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Gemiddeld genomen vinden 112 scholen dat ze 

goed zicht hebben op de ondersteuningsbehoeftes 

en dat zij goede ondersteuning bieden. Slechts 

ongeveer 10% van de scholen stelt dat dit hen niet 

lukt.

Wanneer extra ondersteuning bieden aan 

leerlingen niet lukt, is dat meestal omdat er een 

tekort is aan personeel, of omdat er een gebrek is 

aan expertise.

Het beeld van de  ondersteuning is conform het 

landelijke beeld.

Basisondersteuning

Zorgplicht

De meeste scholen 

realiseren tenminste 

de afgesproken 

basisondersteuning. 

Extra ondersteuning

Instroomleerlingen

Bijna een derde van 

de scholen realiseert 

de afgesproken extra 

ondersteuning.

Ruim 87% van de 

scholen heeft te maken 

met zij-instromers. In 

ruim de helft van de 

gevallen gaat het om 1 

tot 5 leerlingen.

Overplaatsing

Ondersteuningsaanbod

Reden schoolwisseling

Professionalisering en Samenwerking

De overplaatsing tussen 

scholen vindt men 

redelijk tot goed gaan. 

Men is positief over de 

warme overdracht en 

goede samenwerking.

In 12% van de 

gevallen is de reden 

voor wisseling dat er 

onvoldoende 

ondersteuning was 

op de vorige school.

Het professionaliseringsbeleid 

zou gerichter mogen en mag 

meer onder de aandacht 

worden gebracht van

leraren.

Procedure

Basisondersteuning 65%

Extra ondersteuning 30%

Specialisatie 5%

Zorgplicht

Op de scholen wordt 

positief geoordeeld over 

professionaliserings-

mogelijkheden voor 

leraren op het gebied van 

passend onderwijs.

Scholen zijn minder 

tevreden over de duur 

van de procedure en de 

administratieve lasten.

Een grote meerderheid 

van de scholen vindt dat 

zij voldoen aan de 

zorgplicht. Voor s(b)o 

scholen is dit 100%.

Terugplaatsing

20%

Slechts 1/3 van de 

scholen vindt dat er 

actief beleid wordt 

gevoerd op 

terugplaatsing van s(b)o 

naar regulier onderwijs.

Zorgplicht (2)

Samenwerking

Terugplaatsing  (2)

Een op de vijf scholen 

vindt dat andere 

scholen soms niet 

voldoen aan de 

zorgplicht. Voor s(b)o 

is dit 30%.

Scholen zijn niet positief 

en niet negatief over de 

samenwerking met 

jeugdhulp, zorg en 

gemeente.

Meer dan de helft van de 

scholen denkt 

terugplaatsingen vanuit 

het s(b)o op te kunnen 

nemen. 1 op de 5 scholen 

weet dit niet zeker.

Aanwezigheid Zorg

Doorgaande Lijn

Eerstelijnshulp is vaker 

aanwezig en meestal ook 

met een vast 

contactpersoon dan 

tweedelijnshulp. 

Ervaringen Zorg

Bao's zijn vaker tevreden 

over specialistische zorg 

dan lokale zorg. Voor 

S(b)o lijkt het 

tegenovergestelde het 

geval.

Knelpunt

Een knelpunt dat veel 

scholen ervaren is dat er 

veel wisselingen zijn in 

het personeel van 

partners in de 

leerlingenzorg.


