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Hoe	  speciaal	  is	  het	  speciaal	  basisonderwijs?	  
	  
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).	  SBO-‐scholen,	  voorheen	  LOM	  en	  MLK-‐onderwijs,	  zijn	  gespecialiseerde	  instellingen	  voor	  
kinderen	  met	  leer-‐	  en/of	  gedragsproblemen.	  Ruim	  vijf	  jaar	  geleden	  kreeg	  een	  meerderheid	  van	  de	  
SBO-‐scholen	  van	  de	  inspectie	  nog	  een	  negatief	  kwaliteitsoordeel	  (zwak	  of	  zeer	  zwak),	  omdat	  te	  
weinig	  aandacht	  werd	  besteed	  aan	  rekenen,	  taal	  en	  lezen.	  SBO-‐scholen	  stonden	  bekend	  als	  scholen	  
met	  een	  gunstig	  pedagogisch	  klimaat,	  waar	  zorgleerlingen	  met	  open	  armen	  werden	  ontvangen.	  	  
De	  kernvraag	  van	  dit	  onderzoek	  is	  of	  kinderen	  ook	  op	  cognitief	  gebied	  profijt	  hebben	  van	  het	  verblijf	  
op	  een	  SBO-‐school?	  Recent	  is	  met	  de	  invoering	  van	  passend	  onderwijs	  een	  zorgplicht	  voor	  liefst	  
15000	  kinderen	  in	  Nederland,	  die	  extra	  ondersteuning	  nodig	  hebben.	  Tot	  nu	  toe	  was	  er	  echter	  geen	  
algemeen	  erkende	  methode	  om	  de	  leerresultaten	  bij	  deze	  kinderen	  te	  meten.	  Ook	  de	  Inspectie	  van	  
het	  Onderwijs	  geeft	  anno	  2015	  geen	  oordeel	  over	  de	  leeropbrengsten.	  	  
	  
In	  dit	  onderzoek	  bij	  liefst	  85	  %	  van	  alle	  SBO-‐scholen	  in	  Noord-‐Brabant	  en	  992	  schoolverlaters	  is	  
allereerst	  een	  methode	  ontwikkeld	  om	  de	  leerresultaten	  op	  een	  faire	  wijze	  te	  meten.	  Op	  de	  tweede	  
plaats	  kunnen	  SBO-‐scholen	  voortaan	  laten	  zien	  dat	  ze	  meerwaarde	  hebben.	  
De	  meeste	  SBO-‐leerlingen	  hebben	  een	  lagere	  intelligentie	  dan	  basisschoolleerlingen.	  Bovendien	  is	  er	  
bij	  hen	  veelal	  sprake	  van	  een	  of	  ander	  gediagnosticeerd	  probleem	  als	  ADHD,	  autisme,	  dyslexie	  e.d.	  
Een	  SBO-‐school	  heeft	  het	  op	  cognitief	  gebied	  ‘goed	  gedaan’,	  als	  voor	  de	  kernvakken	  
Rekenen/wiskunde,	  Spelling,	  Begrijpend	  Lezen	  en	  Technisch	  Lezen	  bij	  een	  schoolverlater	  
-‐	  het	  behaalde	  eindniveau	  (ambitieniveau)	  hoger	  is	  dan	  het	  ontwikkelingsperspectief	  (mits	  de	  lat	  
voldoende	  hoog	  wordt	  gelegd)	  en	  
-‐	  er	  sprake	  is	  van	  toegevoegde	  waarde:	  het	  behaalde	  eindniveau	  is	  niet	  alleen	  absoluut,	  maar	  ook	  
relatief	  hoger	  dan	  het	  aanvangsniveau	  bij	  de	  start	  in	  het	  SBO.	  
Het	  door	  ons	  gehanteerde	  ambitieniveau	  blijkt	  realistisch,	  omdat	  ca.	  50	  %	  van	  de	  SBO-‐scholen	  in	  
staat	  is	  dit	  ambitieniveau	  te	  halen	  bij	  relevante	  vakken	  zoals	  rekenen	  en	  begrijpend	  lezen.	  
	  
Het	  SBO	  bewijst	  zijn	  nut	  
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	  met	  2	  maanden	  voor	  een	  deel	  in.	  Zij	  verlaten	  de	  school	  echter	  gemiddeld	  met	  een	  
eindniveau	  dat	  nog	  steeds	  2	  ½	  maanden	  lager	  is	  dan	  gewenst.	  Het	  SBO	  is	  aantoonbaar	  succesvol,	  
heeft	  toegevoegde	  waarde,	  maar	  blijft	  behoorlijk	  achter	  in	  het	  realiseren	  van	  een	  aanvaardbaar	  
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	  ingelopen	  tot	  nog	  maar	  1	  maand	  achterstand	  aan	  het	  
eind.	  Bij	  Technisch	  Lezen	  starten	  de	  leerlingen	  met	  11	  maanden	  leesachterstand	  (ruim	  een	  
schooljaar).	  Schoolverlaters	  behalen	  voor	  Technisch	  Lezen	  duidelijk	  toegevoegde	  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/	  
ambitieniveau.	  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,	  ook	  al	  is	  die	  niet	  voldoende.	  
Leerlingen	  in	  het	  SBO	  worden	  vaak	  onderschat:	  ‘dit	  kunnen	  onze	  kinderen	  toch	  niet!’.	  Leerkrachten	  
in	  het	  SBO	  hebben	  soms	  van	  oudsher	  de	  neiging	  een	  kind	  te	  veel	  in	  bescherming	  te	  nemen	  en	  leggen	  
de	  lat	  lager	  dan	  nodig	  is	  vanwege	  allerlei	  belemmerende	  omstandigheden.	  
	  
Er	  zijn	  enorme	  verschillen	  tussen	  SBO-‐scholen	  
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	  schoolverlaters	  succesvol)	  zeer	  groot.	  	  
Het	  verschil	  tussen	  de	  beste	  en	  zwakste	  school	  qua	  leerrendement	  is	  1	  ¼	  schooljaar	  (12	  ½	  maanden).	  
Het	  maakt	  dus	  enorm	  veel	  uit	  bij	  welke	  SBO-‐school	  een	  kind	  wordt	  aangemeld.	  
	  
Kenmerken	  van	  SBO-‐scholen	  en	  SBO-‐schoolverlaters	  
Er	  zijn	  grote	  verschillen	  tussen	  de	  SBO-‐scholen	  in	  Noord-‐Brabant	  qua	  schoolgrootte,	  dus	  ook	  in	  het	  
aantal	  schoolverlaters	  per	  jaar.	  SBO-‐scholen	  worden	  voor	  gemiddeld	  tweederde	  door	  jongens	  
bevolkt,	  met	  een	  spreiding	  tussen	  de	  54	  %	  en	  81	  %.	  Gemiddeld	  is	  ruim	  20	  %	  van	  de	  leerlingen	  van	  
allochtone	  herkomst.	  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	  van	  
buitenlandse	  herkomst	  zijn.	  29	  %	  van	  de	  leerlingen	  van	  allochtone	  herkomst	  spreekt	  thuis	  geen	  
Nederlands.	  
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	  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:	  variërend	  van	  1	  leerkracht	  op	  7	  tot	  1	  leerkracht	  op	  14	  
leerlingen.	  Het	  gemiddelde	  intelligentieniveau	  van	  de	  scholen	  is	  83	  met	  een	  spreiding	  tussen	  75	  tot	  
91.	  Ongeveer	  8	  %	  van	  de	  schoolverlaters	  heeft	  een	  totaal	  IQ	  dat	  100	  of	  hoger	  is,	  terwijl	  circa	  25	  %	  
van	  de	  schoolverlaters	  een	  disharmonisch	  intelligentieprofiel	  heeft	  (15	  punten	  of	  meer	  verschil	  
tussen	  het	  verbale	  en	  performale	  IQ).	  Van	  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	  gemiddeld	  ca.	  26	  %).	  	  
	  
Leerlingen	  gaan	  gemiddeld	  ongeveer	  halverwege	  groep	  4	  basisonderwijs	  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	  van	  het	  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.	  
	  
Enkele	  opvallende	  bevindingen:	  

1. Kijken	  we	  naar	  de	  leerresultaten,	  zoals	  ze	  op	  dit	  moment	  in	  het	  SBO	  worden	  gebruikt	  
(feitelijk	  leerrendement),	  dan	  wordt	  het	  verschil	  tussen	  goede	  en	  zwakke	  scholen	  niet	  zoals	  
verwacht	  verklaard	  door	  de	  vakbekwaamheid	  van	  leerkrachten,	  maar	  door	  het	  al	  dan	  niet	  
aanwezig	  zijn	  van	  voldoende	  structuur	  in	  de	  school.	  

2. Kijken	  we	  naar	  de	  nieuwe	  door	  ons	  ontwikkelde	  resultaatindicatoren,	  namelijk	  
‘ambitieniveau’	  en	  ‘toegevoegde	  waarde’,	  dan	  is	  de	  doorslaggevende	  factor	  voor	  het	  
bereiken	  van	  goede	  leerresultaten	  niet	  zoals	  verwacht	  de	  vakbekwaamheid	  van	  leerkrachten,	  
maar	  de	  kwaliteit	  van	  de	  schoolleiding.	  

3. SBO-‐scholen	  beschikken	  in	  het	  algemeen	  over	  een	  goede	  expertise	  op	  het	  gebied	  van	  de	  
leerlingenzorg,	  maar	  in	  de	  vakbekwaamheid	  van	  leraren	  (pedagogisch	  en	  didactisch	  



handelen)	  kan	  het	  nodige	  verbeteren.	  Een	  meerderheid	  van	  de	  leraren	  heeft	  soms	  
ordeproblemen.	  De	  basale	  didactische	  kwaliteiten	  van	  leraren	  (goede	  uitleg)	  worden	  gunstig	  
beoordeeld,	  maar	  in	  de	  complexe	  vaardigheden	  (differentiëren	  van	  de	  leerstof,	  bieden	  van	  
uitdagend	  onderwijs)	  is	  veel	  winst	  te	  behalen.	  

4. Een	  gunstig	  schoolklimaat	  en	  een	  goede	  opvang	  zijn	  maar	  gedeeltelijk	  kenmerkend	  voor	  het	  
SBO.	  

5. De	  vakbekwaamheid	  van	  leraren	  is	  vooral	  van	  betekenis	  voor	  de	  sociaal-‐emotionele	  
competenties	  van	  leerlingen.	  

6. De	  veronderstelling	  dat	  scholen	  met	  met	  hoge	  leeresultaten	  ook	  hoge	  sociaal-‐emotionele	  
competenties	  bij	  leerlingen	  behalen,	  blijkt	  niet	  waar	  te	  zijn.	  

7. Het	  vak	  spelling	  is	  in	  het	  SBO	  een	  verwaarloosd	  leergebied.	  
8. Het	  SBO	  in	  Noord-‐Brabant	  doet	  het	  beter	  dan	  de	  rest	  van	  Nederland.	  
9. Zoals	  gezegd	  worden	  SBO-‐leerlingen	  onderschat;	  in	  het	  bijzonder	  worden	  leerlingen	  van	  

allochtone	  herkomst	  onderschat.	  
10. Allochtone	  leerlingen	  die	  thuis	  geen	  Nederlands	  spreken,	  ervaren	  daarvan	  de	  nadelen	  op	  

school.	  Zij	  behalen	  in	  het	  algemeen	  zwakkere	  leerresultaten.	  
11. Leerlingen	  zijn	  in	  het	  algemeen	  heel	  positief	  over	  de	  school.	  Ook	  leraren	  oordelen	  gunstig	  

over	  de	  school	  als	  organisatie.	  Een	  gunstig	  welbevinden	  heeft	  echter	  geen	  verband	  met	  het	  
behalen	  van	  goede	  leerresultaten.	  

12. De	  schoolcultuur	  –	  de	  wijze	  waarop	  directie,	  leerkrachten	  en	  leerlingen	  met	  elkaar	  omgaan	  –	  
is	  bepalend	  voor	  de	  opvattingen	  van	  leerlingen	  over	  de	  kernwaarden	  in	  een	  rechtstaat.	  

13. Vrouwelijke	  directeuren	  zijn	  doorgaans	  betere	  schoolleiders	  dan	  hun	  mannelijke	  collega’s.	  
14. De	  huidige	  signalering	  van	  risicoscholen	  door	  de	  inspectie	  is	  ontoereikend.	  Zo	  behoren	  

enkele	  van	  de	  door	  de	  inspectie	  gesignaleerde	  risicoscholen	  tot	  de	  beste	  in	  Noord-‐Brabant	  in	  
het	  behalen	  van	  een	  hoog	  ambitieniveau	  en	  in	  het	  realiseren	  van	  toegevoegde	  waarde.	  En	  
dat	  zijn	  naar	  onze	  mening	  de	  resultaatindicatoren	  die	  er	  toe	  doen.	  

15. In	  het	  diagnostiseren	  van	  ADHD,	  autisme,	  dyslexie,	  sociaal-‐emotionele	  problemen	  en	  
leerwegondersteunend	  onderwijs	  (LWOO)	  zijn	  zo’n	  grote	  verschillen	  tussen	  scholen	  
vastgesteld,	  dat	  moet	  worden	  getwijfeld	  aan	  de	  validiteit	  van	  deze	  diagnoses.	  

	  
Drs.	  Joop	  Smits	  
Hazelaarlaan	  10	  
5056XM	  Berkel-‐Enschot	  
joopenels@hetnet.nl	  
06	  53373525	  
Dit	  onderzoek	  is	  verricht	  onder	  auspiciën	  van	  emiritus	  hoogleraar	  professor	  dr.	  Cor	  Aarnoutse	  
van	  de	  Radboud	  Universiteit	  in	  Nijmegen.	  


