes vertonen meer sociaal wenselijk gedrag, hebben gemiddeld 
een hoger algemeen welbevinden op school en hebben meer tolerante 
opvattingen over Kernwaarden dan jongens.
Meisjes behalen betere resultaten voor Spelling en Begrijpend Lezen 
dan jongens, zowel het gewenste eindniveau/ ambitieniveau, toege-
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voegde waarde als het totale eindniveau. Ook is de toegevoegde 
waarde voor de vier vakken samen bij hen hoger.
Het overall-beeld wat de leerresultaten betreft is, dat jongens een iets 
hoger eindniveau behalen voor de vier vakken gemiddeld, maar dat 
meisjes	meer	profijt	hebben	van	het	onderwijs.	Dit	los	van	de	kwaliteit	
van	een	specifieke	SBO-school.	Bij	Technisch	Lezen	en	het	Sociale	
Gedrag zijn er gemiddeld geen verschillen tussen jongens en meisjes 
gevonden.

9. Verschillen tussen autochtone en allochtone leerlingen
Leerlingen van allochtone herkomst hebben gemiddeld een lager IQ 
(totaal, verbaal, performaal), krijgen minder vaak de diagnose 
aandachtstoornis, autisme en dyslexie dan autochtone leerlingen.
Leerlingen van allochtone herkomst nemen op school minder tolerante 
opvattingen waar over kernwaarden (met name ten opzicht van homo’s 
en geweld tegen ongelovigen; niet ten opzichte van Joden) dan 
autochtone leerlingen.
Leerlingen van allochtone herkomst beginnen op het SBO met een 
lager feitelijk aanvangsniveau voor de vier vakken, maar behalen niet 
alleen een hoger gewenst eindniveau/ ambitieniveau en toegevoegde 
waarde voor de vier vakken gemiddeld, maar ook een hoger totaal 
resultaat voor elk van de vier vakken Rekenen/wiskunde, Spelling, 
Begrijpend Lezen en Technisch Lezen. Toch krijgen zij minder vaak 
een advies VMBO-kader of HAVO-VWO en vaker een advies Praktijk-
onderwijs.

10. Verschillen tussen allochtone leerlingen in de thuistaal
Allochtone leerlingen die thuis alleen de eigen taal spreken, ervaren 
daarvan de nadelen op school. Zij behalen in het algemeen zwakkere 
leerresultaten voor Rekenen/wiskunde, Spelling en Begrijpend Lezen 
(niet voor Technisch Lezen) en krijgen een lager uitstroomadvies dan 
de overige allochtone leerlingen.

11. Verschillen tussen leerlingen met en zonder LWOO-advies
Leerlingen met een LWOO-advies zijn later ingeschreven op het SBO, 
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verlaten het SBO later, hebben een hoger IQ (totaal, verbaal, perfor-
maal), krijgen vaker de diagnose dyslexie en minder vaak de diagnose 
autisme en hebben gunstiger scores op de SAQI (persoonlijkheids-
kenmerken) dan leerlingen zonder LWOO-advies.
Leerlingen met een LWOO-advies hebben een hoger feitelijk aanvangs-
niveau voor de vier vakken, een hoger feitelijk en gewenst eindniveau 
voor de vier vakken gemiddeld en voor de vier vakken afzonderlijk dan 
leerlingen zonder LWOO-advies. Alleen bij Technisch Lezen is er geen 
significant	verschil	in	het	feitelijk	aanvangsniveau.
Leerlingen met een uitstroomadvies Praktijkonderwijs en HAVO-VWO 
krijgen nooit een LWOO-advies. Het LWOO-advies wordt het meest 
gegeven aan VMBO-basisleerlingen, gevolgd door VMBO-kaderleer-
lingen en in mindere mate aan VMBO-g/t-leerlingen.

12. Factoren die van belang zijn voor het uitstroomadvies, 
 in het bijzonder het advies Praktijkonderwijs

Bij individuele schoolverlaters blijkt het feitelijk behaalde eindniveau 
voor de vier vakken gemiddeld de beste voorspeller van het 
uitstroomadvies. Het feitelijk behaalde eindniveau voor Rekenen/
wiskunde is de beste voorspeller van het advies Praktijkonderwijs.

13. Overall-oordeel leerlingen over SBO-scholen.
SBO-scholen staan bekend als scholen waar kinderen die in het basis-
onderwijs zijn vastgelopen, een aangename plek wordt geboden. 
Aan schoolverlaters is gevraagd de school te waarderen in een 
schoolcijfer: het geheel is meer dan de som der delen.
Het gemiddelde schoolcijfer is: 7.79, een ruim voldoende waardering. 
Van alle schoolverlaters geeft 9.4 % een onvoldoende aan de school 
(< 6.0), 21.1 % een cijfer < 7.0 en 59.2 % geeft het cijfer 8.0 of hoger. 

Leerlingen geven het SBO-onderwijs over het algemeen een gunstige 
waardering.

14.	Kenmerken	van	leerlingen	met	een	disharmonisch	intelligentieprofiel
Ongeveer een kwart van de schoolverlaters heeft een disharmonisch 
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intelligentieprofiel	(15	punten	of	meer	verschil	tussen	het	verbale	en	
performale	IQ).	Dat	een	disharmonisch	intelligentieprofiel	de	verklaring	
zou zijn van zwakke leeropbrengsten wordt in dit onderzoek niet 
bevestigd. In tegendeel: de feitelijke leeropbrengsten zijn bij 
schoolverlaters	met	een	disharmonisch	intelligentieprofiel	eerder	beter.	
Alleen behalen ze minder toegevoegde waarde.

15.	Overeenkomsten	en	verschillen	tussen	DLE’s	en	vaardigheidsscores
Bij de vakken Rekenen/wiskunde, Spelling en Begrijpend Lezen is er 
gemiddeld in de vaststelling van het eindniveau nauwelijks verschil 
tussen DLE’s en vaardigheidsscores. Bij Technisch Lezen is er een 
verschil van gemiddeld 3 ½ maanden in de vaststelling van het eind-
niveau met behulp van vaardigheidsscores. Bij de drie eerst genoemde 
vakdomeinen zijn er kennelijk weinig uitschieters aan de bovenkant; 
bij Technisch Lezen wel.
De belangrijkste verschillen tussen DLE’s en vaardigheidsscores zien 
we in de vaststelling van het aanvangsniveau. Bij Begrijpend Lezen is 
dit verschil het grootst (4 maanden), gevolgd door Rekenen/wiskunde 
(2 ½ maand) en Spelling en Technisch Lezen (1 ½ maand).

9.3. Samenvatting onderzoeksresultaten bij SBO-scholen
De hierna gerapporteerde bevindingen hebben betrekking op 28 van 
de 33 SBO-scholen in Noord Brabant (zie Bijlage 7). Met een response 
van 85 % zijn de bevindingen in hoge mate representatief voor deze 
provincie. Allereerst beschrijven we wat kenmerkend is voor de SBO-
scholen. Vervolgens hebben we de belangrijkste onderzoeksresultaten 
bij SBO-scholen weergegeven in de vorm van uitspraken. 
Voor een nadere toelichting en motivering verwijzen we naar Hoofdstuk 8.

Kenmerken van SBO-scholen

1. Schoolkenmerken/ contextfactoren:
Er zijn grote verschillen tussen de SBO-scholen in Noord Brabant qua 
schoolgrootte, dus ook in het aantal schoolverlaters per jaar; in de 
samenstelling van de leerlingenpopulatie (percentage jongens en 
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leerlingen van allochtone herkomst onder de schoolverlaters). SBO-
scholen worden voor gemiddeld tweederde door jongens bevolkt, met 
een spreiding tussen de 54 % en 81 %. Er zijn twee scholen met geen 
enkele schoolverlater van allochtone herkomst, maar ook een school 
waar een of beide ouders van ongeveer de helft van de schoolverlaters 
buiten Nederland zijn geboren. Terwijl gemiddeld leerlingen halverwege 
groep 4 basisonderwijs in het SBO starten, varieert de gemiddelde
inschrijvingsdatum tussen 4 maanden in groep 3 en 6 maanden in 
groep 5 basisonderwijs. 
Terwijl het percentage vrouwelijke leerkrachten in het SBO 83 % 
bedraagt, is het percentage vrouwelijke directeuren slechts 21 %. 
Er zijn twee scholen met geen enkele mannelijke leerkracht. De wijze 
waarop personeel wordt ingezet voor het primaire proces (groeps-
leraren, vakleerkrachten en groepsassistenten) loopt sterk uiteen, van 
niet meer dan de helft tot ruim 80 % van de personeelsformatie staat 
voor de klas. Dit heeft ook invloed op het gemiddeld aantal leerlingen 
per leerkracht (één fte onderwijzend personeel): variërend van 1 fte op 
7 tot 1 fte op 14 leerlingen. De gemiddelde intelligentieniveaus van de 
scholen lopen uiteen van 75 tot 91. Deze scores zijn voor de inspectie 
van belang voor het bepalen van de ondergrens, die minimaal moet 
worden behaald voor de eindopbrengsten Begrijpend Lezen en 
Rekenen/wiskunde. 
De verschillen tussen de SBO-scholen in het vastleggen van de diverse 
diagnoses zijn enorm. Er is bijvoorbeeld een school met 7 % dyslectische 
schoolverlaters en een school met 59 %.
Het mag geen verrassing zijn dat er ook grote verschillen bestaan 
tussen de SBO-scholen in de percentages uitstroomadviezen. Als het 
percentage Praktijkonderwijs 45 % of hoger is, is dat voor de inspectie 
aanleiding voor een nader onderzoek. Op basis van onze gegevens 
komen daar 7 scholen voor in aanmerking. De vraag of deze 7 scholen 
met een hoog percentage advies Praktijkonderwijs ook daadwerkelijk 
zwakke leeropbrengsten hebben, is in dit onderzoek nader uitgewerkt.
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2. Cognitieve onderwijsresultaten van SBO-scholen
Het totaaloordeel over het cognitieve resultaat van een SBO-school 
hebben we bepaald door bij elke schoolverlater voor elk van de vier 
kernvakken vast te stellen of de leerling een resultaat heeft behaald, 
dat ertoe doet:
1. een aanvaardbaar eindniveau: het feitelijk behaalde eindniveau is 
  gelijk of hoger dan het gewenste ambitieniveau (een realistisch 
  ontwikkelingsperspectief) óf
2. toegevoegde waarde: een gelijke of hogere vaardigheidsgroei vanaf
  de start in het SBO dan verwacht óf 
3. het totaal resultaat: of een gunstig eindniveau of toegevoegde 
  waarde of beide.
Per vak en voor de vier vakken samen (het gemiddelde) is aldus te 
berekenen bij welk percentage schoolverlaters de SBO-school succes-
vol is geweest

Aanvaardbaar eindniveau
Er zijn in totaal 8 scholen (29 %) die over de vier vakken gemiddeld 
een eindniveau hebben behaald dat tenminste overeenkomt met de 
verwachting. Het verschil tussen de beste en de zwakste school is 
meer dan een heel schooljaar: 4 ½ maanden boven verwachting versus 
8 maanden beneden verwachting. Bij zeker de helft van de scholen is 
het gewenste eindniveau/ ambitieniveau (ver) onder de maat. 
Dat vraagt om een enorme extra inspanning.
Voor Rekenen/wiskunde heeft 50 % van de scholen een gewenst 
eindniveau/ ambitieniveau behaald, voor Spelling slechts 21 %, voor 
Begrijpend Lezen heeft 46 % een gewenst eindniveau en voor Technisch 
Lezen 39 %. Bij Spelling is er geen enkele school die ruim boven ver-
wachting presteert en heeft de helft van de scholen een zwak resultaat.

 Toegevoegde waarde
Op liefst 82 % van de scholen hebben de leerlingen gemiddeld over de 
vier	vakken	voldoende	profijt	gehad	van	het	SBO-onderwijs.	
En dat is een goed resultaat. Ook met betrekking tot de toegevoegde 
waarde zijn de verschillen tussen de scholen groot: 8 maanden boven 
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verwachting tot 4 maanden beneden verwachting
Voor Rekenen/wiskunde heeft 57 % van de scholen toegevoegde waar-
de, voor Spelling slechts 25 %, maar bij Begrijpend Lezen en Tech-
nisch Lezen hebben bijna alle scholen toegevoegde waarde (circa 90%). 
Deze bevindingen suggereren dat bijna alle SBO-scholen meerwaarde 
hebben voor de leerlingen bij de vakken Begrijpend Lezen en Tech-
nisch	Lezen,	maar	dat	op	75	%	van	de	scholen	leerlingen	geen	profijt	
hebben gehad van het spellingsonderwijs en dat op 43 % van de 
scholen	leerlingen	geen	profijt	hebben	gehad	van	het	rekenonderwijs.

 Totaal cognitief resultaat
Op beide indicatoren ’gewenst eindniveau/ ambitieniveau en toege-
voegde waarde samen (totaal resultaat) hebben 18 scholen (64 %, 
dus een ruime meerderheid) een aanvaardbaar resultaat gerealiseerd, 
dat wil zeggen dat tenminste 60 % van de schoolverlaters òf een vol-
doende eindniveau, òf toegevoegde waarde òf beide behaalt. 
De spreiding tussen de SBO-scholen is zeer groot en varieert tussen 
de 33 % en 83 %.
Voor Rekenen/wiskunde heeft 50 % van de scholen een aanvaardbaar 
totaal resultaat behaald (tenminste 60 % van de schoolverlaters heeft 
òf een gunstig eindniveau òf toegevoegde waarde òf beide), 
voor Spelling slechts 29 %, maar voor Begrijpend Lezen en Technisch 
Lezen is 71 % van de scholen succesvol.

3. Affectieve onderwijsresultaten
Voor het beoordelen van de affectieve onderwijsresultaten in het SBO 
is nog geen landelijk representatieve normering beschikbaar. Vandaar 
dat we de SBO-scholen hebben vergeleken met kleurrijke basisscholen. 
Een onderzoek waarover wij in 2012 hebben gerapporteerd.
Ondanks het feit dat SBO-scholen een concentratie hebben aan zorg-
leerlingen, scoren de SBO-scholen gunstiger dan kleurrijke basisscho-
len op de affectieve resultaatindicatoren Sociaal Gedrag, Zelfconcept 
en opvattingen over Kernwaarden, maar over het geheel genomen 
ongunstiger op de indicator Werkhouding. 
Er	zijn	geen	significanties	berekend.	De	algemene	indruk	is	dat	
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SBO-scholen het op sociaal-emotioneel terrein iets beter doen dan 
kleurrijke basisscholen en dat is op zijn minst verrassend. 
Overigens moeten we wel bedenken dat de gemiddelde scores voor 
het Sociaal Gedrag zowel bij de SBO-schoolverlaters als kleurrijke 
scholen vrij laag zijn.

4. Oordeel leerlingen en leraren over kwaliteitsaspecten van SBO-scholen
Wanneer we wederom de kleurrijke basisscholen als referentie hanteren, 
steken op SBO-scholen alleen het overall-oordeel van leerlingen over 
de school en het oordeel van leerkrachten over de leerlingenzorg 
gunstig af ten opzichte van kleurrijke basisscholen. Enkele indicatoren 
die op het schoolklimaat op SBO-scholen betrekking hebben, scoren 
daarentegen wat lager: het plezier in het ‘schoolse leren’, de relatie van 
leerlingen met leerkrachten en de sociale veiligheid van leerkrachten. 
Ook zijn de oordelen van leerlingen over het pedagogisch handelen 
en enkele aspecten van het didactisch handelen wat lager. Tenslotte 
wordt het Leiderschap door leerkrachten minder gunstig gewaardeerd 
dan op kleurrijke basisscholen.

5. Sterkte-zwakte-analyse SBO-onderwijs
Als tenminste 60 % van de leraren en leerlingen een kwaliteitsaspect 
gunstig beoordeelt, wordt dat aspect als sterk gewaardeerd. 
Als tenminste 60 % van de respondenten een kwaliteitsaspect twijfel-
achtig of ongunstig beoordeelt, wordt die waardering als een tekort-
koming aangemerkt.
Sommige aspecten van het pedagogisch en didactisch handelen 
worden zowel door leerkrachten als door leerlingen beoordeeld. 
Bij verschillen in beoordeling tussen de waarneming van leerlingen en 
de zelfbeoordeling door leerkrachten krijgt het oordeel van leerlingen 
een zwaarder gewicht.

Leerlingen voelen zich doorgaans thuis op een SBO-school. 
Maar leerlingen oordelen niet onverdeeld gunstig over het optreden 
van leerkrachten, namelijk neutraal over de empathische houding en 
kritisch over het bieden van structuur en discipline.
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Zij oordelen overwegend gunstig over de basale didactische kwaliteiten 
van leerkrachten, maar veel minder gunstig over enkele complexe 
didactische kwaliteiten (differentiatie in de verwerking van de leerstof, 
bevordering zelfstandig werken, geven van uitdagend onderwijs). 
Leerkrachten daarentegen waarderen de volgende aspecten van de 
school het meest: een gunstig schoolklimaat, een planmatige kwaliteits-
zorg, een professionele schoolcultuur met een besluitvaardige directeur 
en een goede organisatie van de leerlingenzorg. Kritischer zijn leer-
krachten over hun eigen sociale veiligheid en de communicatieve 
leiderschapsstijl van de directeur.
Terwijl	leerkrachten	aangeven	dat	de	school	zich	profileert	op	het	
gebied van sociale vaardigheden, kan volgens leerkrachten en leer-
lingen in het aanbod op dit terrein nog winst worden behaald.

Uitspraken op basis van onderzoeksanalyses bij SBO-scholen

1. Succesfactoren van het feitelijk behaald eindniveau
Voor het behalen van goede leeropbrengsten in het SBO (de gebrui-
kelijke vaardigheidsscores, zonder correctie) is niet de lesgevende 
kwaliteit van de leraar doorslaggevend, maar vooral het zorg dragen 
als schoolteam voor eenheid, structuur en duidelijkheid in hun optreden 
naar leerlingen.

2. Succesfactoren van het gewenst ambitieniveau en toegevoegde waarde
Voor de nieuwe resultaatindicatoren gewenst eindniveau/ ambitie-
niveau en toegevoegde waarde is bij elk van beide indicatoren vooral 
een directie van betekenis die het opbrengstgericht werken bevordert. 

3. Succesfactoren van het totaal cognitief resultaat
Schoolkenmerken zijn dus meer dan lesgevende kwaliteiten van leer-
krachten van invloed op het cognitieve totaal resultaat. De verschillen 
tussen goede en zwakke scholen worden voor bijna 60 % verklaard 
door de leidinggevende capaciteiten van de directeur. Voorts is van 
belang	dat	scholen	zich	profileren	op	het	gebied	van	woordenschat	en	
leesplezier. Het belang dat goede SBO-scholen hechten aan woorden-
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schat en leesplezier is zichtbaar in de resultaten voor Begrijpend 
Lezen en Technisch Lezen. De aandacht voor kunstzinnige vorming 
onderstreept het belang dat scholen niet alleen bezig moeten zijn met 
rekenen en taal. Overigens is aandacht voor kunstzinnige vorming over 
het algemeen op SBO-scholen beperkt. Tenslotte heeft een hoog 
percentage leerlingen van Marokkaanse herkomst een ongunstige 
invloed op de leeropbrengsten van de school.

4. Succesfactoren bij de onderscheiden leerstofdomeinen
Bij het leerstofdomein Spelling, waarop SBO-scholen in het algemeen 
zwakke resultaten behalen, zijn vooral leerlingkenmerken als autisme 
en intelligentie van belang en niet het lesgedrag van leraren en niet 
het beleid van de schooldirectie. Bij Begrijpend Lezen is juist het 
beleid van de directie van belang: een planmatig kwaliteitsbeleid en 
een kwaliteitszorg met eensgezinde opvattingen van het schoolteam. 
Bij Rekenen/wiskunde is de aandacht voor kunstzinnige vorming van 
doorslaggevende betekenis, maar ook enigermate het pedagogisch en 
didactisch handelen. Bij Technisch Lezen is vooral de reikwijdte van 
het aanbod (variatie aan werkvormen) van belang, maar ook het peda-
gogisch en didactisch handelen.

5. Succesfactoren van sociaal-emotionele competenties
Het didactisch handelen en de attractiviteit van het onderwijs voor 
leerlingen zijn het meest van belang voor het bereiken van een goede 
Werkhouding bij leerlingen.
Attractief onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor het realiseren 
van Sociaal Gedrag bij leerlingen. Voor een gunstig Zelfconcept bij 
leerlingen is een sociaal veilige omgeving van betekenis.
Tolerant gedrag wordt waargenomen door leerlingen op scholen met 
een sociaal veilige omgeving voor leerlingen en leraren en een leerlingen-
populatie met relatief weinig jongens en leerlingen van allochtone 
herkomst, maar vooral het optreden van de directeur is doorslag-
gevend voor gunstige opvattingen van leerlingen over Kernwaarden.
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6. Attractief onderwijs voor leerlingen en leraren
Bij leerlingen wordt de samenhang bevestigd tussen attractief 
onderwijs, sociale veiligheid en gunstig sociaal gedrag bij leerlingen.
Het welbevinden van leraren hangt in belangrijke mate samen met het 
optreden van de directie en is nauwelijks van belang voor het bereiken 
van goede cognitieve en affectieve onderwijsresultaten bij leerlingen. 
Er zijn zelfs aanwijzingen dat leerlingen juist kritisch zijn over het peda-
gogisch en didactisch handelen van leerkrachten op scholen met een 
voor leerkrachten positief schoolklimaat.

7. Leiderschap en kwaliteitszorg
Het optreden van de directie heeft een belangrijke invloed op het 
welbevinden van leerkrachten, op het lesgedrag van leerkrachten (orde 
kunnen houden), op de onderwijsresultaten, met name voor Begrijpend 
Lezen en in lichte mate op tolerante opvattingen van leerlingen.

8. De kwaliteit van vrouwelijke directeuren
Vrouwelijke SBO-directeuren zijn betere schoolleiders zijn dan hun 
mannelijke collega’s. De kwaliteit van een vrouwelijke directeur komt 
vooral tot uiting in de betere leeropbrengsten voor Spelling en in een 
sociaal veiliger omgeving voor leerlingen op scholen waar de vrouwelijke 
directeur de leiding heeft. Leerkrachten oordelen gunstiger over de 
kwaliteitszorg en leiderschapstijl van vrouwelijke directeuren dan van 
mannelijke directeuren.

9. Pedagogisch en Didactisch Handelen
Het Pedagogisch Handelen van leerkrachten is vooral van betekenis 
voor de leeropbrengsten bij Technisch Lezen, in het bijzonder de 
toegevoegde waarde en voor de sociaal-emotionele competenties 
Sociaal Gedrag en Zelfconcept.
Het Didactisch Handelen van leerkrachten hangt alleen samen met de 
leeropbrengsten bij Technisch Lezen, in het bijzonder de toegevoegde 
waarde en met de sociaal-emotionele competenties Sociaal Gedrag en 
Werkhouding.
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10. Samenhang tussen cognitieve en affectieve onderwijsresultaten
De vier cognitieve resultaatindicatoren hebben een sterk onderling 
verband, met dien verstande dat de toegevoegde waarde wat lager 
correleert met het feitelijk eindniveau. De indicator toegevoegde waarde 
voegt dus kennelijk iets toe.
Drie sociaal-emotionele resultaatindicatoren Werkhouding, Sociaal 
Gedrag en Zelfconcept hangen sterk met elkaar samen. Zij hebben 
echter	geen	significant	verband	met	de	cognitieve	resultaatindicatoren.	
De hypothese dat scholen met goede leerresultaten ook hoge sociaal-
emotionele competenties bij leerlingen realiseren, kan niet worden 
bevestigd.
Wel hebben scholen met goede leerresultaten ook leerlingen met 
gunstige opvattingen over de kernwaarden. Scholen met een gunstig 
Sociaal Gedrag hebben een relatief hoge score op de indicator Kern-
waarden. 

11. Uitstroomadviezen van SBO-scholen
Het didactisch handelen van leerkrachten (coöperatief leren) en de 
leeropbrengsten voor Begrijpend Lezen zijn vooral van betekenis voor 
de hoogte van het uitstroomadviezen van SBO-scholen.

12. Het tijdstip van de laatste toetsafname
Bij geen van de cognitieve resultaatindicatoren was er sprake van een 
significant	verschil	tussen	de	groep	scholen	waar	de	Cito-toetsen	vroeg	
in het schooljaar voor het laatst worden afgenomen en scholen die pas 
in de tweede helft van het laatste schooljaar de laatste toetsen afnemen. 
Scholen die vlak voor de zomervakantie voor het laatst toetsen, 
behalen wel iets hogere resultaten voor Rekenen/wiskunde, Spelling en 
Begrijpend Lezen (niet voor Technisch lezen) dan de scholen die voor 
het laatst toetsen in januari. Een verschil variërend van 1 maand tot 
3 maanden. Deze bevinding suggereert dat het leerrendement in het 
laatste jaar SBO op veel scholen te wensen overlaat.
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9.4.  Discussie
In deze paragraaf komen allereerst vragen aan de orde die betrekking 
hebben op de cognitieve en affectieve onderwijsresultaten van SBO-
scholen. Vervolgens gaan we wat dieper in op vraagstukken die 
betrekking op kenmerken van SBO-scholen in het gegeven onderwijs 
(primaire proces) en de school als organisatie.

9.4.1. De onderwijsresultaten in het SBO

Het SBO bewijst zijn nut
De kernvraag in dit onderzoek ‘hebben kinderen die in basisonderwijs 
zijn	vastgelopen	profijt	gehad	van	het	SBO?’,	kan	voor	het	overgrote	deel	
van de leerlingen positief worden beantwoord. Ongeveer 94 % van de 
SBO-schoolverlaters	heeft	in	meer	of	in	mindere	mate	profijt	gehad	van	het	
onderwijs. Deze 94 % heeft tenminste bij één van de vier kernvakken of 
een aanvaardbaar eindniveau gehaald of meer leerwinst dan verwacht. 
Kijken we naar het succes van de schoolverlaters bij de vier kernvakken 
afzonderlijk, dan is het beeld minder rooskleurig. Bij ongeveer 70 % van 
de schoolverlaters is het onderwijs in technisch en begrijpend lezen suc-
cesvol geweest, het rekenonderwijs bij ca. 60 %, maar het spellingsonder-
wijs bij minder dan 50 % van de leerlingen. Succesvol betekent concreet 
dat schoolverlaters òf een aanvaardbaar eindniveau (tenminste in over-
eenstemming met het ontwikkelingsperspectief), òf toegevoegde waarde 
hebben behaald (vanaf de start in het SBO meer leerwinst dan verwacht) 
òf beide. Deze gunstige onderzoeksresultaten impliceren tegelijkertijd dat 
het spellingsonderwijs voor meer dan de helft van de leerlingen 
(53 %) geen enkel nut heeft gehad en dat het rekenonderwijs bij 41 % van 
de schoolverlaters geen nut heeft gehad. En dat zijn substantiële getallen.

De ene SBO-school is de andere niet
Bij de scholen is vastgesteld in welke mate zij succesvol zijn, dat wil 
zeggen gemiddeld over de vier vakken òf een aanvaardbaar eindniveau 
òf toegevoegde waarde òf beide. Terwijl bij 64 % van de SBO-scholen de 
kwaliteit in orde is, is het verschil tussen de zwakste school (bij 33 % van 
de schoolverlaters succesvol) en de beste school (bij 83 % van de school-
verlaters succesvol) zeer groot. 
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Het verschil tussen de beste en zwakste school in het gemiddeld behaal-
de eindniveau over de vier vakken varieert tussen 4 ½ maanden boven 
verwachting en 8 maanden beneden verwachting. Het verschil tussen de 
beste en zwakste school in de gemiddeld behaalde toegevoegde waarde 
over de vier vakken varieert tussen 8 maanden boven verwachting en 
4 maanden beneden verwachting.
Kijken we naar de afzonderlijke leerstofdomeinen Rekenen/wiskunde, 
Spelling en Begrijpend Lezen dan kunnen de resultaten (het gemiddeld 
behaalde eindniveau en de gemiddeld gerealiseerde toegevoegde waarde) 
tussen de zwakste en de beste school 1 ½ schooljaar uiteenlopen. 
Bij Technisch Lezen is dit verschil liefst 3 à 4 schooljaren. Het maakt dus 
enorm veel uit bij welke SBO-school een kind wordt aangemeld.

Leerlingen in het SBO worden onderschat
Terwijl bijna alle SBO-scholen vooral voor de vakken Begrijpend en 
Technisch Lezen erin slagen de grote leerachterstand bij de start in het 
SBO voor een belangrijk deel weg te werken, blijven veel scholen achter 
in het behalen van een aanvaardbaar eindniveau. Zij leggen de lat lager 
dan nodig is. 
In dit onderzoek is vastgesteld ‘dat je succes ook bij zorgleerlingen kunt 
afdwingen’. De succesfactor voor het behalen van een realistisch ambitie-
niveau enerzijds en van toegevoegde waarde anderzijds, is een directie 
die opbrengstgericht werken stimuleert. Volgens leraren is er op iets meer 
dan de helft van de SBO-scholen een cultuur van resultaatgericht werken. 
Op veel scholen is dus nog de nodige winst te behalen. 
Bij het bepalen van het ontwikkelingsperspectief wordt bijvoorbeeld 
rekening gehouden met allerlei belemmerende omstandigheden. Boven-
dien beginnen veel leerlingen met leer - en/of gedragsproblemen met een 
leerachterstand in het SBO. Met een laag aanvangsniveau is in dat geval 
ook	het	ontwikkelingsperspectief	per	definitie	aan	de	lage	kant.
Maar de kinderen zitten niet voor niets op het SBO. Juist daar zou de 
expertise moeten zitten om leer - en gedragsproblemen te verlichten en 
zo mogelijk op te lossen. Bovendien zitten er vanwege de extra faciliteiten 
doorgaans veel minder leerlingen in een groep dan op een basisschool.
Omstandigheden als ADHD of thuistaal behoren het uitgangspunt te vor-
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men voor een adequate pedagogische en didactische aanpak. Met ande-
re woorden: leerlingkenmerken en contextfactoren zijn voor de leerkracht 
de ingrediënten voor vakmanschap en geen reden om al bij voorbaat de 
verwachting	uit	te	spreken:	‘dit	kunnen	onze	kinderen	toch	niet!’.	
Leerkrachten in het SBO hebben soms van oudsher de neiging een kind 
te veel in bescherming te nemen. Het al bij voorbaat naar beneden bijstellen 
van	het	ontwikkelingsperspectief	leidt	zonder	twijfel	tot	‘self	fulfilling	
prophecy’.
Ongewild versterkt de inspectie deze attitude onder leerkrachten. 
De inspectie geeft een positief oordeel als er sprake is van een berede-
neerd ontwikkelingsperspectief, waarin de zogenaamde belemmerende 
factoren kunnen worden meegenomen. Bovendien blijkt in dit onderzoek 
dat niet alle tot toe veronderstelde belemmerende factoren daadwerkelijk 
goede leerresultaten verhinderen. De diagnose autisme (Asperger e.d.) 
is vooral voor de vakken Spelling en Technisch Lezen juist eerder een 
stimulerende factor.

In het bijzonder worden leerlingen van allochtone herkomst onderschat
Leerlingen van allochtone herkomst beginnen in het SBO in het algemeen 
met een lager aanvangsniveau, maar behalen een hoger eindniveau dan 
verwacht en meer toegevoegde waarde voor alle vier de vakken Rekenen/
wiskunde, Spelling, Begrijpend Lezen en Technisch Lezen. Toch krijgen zij 
minder vaak een advies VMBO-kader of HAVO-VWO en vaker een advies 
Praktijkonderwijs dan autochtone leerlingen. Strikt genomen kun je dat de 
scholen niet kwalijk nemen, omdat zij vooral kijken naar de feitelijk behaal-
de vaardigheidsscores of DLE’s. Het feitelijk eindniveau voor Rekenen/
wiskunde en Begrijpend Lezen is bij allochtone leerlingen gemiddeld lager 
dan bij autochtone leerlingen. Deze bevinding illustreert hoe belangrijk het 
is dat niet alleen bij leerlingen het behaalde eindniveau maar ook de toe-
gevoegde waarde (meer leerwinst behaald dan verwacht) wordt gewaar-
deerd en dus ook wordt betrokken bij het uiteindelijke uitstroomadvies.
In dit verband is de constatering relevant dat allochtone leerlingen die 
thuis alleen Nederlands spreken of tweetalig zijn betere leerresultaten 
behalen voor Rekenen/wiskunde, Spelling en Begrijpend Lezen dan 
leerlingen die thuis alleen de eigen taal spreken. Het feit dat allochtone 
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leerlingen thuis geen Nederlands spreken beïnvloedt kennelijk de resulta-
ten ongunstig.

Spelling is een verwaarloosd leerstofdomein
Leerlingen starten in het SBO bij Spelling met gemiddeld 2 maanden 
leerachterstand. Deze achterstand loopt verder op tot 5 maanden bij het 
verlaten van het SBO. Bij tweederde van de schoolverlaters heeft het 
spellingsonderwijs geen enkel nut gehad.
Kijken we naar de prestaties van de scholen dan is de conclusie nog 
ernstiger: op 77 % van de scholen hebben schoolverlaters gemiddeld 
geen	profijt	gehad	van	het	spellingsonderwijs.	Bij	de	helft	van	de	scholen	
blijft het gemiddelde eindniveau voor Spelling liefst 5 tot 11 ½ maanden 
(een half schooljaar tot ruim een heel schooljaar) achter bij de verwachting. 
In ons onderzoek zijn de leeropbrengsten van leerlingen gecompenseerd 
voor intelligentie. Zonder correctie zouden de onderwijsresultaten mogelijk 
nog lager zijn uitgevallen. 

Het feitelijk behaalde eindniveau in Noord Brabant is hoger
In het meest recente onderwijsverslag concludeert de Inspectie van het 
Onderwijs (2014, p. 79), dat “de schoolverlaters voor Rekenen/wiskunde en 
Begrijpend Lezen een niveau behalen dat vergelijkbaar is met het niveau 
begin groep 6 basisonderwijs”. In ons onderzoek stellen we vast dat de 
SBO-scholen in Noord Brabant voor beide vakken een feitelijk eindniveau 
hebben dat overeenkomt met het niveau halverwege groep 6 basis-
onderwijs en dat is toch minstens een paar maanden beter. Ons onder-
zoek heeft betrekking op een representatieve groep scholen in Noord 
Brabant (85 %), terwijl de inspectie een landelijk beeld schetst. 
De Inspectie gaat waarschijnlijk uit van DLE-scores, maar wij hebben 
vastgesteld, dat voor het bepalen van het eindniveau voor deze twee 
vakken het werken met DLE’s of vaardigheidsscores geen verschil maakt.
De enige conclusie kan zijn dat de leeropbrengsten van het SBO in 
Noord Brabant gemiddeld beter zijn dan elders. Dat wekt geen verbazing. 
Ook voor het basisonderwijs is al eerder vastgesteld dat de eindopbreng-
sten doorgaans beter zijn dan elders.
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Ons ambitieniveau blijkt realistisch voor SBO-scholen
Voor Rekenen/wiskunde en Begrijpend Lezen behaalt ongeveer 50 % van 
de SBO-scholen een aanvaardbaar eindniveau. In ons onderzoek hebben 
we voor de leerstofdomeinen Rekenen/wiskunde, Spelling en Begrijpend 
Lezen een ambitieniveau geformuleerd voor de vaststelling van ontwikke-
lingsperspectieven met de score op het totale IQ als compensatiefactor 
(zie Bijlage 1). De bevinding dat circa 50 % van de scholen in staat is voor 
de kernvakken Rekenen/wiskunde en Begrijpend Lezen dit ambitieniveau 
te halen bewijst dat er sprake is van een realistisch en haalbaar ontwikke-
lingsperspectief. Als in de praktijk in ieder geval de helft van de scholen in 
staat blijkt dit ambitieniveau te halen bij relevante vakken als Rekenen/
wiskunde en Begrijpend Lezen, dan mogen we concluderen dat dit 
ambitieniveau niet wereldvreemd is, maar voldoende realistisch.

Intussen heeft de Inspectie van het Onderwijs voor Begrijpend Lezen 
en Rekenen ondergrenzen vastgesteld voor de eindopbrengsten bij 
SBO-schoolverlaters. Bij een gemiddeld IQ (variërend tussen 71 en de 94) 
heeft de school daarmee een minimum referentienorm beschikbaar. 
Onze referentienorm (zie Bijlage 1) ligt doorgaans ongeveer 5 maanden 
boven de minimumnorm van de inspectie.
Bij aanvang van dit onderzoek gingen we uit van de bevinding van 
Vernooy (2010) dat voor de resultaten bij Technisch Lezen geen IQ-com-
pensatie nodig is. Wij hebben in ons onderzoek deze bevinding kunnen 
bevestigen, maar tevens geconstateerd dat ook voor Spelling geen 
IQ-compensatie nodig is. Zoals gezegd, zouden de dramatisch zwakke 
resultaten voor Spelling dus zonder correctie op het IQ waarschijnlijk nog 
lager zijn uitgevallen. Daarnaast hebben we vastgesteld dat de vaardig-
heidsscores voor Begrijpend Lezen vooral door het verbale IQ worden 
verklaard en minder door het totaal IQ. Op basis van deze bevindingen 
komen we tot een aanbeveling voor de optimale procedure bij het bepalen 
van ontwikkelingsperspectieven. 
De consequentie van deze bevindingen is dat Rekenen/wiskunde bij de 
resultaatindicatoren Gewenst eindniveau/ ambitieniveau, Toegevoeg-
de Waarde en het Totaal Resultaat terecht gecorrigeerd is op de totale 
IQ-score, dat Begrijpend Lezen beter kan worden gecorrigeerd op het 
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verbale IQ-score, maar dat bij Spelling geen correctie op het IQ nodig is. 
Vernooy (2010) kwam tot de conclusie dat Technisch Lezen voor 
95 % ‘intelligentieloos’ is. In dit onderzoek komen we tot een percentage 
van 90 %. De invloed van intelligentie is nog steeds vrij laag. Spelling en 
Technisch Lezen zijn technieken of afspraken die veel oefening vragen, 
maar geen zwaar beroep op intelligentie doen.

Een in de praktijk getoetste procedure voor de vaststelling van ontwikke-
lingsperspectieven
De onderzoeksresultaten hebben tezamen met bevindingen uit de ge-
sprekken met scholen geleid tot onderstaand procedurevoorstel:
1. Bij de start in het SBO wordt het ontwikkelingsperspectief voorlopig 

bepaald op basis van de eerste resultaten op de Cito-toetsen voor 
de kernvakken en de vastgestelde vaardigheidsgroei. Twee of drie 
toetsmomenten per vakdomein (vanwege het betrouwbaarheids-
interval) geven groepsleerkracht en IB-er een eerste indicatie voor 
de vaststelling van een voorlopig ontwikkelingsperspectief. Eventueel 
beschikbare intelligentiescores zijn op jonge leeftijd (tot 8 à 9 jaar) nog 
onbetrouwbaar. Mogelijke diagnoses bij kinderen (zoals aandacht-
stoornis, agressief gedrag, autisme, dyslexie en sociaal-emotionele 
problemen) zijn geen reden om het ontwikkelingsperspectief al bij 
voorbaat lager te leggen dan men kan verwachten op grond van het 
didactische niveau en de vaardigheidsgroei.

2. Op tienjarige leeftijd worden leerlingen getest met een intelligentietest. 
Met deze IQ-score wordt het ambitieniveau (zie Bijlage 1) zonodig naar 
boven bijgesteld. De school heeft dan meestal nog drie jaar om het 
(bijgestelde) ontwikkelingsperspectief te realiseren. Een lager IQ dan 
verwacht op basis van de didactische resultaten, zijn geen aanleiding 
het ontwikkelingsperspectief naar beneden bij te stellen. Een IQ-test 
mag nooit ten nadele van kinderen worden gebruikt. Wel kan de school 
dan besluiten een andere IQ-test af te nemen. In het algemeen verdient 
het overigens aanbeveling rond de leeftijd van 10 jaar twee verschil-
lende IQ-tests af te nemen (vanwege het betrouwbaarheidsinterval) en 
de hoogste score te gebruiken voor het bepalen van het ontwikkelings-
perspectief. Een behaalde intelligentiescore impliceert dat de leerling 
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tenminste over de intellectuele capaciteiten beschikt welke overeen-
komen met het behaalde IQ. Met onze bepaling van het ambitieniveau 
wordt een bepaalde mate van exactheid gesuggereerd. Steeds moeten 
we echter rekening houden met de standaardmeetfout. Er zal dus altijd 
sprake zijn van enige marge. Een IQ-score geeft slechts een indicatie 
voor de rendementsverwachting.

3. De onderzoeksbevindingen leiden tot de conclusie dat voor Rekenen/
wiskunde het totaal IQ de beste correctiefactor is en voor Begrijpend 
Lezen het verbale IQ. Voor Technisch Lezen en Spelling is geen 
correctie nodig. Voor Spelling stellen we voor, evenals voor Technisch 
Lezen, de absolute norm E6 te hanteren. Omdat bij Spelling en Tech-
nisch Lezen niet zozeer een beroep gedaan wordt op intelligentie, 
maar vooral op technische vaardigheden die met veel oefening tot 
stand komen, is ook voor de minder intelligente kinderen deze absolute 
norm haalbaar. Gebleken is echter dat dyslexie voor deze beide vak-
ken daadwerkelijk een belemmerende factor is. De kwaliteitseis voor 
de school (KPI: Kritische Prestatie Indicator) zou de volgende kunnen 
zijn: in principe moeten alle schoolverlaters voor Spelling en Technisch 
Lezen tenminste een eindniveau E6 behalen, mits zij geen expliciete 
dyslexieverklaring bezitten. Afhankelijk van de ernst van de dyslexie 
kan het beoogde eindniveau bij leerlingen met een dyslexieverklaring, 
naar beneden worden bijgesteld.

De kwaliteit van de schoolleiding is doorslaggevend 
voor goede leeropbrengsten
Allereerst is onderzocht welke leerling - en omgevingskenmerken van 
invloed zijn op de leeropbrengsten van schoolverlaters. Het feitelijk eind-
niveau voor de vier vakken samen wordt zoals verwacht het best voor-
speld door het IQ van leerlingen. Zodra op het IQ wordt gecorrigeerd 
(i.c. het gewenst ambitieniveau, de toegevoegde waarde en het totaal 
resultaat) is vooral de diagnose dyslexie een factor van betekenis. 

Vervolgens is nagegaan in welke mate de kwaliteit van de school van 
invloed is op de leeropbrengsten. Het feitelijk eindniveau voor de 
vier vakken tezamen wordt het best voorspeld door het zorgdragen als 
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schoolteam voor eenheid, structuur en duidelijkheid in het optreden naar 
leerlingen. In ons onderzoek komen we tot de voorzichtige conclusie dat 
in de huidige SBO-onderwijspraktijk voor het behalen van goede leerop-
brengsten dus niet de lesgevende kwaliteit van de leraar doorslaggevend 
is, maar vooral het zorgdragen als schoolteam voor eenheid, structuur en 
duidelijkheid in haar optreden naar leerlingen. En dat is nu juist een 
kwaliteitsaspect dat op veel SBO-scholen minder aanwezig is.

Met de nieuwe door ons ontwikkelde resultaatindicatoren worden de 
verschillen tussen goede en zwakke scholen in het totaal resultaat (ambitie-
niveau + toegevoegde waarde) voor de vier vakken gemiddeld voor liefst 
90 % verklaard door vier factoren: 1. besluitvaardigheid van de directeur 
en een actiegerichte leiderschapsstijl 2. de aandacht voor woordenschat 
en leesplezier 3. de aandacht voor kunstzinnige vorming en 4. een hoog 
percentage leerlingen van Marokkaanse herkomst levert juist een negatieve 
bijdrage aan het totaal resultaat. 
De verschillen tussen goede en zwakke scholen worden voor 58 % 
verklaard door de leidinggevende kwaliteiten van de directeur. De tweede 
factor, namelijk het belang dat goede scholen geven aan woordenschat 
en leesplezier is zichtbaar in de goede resultaten voor Begrijpend Lezen 
en Technisch Lezen. De derde factor, namelijk de aandacht voor kunstzin-
nige vorming onderstreept het belang dat scholen niet alleen maar bezig 
moeten zijn met rekenen en taal. Overigens is aandacht voor kunstzinnige 
vorming over het algemeen op SBO-scholen beperkt. 
De vierde factor: leerlingen van Marokkaanse herkomst hebben vaker dan 
andere leerlingen een negatief sociaal gedrag. Een concentratie van deze 
leerlingen beïnvloedt de leerresultaten kennelijk negatief. 

Schoolkenmerken zijn dus meer dan leerlingkenmerken en omgevings-
kenmerken van invloed op het cognitieve totaal resultaat. Op SBO-scholen 
is niet het lesgedrag van doorslaggevende betekenis. Voor het behalen 
van een hoog ambitieniveau en toegevoegde waarde is een schoolleiding 
nodig die een professionele cultuur bevordert met het accent op resultaat-
gericht werken. 
Kinderen die in het basisonderwijs zijn vastgelopen gaan juist naar het 
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SBO in de veronderstelling dat daar de expertise aanwezig is om leer - 
en gedragsproblemen te verlichten en zo mogelijk op te lossen. De onder-
zoeksresultaten bevestigen dat SBO-scholen in het algemeen beschikken 
over een goede leerlingenzorg, maar laten tegelijkertijd zien dat er nog 
flink	geïnvesteerd	moet	worden	in	de	kwaliteit	van	het	pedagogisch	en	
didactisch handelen van SBO-leerkrachten.

De kwaliteit van de leraar is doorslaggevend voor de 
sociaal-emotionele competenties van leerlingen
Ondanks het feit dat SBO-scholen een concentratie hebben aan zorgleer-
lingen, scoren de SBO-scholen gunstiger dan kleurrijke basisscholen op 
de affectieve resultaatindicatoren Sociaal Gedrag, Zelfconcept en opvat-
tingen over Kernwaarden, maar over het geheel genomen ongunstiger op 
de indicator Werkhouding. De algemene indruk is dat SBO-scholen het op 
sociaal-emotioneel terrein iets beter doen dan kleurrijke basisscholen en 
dat is op zijn minst verrassend. Overigens moeten we wel bedenken dat 
de gemiddelde scores voor het Sociaal Gedrag zowel bij de SBO-school-
verlaters als kleurrijke scholen vrij laag zijn.
Leerling- en omgevingskenmerken verklaren slechts 3 tot 9 % van de 
verschillen tussen leerlingen met hoge en lage sociaal-emotionele com-
petenties. Bij het onderzoek op de 28 scholen in Noord Brabant bleek dat 
de kwaliteit van de leraar in zijn pedagogisch en didactisch handelen van 
invloed is op de sociaal-emotionele competenties van leerlingen.
Het Pedagogisch Handelen van leerkrachten is van betekenis voor de 
sociaal-emotionele competenties Sociaal Gedrag en Zelfconcept. 
Het Didactisch Handelen van leerkrachten is van betekenis voor de 
sociaal-emotionele competenties Sociaal Gedrag en Werkhouding.
Tolerante opvattingen van leerlingen over de Kernwaarden in een recht-
staat hebben echter nauwelijks enig verband met het lesgedrag van 
leraren.
Onderwijs– en schoolkenmerken zijn meer dan leerling- en omgevingsken-
merken bepalend voor hoge sociaal-emotionele competenties. 
Voor het realiseren van goede affectieve onderwijsresultaten ‘doet de leer-
kracht er wel degelijk toe’, vooral als het gaat om een goede Werkhouding 
en gunstig Sociaal Gedrag. Bovendien is attractief onderwijs een belang-
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rijke voorwaarde voor gunstige scores op deze beide kwaliteitsaspecten. 
Voor een gunstig Zelfconcept bij leerlingen is ook een sociaal veilige 
omgeving van betekenis.

Het welbevinden van leraren en leerlingen is nauwelijks van betekenis 
voor de leeropbrengsten 
De veronderstelling is dat als je tevreden bent je ook beter gaat presteren. 
De attractiviteit van het onderwijs voor leerlingen heeft enig verband met 
de affectieve resultaatindicatoren, maar nauwelijks een verband met de 
cognitieve onderwijsresultaten (Technisch Lezen uitgezonderd). 
Een belangrijke voorwaarde voor een gunstig welbevinden van leerlingen 
is een sociaal veilige omgeving.
Het welbevinden van leraren heeft zelfs geen enkele samenhang met 
de cognitieve onderwijsresultaten en nauwelijks met de affectieve resul-
taatindicatoren (de Kernwaarden uitgezonderd). Op scholen met attractief 
onderwijs voor leraren wordt het pedagogisch en didactisch handelen van 
leraren zelfs minder gunstig gewaardeerd door leerlingen. Het welbevin-
den van leraren staat geheel los van het primaire proces. Voor het welbe-
vinden van leraren is vooral een schooldirectie van belang in het bevorde-
ren van een gunstig schoolklimaat en een goede kwaliteitszorg.
Attractief onderwijs voor leraren en leerlingen heeft dus nauwelijks een 
verband met effectief onderwijs op het gebied van de leeropbrengsten. 
Het feit dat leraren en leerlingen zich thuis voelen op school heeft weinig 
invloed op het realiseren van goede leeropbrengsten.

De huidige signalering van risicoscholen 
door de inspectie is ontoereikend
De inspectie van het Onderwijs signaleert SBO-scholen als risicoschool 
als tenminste 45 % van de schoolverlaters een uitstroomadvies Praktijk-
onderwijs krijgt. Op basis van de veelal negatieve kwaliteitskenmerken van 
scholen met hoge percentages uitstroomadvies Praktijkonderwijs lijkt dit 
signaleringsinstrument op het eerste gezicht verdedigbaar. 
In ons onderzoek worden echter slechts 2 van de 7 door de inspectie 
gesignaleerde scholen met onze methode als zwak of onvoldoende 
gewaardeerd. Twee scholen die door de inspectie als risicoschool zijn 
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gesignaleerd, behoren zelfs tot de beste SBO-scholen in Noord Brabant 
en hebben een ruim voldoende resultaat voor de leeropbrengsten. 
Met onze methode zouden daarentegen drie andere scholen (in totaal 
dus vijf) als risicoscholen zijn aangemerkt. 
Het verwijzingspercentage praktijkonderwijs is naar onze mening niet 
valide voor de signalering van risicoscholen. Scholen met een gemiddeld 
lage	intelligentiescore	hebben	per	definitie	een	hoog	verwijzingspercen-
tage Praktijkonderwijs. Dat zegt niets over de kwaliteit van de betreffende 
SBO-school in het behalen van een hoog ambitieniveau en het realiseren 
van toegevoegde waarde. En dat zijn naar onze mening de resultaatindi-
catoren die ertoe doen.

Overeenkomsten en verschillen tussen DLE’s en vaardigheidsscores
Bij de vakken Rekenen/wiskunde, Spelling en Begrijpend Lezen is er 
gemiddeld in de vaststelling van het eindniveau nauwelijks verschil. 
Bij deze vakken zijn er kennelijk weinig uitschieters aan de bovenkant, 
of anders gezegd: in het SBO komen relatief weinig leerlingen voor bij 
wie het functioneringsniveau boven M8 basisonderwijs ligt. Bij Technisch 
Lezen komt dit vaker voor, hetgeen leidt tot een verschil van 3 ½ maanden 
in de vaststelling van het eindniveau met behulp van vaardigheidsscores.
De belangrijkste verschillen tussen DLE’s en vaardigheidsscores zien we 
in de vaststelling van het aanvangsniveau. Bij Begrijpend Lezen is dit 
verschil het grootst (4 maanden), gevolgd door Rekenen/wiskunde 
(2 ½ maanden) en Spelling en Technisch Lezen (1 ½ maanden).
In de praktijk zal het dus weinig uitmaken, ondanks de psychometrische 
bezwaren, om het eindniveau voor de vakken Rekenen/wiskunde, 
Spelling en Begrijpend Lezen vast te stellen met DLE’s. Voor het bepalen 
van de toegevoegde waarde bij alle vakken en voor het vaststellen van 
het eindniveau bij Technisch Lezen is het gebruik van DLE’s echter zonder 
meer af te raden. Bij de toegevoegde waarde is de berekening van de 
aanvangsniveaus met DLE’s te onbetrouwbaar. Bij de berekening van 
het eindniveau voor Technisch Lezen worden leerlingen benadeeld die 
een goed leesniveau hebben (met name boven het functioneringsniveau 
M8 basisonderwijs). Als we bij de gemiddelden soms al grote verschillen 
zien tussen DLE’s en vaardigheidsscores, mogen we bij het gebruik voor 
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individuele leerlingen grotere afwijkingen verwachten. Zeker bij individuele 
leerlingen zullen afwijkingen in het eindniveau voor Rekenen/wiskunde, 
Spelling en Begrijpend lezen onaanvaardbaar groot kunnen worden.

9.3.2. Onderwijs- en schoolkenmerken SBO

Een gunstig schoolklimaat en goede opvang zijn maar gedeeltelijk 
kenmerkend voor het SBO
SBO-scholen staan bekend als scholen met een gunstig pedagogisch 
klimaat, waar leerlingen die in het basisonderwijs zijn vastgelopen, met 
open armen worden ontvangen. Deze leerlingen bloeien op in het SBO. 
Is	dit	beeld	nog	steeds	van	toepassing?
Het overall-oordeel van leerlingen over de school als geheel is met een 
cijfer 7.8 gunstig. De sociale veiligheid voor leerlingen is over het geheel 
genomen ruim voldoende. Leerlingen kunnen doorgaans heel behoorlijk 
opschieten met leraren. Toch is het oordeel van leerlingen over hun peda-
gogisch handelen wisselend. Ongeveer de helft van de leerlingen is van 
mening dat de leerkrachten aardig zijn, dat zij een luisterende houding 
hebben en waardering tonen voor het werk van leerlingen. Ongeveer 70 % 
vindt dat ruzies worden uitgesproken. Driekwart is echter van mening dat 
leerkrachten soms snel kwaad worden. 
Nog kritischer zijn leerlingen en ook de leraren zelf over het bieden van 
structuur en discipline. Hoewel een ruime meerderheid van de leerlingen 
(59 %) van mening is dat de regels op school duidelijk zijn, is binnen het 
schoolteam volgens ruim 80 % van de leerlingen te weinig eenheid van 
handelen in het toepassen van regels, in straffen en belonen. Veel leerlin-
gen (85 %) kunnen niet rustig doorwerken als de leerkracht de klas uit is. 
Volgens 60 % van de leerlingen hebben leerkrachten soms ordeproble-
men. Dit wordt door liefst 70 % van de eigen collega’s bevestigd.
De hypothese dat SBO-scholen zich kenmerken door een gunstig school-
klimaat met een sterke pedagogische opvang van leerlingen, kan maar 
voor een deel worden bevestigd.

Het didactisch handelen van SBO-leerkrachten moet verbeteren
In het meest recente onderwijsverslag meldt de Inspectie van het 
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Onderwijs (2014, p. 78-79) “dat het algemeen didactisch handelen van 
de leraren in het speciaal basisonderwijs een sterk punt is ten opzichte 
van andere onderwijssectoren. De leraren geven duidelijke uitleg van de 
leerstof (94 %), de leraren realiseren een taakgerichte werksfeer (98 %), 
de leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten (98 %). 
Dit is een knappe prestatie, zeker omdat lesgeven in het speciaal basis-
onderwijs gezien de kenmerken van de leerlingen complexer is dan in het 
regulier basisonderwijs”. 
“Daarentegen wordt het onderwijsaanbod niet altijd in voldoende mate 
afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De inspectie con-
stateert in de praktijk regelmatig dat leraren weinig differentiëren binnen 
de (niveau)groepen in de klas (instructie: 67 % en verwerking: 71 %)”.

In dit onderzoek wordt het positieve oordeel van de inspectie over het 
didactisch handelen van leerkrachten maar voor een beperkt deel beves-
tigd. Leerlingen waarderen enkele basale didactische kwaliteiten van leer-
krachten: Ongeveer 70 % geeft aan dat leraren goed les geven, moeilijke 
stof goed uitleggen en vindt in meerderheid dat leraren nagaan of leerlin-
gen de uitleg hebben begrepen. Het bespreken van fouten bij gemaakte 
toetsen kan verbeteren. Slechts 42 % van de leerlingen oordeelt gunstig. 
Ongeveer de helft van de leerlingen oordeelt gunstig over het klassenma-
nagement (weinig tijdverlies tijdens de lessen) en over de differentiatie in 
de instructie van de leerstof. Voorts oordeelt ongeveer tweederde van de 
leerlingen ongunstig over de differentiatie in de verwerking van de leerstof, 
over het uitdagende karakter van het onderwijs, over de bevordering van 
zelfstandig werken en over het leren samenwerken.
Ongeveer 70 % van de leerlingen vindt dat de lessen nog te weinig boei-
end zijn met te weinig vragen waarover je moet nadenken. In de lessen 
moeten volgens 91 % van de leerlingen meer keuzemogelijkheden zijn en 
68 % van de leerlingen vindt meer afwisseling gewenst. De reikwijdte van 
aanbod/ variatie aan werkvormen is volgens driekwart van de leerlingen 
beperkt. Ook tweederde van de leerkrachten is van mening dat zowel de 
snelle leerlingen als de overige leerlingen meer uitdagende opdrachten 
moeten krijgen.
Het stimuleren van zelfstandig werken via een takenkaart komt relatief 
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weinig voor. 60 % van de leerlingen oordeelt ongunstig. Een meerderheid 
van de leerkrachten vindt eveneens dat te weinig aandacht wordt besteed 
aan ‘leren leren’.
Leerlingen (72 %) zijn van mening dat zij weinig in groepjes mogen 
samenwerken. De leerkrachten (63 %) vinden ook dat te weinig aandacht 
wordt besteed aan coöperatief leren.

De bevindingen in ons onderzoek over het didactisch handelen van 
leerkrachten zijn gebaseerd op waarnemingen en oordelen van leerlingen 
en leerkrachten. Ze zijn echter zo robuust dat we ze wel serieus moeten 
nemen.
In dit onderzoek wordt het gunstig oordeel over de basale didactische 
competenties van leerkrachten grotendeels bevestigd, maar op het 
gebied van de competenties ‘klassenmanagement’, ‘uitdagend onderwijs’ 
en	‘eigentijds	leren’	moet	nog	flink	worden	geïnvesteerd	in	de	kwaliteit	
van leraren.

Over het geheel genomen wordt het didactisch handelen van leraren in 
het SBO zelfs iets zwakker beoordeeld dan op kleurrijke basisscholen en 
dat correspondeert niet met de waarnemingen van inspecteurs.

De schoolcultuur is van betekenis 
voor tolerante opvattingen van leerlingen
Tolerante opvattingen van leerlingen over de Kernwaarden in een recht-
staat hebben nauwelijks enig verband met het lesgedrag van leraren. 
Op SBO-scholen wordt (evenals overigens op basisscholen) weinig aan-
dacht besteed aan de bevordering van actief burgerschap. Factoren op 
het niveau van de school als organisatie (leiderschap, schoolcultuur en 
kwaliteitszorg), een gunstig Sociaal Gedrag bij leerlingen en het welbevin-
den van leraren hebben een verband met de aanwezigheid van tolerante 
opvattingen bij leerlingen over de Kernwaarden.
Omdat leiderschap, schoolcultuur en kwaliteitszorg sterk samenhangen 
met de sociale veiligheid voor leerlingen, met een gunstig schoolklimaat 
en met een positief algemeen welbevinden van leerkrachten, lijkt de veron-
derstelling gerechtvaardigd dat op scholen waar leerlingen, leraren en 
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schoolleiding op een positieve manier omgaan met elkaar, dit een gunstige 
uitwerking heeft op de verdraagzaamheid van leerlingen.

De validiteit van diagnoses en LWOO-adviezen 
is aan twijfel onderhevig
Er zijn grote verschillen tussen SBO-scholen in het percentage diagnoses 
bij schoolverlaters zoals aandachtstoornis, agressief gedrag, autisme, 
dyslexie en sociaal-emotionele problemen. Er is bijvoorbeeld een school 
met 7 % dyslectische schoolverlaters en een school met 59 %, zo ook een 
school met 7 % schoolverlaters met ADHD en een met 53 % of een school 
met geen enkel autistisch kind en een school waar 50 % van de school-
verlaters met autisme is gediagnosticeerd. Deze cijfers roepen de nodige 
twijfels op als het gaat om het realiteitsgehalte van de gestelde diagnoses. 
Elke school heeft kennelijk haar eigen beleid in het vastleggen van de 
diverse diagnoses.
LWOO-adviezen worden uitsluitend gegeven aan schoolverlaters met een 
VMBO-uitstroomadvies, het meest aan VMBO-basisleerlingen, gevolgd 
door VMBO-kaderleerlingen en in mindere mate aan VMBO-gt-leerlingen. 
Een duidelijk inhoudelijke verklaring hebben we niet gevonden. 
Leerlingen met een LWOO-advies hebben doorgaans betere leerresultaten 
en gunstiger persoonlijkheidskenmerken (uitgezonderd de diagnose 
dyslexie) dan leerlingen zonder een LWOO-advies.
Een van de SBO-directeuren maakte duidelijk dat het bij LWOO-leerlingen 
allereerst gaat om kinderen die meer aankunnen dan Praktijkonderwijs/ 
VSO. Zij komen in aanmerking voor regulier onderwijs met wat extra onder-
steuning. VMBO-scholen willen deze leerlingen wel opnemen als er maar 
extra faciliteiten tegenover staan. Onder druk van het VMBO geven 
SBO-scholen een LWOO-advies af. Deze gang van zaken verklaart waar-
om we op sociaal-emotioneel gebied geen verschil hebben geconstateerd 
tussen leerlingen met en zonder LWOO-advies. 
Zeker driekwart van de leerlingen met een VMBO-advies basis en kader 
krijgen ook een LWOO-advies.
Wellicht dat er in het kader van de recent gevormde samenwerkingverban-
den Passend Onderwijs meer eenheid van beleid gaat ontstaan.
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Bijlage 1 

Ontwikkelingsperspectief bij IQ < 100
Tussen begin groep 3 en M8 is 5.50 jaar
    IQ        percentage   ontwikkelingsperspectief
           Schooljaren     DLE                                              
 55 40.0 % 4.20 22.0 
 56 40.6 % 4.23 22.3 
 57 41.4 % 4.28 22.8 
 58 42.0 % 4.31 23.1 
 59 42.7 % 4.35 23.5 
 60 43.3 % 4.38 23.8
 61 44.0 % 4.42 24.2
 62 44.6 % 4.45 24.5
 63 45.3 % 4.49 24.9
 64 46.0 % 4.53 25.3
 65 46.6 % 4.56 25.6
 66 47.3 % 4.60 26.0
 67 48.0 % 4.64 26.4
 68 48.7 % 4.68 26.8
 69 49.3 % 4.71 27.1
 70 50.0 % 4.75 27.5
 71 51.0 % 4.80 28.0
 72 52.0 % 4.86 28.6
 73 53.0 % 4.92 29.2
 74 54.0 % 4.97 29.7
 75 55.0 % 5.03 30.3
 76 56.0 % 5.08 30.8
 77 57.0 % 5.14 31.4
 78 58.0 % 5.19 31.9
 79 59.0 % 5.25 32.5
 80 60.0 % 5.30 33.0
 81 61.5 % 5.38 33.8
 82 63.0 % 5.47 34.7
 83 64.5 % 5.55 35.5
 84 66.0 % 5.63 36.3
 85 67.5 % 5.71 37.1
 86 69.0 % 5.80 38.0
 87 70.5 % 5.88 38.8
 88 72.0 % 5.96 39.6
 89 73.5 % 6.04 40.4
 90 75.0 % 6.13 41.3
 91 77.5 % 6.26 42.6
 92 80.0 % 6.40 44.0
 93 82.5 % 6.54 45.4
 94 85.0 % 6.68 46.8
 95 87.5 % 6.81 48.1
 96   90.0 % 6.95 49.5
 97 92.5 % 7.09 50.1 
 98 95.0 % 7.23 52.3
 99 97.5 % 7.36 53.6
 100 100 % 7.50 55.0
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Normscores/	vaardigheidsscores	Rekenen/wiskunde	algemeen	
(oude	versie,	2002)
15   1.26 51  2.98 87  4.92 123 8.20
16   1.31 52  3.02 88  5.00 124 8.30
17   1.36 53  3.07 89  5.08 125 8.40
18   1.41 54  3.12 90  5.17 126 8.50
19   1.46 55  3.17 91  5.25 127 8.60
20   1.50 56  3.21 92  5.33 128 8.70
21   1.55 57  3.26 93  5.42 129 8.80
22   1.60 58  3.31 94   5.50 (M6) 130 8.90
23   1.64 59  3.36 95  5.58 131 9.00
24   1.69 60  3.41 96  5.67 132 9.10
25   1.74 61  3.45 97  5.75 133 9.20
26   1.79 62  3.50 (M4)  98  5.83 134 9.30
27   1.83 63  3.55 99  5.92 135 9.40
28   1.88 64  3.60 100  6.00 136 9.50
29   1.93 65  3.65 101  6.08 137 9.60
30   1.98 66  3.70 102  6.17 138 9.70
31   2.02 67  3.75 103  6.25 139 9.80
32   2.07 68  3.80 104  6.33 140      9.90 (max)
33   2.12 69  3.85 105  6.42
34   2.17 70  3.90 106   6.50 (M7)
35   2.21 71  3.95 107  6.60
36   2.26 72  4.00 108  6.70
37   2.31 73  4.05 109  6.80
38   2.36 74  4.10 110  6.90
39   2.41 75  4.15 111  7.00
40   2.45 76  4.20 112  7.10
41     2.50 (M3) 77  4.25 113  7.20
42   2.55 78  4.30 114  7.30
43   2.60 79  4.35 115  7.40
44   2.65 80  4.40 116   7.50 (M8)
45   2.69 81  4.45 117  7.60
46   2.74 82  4.50 (M5) 118  7.70
47   2.79 83  4.58 119  7.80
48   2.83 84  4.67 120  7.90
49   2.88 85  4.75 121  8.00
50   2.93 86  4.83 122  8.10

Bijlage 2
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Bijlage 3 

Normscores/	vaardigheidsscores	Rekenen/wiskunde	algemeen	
(LOVS)
 1  1.33 41 3.21  81 5.38     121 8.77
 2  1.38 42 3.26  82 5.45  122 8.86
 3  1.42 43 3.30        82.7          5.50 (=M6) 123 8.95
 4  1.47 44 3.35  84 5.58  124 9.05
 5  1.52 45 3.40  85 5.66  125 9.14
 6  1.56 46 3.45  86 5.73  126 9.23
 7  1.61         47.2      3.50 (=M4) 87 5.80  127 9.32
 8  1.66 48 3.54  88 5.88  128 9.41
 9  1.70 49 3.58  89 5.96  129 9.50
 10  1.75 50 3.63  90 6.04  130 9.59
 11  1.80 51 3.67  91 6.11  131 9.68
 12  1.84 52 3.71  92 6.19  132 9.77
 13  1.89 53 3.76  93 6.27  133 9.86
 14  1.94 54 3.80  94 6.35  134 9.95
 15  1.97 55 3.84  95 6.42  135 10.05
 16  2.02 56 3.89        96.2         6.50(=M7)  136 10.14
 17  2.07 57 3.93  97 6.59  137 10.23
 18  2.12 58 3.98  98 6.68  138 10.32
 19  2.16 59 4.02  99 6.77  139 10.41
 20  2.21 60 4.07  100 6.86  140 10.50
 21  2.26 61 4.11  101 6.95  141 10.59
 22  2.31 62 4.17  102 7.04  142 10.68
 23  2.35 63 4.21  103 7.14  143 10.77
 24  2.40 64 4.26  104 7.23  144 10.86
 25  2.45 65 4.31  105 7.32  145 10.95
 26       2.50(=M3) 66 4.34  106 7.41  146 11.05
 27  2.55 67 4.38      107.4          7.50(=M8)  147 11.14
 28  2.59 68 4.42  108 7.59  148 11.23
 29  2.64 69 4.46  109 7.68  149 11.32
 30  2.69         70.2      4.50(=M5)  110 7.77  150 11.41
 31  2.74 71 4.58  111 7.86  151 11.50
 32  2.78 72 4.66  112 7.95  152 11.59
 33  2.83 73 4.74  113 8.05  153 11.68
 34  2.88 74 4.82  114 8.14  154 11.77
 35  2.92 75 4.90  115 8.23  155 11.86
 36  2.97 76 4.98  116 8.32  156 11.95
 37  3.02 77 5.06  117 8.41  157 12.05
 38  2.06 78 5.14  118 8.50  158 12.14
 39  3.11 79 5.22  119 8.59  159 12.23
 40  3.16 80 5.30  120 8.68  160 12.32
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Bijlage 4 

Definitie	sociaal-emotionele	doelen/	competenties

Definitie van alle onderscheiden competenties:

Zelfvertrouwen/ zelfconcept:
De leerling heeft vertrouwen in eigen kracht; heeft een gunstig 
zelfbeeld; heeft een positief gevoel over de toekomst; is weerbaar en 
kan met spanningen omgaan; kan zich presenteren in en voor een groep.

Zelfredzaamheid/ zelfstandigheid:
De leerling kan zichzelf redden; is niet afhankelijk van anderen; heeft 
het vermogen om eigen problemen op te lossen; kan zich in nieuwe en 
onverwachte situaties redden; treedt zelfstandig op.

Zelfontdekkend en ondernemend gedrag:
De leerling is nieuwsgierig en ondernemend; neemt zelf initiatief; heeft 
een onderzoekende houding en heeft veel belangstelling voor de 
wereld om hem heen.

Zelfcontrole/ zelfbeheersing:
De leerling kan eigen driften en hartstochten in toom houden; blijft 
rustig onder spanning, in emotionele situaties; kan zich beheersen; 
heeft geen ‘kort lontje’; vertoont geen storend/ ongewenst/ grensover-
schrijdend gedrag.

Zelfdiscipline/ werkhouding:
De leerling kan zelfstandig werken zonder afgeleid te worden; stelt 
taken niet steeds uit; is in staat om steeds dingen te doen die nodig zijn 
(ook al zijn ze minder leuk); heeft een sterke wil en leertaakgerichtheid; 
let goed op, doet mee met de instructie en gaat na de instructie aan 
het werk en blijft doorgaan tot de taak klaar is.
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Empathisch vermogen/ inlevingsvermogen:
De leerling kan zichzelf verplaatsen in anderen; begrijpt de emoties en 
gevoelens van anderen; durft emoties te uiten; is aardig en innemend; 
is daadwerkelijk geïnteresseerd in de ander; praat niets steeds langs 
de ander heen; is in staat ook non-verbale boodschappen te verstaan.

Assertiviteit:
De leerling kan opkomen voor zichzelf zonder de ander te kwetsen; 
komt op voor zijn eigen mening; kan voor zichzelf spreken, zegt niet 
wat een ander wil horen maar durft eigen mening te geven.

Omgaan	met	conflicten:
De leerling is in staat meningsverschillen, intermenselijke problemen en 
conflicten	op	te	lossen	met	praten	in	plaats	van	met	geweld	(verbale	of	
fysieke agressie).

Sociaal/ coöperatief gedrag:
De leerling heeft de sociale vaardigheid om contacten te leggen; kan 
samenwerken en functioneren in een groep; is in staat anderen te 
helpen en problemen samen op te lossen; stelt groepsbelang boven 
eigen belang.

Omgaan met verschillen/ tolerantie:
De leerling is verdraagzaam en discrimineert niet; wijst onverdraag-
zaamheid en discriminatie af wegens godsdienst, levensovertuiging, 
politieke gezindheid, ras, uiterlijk en geslacht. Bijvoorbeeld: verdraag-
zaamheid t.a.v. homo’s (seksuele geaardheid), Joden, anders-
denkenden en ongelovigen (religie); donkere huidskleur (uiterlijk), 
gelijke behandeling jongens en meisjes (het gelijkheidsbeginsel).

Maatschappelijk verantwoord handelen:
De leerling helpt mee aan het beter maken van de samenleving; is zich 
ervan bewust hoe je de samenleving kunt verbeteren; bijvoorbeeld: 
heeft iets over voor een ander.

Democratisch handelen:
De leerling is voorstander van vrijheid van meningsuiting en scheiding 
van kerk en staat; kan luisteren naar standpunten van anderen.
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Bijlage 5 

Oordelen leraren over kwaliteit van het SBO

RAPPORTAGE VRAGENLIJST LERAREN Totaal: Noord Brabant  
  Aantal:  323 leraren

        UITSPRAKEN
schoolklimaat gunstig twijfel-

achtig
ongun-
stig

score

1 Ik voel me op deze school helemaal thuis 87 12 1 2.86
2 Er is sprake van een zeer aangename en 

stimulerende werkomgeving 69 29 2 2.67

3 De communicatie met collega’s is goed 71 28 1 2.70
4 De directie neemt de leraren seriaus 75 22 3 2.72
5 De directie laat regelmatig merken waardering 

te hebben voor het werk van personeelsleden 56 36 8 2.48
Sociale veiligheid gunstig twijfel-

achtig
ongun-
stig

score

6 Leraren zijn op deze school nooit bedreigd 
(bijvoorbeeld dmv sms, email) of uitgescholden 
door leerlingen 12 77 11 2.02

7 Leraren zijn op deze school nooit bedreigd 
(bijvoorbeeld dmv sms, email) of uitgescholden 
door ouders 26 72 2 2.23

8 We hebben op school nooit te maken met 
fysiek geweld 14 37 49 1.65

9 We hebben op school nooit te maken met 
seksuele intimidatie, discriminatie of racisme 51 35 14 2.36
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Pedagogisch handelen gunstig twijfel-
achtig

ongun-
stig

score

10 Voor leerlingen is precies duidelijk wat wel 
en niet mag, in en ook buiten de lessen 72 25 3 2.69

11 Deze school heeft duidelijke afspraken over 
omgangsvormen (gedragscode, pestprotocol) 72 25 3 2.70

12 We oefenen vaak met leerlingen hoe ze met 
elkaar moeten leren omgaan 87 11 2 2.86

13 Leraren zitten in het handhaven va de regels, in 
straffen en belonen meestal geheel op één lijn 55 42 3 2,53

14 Op school wordt ruimschoots aandacht 
besteed aan de manier waarop leraren met 
leerlingen moeten omgaan 62 33 5 2.57

15 Er zijn leraren die moeilijk orde kunnen houden 30 62 8 2.22
16 Er zijn leraren die snel kwaad worden 40 57 3 2.40

Eigentijds leren gunstig twijfel-
achtig

ongun-
stig

score

17 Leraren hanteren instructietafels/aanvullende 
instructie voor de zwakkere leerlingen 83 17 0 2.83

18 Leerlingen die de instructie begrijpen kunnen 
al eerder aan het werk 69 30 1 2.68

19 Bij de verwerking van de leerstof wordt 
gedifferentieerd naar moeilijkheden 78 21 1 2.77

20 Leraren besteden veel aandacht aan het 
hanteren van leerstrategiën 68 27 5 2.63

21 De school besteedt veel aandacht aan 
dat groepjes leerlingen leren samenwerken
(cöperatief leren, projecten e.d.) 37 52 11 2.25

22 De school besteedt veel aandacht aan 
uitgestelde aandacht, zelf keuzes maken en 
‘leren leren’ van leerlingen 48 44 8 2.40



270

23 De snelle leerlingen krijgen ruimschoots 
uitdagende leerstof en extra moeilijke 
opodrachten 37 54 9 2.28

24 Ook de overige leerlingen mogen zelf initiatief 
nemen met uitdagende opdrachten 26 56 18 2.08

Profilering	leerstofaanbod gunstig twijfel-
achtig

ongun-
stig

score

25 Kenmerkend voor onze school is de sterke 
aandacht voor computeronderwijs 11 51 38 1.73

26 Kenmerkend voor onze school is de sterke 
aandacht voor drama, vierimngen en optredens 11 41 48 1.63

27 Kenmerkend voor onze school is de sterke 
aandacht voor kunstzinnige vorming 10 45 45 1.65

28 Kenmerkend voor onze school is de sterke 
aandacht voor techniek en expressie 15 46 39 1.76

29 Kenmerkend voor onze school is de sterke 
aandacht voor wereldoriënterend onderwijs 20 47 33 1.87

30 Kenmerkend voor onze school is de sterke 
aandacht voor sociale vaardigheden van 
leerlingen 84 16 0 2.84

31 Kenmerkend voor onze school is de sterke 
aandacht voor leesplezier, woordenschat of NT2 65 31 4 2.61

Leerlingenzorg gunstig twijfel-
achtig

ongun-
stig

score

32 Er zijn op onze school ruimschoots faciliteiten 
(rt, IB/ICL) beschikbaar

62 24 14 2.48

33 De organisatie van de leerlingenzorg (toetsaf-
names, leerlingenbesprekingen e.d.) loopt goed 86 14 0 2.86
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34 Ik maak meestal foutenanalyses van gemaakte 
toetsen 53 41 6 2.47

35 Bij de leerproblemen zorgt de IB/ICL-er voor 
aanvullend diagnostisch onderzoek 45 38 17 2.28

36 Voor de samenstelling van behandelingsplan-
nen krijg ik alle steun (bijvoorbeeld van IB/ICL), 
als dat nodig is 76 21 3 2.73

37 Bij de uitvoering van handelingplannen in de 
groep ervaar ik weinig problemen (organisatie, 
tijd, materialen e.d.) 53 43 4 2.49

38 Ik registreer meestal dagelijks welke extra hulp 
ik aan leerlingen met een handelingsplan geef 38 40 44 1.84

39 De resultaten van leerlingen met extra hulp 
gaan aantoonbaar vooruit 42 57 1 2.41

Kwaliteitszorg gunstig twijfel-
achtig

ongun-
stig

score

40 De directie geeft de nodige sturing bij de 
aanpak van verbeteronderwerpen 64 32 4 2.60

41 Het interne overleg verloopt meestal effectief 65 32 3 2.62

42 Het als team gezamenlijk aanpakken van 
verbeteringen verloopt goed 57 41 2 2.54

43 Qua opvattingen over onderwijs zitten de 
leraren over het algemeen op één lijn 59 37 4 2.55

44 De directie zorgt ervoor dat leraren zich 
houden aan eenmaal gemaakte afspraken

54 41 5 2.49
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Leiderschap gunstig twijfel-
achtig

ongun-
stig

score

45 Kenmerkend voor de leiding van onze school 
is het bevorderen van een planmatig kwaliteits-
beleid 67 29 4 2.64

46 Kenmerkend voor de leiding van onze school is 
het bevorderen van een cultuur, gericht op het 
behalen van resultaten 57 38 5 2.53

47 Kenmerkend voor de leiding van onze school 
is het bevorderen van een cultuur die erop 
gericht is de dingen steeds beter te doen 77 20 3 2.74

48 Door de leiding van onze school wordt sterk 
geïnvesteerd in de kwaliteit van leraren 51 40 9 2.42

49 De directeur heeft een communicatieve leider-
schapstijl 38 51 11 2.26

50 De directeur is in staat een sterke vertrouwens-
relatie met de leraren op te bouwen 38 48 14 2.23

51 De directeur is in staat de leraren te inspireren 
en te enthousiasmeren 45 47 8 2.36

52 De directeur is besluitvaardig en heeft een 
actiegerichte leiderschapstijl 67 27 6 2.61
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Voorzieningen gunstig twijfel-
achtig

ongun-
stig

score

53 hebben we een goed geoutilleerde bibliotheek 27 44 29 1.97
54 hebben we de beschikking over veel moderne 

computers 48 29 23 2.23
55 zijn de toiletten meestal schoon en hygiënisch 62 25 13 2.49
56 hebben we voldoende ruimte voor zelfstandig 

werken 30 42 28 2.02

57 hebben we voldoende ruimte voor vieringen, 
musical e.d. 66 25 9 2.57

58 hebben we voldoende voorzieningen in het 
gebouw voor het personeel 62 27 11 2.50

59 zijn	er	voldoende	financiële	middelen	beschik-
baar 30 43 27 2.04

52 De directeur is besluitvaardig en heeft een 
actiegerichte leiderschapstijl 67 27 6 2.61

Tot slot: we vragen uw school te beoordelen met 
een cijfer 1 tot 10;
Zet hiernaast welk cijfer uw school krijgt:          7.53
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Bijlage 6 

Oordeel leerlingen over kwaliteit van het SBO

RAPPORTAGE VRAGENLIJST LEERLINGEN Totaal: Noord Brabant  
  Aantal:  836 leerlingen

       UITSPRAKEN op deze school...
Sociale veiligheid gunstig twijfel-

achtig
ongun-
stig

score

1 ben ik bang voor andere kinderen 71 28 1 2.70
2 ben ik bang voor de leraren of personeel 90 10 0 2.89
3 worden leerlingen gepest 57 35 8 2.49
4 wordt veel gescholden of gevochten 41 46 13 2.27
5 word ik uitgelachen of belachelijk gemaakt 87 10 3 2.84

Pedagogisch handelen gunstig twijfel-
achtig

ongun-
stig

score

6 is voor leerlingen precies duidelijk wat wel en 
niet mag, in en ook buiten de lessen 59 38 3 2.57

7 oefenen wij vaak hoe je goed met elkaar 
omgaat 36 51 13 2.23

8 zorgen de leraren dat iedereen zich aan de 
regels houdt 73 24 3 2.70

9 zorgen de leraren dat ruzies altijd worden 
uitgesproken 70 27 3 2.66

10 zijn er grote verschillen tussen leraren in het 
toepassen van de regels 19 48 33 1.85
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     UITSPRAKEN op deze school...
11 zijn (bijna) alle leraren heel aardig 48 49 3 2.45
12 zijn er nogal wat leraren die snel kwaad worden 20 72 8 2.11
13 luisteren leraren naar wat leerlingen te zeggen 

hebben 54 40 6 2.48
14 laten leraren vaak merken dat ze jouw werk 

waarderen 52 44 4 2.48

15 zijn er grote verschillen tussen leraren bij het 
geven van straf 11 44 45 1.66

16 zijn er leraren die moeilijk orde kunnen houden 38 53 9 2.29

Didactisch handelen gunstig twijfel-
achtig

ongun-
stig

score

17 geven (bijna) alle leraren goed les 70 29 1 2.69

18 leggen de leraren meestal ook de moeilijke 
stof duidelijk uit 69 27 4 2.65

19 gaan de leraren na of de leerlingen de lesstof 
hebben begrepen 52 44 4 2.48

20 bespreken de leraren meestal de fouten bij 
gemaakte toetsen 42 42 16 2.26

21 zijn (bijna) alle lessen leuk of boeiend 27 62 12 2.15

22 stellen de leraren vaak vragen waarover je 
moet nadenken 35 61 4 2.31

23 kunnen we rustig doorwerken, ook als geen 
leraar in de klas is 15 55 30 1.85

24 hebben we tijdens de gewone lessen vaak 
‘niets te doen’ 51 40 9 2.42

25 moeten we lang wachten voordat we hulp 
krijgen van de leraar 37 55 8 2.28
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26 slaan de leraren hele stukken over uit de les-
boeken voor taal en rekenen 58 33 9 2.50

27 mogen leerlingen elkaar helpen 48 50 2 2.45
28 zorgen de leraren voor veel afwisseling in de 

lessen 32 55 13 2.19
Eigentijds leren gunstig twijfel-

achtig
ongun-
stig

score

29 kunnen leerlingen die minder uitleg nodig 
hebben meestal al aan het werk 47 44 9 2.39

30 krijgen leerlingen die goed zijn in een vak, 
meestal moeilijker opdrachten dan de rest van 
de klas 37 40 23 2.14

31 geven de leraren vaak opdrachten waarbij je 
in groepjes mag samenwerken 28 64 8 2.20

32 laten de leraren de leerlingen vaak hardop 
nadenken over de gekozen aanpak en be-
spreken we in de klas handige oplossingen 35 52 13 2.22

33 bespreken de leraren bij een opdracht niet 
alleen het resultaat maar ook de manier van 
aanpak 56 39 5 2.52

34 werken leerlingen met een takenkaart 
(dag- of weektaak) 40 24 36 2.05

35 mogen we vaak zelf onze taken of ons werk 
kiezen 9 41 50 1.60

36 mogen we vaak zelf ons eigen werk of van 
klasgenoten nakijken 14 61 5625 1.89
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       UITSPRAKEN op deze school...
Sociale veiligheid gunstig twijfel-

achtig
ongun-
stig

score

37 mogen we vaak werken aan werkstukken, 
spreekbeurten en boekbesprekingen 32 54 14 2.18

38 mag iedere leerling vaak aan de computer 
werken 33 53 14 2.19

39 wordt veel aandacht besteed aan techniek 25 47 28 1.97
40 wordt veel aandacht besteed aan drama, 

vieringen en optredens 38 40 22 2.16
41 hebben we vaak een excursie of uitstapje 34 49 17 2.16
42 mogen we vaak naar musea en theater-

voorstellingen 12 47 41 1.71

Kernwaarden gunstig twijfel-
achtig

ongun-
stig

score

43 vinden verschillende leerlingen dat je niet met 
homo’s mag omgaan 76 16 8 2.68

44 vinden verschillende leerlingen dat Joden 
slechte mensen zijn 85 12 3 2.83

45 worden meisjes heel anders behandeld dan 
jongens 70 23 7 2.62

46 krijgen jongens en meisjes apart les bij 
bepaalde vakken (bijvoorbeeld: gymnastiek, 
zwemlessen) 90 9 1 2.88

47 nemen verschillende leerlingen niet deel aan 
Sinterklaas, Koninginnedag, Dodenherden-
king of Bevrijdingsdag 69 27 4 2.65

48 vinden verschillende leerlingen dat geweld 
tegen ongelovige mensen nodig kan zijn 88 11 1 2.87

49 lossen verschillende leerlingen problemen 
eerder met ruzie op dan met praten 33 51 16 2.18
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       UITSPRAKEN op deze school...
50 kunnen verschillende leerlingen moeilijk 

‘sorry’ zeggen als ze ongelijk hebben 29 57 14 2.15
51 vinden verschillende leraren dat homo’s 

ziek zijn of een afwijking hebben 93 7 0 2.92
52 vinden verschillende leraren dat mensen 

met een andere godsdienst of ongelovige 
mensen verkeerde ideeën hebben 88 11 1 2.87
Actief burgerschap gunstig twijfel-

achtig
ongun-
stig

score

53 hebben we vaak (3e wereld) projecten over 
andere culturen en volken 27 54 19 2.07

54 worden alle godsdiensten (Protestantisme, 
Katholicisme, Islam, Hindoeïsme, Boeddhis-
me) in de les behandeld 25 43 32 1.93

55 bezoeken we kerken van verschillende gods-
diensten 7 26 67 1.40

56 hebben we vaak contacten met leerlingen van 
andere scholen in de buurt 12 41 47 1.66

57 gaan we op bezoek in het gemeentehuis, een 
rechtbank of De Tweede Kamer 1 5 94 1.07

58 is de jodenvervolging in de 2e wereldoorlog 
(holocaust/Anne Frank) in de les behandeld 60 25 15 2.46

59 doet de school mee aan activiteiten in de wijk 
of in het dorp 19 52 29 1.90

60 doen we vaak mee aan sporttoernooien, 
voorleeswedstrijden en dergelijke 46 39 15 2.30

61 besteden we veel aandacht aan de Doden-
herdenking en Bevrijdingsdag 21 55 24 1.97

62 praten we vaak over problemen in de wereld 
(journaal, krant, aandacht voor verkiezingen 
en dergelijke) 55 37 8 2.47



279

Voorzieningen gunstig twijfel-
achtig

ongun-
stig

score

63 zijn alle klaslokalen leuk en aantrekkelijk 
ingericht 29 54 17 2.13

64 hebben we veel moderne computers 39 32 29 2.10
65 zijn de toiletten meestal schoon en hygiënisch 28 44 28 2.01
66 hebben we veel speelvoorzieningen op het 

schoolplein 29 57 14 2.15

67 hebben we veel leuke leesboeken 23 48 29 1.94

68 Tot slot: je moet de school beoordelen met een 
cijfer 1 tot 10;
Zet hiernaast welk cijfer jouw school krijgt: 7.79
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Bijlage 7 

Deelnemende scholen
 1. Burgemeester v.d. Puttschool Geldrop
 2. De Driemaster Bergen op Zoom
 3. Het Kompas Etten-Leur
 4. Hertog van Brabantschool Vught
 5. Jan Nieuwenhuizenschool Eindhoven
 6. De Leye Breda; nieuwe naam ‘Ons SBO’
 7. De Maremak Boxtel
 8. Mozaik Oisterwijk
 9. Noorderlicht Tilburg
 10. Palet Boxmeer
 11. Het Palet Klundert
 12. Petrus Donders Gemert
 13. De Piramide Bladel
 14. De Regenboog Drunen
 15. De Sponder Roosendaal
 16. Sprankel ’s-Hertogenbosch
 17. De Tandem Uden
 18. De Toermalijn Helmond
 19. De Toermalijn Zaltbommel
 20. De Verrekijker Veldhoven
 21. De Westerhage Breda; nieuwe naam ‘Ons SBO’
 22. De Westerwel Tilburg
 23. De Wingerd Cuijk
 24. De Wissel Oosterhout
 25. De Wissel Veghel
 26. Het Zilverlicht Kaatsheuvel/ Waalwijk
 27. De Zonnesteen Tilburg
 28. De Zonnewijzer Valkenswaard
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