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Inleiding 

In opdracht van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) voerde 
het iRv een onderzoek uit naar de uitstroom van VSO-leerlingen. Aanleiding voor het 
onderzoek is het vermoeden van de NSGK, mede ondersteund door andere partijen in 
het veld zoals de Nederlandse Vereniging voor Autisme, dat leerlingen ongewenst 
thuis komen te zitten1. Daarbij is van een aanzienlijk aantal schoolverlaters niet bekend 
waar ze terechtgekomen zijn nadat ze het VSO verlieten. 
 
Eén van de conclusies van een onderzoek naar thuiszitters bij kinderen in de 
leerplichtige leeftijd met een licht verstandelijke handicap en gedragsproblemen luidt 
dat een overzicht van het aantal thuiszitters ontbreekt (Radema et al., 2003). 
Onderzoek van Sontag et al. (2005) toont aan dat van ongeveer 20% van de oud-
leerlingen van het VSO een half jaar na uitstroom niet bekend is wat hun situatie is. In 
70% van de gevallen wordt als reden genoemd dat de school geen contact meer heeft 
met de oud-leerling. Verder worden ook als redenen genoemd dat de oud-leerling in 
detentie verblijft (vooral cluster 4), dat de leerling de school voortijdig heeft verlaten en 
dat deze is verhuisd (Sontag et al., 2005).2 Dit zelfde onderzoek concludeerde 
eveneens dat VSO scholen de uitstroomgegevens van hun leerlingen niet systematisch 
bijhouden. Momenteel is een aantal VSO scholen met subsidies van het Europees 
Sociaal Fonds (ESF) een dergelijke systematische registratie aan het opzetten. 
 
De Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad (CG-raad) geeft eveneens aan dat niet 
bekend is hoeveel thuiszitters er in de VSO-populatie zijn en hoe de uitstroom van de 
VSO-populatie eruit ziet. Wel is het percentage gediplomeerden bekend dat het VSO in 
2004 verliet. Bijna 16% haalde een diploma. De overige 84% verliet het VSO zonder 
diploma.3 Voor het grootste deel van de leerlingen is het niet weggelegd om een 
diplomagerichte opleiding te volgen. Desondanks lijkt 16% een laag percentage. 
Uit gesprekken met de BOSK4 en de CG-raad2 blijkt tevens dat er twijfels bestaan over 
de kwaliteit van het VSO en dat dit verband zou kunnen houden met het lage aantal 
gediplomeerden. Zo zou het VSO de leerlingen onvoldoende voorbereiden op 
deelname aan de maatschappij op het moment dat de schoolperiode voorbij is. 
Tevens, zo geven zij aan, is het niveau van het onderwijsprogramma laag. Het 
onderzoek van Commissaris Jeugd- en Jongerenbeleid in opdracht van het Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap concludeert eveneens dat de kwaliteit van het 
speciaal onderwijs te wensen overlaat. Dit betreft REC-cluster 4 (Eijck van et al., 
2007).  

 
1 Zie www.autisme-nva.nl;  uit de NVA-ledenenquête blijkt dat teveel kinderen met autisme, in allerlei 
schooltypen thuis zitten of op een niet-passende onderwijsplek; gevonden op d.d. 09-01-2007.  
2 In dit onderzoek was cluster 1 van het VSO niet vertegenwoordigd; tevens waren de aantallen oud-
leerlingen waarover gesproken wordt, laag. 
3 Bevestigd door Mevr. E. Visser van de CG-raad tijdens een telefonisch gesprek d.d. 09-01-2007. 
4 Gesproken met Dhr. B. Beuving d.d. 19-12-2006. 
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Een duidelijk beeld van de uitstroombestemmingen en uitstroomredenen van leerlingen 
geven een indicatie voor de mate waarin het VSO aansluit op de wensen en 
mogelijkheden van de leerlingen. Als deze aansluiting onvoldoende is, zou dit mogelijk 
kunnen liggen aan de kwaliteit van het onderwijs.  
 
De situatie zoals hierboven geschetst doet vermoeden dat het VSO er niet altijd in 
slaagt om leerlingen succesvol te laten uitstromen. Een duidelijk beeld van de 
uitstroom van de eigen populatie leerlingen ontbreekt echter. Scholen weten van een 
aanzienlijk deel van hun leerlingen niet waar ze terecht gekomen zijn en of dit de 
gewenste bestemming was. Leerlingen verdwijnen uit beeld en vaak is onvoldoende 
bekend of de leerling ook daadwerkelijk op de uitstroombestemming blijft. Zodoende 
weet je als school eigenlijk niet goed of het traject dat met de leerling is ingezet, wel de 
beste weg was. Het is dan lastig om te bepalen of een kwaliteitsverbetering gewenst is, 
en zo ja, hoe deze verbetering zo goed mogelijk kan worden vormgegeven.  
 
Dit onderzoek hoopt bij te dragen aan het verkrijgen van een duidelijk beeld van de 
uitstroom van de VSO-populatie. Het biedt de VSO-scholen mogelijk reden om hun 
onderwijsaanbod tegen het licht te houden en aanknopingspunten voor eventuele 
aanpassingen.  
 
In het onderzoek staan de volgende vraagstellingen centraal: 
1. Wat zijn de kenmerken van de groep schoolverlaters zoals geslacht en 

functiebeperking? 
2. Hoeveel van hen hebben een diploma en/of het gevolgde onderwijstype afgerond? 
3. Op welk moment verdwijnen zij uit het VSO? 
4. Waar komen schoolverlaters terecht en wat doen ze nu? 
5. Aan welke vormen van ondersteuning is behoefte en op welke momenten? 
6. Wat zijn aanbevelingen voor ondersteuningsmaatregelen? 
 
In totaal namen negen VSO-scholen aan het onderzoek deel, verdeeld over de vier 
REC-clusters. Dit rapport beschrijft de resultaten van deze negen scholen. Daar waar 
mogelijk is de verdeling in de vier clusters inzichtelijk gemaakt. Daarnaast ontvangt 
iedere school een aparte samenvatting van de eigen bevindingen. 
 
Bij iedere school is het onderzoek op identieke wijze uitgevoerd. Hoofdstuk 1 beschrijft 
de gebruikte onderzoeksmethode. In hoofdstuk 2 staat de respons in het onderzoek 
waarop de resultaten gebaseerd zijn. Vervolgens worden de belangrijkste bevindingen 
rondom de uitstroom in het VSO in hoofdstuk 3 gepresenteerd. Hierin staan de 
antwoorden op de eerste vijf van de zes onderzoeksvragen achtereenvolgens 
beschreven. Voor geïnteresseerden staat de verdere onderbouwing van de resultaten 
in bijlagen toegelicht. Hierin wordt de informatie per cluster en daar waar relevant per 
school gepresenteerd. 
Het rapport sluit in hoofdstuk 4 af met de conclusies en aanbevelingen voor het VSO.  
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1 Methoden 

Het uitgangspunt was om alle vier de REC-clusters te betrekken, namelijk VSO-
scholen voor kinderen met 1) visuele beperkingen, 2) auditieve en/of spraak 
beperkingen, 3) lichamelijke, verstandelijke, meervoudige beperkingen en 4) 
psychische en gedragsmatige beperkingen. Zie bijlage 2 voor een volledig overzicht 
van de vier clusters.  
Voor de werkbaarheid van het onderzoek streefden we naar inclusie van vijf tot tien 
VSO-scholen. Om dit resultaat te behalen zijn 16 willekeurige scholen benaderd, vier 
per cluster.5 Scholen zijn in eerste instantie gebeld, hebben per post of e-mail een 
informatiepakket ontvangen voorzien van een flyer en brief. Vervolgens zijn zij na enige 
tijd teruggebeld met de vraag of zij wel of niet deelnamen aan het onderzoek. 
Bij iedere school is de informatie verzameld op drie manieren: 1) Face tot face 
interview met medewerkers van de school die een rol spelen bij de uitstroom van 
leerlingen; 2) dossieronderzoek van schoolverlaters die de school verlieten in de 
schooljaren 2004-2005 en 2005-2006; en 3) afname van een vragenlijst onder dezelfde 
schoolverlaters als bij 2). Eventuele tegenstrijdige resultaten naar aanleiding van deze 
drie manieren staan in dit rapport gepresenteerd. 
 

1.1 Interview 

Het betrof een semi-gestructureerd interview met medewerkers die te maken hebben 
met de uitstroom van VSO-leerlingen. Dit kunnen docenten zijn, maar ook 
stagebegeleiders, uitstroomcoördinatoren, trajectbegeleiders, procesbegeleiders, 
mentoren en ambulante begeleiders. Het interview verliep volgens een aantal vooraf 
opgestelde open vragen, waarbij er ruimte was voor aanvullingen en voor een 
willekeurige volgorde van de gespreksonderwerpen. Er werd gesproken over 
uitstroombestemmingen, uitstroomredenen, de omvang van ongewenste uitstroom, 
interventies, knelpunten, oplossingsbehoeften en succesfactoren in het kader van 
gewenste uitstroom. Ook werd gevraagd naar achtergrondinformatie omtrent 
onderwijstypen en wijze van diplomering. 
In verband met de gegevensverwerking is het interview opgenomen met toestemming 
van de geïnterviewden. Het verslag van het interview is ter verificatie, correctie en 
aanvulling aan de geïnterviewden voorgelegd. De verslagen vormden input voor dit 
rapport. 
 

1.2 Dossieronderzoek 

De dossiers van schoolverlaters van de schooljaren 2004-2005 en 2005-2006 zijn 
opgenomen in het dossieronderzoek.  

 
5 In cluster 1 betrof het twee grotere instituten met meerdere vestigingen, waarvan er bij elk instituut twee 
vestigingen benaderd zijn. 
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Deze beide schooljaren zijn gekozen om recente gegevens te verkrijgen, en tevens het 
effect van mogelijke toevalligheden die zich in een bepaald schooljaar voordeden 
tegen te gaan.  
Gegevens over functiebeperking, leeftijd, geslacht, uitstroomreden, 
uitstroombestemming en interventies die tijdens de schoolperiode zijn ingezet, zijn 
opgenomen in een digitaal databestand. Met interventies worden alle activiteiten 
bedoeld die zijn ingezet om ervoor te zorgen dat de schoolperiode zo succesvol 
mogelijk zou verlopen. Gedacht kan worden aan gesprekken met ouders, inzet van 
hulpmiddelen, therapie, aanpassing van het lesrooster, individuele begeleiding van de 
leerling, enz. De gegevens zijn anoniem verwerkt.  
 

1.3 Vragenlijst 

De schoolverlaters die in 2004-2005 en 2005-2006 de school verlieten hebben een 
vragenlijst ontvangen. In de lijst is gevraagd naar vergelijkbare onderwerpen als bij het 
dossieronderzoek, namelijk aard van de functiebeperking, leeftijd en geslacht, 
tevredenheid met de school en de ingezette interventies. Ook is gevraagd naar tips en 
aanbevelingen voor de school om zaken beter aan te pakken. Voor de volledige 
vragenlijst zie bijlage 1. Via de vragenlijst is getracht te achterhalen of er interventies 
zijn toegepast die niet in de dossiers zijn opgenomen. Tevens geeft dit het perspectief 
van de leerling weer. Ter verhoging van de respons is na enige tijd een reminder 
gestuurd naar de schoolverlaters.  
De gegevens zijn verwerkt met het statistische programma SPSS. Leerling-gegevens 
uit het dossieronderzoek zijn gekoppeld aan de leerling-gegevens van de vragenlijst 
zodat een volledig beeld gekregen werd per leerling. De verzameling en verwerking 
van de gegevens gebeurde anoniem.  
 

1.4 Kanttekening 

De resultaten uit bovenstaande methoden zijn steeds gebaseerd op de informatie en 
ervaringen van een redelijk klein aantal respondenten, vooral wanneer per school 
gekeken wordt. Dit vraagt om voorzichtigheid bij het interpreteren van de resultaten. 
Desondanks geven de resultaten inzicht in de recente uitstroom van de VSO 
leerlingen, in ervaren knelpunten en in wensen voor de toekomst. Hopelijk biedt het 
aanknopingspunten voor de toekomst. 
 
Na het VSO kunnen leerlingen naar een Regionaal Opleidingscentrum (ROC) gaan, 
voor het volgen van een opleiding op het niveau van de basis beroepsgerichte leerweg 
(bbl). Dit houdt in dat leerlingen 4 dagen per week werken via een leerwerkbedrijf en 1 
dag naar school gaan. Dit is eigenlijk zowel uitstroom naar werk als naar 
vervolgonderwijs. Zowel in het dossieronderzoek als de vragenlijst is het volgen van 
een bbl-opleiding opgevat als uitstroom naar regulier beroepsonderwijs. De gegevens 
maken het niet mogelijk om onderscheid te maken tussen niveau 1, 2, 3 of 4 
opleidingen in het reguliere beroepsonderwijs. 
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2 Respons 

In dit hoofdstuk staat per methode aangegeven hoeveel respondenten participeerden 
in dit VSO-uitstroom onderzoek. Het benaderen van de zestien scholen resulteerde in 
negen deelnemers. Deze waren als volgt over de vier clusters verdeeld6. 
 
Tabel 1: Deelnemende VSO-scholen 
 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4  

School E-1 
T-1 
T-2 
T-3 

D-1 
D-2 
D-3 

V-1 
V-2 

 

Totaal 1 3 3 2 9 

 
Via de codering is de anonimiteit van scholen gewaarborgd. Scholen weten zelf hun 
code.  
 

2.1 Interview 

Bij elk van de negen VSO-scholen is met minimaal twee medewerkers een interview 
gehouden. Soms werd aanvullende informatie gegeven door iemand van de school. In 
totaal sprak de onderzoeker met 23 medewerkers. Er is gesproken met: 
• Afdelingsleiders/ coördinatoren van het VSO 
• Stagebegeleiders 
• Docenten 
• Ambulante begeleiders 
• (Adjunct)directeuren 
• Uitstroomcoördinatoren/transitiecoördinatoren 
• Stage(bureau)coördinatoren  
• Procesbegeleiders/trajectbegeleiders  
 
Sommige medewerkers hadden meerdere taken. 
 

2.2 Dossieronderzoek 

Bij alle negen scholen samen blijken er 519 schoolverlaters te zijn die de school al dan 
niet op een gewenst moment verlieten in de schooljaren 2004-2005 en 2005-2006. Van 
deze 519 dossiers zijn 294 volledig bekeken, zijn 132 deels bekeken en/of werd over 
deze dossiers aanvullende informatie verstrekt door de school, en zijn 92 niet bekeken 
omdat dit niet uitvoerbaar was binnen het onderzoek.  
 
6 De VSO-scholen zijn in dit rapport anoniem weergegeven. E = cluster Eén, T = cluster Twee, D = cluster 
Drie, V = cluster Vier. Zie bijlage 2 voor de clusterindeling. 
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De precieze verdeling per school staat in tabel 2. De meeste resultaten zijn gebaseerd 
op 427 dossiers (294+132). De selectie van dossiers was geheel willekeurig waardoor 
hetgeen in de 92 niet bekeken dossiers staat waarschijnlijk niets toevoegt aan de 
bekeken dossiers.  
 
Tabel 2: Inclusie dossiers van schoolverlaters in 2004-2005 en 2005-2006 

School Volledig bekeken Deels bekeken Niet bekeken Totaal 

C
lu

st
er

 1
 

E-1 19 0 16 35 35 

C
lu

st
er

 2
 

T-1 
T-2 
T-3 

36 
30 
19 

0 
0 
0 

0 
0 

26 

36 
30 
45 

111 

C
lu

st
er

 3
 

D-1 
D-2 
D-3 

49 
37 
21 

0 
104 
28 

51 
0 
0 

100 
141 
49 

290 

C
lu

st
er

 4
 

V-1 
V-2 

40 
43 

0 
0 

0 
0 

40 
43 

83 

Totaal 294 132 93 519 
 
De aantallen in de kolom ‘Totaal’ geven het aantal schoolverlaters van twee 
schooljaren weer. Als gekeken wordt naar het aantal schoolverlaters per school blijkt 
dat cluster 1-, 2- en 4-scholen aanzienlijk kleinere aantallen leerlingen hebben dan 
cluster 3, hoewel bij cluster 3-scholen de leerlingenaantallen nogal uiteenliggen. Bij de 
presentatie van de resultaten dient met de variërende schoolverlateraantallen rekening 
te worden gehouden. 
 

2.3 Vragenlijst 

Van de 519 schoolverlaters van 2004-2005 en 2005-2006 ontvingen 476 
schoolverlaters een vragenlijst. School V-2 kon de vragenlijst helaas niet versturen. 
Uiteindelijk was er een bruikbare respons, dat wil zeggen het aantal ingevulde 
vragenlijsten, van 185 (36%) uitgaande van de 519 schoolverlaters. Verder bleek van 
25 schoolverlaters het adres onbekend en zijn twee schoolverlaters inmiddels 
overleden7 (samen 5%). De overige non-repons was 307 (59%), inclusief de V-2 
schoolverlaters die geen lijst ontvingen. Tabel 3 geeft de respons weer per school en 
cluster. In deze tabel staan geen percentages weergegeven, omdat de aantallen per 
school hiervoor te klein zijn.  

 
7 Deze schoolverlaters hebben geen vragenlijst ontvangen. 
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Tabel 3: Respons vragenlijst 
 School Bruikbare respons Niet-bruikbare 

respons 
Non-respons Totaal 

E-1 14 2 19 35 

C
lu

st
er

 1
 

Totaal 14 2 19 35 

35 

T-1 
T-2 
T-3 

13 
12 
9 

0 
2 
0 

23 
16 
36 

36 
30 
45 

C
lu

st
er

 2
 

Totaal 34 2 75 111 

111 

D-1 
D-2 
D-3 

48 
66 
21 

6 
6 
3 

46 
69 
25 

100 
141 
49 

C
lu

st
er

 3
 

Totaal 135 15 140 209 

290 

V-1 
V-2 

2 
0 

8 
0 

30 
43 

40 
43 

C
lu

st
er

 4
 

Totaal 2 8 73 83 

83 

Totaal 185 27 307 519 
 
Cluster 4 laat een zeer lage respons zien op de vragenlijst. Eén van beide scholen 
voorspelde een lage respons gezien de (gedrags)problematiek van de jongeren in dit 
cluster. De andere cluster 4-school kon de vragenlijsten niet versturen. School V-1 is 
wel in de resultaten en tabellen opgenomen, echter de gegevens over de uitstroom van 
cluster 4 is vrijwel volledig gebaseerd op de interviews en het dossieronderzoek.  
Van de overige drie clusters heeft cluster 1 heeft de minste respondenten, mede 
veroorzaakt doordat slechts één school participeerde. De meeste respondenten komen 
uit cluster 3. Dit zijn tevens de VSO-scholen met de grootste leerlingaantallen. Dit 
tekent mogelijk de resultaten wegens de problematiek die specifiek is voor cluster 3, 
vandaar dat in de bijlagen de resultaten per school en per cluster te bekijken zijn. 
 
Bij bijna de helft van de schoolverlaters werden zowel via het dossieronderzoek als de 
vragenlijst gegevens verzameld. Eenennegentig van de 185 schoolverlaters die de 
vragenlijst invulden zijn volledig in het dossieronderzoek opgenomen. Vierennegentig 
van deze 185 waren niet of niet volledig in het dossieronderzoek opgenomen: van 54 
werd geen dossier en van 40 werd het dossier deels bekeken.  
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3 Belangrijkste bevindingen VSO uitstroom 

Dit hoofdstuk presenteert de belangrijkste inhoudelijke bevindingen van dit onderzoek 
naar de uitstroom van VSO-leerlingen. Achtereenvolgens worden de eerste vijf van de 
zes vraagstellingen van het onderzoek beantwoord. De zesde (aanbevelingen) komt in 
hoofdstuk 4 aan de orde. 
 
1. Wat zijn de kenmerken van de groep schoolverlaters zoals geslacht en 

functiebeperking? 
2. Hoeveel van hen hebben een diploma en/of het gevolgde onderwijstype afgerond? 
3. Op welk moment verdwijnen zij uit het VSO? 
4. Waar komen schoolverlaters terecht en wat doen ze nu? 
5. Aan welke vormen van ondersteuning is behoefte en op welke momenten? 

Dit is onderverdeeld in: 
a. Interventies 
b. Tevredenheid 
c. Knelpunten 
d. Ondersteuningsbehoeften 
e. Succesfactoren 
f. Toekomstwensen 
g. Tips van schoolverlaters 

 

3.1 Kenmerken VSO-schoolverlaters 

Functiebeperkingen in allerlei clusters 
Ondanks de indeling in vier VSO-clusters komen bepaalde functiebeperkingen ook in 
andere clusters voor. Vooral cluster 3-scholen herbergen allerlei leerlingen met 
verschillende functiebeperkingen. Cluster vier herbergt vooral hun ‘eigen’ doelgroep. 
Voor de clusterindeling, zie bijlage 2. 
 
Langdurig psychische zieken grootste doelgroep 
De meest voorkomende functiebeperking over alle clusters heen, is ‘langdurig 
psychische ziekten’ zoals ADHD en het syndroom van Asperger. Dit blijkt uit de 
dossiers. In de vragenlijst is dit de op één na meest genoemde groep 
functiebeperkingen. Echter, ervan uitgaande dat deze groep vooral gesitueerd is in 
cluster 4, en wetende dat vragenlijstgegevens van dit cluster nagenoeg ontbreken, is 
het zeer aannemelijk dat ook in de vragenlijstpopulatie deze groep functiebeperkingen 
het grootste is. De tweede meest voorkomende categorie functiebeperkingen is de 
groep lichamelijke beperkingen. Ook deze komen in meerdere clusters voor. Vooral 
cluster 3-scholen zorgen voor dit grote aandeel van lichamelijke beperkingen. 
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Veel cluster 4- leerlingen op een cluster 3-school 
Bij één van de drie deelnemende cluster 3-scholen is het aantal leerlingen met 
‘langdurig psychische ziekten’ opvallend groot (D-2). Dit strookt met de informatie die 
deze school gaf over hun regionale afspraken met cluster 4-scholen om leerlingen 
onderwijs te bieden in hun meer gestructureerde en kleinschalige onderwijsomgeving.  
 
Minder vaak auditieve en visuele beperkingen 
Overeenkomstig met de schoolgrootte van cluster 1- en 2-scholen komen auditieve en 
visuele beperkingen minder vaak voor in het VSO.  
 
Specialisten in cluster 2 
Wat betreft de cluster 2-scholen lijkt het erop dat zij zich in een bepaalde doelgroep 
specialiseren. Zo heeft één van de drie deelnemende scholen vooral dove leerlingen, 
één vooral slechthorende leerlingen en één vooral leerlingen met spraak/taal 
moeilijkheden. 
 
Meer jongens dan meisjes 
In het VSO is tweederde van de leerlingen jongen. Vooral cluster 3 en 4 herbergen 
meer jongens dan meisjes, zo blijkt uit de dossiers. 
 
Onderwijstype vaak onbekend 
Van een aanzienlijke groep schoolverlaters wordt in de dossiers niet duidelijk welk 
onderwijstype zij volgden, van ongeveer één op drie. De overige schoolverlaters 
volgden vooral praktijkgericht onderwijs. De onderbouw van de HAVO wordt het minst 
gevolgd. Als we kijken naar de schoolverlaters die VMBO volgden, dan volgden zij 
meestal de basis beroepsgerichte leerweg (bbl). De vragenlijst bood onvoldoende 
informatie over gevolgde onderwijstypen, omdat daar niet expliciet naar gevraagd 
werd. Soms kon dit worden afgeleid uit het type diploma dat leerlingen haalden. 
 
In de toekomst vaker HAVO 
Scholen in het VSO bieden combinaties van onderwijstypen, vooral VMBO en 
praktijkgericht onderwijs. Een enkele keer wordt HAVO geboden, meestal alleen de 
onderbouw. VWO maakt geen onderdeel van het VSO-onderwijsaanbod uit. In de 
toekomst gaat een tweetal scholen HAVO onderwijs bieden. 
 
Zie bijlage 2 voor meer cluster- en schoolspecifieke informatie. 
 

3.2 Afronden VSO en percentage gediplomeerden 

Bijna een kwart verlaat het VSO met niets 
Als VSO-scholen VMBO en de bovenbouw van de HAVO bieden, dan zijn deze 
richtingen vrijwel altijd diplomagericht. Bij één op de drie schoolverlaters blijkt uit het 
dossier niet waarmee zij het VSO hebben afgesloten. Uit de dossiers blijkt wel dat 
behoorlijk wat schoolverlaters de school met niets verlaten, geen diploma, geen 
getuigschrift of certificaat (102 van 426 = 24%). 
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Bijna 60% slagingspercentage diplomagerichte onderwijstypen 
Op basis van de dossiers blijkt dat over alle vier de clusters sprake is van een 
percentage gediplomeerden van 21% (91 van de 426). Dit is iets hoger dan de 16% die 
in de inleiding genoemd werd. Per cluster blijkt dat 16% van alle cluster 1-leerlingen 
een diploma haalt, 26% van cluster 2-leerlingen, 17% van cluster 3-leerlingen en 0% 
van cluster 4-leerlingen. De verschillen per school zijn groot, variërend van 0% tot 
42%. Kijken we alleen naar de leerlingen die een diplomagerichte opleiding volgden8, 
dan haalt 59% het diploma (91 van de 154). Dit is aanzienlijk minder dan de 80-100% 
die scholen noemden in de interviews. Voor cluster 1 geldt een gemiddeld 
slagingspercentage van 33%, in cluster 2 van 47%, in cluster 3 van 41% en in cluster 4 
0%. Ook hier zijn de verschillen per school groot, variërend van 0% tot 91%. 
Mogelijk liggen bovenstaande percentages in werkelijkheid hoger of lager, aangezien 
niet in elk dossier bekend is of de schoolverlaters een diploma haalde. Vooral voor T-3, 
D-1 en V-1 geldt dit. 
 
Percentages op basis van vragenlijst niet legitiem 
Van de meeste schoolverlaters die de vragenlijst invulden is onbekend waarmee zij het 
VSO afsloten. Ven hen waar het wel bekend is, haalden de meeste een VMBO-
diploma. Welk type VMBO diploma is veelal onbekend. Ook haalde een klein aantal 
leerlingen een HAVO diploma. Wanneer percentages berekend zouden worden van 
het aantal gediplomeerden op basis van de vragenlijst, zou dit tot aanzienlijk hogere 
percentages leiden dan de dossiers laten zien. Dit is echter niet representatief en niet 
legitiem, wegens de kleine aantallen schoolverlaters. De vragenlijstgegevens laten zien 
dat relatief gezien leerlingen uit cluster 2 en 3 het meest een diploma halen. 
 
Zie bijlage 3 voor meer cluster- en schoolspecifieke informatie. 
 

3.3 Moment dat de jongeren het  VSO verlaten 

Weinigen verlaten het VSO voortijdig 
De meeste scholen geven aan dat slechts een minimaal aantal van hun leerlingen 
voortijdig met het VSO stopt. Cluster vier is hierop een uitzondering. Eén van beide 
scholen geeft aan dat 50% voortijdig en daarmee niet succesvol uitstroomt. Daar waar 
bekend in de dossiers, blijken de meeste schoolverlaters op een gewenst moment de 
school te hebben verlaten. Ook de vragenlijsten tonen aan dat de meerderheid de 
school afmaakte.  
 
Voortijdige uitval mogelijk groter dan gedacht 
Kanttekening is dat bij tweederde van de dossiers niet kan worden opgemaakt of 
leerlingen de school al dan niet voortijdig verlieten. Bij deze grote groep kunnen meer 
voortijdige schoolverlaters zitten. De vragenlijstgegevens wijzen in deze richting. Ze 
tonen aan dat bij iedere school het aantal schoolverlaters dat de school niet afmaakte 
groter is dan het aantal voortijdige schoolverlaters uit de dossiers.  

 
8 Het gaat hier om richtingen waarbij de leerling het onderwijs op het VSO afsloot met een VMBO (bbl, kbl, 
tl) of HAVO diploma. 
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Voortijdig verlaten om positieve reden 
De schoolverlaters die het VSO verlieten, deden dit voornamelijk om positieve 
redenen, met name omdat zij het gewenste niveau voor uitstroom hadden bereikt. 
Wanneer schoolverlaters om negatieve redenen van school gingen, was dit meestal 
omdat de school de problematiek niet aankon of omdat de leerling zelf niet meer wilde. 
 
Zie bijlage 4 voor meer cluster- en schoolspecifieke informatie. 
 

3.4 Uitstroombestemmingen na verlaten en op dit moment 

Bestemming hangt samen met onderwijstype 
De praktijkgerichte onderwijstypen leiden vooral op tot uitstroom naar een beschermde 
werkplek en dagbesteding. De theoretische, diplomagerichte onderwijstypen 
voornamelijk tot uitstroom naar regulier of speciaal vervolgonderwijs. Met de komst van 
de MBO bbl opleidingen waar men 4 dagen werkt en één dag naar school gaat, gaan 
steeds meer leerlingen vanuit het praktijkgerichte onderwijs naar vervolgonderwijs. 
Schoolverlaters stromen ook wel uit naar internaatplaatsing, detentie, opname in een 
instelling of ziekenhuis of komen thuis te zitten. De scholen spreken over zeer kleine 
aantallen thuiszitters. 
 
Vooral uitstroom naar regulier MBO 
In bijna één op de drie dossiers staat geen uitstroombestemming vermeld. Daar waar 
bekend, gingen de meeste schoolverlaters naar regulier MBO. Drie op vijf 
schoolverlaters gingen naar onderwijs en/of werk. Heel weinig van hen gingen naar 
HBO/WO.  
 
Uitstromers naar soort werk niet eenduidig 
Kijken we alleen naar de schoolverlaters die naar werk uitstroomden, dan was dit 
vooral de sociale werkvoorziening volgens de dossiers en was dit vooral regulier werk 
volgens de vragenlijst.  Het is mogelijk dat een aantal schoolverlaters het werken bij de 
sociale werkvoorziening aangeduid heeft als regulier werk. 
 
AWBZ dagbesteding  na onderwijs of werk 
Van de schoolverlaters die naar de overige bestemmingen gingen dan onderwijs en/of 
werk, stroomden de meeste uit naar AWBZ dagbesteding.  
 
Aantal thuiszitters klein 
De dossiers en vragenlijst bevestigen beiden dat het aantal thuiszitters klein is, 2% 
respectievelijk 7%. Zij komen vooral uit cluster 3 en 4. 
 
Meeste schoolverlaters blijven nog steeds op hun oorspronkelijke bestemming 
Dit VSO-uitstroom onderzoek geeft inzicht in de uitstroombestemming van 
schoolverlaters, meteen na het verlaten van het VSO maar ook enige tijd daarna en is 
daarmee een aanvulling op het onderzoek van Sontag et al. (2005) waarin gesteld 
wordt dat van 20% een half jaar na uitstroom niet bekend is wat hun situatie is. Uit de 
vragenlijstresultaten blijkt namelijk dat de meeste schoolverlaters nog steeds op hun 



 

Uitstroom van leerlingen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) - iRv   13

oorspronkelijke uitstroombestemming verblijven (vier op vijf). Wij vroegen hen dit 
tussen driekwart jaar en twee jaar na het verlaten van het VSO.  
 
Wisselaars vooral uit cluster 3 
Overstappers zijn in de minderheid en bevinden zich vooral in de groep die binnen een 
half jaar wegging bij hun initiële bestemming. Vooral leerlingen uit cluster 3 wisselen 
van bestemming. 
 
Wisselaars wisselen meestal positief 
Het betrof vooral positieve veranderingen. Werk is de meest voorkomende nieuwe 
bestemming, en dan vooral betaald werk. Slechts een enkeling verandert nadelig van 
bestemming waaronder thuis komen te zitten. 
 
Toch wensen om te veranderen van bestemming 
Niet iedere schoolverlater is blij met zijn huidige, al dan niet veranderde bestemming. 
Eén op de vijf wenst een andere bestemming en is niet tevreden over de huidige 
bestemming. In cluster 3 zijn schoolverlaters het minst tevreden. Zij willen vooral een 
betaalde baan. Ook willen schoolverlaters wel naar vervolgonderwijs in MBO, HBO of 
WO.   
 
Wisselaars minder tevreden dan zij die nog op hun uitstroombestemming verblijven 
Als we kijken naar de tevredenheid van schoolverlaters die niet en die wel van 
bestemming wisselden, dan zijn de ‘niet-wisselaars’ iets meer tevreden, ondanks dat 
wisselingen over het algemeen positief waren. Van de ‘niet-wisselaars’ zijn vijf op de 
zes tevreden tegenover vier op de zes van de ‘wisselaars’. Van hen die gingen werken, 
zijn vooral degenen die vrijwilligerswerk gingen doen niet tevreden. Zij die naar 
dagbesteding gingen, zijn over het algemeen eveneens niet tevreden. 
 
Zie bijlage 5 voor meer cluster- en schoolspecifieke informatie. 
 

3.5 Ondersteuningsbehoeften en moment van ondersteuning 

Interventies van VSO-scholen 
 
VSO-scholen passen diverse interventies toe 
Alle negen deelnemende VSO-scholen passen interventies toe om ervoor te zorgen 
dat leerlingen zo succesvol mogelijk hun onderwijscarrière doorlopen en zo succesvol 
mogelijk uitstromen. Door hen allemaal worden ingezet:  
• individuele begeleiding  
• stage, al dan niet met een stagebegeleider die meegaat naar een 

kennismakingsgesprek  
• leerlingbesprekingen met een team van deskundigen  
• individuele handelingsplannen 
• (verplicht) ambulante begeleiding wanneer leerlingen naar vervolgonderwijs gaan 
• Samenwerking met deskundigen op het terrein van arbeid via reïntegratiebureaus 

en – bedrijven en jobcoaches voor de toeleiding naar werk 
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Daarnaast hebben scholen een aantal specifieke interventies. Door de interventies 
binnen het eigen cluster, maar ook van de andere clusters te bekijken, kunnen scholen 
aanvullende ideeën opdoen. In bijlage 6 staan ze allen per cluster toegelicht. 
 
Geen structureel contact met schoolverlaters 
Geen enkele VSO-school legt de nadruk op nazorg, omdat dit niet tot het primaire 
proces behoort. De meeste scholen nemen geen structureel contact op met 
schoolverlaters om het vragen hoe het hen vergaat en of ze nog naar tevredenheid op 
hun oorspronkelijke uitstroombestemming verblijven.  
 
Interventies volgens dossiers 
 
Individuele begeleiding meest ingezet 
Uit de dossiers blijkt dat individuele begeleiding van leerlingen de meest ingezette 
interventie is, bij bijna drie op de vier. Bij zeven op de tien wordt de deskundigheid van 
een specialist of therapeut ingezet. Bij ongeveer één op zes wordt regelmatig met 
ouders gesproken.  
 
Slechts bij een kwart stage 
Verder blijkt bij één op vier dat stage is ingezet. Dit lijkt weinig gezien de door de 
scholen aangegeven nadruk die gelegd wordt op stage.  
 
Nog een aantal andere interventies 
Bij één op vijf worden hulpmiddelen of aanpassingen aangeschaft of gerealiseerd. 
Aangepast vervoer wordt het meest genoemd. Overige interventies zoals 
huiswerkbegeleiding, aanpassing van het lesrooster of lesstof, speciale stageafspraken 
en hulp bij eten of drinken en toiletgang worden weinig genoemd. 
 
Mogelijk deden scholen meer dan in de dossiers aangegeven 
Er zijn scholen die niet alles documenteren in de dossiers. Dit zou kunnen betekenen 
dat leerlingen meer interventies ontvingen dan uit de dossiers blijkt, dus dat de school 
meer deed dan aangegeven in de dossiers. Overigens is een bepaalde interventie niet 
voor iedereen relevant. Leerlingen van cluster 1, 2 en 4 hebben bijvoorbeeld 
doorgaans geen ondersteuning nodig bij eten en drinken of naar het toilet gaan. 
 
Zie bijlage 7 voor meer school- en clusterspecifieke informatie. 
 
Interventies volgens schoolverlaters 
 
Individuele begeleiding meest ingezet 
De schoolverlaters die de vragenlijst invulden geven ook aan dat individuele 
begeleiding de meest ontvangen interventie is. Bijna de helft van de schoolverlaters die 
uitstroomden naar werk en/of onderwijs gaven aan dat zij individueel werden begeleid, 
dat docenten de lesstof en de opdrachten aanpasten en dat er vervoer van en naar 
school was geregeld. Meer dan de helft van de overige schoolverlaters noemden 
aanpassing van de lesstof en de opdrachten en aanpassing van het lesrooster. 
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Huiswerkbegeleiding wordt het minst ingezet, zowel bij hen die naar werk/onderwijs 
uitstroomden als bij hen die naar overige bestemmingen gingen. Relatief meer 
schoolverlaters in de groep die naar overige bestemmingen gingen, kregen hulp bij 
eten en drinken en naar het toilet gaan. Het lijkt erop dat deze groep zwaardere 
beperkingen heeft, waardoor werk en/of onderwijs geen voor de hand liggende 
uitstroombestemming was.  
 
Minder dan een kwart ontving stagebegeleiding 
Ongeveer één op de vijf schoolverlaters noemde dat zij stagebegeleiding kregen. 
 
Zie bijlage 8 voor meer school- en clusterspecifieke informatie. 
 
Tevredenheid over VSO 
 
Meeste schoolverlaters tevreden 
De meeste schoolverlaters zijn tevreden of zeer tevreden over wat de school voor hen 
deed. Ongeveer één op zes schoolverlaters heeft een neutrale mening, ook één op zes 
is ontevreden of zeer ontevreden. Hierbij zijn de schoolverlaters die naar overige 
bestemmingen gingen iets minder negatief (relatief scoorden zij meer ‘neutraal’) dan zij 
die naar werk en/of onderwijs gingen. Bij deze eerste groep zaten overigens vrijwel 
alleen maar schoolverlaters van cluster 3. Zie tabel 20 in bijlage 9. Iets meer dan de 
helft van de schoolverlaters vindt dat de school goed omging met hun beperkingen. 
Ongeveer één op zeven vond dat de school slecht of heel slecht met hun beperkingen 
omging. Zie tabel 21 in bijlage 9. 
 
Knelpunten  
 
Scholen ondervinden knelpunten 
Alle negen VSO-scholen geven een aantal knelpunten aan die het bieden van een 
passend onderwijsaanbod bemoeilijken. Sommige van deze knelpunten liggen binnen 
de eigen scholen. Anderen vinden hun oorzaak buiten het VSO. Veel van deze 
knelpunten komen in alle vier de clusters voor. 
 
De knelpunten die in (vrijwel) ieder cluster voorkomen gaan over: 
• Het VSO dat valt onder de Wet op het Primair onderwijs; Hierdoor zijn er onder 

meer beperkte faciliteiten en financiële middelen met consequenties voor de 
inrichting van vaklokalen, de aanschaf van hulpmiddelen en actueel lesmateriaal; 

• Het geringe aanbod van geschikte stageplaatsen en arbeidsplaatsen; 
• Stageadressen en werkgevers en hun omgang met jongeren met beperkingen; 
• Het eigen VSO onderwijsaanbod dat niet altijd op maat is of op maat gemaakt kan 

worden. 
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Andere knelpunten die zijn genoemd gaan over: 
• De (te) grote overstap van het VSO naar regulier MBO en daarbij de overdracht 

van leerlingen via een ambulante begeleider; 
• Individuele begeleiding wanneer leerlingen ook vakken volgen op een reguliere 

VMBO; 
• Verschillende financieringsstromen en de ontstane rigiditeit en het gegeven dat 

geld niet altijd ten goede van de leerling wordt besteed; 
• Wachtlijsten in de sociale werkvoorziening; 
• Het belang dat onze samenleving hecht aan diplomering; 
• Samenwerking met anderen zoals REA-college en externe deskundigen die 

wegens bezuinigingen moeizamer verloopt; 
• Behoud van voldoende deskundig en bevoegd personeel in het VSO in verband 

met de vergrijzing; 
• Afbakening in taken tussen school en hulpverlenerinstanties die niet altijd helder is; 
• Het ontbreken van criteria voor uitstroom waar leerlingen aan moeten voldoen. 
 
School past onderwijs onvoldoende aan op de individuele leerling 
In de vragenlijst gaven 27 schoolverlaters aan dat zij knelpunten ervoeren. De meeste 
van hen gaven meerdere knelpunten aan. Het meest genoemd werd dat de school wel 
luisterde naar wensen en behoeften van de leerling, maar dat ze vervolgens 
onvoldoende het onderwijs daarop aanpaste. Daarnaast wordt ook vaker genoemd dat 
de school niet luisterde en dat schoolverlaters te weinig begeleiding ontvingen van hun 
mentor/ begeleider. 
 
Zie bijlage 10 voor meer school- en clusterspecifieke informatie. 
 
Ondersteuningbehoeften 
 
Meer ondersteuning was gewenst 
Ondanks dat schoolverlaters weinig knelpunten aangeven, laat hun behoefte aan meer 
ondersteuning zien dat hun verblijf op het VSO beter had kunnen zijn. Schoolverlaters 
geven vooral aan dat zij van school in het algemeen, van docenten en van de mentor 
meer ondersteuning hadden gewenst. Meer dan de helft van de schoolverlaters die dit 
aangaven, komen uit cluster 3. Zij wensten deze ondersteuning het meest bij het 
stoppen met school, en daarmee bij de uitstroom naar een vervolgbestemming. 
 
Zie bijlage 11 voor meer school- en clusterspecifieke informatie. 
 
Succesfactoren 
 
Scholen noemen diverse factoren die bijdragen aan succesvolle onderwijsperiode 
De negen VSO-scholen gaven aan wat volgens hen zaken zijn die er in het bijzonder 
aan bijdragen dat leerlingen zo succesvol mogelijk onderwijs kunnen volgen en kunnen 
uitstromen. Een aantal van deze succesfactoren werden in meerdere clusters 
genoemd. Andere werden in een bepaald cluster genoemd en zijn mogelijk ook zinvol 
in de andere clusters. De succesfactoren komen deels overeen met de tips die 
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schoolverlaters gaven (zie later), en dan vooral als het gaat om de individuele 
begeleiding, het contact en de samenwerking met ouders en met externe deskundigen, 
het bieden van een passend onderwijsaanbod, het investeren in deskundig personeel 
en het bieden van nazorg wanneer leerlingen van school zijn gegaan. 
 
Ook komen ze deels overeen met genoemde toekomstwensen (zie later). De 
succesfactoren worden namelijk niet automatisch nu al overal (voldoende) toegepast.  
Welke succesfactoren al dan niet nu al worden toegepast, hangt af van de betreffende 
school.  
Onderstaande opsomming maakt onderscheid in succesfactoren gericht op de VSO-
scholen zelf en in factoren gericht op samenwerking van het VSO met andere partijen. 
 
Succesfactoren gericht op VSO-scholen 
 
Ouders 
• Zorgen voor inbreng van leerlingen en ouders; 
• Veelvuldig en direct contact met ouders en hulpverlening; 
• Open, eerlijk en direct zijn richting leerlingen en ouders. 
 
Werkwijze 
• Toepassen individuele aanpak; 
• Bevorderen dat leerlingen een realistisch zelfbeeld hebben; 
• Sterk inzetten op sociaal-emotionele ontwikkeling; 
• Sterk inzetten het zelfstandig maken van leerlingen zodat zij zich na het VSO 

kunnen redden in de maatschappij bijvoorbeeld via trainingen; 
• Afspraken schriftelijk vastleggen, zowel omtrent het onderwijs als de stages; 
• Creëren van succesmomenten voor leerlingen. Dit motiveert;  
• Flexibel zijn; 
• Uniformering van de werkstructuur en werkwijze van personeel. 
 
Stage 
• Inzet van meerdere stages; 
• Zelf creëren van interne en externe stageplaatsen. 
 
Uitstroom 
• Goede voorbereiding op het traject na het VSO, door onder meer 

voorlichtingsavonden, gesprekken en proefperioden, assessment; 
• Nazorg bieden aan schoolverlaters via telefonisch contact of huisbezoek en in kaart 

brengen of zij nog op hun uitstroombestemming verblijven en hoe tevreden ze zijn. 
 
Interne organisatie en onderwijsaanbod 
• Voldoende deskundig personeel en investeren in hun deskundigheidsbevordering; 
• In ontwikkeling blijvende onderwijsprogramma’s en met veranderingen meegaan en 

afstemmen op de behoeften van leerlingen; 
• Sterk ontwikkeld aanbod in computerwerkzaamheden; 
• Kleinschaligheid van de school; 
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• Tussenklassen voor leerlingen die een aangepast niveau nodig hebben; 
• Sterke ambitie en eigen wil van de VSO-school, goed team. 
 
Succesfactoren gericht op samenwerking VSO en anderen  
 
• Goede samenwerking met regulier voortgezet onderwijs en middelbaar 

beroepsonderwijs; 
• Gat verkleinen tussen VSO en uitstroombestemming door tijdelijke opvang van 

leerlingen, of door het creëren van tussenvormen; 
• Inzet van VSO docenten wanneer leerlingen vakken volgen op regulier VMBO; 
• Duidelijke en volledige overdracht van leerlingen naar de uitstroombestemming; 
• Aanbieden van geschikte stage- en werkplekken; 
• Goede financiering; 
• Werken aan gezamenlijke doelen door onderwijs- en zorgdeskundigen; 
• Samenwerking met sociale werkvoorziening zodat leerlingen tijdens het wachten 

op een indicatie kunnen blijven. 
 
Toekomstwensen VSO-scholen 
 
De VSO-scholen willen een aantal zaken anders zien in de toekomst. 
Toekomstwensen houden verband met de succesfactoren. Ze kunnen overeenkomen. 
Dit gebeurt zoals eerder aangegeven, wanneer een succesfactor nog niet of 
onvoldoende gerealiseerd is op een school. Wensen richten zich op de eigen school of 
op een breder kader waar beleidsmakers een rol in spelen. Hieronder staan alle 
toekomstwensen kort genoemd. 
 
VSO wensen 
 
Werkwijze 
• Meer de zelfstandigheid van leerlingen bevorderen; 
• Nog meer aandacht besteden aan onderwijs op maat; 
• Continu aandacht besteden aan het bieden van succesmomenten. 
 
Stage 
• Eigen vervoer voor groepsstages; 
• Regelen van meer stagemogelijkheden in het onderwijsprogramma, ook voor 

VMBO-leerlingen; 
• Creëren van interne stageplaatsen. 
 
Uitstroom 
• Evalueren hoe schoolverlaters het VSO ervaren hebben en waar ze terecht zijn 

gekomen zodat je eigen aanbod en activiteiten afgestemd kunnen worden; 
• Beter toewerken naar competenties die leerlingen nodig hebben voor hun 

toekomstige traject; 
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• Structureel schoolverlaters benaderen en in kaart brengen of zij nog op hun 
uitstroombestemming verblijven en hoe tevreden ze zijn. Dit geeft informatie over 
de kwaliteit van je eigen onderwijs- en begeleidingsaanbod.  

• Meer opvang van leerlingen die uitstromen naar dagbesteding. Voor hen moet de 
uitstroom geleidelijker worden. 

 
Interne organisatie en onderwijsaanbod 
• Meer en beter onderwijs op maat met een balans tussen praktijk en theorie. 
• Andere VMBO-richtingen bieden. 
• Marktgericht zijn, inspringen op ontwikkelingen en je onderwijs hierop aanpassen; 
• Meer tijd en gedegen en actueel lesmateriaal;  
• Diploma’s en certificaten bieden. 
 
VSO overstijgende wensen 
 
Aansluiting werk, stage en vervolgonderwijs 
• Betere aansluitend aanbod van werk; 
• Bewustwording in de maatschappij en bij werkgevers en stageplaatsen omtrent 

jongeren met beperkingen en hun mogelijkheden; 
• Beperking van het aantal wisselingen, zodat er één vast aanspreekpunt is bij een 

stageadres; 
• Meer samenwerking met reïntegratiebedrijven, job finders en jobcoaches om 

stageplaatsen en arbeidsplaatsen te vinden;  
• Betere samenwerking en interactie met regulier onderwijs, zodat leerlingen hier 

tijdig mee in aanraking komen; 
• Ervaringen inkopen over de inhoud van opleidingen bij het MBO als je deze op het 

VSO wil gaan bieden; 
• Tussenvormen ontwikkelingen en aanbieden om de overgang van VSO naar MBO 

kleiner te maken. 
 
Financiële middelen 
• Meer financiële middelen en flexibiliteit in financiële regelingen. 
 
Wet- en regelgeving 
• VSO laten vallen onder de Wet op het Voortgezet Onderwijs; 
• Tegengaan van ‘uitkleding’ van het (reguliere) onderwijs waar steeds meer beroep 

gedaan wordt op de eigen discipline van jongeren en zelfstandig werken; 
• Leerlingen indien nodig en gewenst langer op school houden; 
• Eén loket voor ouders zodat zij alle zaken die ze moeten regelen rondom 

vergoedingen, voorzieningen, indicatiestellingen, subsidies e.d. op één plek kunnen 
regelen. 

Zie bijlage 12 voor een volledig en clusterspecifiek overzicht van de toekomstwensen. 
In het volgende hoofdstuk zijn de belangrijkste toekomstwensen vertaald naar 
aanbevelingen. 
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Tips van schoolverlaters 
 
Tips richten zich onder meer op ondersteuning, onderwijsaanbod en uitstroom 
Schoolverlaters gaven behoorlijk wat tips over hoe het VSO verbeterd kan worden op 
basis van hun eigen ervaringen. Ze komen deels overeen met wat de scholen als 
succesfactoren benoemden.  
 
De tips van de schoolverlaters gaan over: 
• Mentor/ individuele begeleiding; 
• Ouders en afspraken; 
• Inzet van externe deskundigheid; 
• Ondersteuning die de school hen bood; 
• Klassenindeling; 
• Onderwijsaanbod; 
• Leerkrachten; 
• Stage; 
• Uitstroom(voorbereiding) en uitstroombestemming; 
 
Zie bijlage 13 voor een totaaloverzicht. 
 
Tientallen schoolverlaters heel tevreden 
Er waren ook schoolverlaters die zo tevreden waren dat ze niets op of aan te merken 
hadden. Dit zou VSO-scholen het vertrouwen kunnen geven dat zij, ondanks 
verbeterpunten en wensen, op een goede manier werken. De betreffende citaten staan 
in bijlage 13. 
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4 Conclusie en aanbevelingen 

Dit rapport sluit af met een conclusie (4.1), kanttekeningen bij dit onderzoek (4.2) en 
aanbevelingen voor de toekomst (4.3). 
 

4.1 Conclusie 

De hoofdvraagstelling en aanleiding van dit onderzoek was het vermoeden dat een 
aanzienlijke groep VSO-schoolverlaters ongewenst thuis kwam te zitten en dat van een 
behoorlijk aantal niet bekend is waar zij terecht komt. 
Dit onderzoek geeft aan dat van ongewenst thuis zitten nauwelijks sprake is en geeft 
tevens aan dat het merendeel van de VSO-schoolverlaters nog steeds op de 
uitstroombestemming verblijft waar zij meteen na het VSO naar toe ging. Welke 
bestemmingen dit zijn, wordt in dit rapport duidelijk gemaakt. Niet alle zaken rondom 
de uitstroom verlopen naar wens, ondanks deze positieve constateringen. 
 
De volgende zaken zijn het meest opvallend: 
 
Diploma 
• Bijna een kwart van de schoolverlaters verlaat het VSO met niets, zonder diploma 

of certificaat. 
• Bijna 60% van de leerlingen die een diplomagericht onderwijstype volgde slaagt en 

sluit af met een diploma. Dit is 21% van de totale VSO-populatie. 
 
Ongewenste voortijdige uitval 
• Er is weinig ongewenste voortijdige uitval. Als dit gebeurt is dat meestal om 

positieve redenen. Kanttekening is dat dit van slechts eenderde bekend is. Het is 
aannemelijk dat het aandeel ongewenste voortijdige uitval groter is. 

• Cluster 4 scoort het slechtst als het gaat om voortijdige uitval, slagingspercentage 
en de redenen om voortijdige van school te gaan. Dit is inherent aan de doelgroep 
waar conflicten wegens gedragsproblematiek vaker voorkomen dan in andere 
clusters. 

 
Interventies en tevredenheid over de school 
• De meeste schoolverlaters zijn tevreden over wat de VSO-school voor hen deed. 
• Individuele begeleiding is de meest ingezette interventie op het VSO. Dit is tevens 

een succesfactor. 
• De scholen passen het onderwijsaanbod en de begeleiding echter onvoldoende 

aan op de individuele leerlingen. 
• Schoolverlaters wensen meer ondersteuning van docenten en de mentor en vooral 

bij het stoppen met school. 
• Ondanks de sterke inzet van stage door de VSO-scholen, wordt dit slechts bij één 

op de vier en één op vijf leerlingen ingezet, zo blijkt uit de dossiers respectievelijk 
de vragenlijst.  
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Tevredenheid over uitstroombestemming 
• Een vijfde van de schoolverlaters zou liever iets anders doen dan ze nu doen, 

ondanks dat ze intussen niet gewisseld zijn van uitstroombestemming. 
• Schoolverlaters die naar dagbesteding zijn gegaan, zijn het minst tevreden over 

hun bestemming. 
• Vooral schoolverlaters van cluster drie gingen naar overige bestemmingen zoals 

dagbesteding, opname, en thuiszitten. 
• Deze leerlingen wisselen ten opzichte van de leerlingen die naar werk en/ of 

vervolgonderwijs vaker van bestemming en ervaren meer knelpunten. Over wat de 
school voor hen deed zijn ze iets meer tevreden dan de andere schoolverlaters. 
 

In de dossiers wordt een aantal zaken niet of niet goed of duidelijk gedocumenteerd. 
Hierdoor is een aantal uitstroomgegevens niet te vinden in deze dossiers. Dit komt 
overeen met de uitkomsten van het onderzoek van Sontag et al. (2005) zoals genoemd 
in de inleiding. Een enkele school houdt een aantal zaken zoals uitstroombestemming 
en het al dan niet behalen van een diploma of getuigschrift op een andere wijze bij, 
buiten de dossiers. Bij de meeste scholen echter, is de documentatie en registratie niet 
volledig. 
 
De volgende zaken vielen bij één of meerdere scholen op, soms bij alle dossiers, soms 
bij een deel van de dossiers. Het geldt nadrukkelijk niet voor iedere school: 
• Weinig uniformiteit in de dossiers; de inhoud lijkt afhankelijk van de docent/ mentor; 
• Slecht/ wisselend geordende dossiers; 
• Gevolgde onderwijstype ontbreekt; 
• Uitstroomreden, - bestemming, en - datum ontbreekt; 
• Uitstroommoment ontbreekt, of dit al dan niet op een gewenst moment is; 
• Informatie over behalen van diploma, certificaat of getuigschrift ontbreekt; 
• Verslagen, stageovereenkomsten, gemaakte stageafspraken e.d. ontbreken zodat 

niet duidelijk is of stage onderdeel uitmaakte van het programma; 
• Geen informatie over contact met ouders, bijvoorbeeld via verslagen van 

gesprekken of brieven. 
 

4.2 Kanttekeningen bij het onderzoek 

Doordat sommige resultaten op kleine aantallen zijn gebaseerd en doordat in de 
dossiers niet over alle zaken informatie wordt geregistreerd, kunnen niet overal harde 
uitspraken gedaan worden. Desondanks biedt het onderzoek een beeld van de 
uitstroom en bieden de uitspraken rondom toekomstwensen richting voor 
aanbevelingen. 
 
Een aantal tekortkomingen van het onderzoek betreft het ontbreken van een tweede 
en/of derde cluster 1-school en de non-respons op de vragenlijst van cluster 4. 
Daarnaast waren de aantallen schoolverlaters in cluster 1 en 2 een stuk lager dan bij 3 
en in mindere mate bij cluster 4.  
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Dit komt overeen met de schoolgrootte van deze VSO-scholen. Dit betekent wel dat de 
resultaten voor het grootste deel gebaseerd zijn op cluster 3-scholen.  
 
Verder is de bruikbare respons op de vragenlijst 36%. Het zou kunnen dat juist de heel 
tevreden schoolverlaters de lijst invulden. Dit zou ten onrechte tot een (te) positief 
beeld kunnen leiden over de tevredenheid over de school en over hun 
uitstroombestemming.  
 
De aangegeven knelpunten die schoolverlaters ervoeren tijdens hun schoolperiode op 
het VSO is slechts op een klein aantal schoolverlaters gebaseerd. Door de ‘routing’ in 
de vragenlijst vulden alleen schoolverlaters die naar overige bestemmingen gingen 
knelpunten in. Echter doordat iedere schoolverlater de kans is geboden om toe te 
lichten waarom ze wel of niet tevreden waren en om tips en opmerkingen te geven, 
vermoeden we dat de informatie over knelpunten nagenoeg volledig is. Dit geldt ook 
voor de behoefte aan meer ondersteuning.  
 
Op basis van gegevens uit de dossiers is door de onderzoeker aangegeven welke 
functiebeperking de schoolverlater had. Een beperking gaat veelal samen met andere 
beperkingen. Naar eigen inzicht is de meest prominente beperking als uitgangspunt 
genomen. Hierbij zijn mogelijk enkele inschattingsfouten gemaakt. Echter het algehele 
beeld dat schoolverlaters zelf geven in de vragenlijst komt redelijk overeen met het 
beeld uit de dossiers. 
 

4.3 Aanbevelingen 

Enerzijds geven de onderzoekers in paragraaf 4.3.1 een aantal aanbevelingen omtrent 
de registratie van leerlingen op basis van het uitgevoerde dossieronderzoek 
gecombineerd met de toekomstwensen. Deze aanbevelingen worden gegeven vanuit 
het oogpunt dat een eenduidige en volledige registratie bijdraagt aan een volledig 
beeld van de eigen populatie en hun uitstroom. Dit is belangrijk en helpt om 
verbeterpunten te signaleren en aan te pakken. 
Daarnaast betreffen onderstaande aanbevelingen inhoudelijke aanbevelingen op basis 
van de wensen van school en de tips van schoolverlaters (4.3.2) en aanbevelingen die 
primair gericht zijn op beleidsmakers in het onderwijsveld, afkomstig van de VSO-
scholen (4.3.3).  
 
4.3.1 Aanbevelingen rondom de registratie van leerlingen voor VSO-scholen 
 
Uit het dossieronderzoek bleek dat een aantal verbeterpunten mogelijk is om de 
registratie te verbeteren. Niet alle suggesties zijn in gelijke mate van toepassing op de 
deelnemende VSO-scholen. Er zijn verschillen in de hoeveelheid aan informatie die 
geregistreerd wordt en tevens in de wijze waarop dit gebeurt. Sommige scholen 
hebben heel geordende en goed gestructureerde dossiers die er uniform uitzien, terwijl 
anderen chaotische dossiers erop nahouden waarin informatie lastig te vinden is en de 
opbouw en inhoud van de dossiers onderling sterk verschillen. Sommige scholen 
registeren op onderdelen via een digitaal systeem.  
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Bovenstaande leidt tot de volgende aanbeveling: 
 
1.  
Realiseer een compleet overzicht van de eigen populatie leerlingen door een 
uniforme registratie inclusief de gegevens rondom de uitstroom. 
 
Dit kan bijvoorbeeld door: 
• Alle dossiers op gelijke wijze te ordenen, bij voorkeur komen de meest recente 

documenten bovenop, bijvoorbeeld als volgt: 
a. Persoonlijke gegevens van de leerling, zoals naam, geboortedatum, adres, 

functiebeperkingen, contactgegevens ouders, datum inschrijving en datum 
uitschrijving (zodra aan de orde); 

b. Uitstroomgegevens zoals bestemming, reden(en), gehaalde diploma’s, 
certificaten, getuigschriften, gevolgde onderwijstype en of de uitstroom gewenst 
was of ongewenst, op een gewenst moment of voortijdig. 

c. Informatie over de voortgang van leerlingen op school en tijdens stages, zoals 
verslagen van gesprekken met leerlingen, ouders, docenten, deskundigen, 
stagebegeleiders enz., handelingsplannen, stagecontracten, evaluaties, 
eindverslagen, e.d.. 

d. Informatie over het voortraject van de leerling zoals herkomst van de school, 
resultaten van onderzoeken. 

e. Informatie over de concrete onderwijsresultaten zoals rapporten en cijferlijsten. 
f. Overige informatie. 

• Zoveel mogelijk vooraf opgestelde formulieren te gebruiken ten behoeve van de 
registratie. Op deze wijze zal iedereen het op gelijke wijze documenteren en 
worden gegevens beter toegankelijk wanneer leerlingen overgedragen worden aan 
bijvoorbeeld een andere mentor, een stagebegeleider of trajectbegeleider. 

 
• (Een deel van) de uitstroomgegevens zoals hierboven genoemd op digitale wijze 

op te slaan. Op deze wijze kan de school eenvoudig een overzicht maken van hun 
eigen uitstroom. Dit geeft richting aan eventuele aanpassingen in het 
onderwijsaanbod en aan accentverschuivingen in aandachtsgebieden. 
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Wanneer de school tevens contact opneemt met de schoolverlaters na het verlaten van 
de school, zorgt ze er niet alleen voor dat de registratie volledig is, maar ook dat 
schoolverlaters zich ondersteund voelen na uitstroom (zie ook 4.3.2).  
Dit leidt tot de aanbeveling, overeenkomend met een geuite toekomstwens: 
 
2.  
Evalueer structureel de uitstroom van de schoolverlaters  
 
Dit kan bijvoorbeeld door: 
• Elk half jaar contact op te nemen met alle schoolverlaters, gedurende één of twee 

jaren, bijvoorbeeld door de mentor of door de ambulante begeleiding, en hen te 
vragen naar hun: 
a. oorspronkelijke uitstroombestemming;  
b. tevredenheid met deze bestemming; 
c. tevredenheid met wat de VSO-school voor hen heeft gedaan; 
d. ideeën over wat de school beter had kunnen doen; 
e. huidige bestemming; 
f. tevredenheid met deze nieuwe bestemming. 

• Deze gegevens bij iedere schoolverlater op gelijke wijze in een digitaal 
databestand vast te leggen.  

 
 
 
4.3.2 Inhoudelijke aanbevelingen voor VSO-scholen 
 
Onderstaande drie inhoudelijke aanbevelingen vloeien voort uit dit onderzoek. 
 
1. 
Investeer in voldoende aanwezigheid van aanspreekpunten, expertise en 
deskundigheid zodat leerlingen optimaal ondersteund kunnen worden. 
 
Dit kan bijvoorbeeld door: 
• De mentoren meer tijd te geven voor de individuele begeleiding van leerlingen en 

voor het onderhouden van contacten met ouders. 
• In de begeleiding aandacht te besteden aan het opbouwen van een 

vertrouwensband, het luisteren naar de wensen en behoeften van leerlingen en 
ouders. 

• Externe deskundigheid in te zetten als deze intern niet aanwezig is of op een 
terrein ligt waar je nauwelijks mee in aanraking komt, bijvoorbeeld psychiatrie met 
de toenemende psychiatrische problematiek. 

• Personeel te selecteren op de volgende punten: 
a. Ze hebben geduld, tonen begrip, zijn motiverend en stimulerend; 
b. Ze ontmoedigen leerlingen niet; 
c. Ze hebben inzicht in de niveaus van de leerlingen en de consequenties van 

bepaalde beperkingen en ze passen hun onderwijs hierop aan; 
d. Ze werken vanuit een gezamenlijk doel en missie; 
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e. Ze zijn vakbekwaam; 
• Een goede interne communicatie tussen docenten, mentoren en deskundigen. 
• Een uniforme werkwijze en werkstructuur bij het geven van onderwijs, het 

documenteren en het testen en begeleiden van leerlingen. Hierbij hoort ook het 
schriftelijk vastleggen van gemaakte afspraken. 

• Intensieve stagebegeleiding en daarmee voldoende stagebegeleiders. 
• Te zorgen voor kleinschaligheid: schoolgrootte, maar ook klassengrootte. 
 
 
 
2. 
Investeer in een zo goed mogelijk passend onderwijsaanbod en  
streef naar blijvende voortgang van de leerlingen. 
 
Dit kan bijvoorbeeld door: 
• Zo veel mogelijk ervoor te zorgen dat leerlingen succesmomenten ervaren zodat 

hun motivatie hoog blijft. Dit kan door het lesprogramma af te stemmen op het 
niveau van de leerling. 

• De behoeften en wensen van de leerling en ouders duidelijk in kaart te brengen; 
• Leerlingen zich te laten ontplooien en te laten groeien in een richting naar keuze, 

voor zover haalbaar en realistisch. 
• Te zorgen voor meer balans tussen praktijk en theorie, afgestemd op de leerling; 
• Een gevarieerd onderwijsaanbod van richtingen en onderwijstypes (ook 

HAVO/VWO?), zowel in het praktijkgericht onderwijs als in het diplomagericht 
onderwijs.  

• Klassensamenstelling af te stemmen op de behoeften aan een bepaalde vereiste 
leeromgeving voor de leerlingen. 

• Tussenklassen te bieden wanneer leerlingen hier behoefte aan hebben. In deze 
tussenklassen wordt nog meer individueel gewerkt. 

• Een diploma, certificaat of getuigschrift in het vooruitzicht te stellen. Ondanks een 
verminderde nadruk hierop wegens het competentiegericht leren hechten de 
leerlingen zelf en de buitenwereld daar veel belang aan. 
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3. 
Streef naar het verkleinen van de overgang tussen het VSO en  
de uitstroombestemming in werk en onderwijs. 
 
Dit kan bijvoorbeeld door: 
• De samenwerking te intensiveren met scholen voor regulier (voortgezet)onderwijs 

zodat een naadloze aansluiting en warme overdracht kan plaatsvinden. 
• De samenwerking te intensiveren met UWV, CWI ,SW-bedrijven, 

reïntegratiebedrijven en - deskundigen rondom het verkleinen van de wachtlijsten 
in de sociale werkvoorziening. 

• Trainingen en activiteiten te bieden waarmee de zelfstandigheid van leerlingen 
wordt bevorderd terwijl ze nog op het VSO zitten. Hierin zijn de sociaal-emotionele 
ontwikkeling, verantwoordelijkheidsgevoel en leren plannen belangrijk. 
Proefperioden waarbij leerlingen tijdelijk meedraaien op de reguliere school of 
werkplek behoren tot de mogelijkheden. 

• Het eigen onderwijsaanbod en de onderwijsmethoden en middelen aan te passen 
op wat de ‘buitenwereld’ vraagt. Hierin zou samengewerkt kunnen worden met het 
MBO, voortgezet onderwijs en het REA-College. 

• Meer geschikte stageplaatsen te organiseren of zelf creëren, mogelijk in 
samenwerking met een reïntegratiebureau, stagebureau, jobcoaches en dergelijke. 

• Criteria/ competenties toe te passen waaraan leerlingen moeten voldoen als ze 
naar een bepaalde uitstroombestemming willen en hier gericht naar toewerken. De 
precieze doelstellingen kunnen via een assessment in kaart worden gebracht. 

• De begeleiding rondom de uitstroom van de mentor en docenten te intensiveren. 
• Regelmatige voorlichting richting leerlingen en ouders over de mogelijkheden en te 

regelen zaken na het VSO, bijvoorbeeld via gesprekken, brochures en 
ouderavonden. 

• In een kennismakingsgesprek met de uitstroombestemming aan te geven waar bij 
de individuele leerling op gelet moet worden gezien de aanwezige beperkingen. 

• Ook na de uitstroom nog even in beeld te blijven bij de schoolverlaters door 
structureel contact op te nemen. 
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4.3.3 Aanbevelingen voor beleidsmakers 
 
Tot slot volgen vier aanbevelingen voor beleidsmakers. 
 
1. 
Compenseer de nadelen die het VSO ondervindt doordat de Wet op  
het Primair Onderwijs op hen van toepassing is. 
 
Dit kan bijvoorbeeld door: 
• Meer financiële middelen om vaklokalen in te richten, actueel lesmateriaal aan te 

schaffen en om hulpmiddelen en voorzieningen aan te schaffen; 
• Afstemming van de les- en vakantietijden met het voortgezet onderwijs zodat 

leerlingen die vakken volgen op het reguliere onderwijs daarmee niet in problemen 
komen. 

• Toe te staan dat leerlingen langer op school mogen blijven dan tot hun 20e 
verjaardag. 

• Een wetswijziging zodat het VSO onder de Wet op het Voortgezet Onderwijs gaat 
vallen. 

 
 
2. 
Streef naar een eenduidige en heldere financieringsstructuur  
en eenduidige regelingen. 
 
Dit kan bijvoorbeeld door: 
• De huidige diverse financieringsstromen in kaart te brengen, knelpunten te 

inventariseren inzake het spanningsveld tussen onderwijs en gezondheidszorg en 
het formuleren van één sluitende regeling waar scholen of ouders aanspraak op 
kunnen maken. 

• Het inrichten van één loket voor ouders waar zij alle zaken rondom subsidies,  
vergoedingen, aanvragen voor hulpmiddelen en voorzieningen en 
indicatiestellingen in één keer kunnen organiseren. 

 
 
3. 
Investeer in het creëren van een groter bewustwording bij werkgevers, 
stageadressen en de maatschappij omtrent de mogelijkheden  
van jongeren met een beperking. 
 
Dit kan bijvoorbeeld door: 
• Een landelijke campagne. 
• Certificering voor hen die zich inzetten om met deze doelgroep te werken. 
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4. 
Compenseer de nadelen van het competentiegericht leren in  
het MBO voor deze doelgroep jongeren. 
 
Dit kan bijvoorbeeld door: 
• In gesprek te gaan met het MBO over hoe invulling gegeven kan worden aan 

alternatieven voor competentiegericht leren. Het steeds grotere beroep dat gedaan 
wordt op competenties is enerzijds positief, omdat de nadruk minder sterk op het 
behalen van een diploma komt te liggen, echter de nadelen van competentiegericht 
onderwijs zijn voor leerlingen met beperkingen groter. Het doet een te groot beroep 
op de zelfdiscipline van jongeren. 
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Lijst met afkortingen 

AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
bbl Basis beroepsgerichte leerweg 
CG-raad Chronisch zieken en Gehandicaptenraad 
DAC Dagactiviteitencentrum 
ESF Europees Sociaal Fonds 
ESM Ernstige Spraak en taal moeilijkheden 
HAVO Hoger Algemeen Voorbereidend Onderwijs 
IVIO Instituut voor Individueel Onderwijs 
kbl Kader beroepsgerichte leerweg 
NSGK Nederlandse Stichting voor het Gehandicapten Kind 
NVA Nederlandse Vereniging voor Autisme 
REC Regionaal Expertise Centrum 
ROC Regionaal Opleidingscentrum 
tl Theoretische leerweg 
VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs 
VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs 
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Bijlage 1 Vragenlijst Uitstroom VSO-leerlingen 

 

 
 

 
 
 
Uitstroom VSO-leerlingen  
 
 

 
 
 
 

       

Vragenlijst          

 In te vullen door de onderzoekers:
 
Code school:   ………………. (vooraf) 
 
Nummer respondent:  ………………. (vooraf) 
 
Datum ontvangen:   ..…-..…-…….. (achteraf) 
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Toelichting 
 
 
Uit gegevens van je oude school blijkt dat jij de school hebt verlaten. Je bent daarmee 
een VSO-schoolverlater en we zouden je graag enkele vragen willen stellen via deze 
vragenlijst.  
 
Je gegevens zoals je naam, adres en telefoonnummer blijven geheim voor de 
onderzoekers. Zij verwerken de vragenlijst die je invult. Andersom blijven je 
antwoorden op deze vragenlijst geheim voor de school. Je kunt in alle eerlijkheid 
antwoorden geven op de vragen. 
 
Ga bij het geven van je antwoorden steeds uit van hoe het was toen je op je oude 
school zat, en toen je deze school verliet. Ook als je nu naar een (andere) VSO-school 
gaat, kun je toch deze vragenlijst invullen. Maar denk dus steeds aan de school 
waarvan je ook de brief hebt gekregen die bij deze vragenlijst zit. 
 
We hopen dat je deze vragenlijst wil invullen en terugsturen. Mocht je dat niet zelf 
(goed) kunnen, dan kunnen je ouders of verzorgers hem ook samen met je invullen. 
Probeer alle vragen te beantwoorden. 
 
Het invullen duurt maximaal 20 minuten.  
 
Soms staat er in schuine letters een extra toelichting bij de vraag. 
 
Je kunt de lijst gratis terugsturen via de antwoordenveloppe die bij deze vragenlijst zit. 
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BLOK A - Algemene gegevens 
 
1. Wat is je geboortedatum? ………-……..-….…… (dd-mm-jjjj)  

 
2. Wat is je geslacht? □ Man 

□ Vrouw  
 

3. Welke functiebeperking heb je? 
    Je mag meerdere antwoorden aankruisen indien van toepassing. 

 
□ Geen 
□ Blind  
□ Slechtziend 
□ Doof  
□ Slechthorend 
□ Spraak en/of taalproblemen 
□ Lichamelijke beperking (bijvoorbeeld moeite met lopen of armgebruik, spastisch, 

rolstoel) 
□ Langdurige lichamelijke ziekte (zoals bijvoorbeeld kanker, ziekte van Crohn, 

nierziekte) 
□ Meervoudige gehandicapt (lichamelijke en verstandelijke beperkingen) 
□ Langdurige psychische ziekte (bijvoorbeeld schizofrenie, psychosen, autisme) 
□ Gedragsproblemen (bijvoorbeeld door ADHD) 
□ Verstandelijke beperkingen 
□ Anders, namelijk:…………………………………………………………………….. 
 

 
BLOK B - Vragen over je oude VSO-school 
 
1. Wanneer ben je begonnen op je oude VSO-school? 
 

……-……-…….. (dd-mm-jjjj) 

2. Wanneer ben je van de school afgegaan? 
 

……-……-…….. (dd-mm-jjjj) 
 

3. Ben je wel eens in een klas blijven zitten toen je op de   
    school zat? 

□ Ja 
□ Nee 

 
4. Heb je de school helemaal afgemaakt? 
 

□ Ja 
□ Nee 

 
5. Heb je een stage gevolgd toen je nog op de school zat? 
 

□ Ja 
□ Nee 

 
6. Sloot jouw opleiding aan het einde van alle klassen af   
    met een diploma? Was het mogelijk om aan het einde    
    een diploma te halen? 

□ Ja 
□ Nee  
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7. Kun je dit antwoord dit toelichten? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………  
…..………………………………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 
8. Heb je zelf het diploma gehaald op je oude VSO school? 

 
□ Niet van toepassing, dit kon niet 
□ Ja 
□ Nee 
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BLOK C- Vragen over wat je bent gaan doen na het verlaten van de VSO-
school 
 
1. Wat ben je gaan doen, metéén nadat je van de VSO-school af bent gegaan? 
    Je mag meerdere antwoorden aankruisen indien van toepassing 

 
□ Werken in een betaalde baan 
□ Werken in de sociale werkvoorziening  
□ Vrijwilligerswerk 
□ Gestart met een toelatingsprocedure voor sociale werkvoorziening 
□ ID-baan/ WIW-plaats met behoud van uitkering  
□ Begeleid gaan werken 
□ Toeleidings- of trainingstraject zoals een reïntegratietraject 
□ Een andere VSO-school  
□ Speciaal basisonderwijs (SO) 
□ Regulier basisonderwijs 
□ Regulier VMBO 
□ Regulier havo of vwo 
□ MBO 
□ HBO of universiteit 
□ Dagbesteding in een activiteitencentrum  
□ Niets, ik ben thuis gebleven 
□ In de gevangenis terecht gekomen 
□ Opgenomen in een ziekenhuis of instelling 
□ Anders, namelijk:………………………………………………………… 
 

 
2. Hoe lang heb je dat gedaan? 
    Als je hierboven meer dan 1 antwoord aankruiste, ga dan hier uit van hoe lang je die  
    combinatie hebt gedaan. 

 
□ Korter dan 1 maand  
□ Tussen 1 maand en 3 maanden 
□ Tussen 3 en 6 maanden 
□ Tussen 6 maanden en 1 jaar 
□ Meer dan 1 jaar 

 
 



 

 Uitstroom van leerlingen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) - iRv 42

 
3. Wat doe je op dit moment in je dagelijks leven? 
    Je mag meerdere antwoorden aankruisen indien van toepassing. 

 
□ Hetzelfde als wat ik deed meteen nadat ik de VSO-school heb verlaten 
□ Werken in een betaalde baan 
□ Werken in de sociale werkvoorziening  
□ Vrijwilligerswerk 
□ Ik zit in een toelatingsprocedure voor sociale werkvoorziening 
□ Werken in een ID-baan/ WIW-plaats met behoud van uitkering  
□ Begeleid werken 
□ Ik zit in een toeleidings- of trainingstraject zoals een reïntegratietraject  
□ Ik zit op een andere VSO-school  
□ Speciaal basisonderwijs (SO) 
□ Regulier basisonderwijs 
□ Regulier VMBO 
□ Regulier havo of vwo 
□ MBO 
□ HBO of universiteit 
□ Dagbesteding in een activiteitencentrum 
□ Niets, ik zit thuis 
□ Ik zit in de gevangenis 
□ Ik verblijf in een ziekenhuis of instelling 
□ Anders, namelijk:…………………………………………………………… 
 

 
4. Hoe lang doe je dat al?/ Hoe 
lang   
    is dat al zo? 

 
□ Korter dan 1 maand  
□ Tussen 1 maand en 3 maanden 
□ Tussen 3 en 6 maanden 
□ Tussen 6 maanden en 1 jaar 
□ Meer dan 1 jaar 

 
 
5. Is dat wat je nu doet ook wat je  
    graag wilt? 

 
□ Ja       Ga verder met BLOK D op blz. 7 
□ Nee    Ga verder met vraag 6 op blz. 6 
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6. Indien nee: wat zou je graag het liefst willen doen op dit moment? 
    Je mag meerdere antwoorden aankruisen. 
 

□ Werken in een betaalde baan 
□ Werken in de sociale werkvoorziening  
□ Vrijwilligerswerk doen 
□ Starten met een toelatingsprocedure voor sociale werkvoorziening 
□ Werken in een ID-baan/ WIW-baan met behoud van uitkering 
□ Begeleid werken 
□ Starten met een toeleidings- of trainingstraject zoals een reïntegratietraject  
□ Naar een VSO-school gaan 
□ Speciaal basisonderwijs (SO) volgen 
□ Naar het regulier basisonderwijs gaan 
□ Regulier VMBO volgen 
□ Regulier havo of vwo volgen 
□ MBO onderwijs volgen 
□ Naar HBO of universiteit gaan 
□ Dagbesteding in een activiteitencentrum 
□ Niets, thuiszitten 
□ Anders, namelijk:……………………………………………………………….. 
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BLOK D – Ongewenste uitstroom 
 
 
Ben je nadat je van school bent gegaan 
NIET terecht gekomen in ander onderwijs 
en ben je NIET gaan werken? 

 
      Ga verder met BLOK E op bladzijde 10 

 
Ben je nadat je van school bent gegaan 
WEL naar een andere school gegaan 
en/of gaan werken?  

2.  

        Beantwoord de vragen in dit BLOK D 
  
  
  
1. Heeft de school je geholpen met het  
    vinden van een voor jou geschikte    
    onderwijsplaats op een andere 
school? 

□ Ja 
□ Nee 
□ Niet van toepassing Ga naar vraag 3 

 
2. Wat heeft de school WEL of NIET voor je gedaan? En wie heeft jou geholpen? Kun je  
    dat zo precies mogelijk omschrijven? 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 
3. Heeft de school je geholpen met het    
    vinden van een baan? 

 
□ Ja 
□ Nee 
□ Niet van toepassing Ga naar vraag 5 

 
4. Wat heeft de school WEL of NIET voor je gedaan? En wie heeft jou geholpen? Kun je  
    dat zo precies mogelijk omschrijven? 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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5. Wat deed de school voor jou om ervoor te zorgen dat je zo goed mogelijk het onderwijs  
    kon volgen? 
    Je mag meerdere antwoorden aankruisen. 

 
□ Ze deden niets. 
□ Ik kreeg individuele begeleiding van een vaste docent of mentor. 
□ Ik kreeg individuele begeleiding van een ambulant begeleider. 
□ Mijn leraar of mentor ging mee naar stageplaatsen om zaken voor me te regelen. 
□ Het lesrooster werd op mij aangepast. 
□ Docenten gaven mij andere lesstof, afgestemd op mijn leerniveau. 
□ Ik kreeg huiswerkbegeleiding van docenten. 
□ Er was vervoer voor mij geregeld van en naar school. 
□ Ik kreeg hulp bij naar de wc gaan. 
□ Docenten gaven mij meer opdrachten, zodat het beter was afgestemd op mijn eigen 

niveau. 
□ Mijn docent of mentor overlegde veel met mijn ouders/ verzorgers, bijvoorbeeld via 

huisbezoeken. 
□ Ik kreeg hulp bij het eten. 
□ De school werkte goed samen met mijn begeleiders en hulpverleners (zoals 

bijvoorbeeld artsen, therapeuten, behandelaars). 
□ Ik mocht kortere dagen maken vanwege mijn beperkingen. 
□ Mijn klas werd kleiner gemaakt zodat ik meer aandacht kreeg. 
□ Ik mocht vaker pauze nemen. 
□ Docenten gaven mij minder opdrachten, zodat het beter was afgestemd op mijn 

eigen niveau. 
□ Ruimtes, trappen, lokalen, enz. in de school zijn beter toegankelijk gemaakt voor mij. 
□ Anders, namelijk:…………………………………………………………………………….. 
      …………………………………………………………………………………………………. 
      …………………………………………………………………………………………………..
 

6. Hoe tevreden was je hier in het algemeen over? □ Heel erg tevreden 
□ Tevreden 
□ Neutraal 
□ Ontevreden 
□ Heel erg ontevreden 

7. Kun je je antwoord toelichten? 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Tips en opmerkingen 
 
8. Welke tips heb je voor je oude school zodat het beter wordt voor de leerlingen?  
      Je tips mogen gaan over de school zelf, de docenten, begeleiders, maar ook over de rol 
      van anderen zoals begeleiders, ouders, therapeuten, enz. 
 
1) ……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3) 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

 
9. Heb je andere opmerkingen? Wil je graag nog dingen kwijt over je oude VSO-school? Of  
      over wat je bent gaan doen nadat je van die school afging? Schrijf dit dan hieronder op!  
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 

 
Je bent aan het einde gekomen van deze vragenlijst.  
 
Heel erg bedankt voor het invullen en voor je tijd! 
 
Je kunt de ingevulde lijst gratis terugsturen via de bijgevoegde 
antwoordenveloppe. 
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BLOK E- Redenen van ongewenste uitstroom 
 
1. Waarom ben je van je oude school gegaan? 
    Je mag meerdere antwoorden aankruisen. 

 
□ Ik was geschorst en ben niet meer terug gegaan 
□ Ik werd opgenomen in een ziekenhuis of in een instelling 
□ De school kon niet goed omgaan met mijn beperkingen  
□ Mijn ouders/ verzorgers wilden niet dat ik nog langer naar school zou gaan 
□ Ik wilde zelf niet meer naar school gaan 
□ Ik ben verhuisd 
□ In vond de docenten niet leuk  
□ Ik moest naar de gevangenis 
□ Ik vond de lesstof te makkelijk  
□ Ik werd gepest in de klas 
□ Er zaten te veel leerlingen in de klas 
□ Ik vond de school niet leuk 
□ Ik vond dat ik er niets kon leren 
□ Ik had ruzie met de docent(en) 
□ Ik vond de lesstof te moeilijk 
□ Anders, namelijk:……………………………………………………………….. 
 

          Ga verder met BLOK F op blz. 11 
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BLOK F- Vragen over toen je nog op je oude VSO-school zat 
 
De school 
 
1. Hoe ging de school om met jou en met jouw  
    beperkingen volgens jou?  

 
□ Heel goed 
□ Goed 
□ Matig 
□ Slecht 
□ Heel slecht 

 
2. Wat deed de school voor jou om ervoor te zorgen dat je zo goed mogelijk het onderwijs  
    kon volgen? 
    Je mag meerdere antwoorden aankruisen. 

 
□ Ze deden niets. 
□ Ik kreeg individuele begeleiding van een vaste docent of mentor. 
□ Ik kreeg individuele begeleiding van een ambulant begeleider. 
□ Mijn leraar of mentor ging mee naar stageplaatsen om zaken voor me te regelen. 
□ Het lesrooster werd op mij aangepast. 
□ Docenten gaven mij andere lesstof, afgestemd op mijn leerniveau. 
□ Ik kreeg huiswerkbegeleiding van docenten. 
□ Er was vervoer voor mij geregeld van en naar school. 
□ Ik kreeg hulp bij naar de wc gaan. 
□ Docenten gaven mij meer opdrachten, zodat het beter was afgestemd op mijn eigen 

niveau. 
□ Mijn docent of mentor overlegde veel met mijn ouders/ verzorgers, bijvoorbeeld via 

huisbezoeken. 
□ Ik kreeg hulp bij het eten. 
□ De school werkte goed samen met mijn begeleiders en hulpverleners (zoals 

bijvoorbeeld artsen, therapeuten, behandelaars). 
□ Ik mocht kortere dagen maken vanwege mijn beperkingen. 
□ Mijn klas werd kleiner gemaakt zodat ik meer aandacht kreeg. 
□ Ik mocht vaker pauze nemen. 
□ Docenten gaven mij minder opdrachten, zodat het beter was afgestemd op mijn 

eigen niveau. 
□ Ruimtes, trappen, lokalen, enz. in de school zijn beter toegankelijk gemaakt voor mij. 
□ Anders, namelijk:…………………………………………………………………………….. 
      …………………………………………………………………………………………………. 
 

3. Hoe tevreden was je hier in het algemeen over? □ Heel erg tevreden 
□ Tevreden 
□ Neutraal 
□ Ontevreden 
□ Heel erg ontevreden 
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4. Kun je je antwoord toelichten? 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 
5. Wat heeft de school volgens jou NIET oed gedaan in jouw situatie?  
    Je mag meerdere antwoorden aankruisen. 
 

□ Niets, ze deden het goed. 
□ Er werd niet geluisterd naar wat ik graag wilde doen. 
□ Ze luisteren wel, maar konden het onderwijs niet op mijn niveau en wensen 

aanpassen.  
□ De school heeft me te snel geschorst. 
□ Ik had geen vaste begeleider zoals een mentor. 
□ Ik had geen ambulant begeleider, maar dat wilde ik liever wel. 
□ Ik kreeg te weinig begeleiding van docenten of mijn mentor. 
□ De begeleiding van de ambulant begeleider was niet goed. 
□ De regels op school waren te streng. 
□ Ik wilde liever een andere begeleider, maar dat kon niet worden geregeld. 
□ De school had te weinig contact met mijn ouders/ verzorgers. 
□ Ik hoorde niets van de school toen ik een tijdje met school moest stoppen vanwege 

mijn beperkingen. 
□ De school had te veel contact met mijn ouders/ verzorgers. 
□ Er was geen vervoer geregeld, en dat had ik eigenlijk wel nodig. 
□ Na ruzie met een docent, loste de school dit niet goed op. 
□ De school heeft niet haar best gedaan om samen met mijn naar werk te zoeken. 
□ Er was geen bereidheid van de school om de hulpmiddelen en aanpassingen toe te 

staan of aan te schaffen die ik nodig had. 
□ De school heeft niet haar best gedaan om samen met mij naar andere onderwijs te 

zoeken. 
□ De school heeft geen aanpassingen in de lokalen, liften, trappen e.d. gemaakt terwijl 

ik die wel nodig had om er gebruik van te kunnen maken. 
□ Anders, namelijk:……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
6. Kun je aangeven wat er precies niet goed ging?  
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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7. Wat had de school voor jou beter moeten doen? 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 
De begeleiding van buiten de school 
 
8. Moest je buiten school of tijdens school ook wel eens naar een hulpverlener, therapeut of  
    behandelaar? Bijvoorbeeld een fysiotherapeut, dokter, psycholoog? 
 

□ Ja       Ga naar vraag 9 
□ Nee    Ga naar vraag 10  

 
 

9. Was de school bereid om je tijd te geven zodat je naar afspraken kon gaan met deze  
    mensen?  
 

□ Ja 
□ Nee  

 
Algemene ondersteuning 
 
10. Geef hieronder steeds aan of je liever meer ondersteuning had gekregen van : 
  

- de school in het algemeen? 
 
 
- docenten? 
 
 
- je mentor?  
 
 
- ambulant begeleiders? 
 
 
- je ouders/ verzorgers? 
 
 
- begeleiders van buiten de school zoals 

therapeuten, psychologen, artsen, enz.? 
 
- anderen, namelijk:………………………….. 

 

 
□ Ja  
□ Nee  
 
□ Ja 
□ Nee 
 
□ Ja 
□ Nee 
 
□ Ja 
□ Nee 
 
□ Ja 
□ Nee  

 
□ Ja 
□ Nee  

 
□ Ja 
□ Nee 
□ Niet van toepassing 
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11. Op welk moment in je schoolperiode op je oude VSO school had je graag méér    
      ondersteuning willen hebben? 
      Je mag meerdere antwoorden aankruisen. 

 
□ Op geen enkel moment; het was goed zo 
□ Voordat ik begon op de school 
□ Bij de start op school 
□ Bij praktijkopdrachten 
□ Bij het maken van huiswerk 
□ Altijd, vanaf het begin tot het eind 
□ Bij het overgaan naar een nieuw schooljaar 
□ Bij het zitten blijven 
□ Bij stoppen op de school 
□ Op een ander moment, namelijk:…………….………………………………………………

 
Tips en opmerkingen 
 
12. Welke tips heb je voor je oude school zodat het beter wordt voor de leerlingen?  
      Je tips mogen gaan over de school zelf, de docenten, begeleiders, maar ook over de rol  
      van anderen zoals begeleiders, ouders, therapeuten, enz. 
 
1) ……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 
13. Heb je andere opmerkingen? Wil je graag nog dingen kwijt over je oude VSO-school? Of  
      over wat je bent gaan doen nadat je van die school afging? Schrijf dit dan hieronder op!  
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 

 
Je bent aan het einde gekomen van deze vragenlijst.  
 
Heel erg bedankt voor het invullen en voor je tijd! 
 
Je kunt de ingevulde lijst gratis terugsturen via de bijgevoegde 
antwoordenveloppe. 
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Uitstroom van leerlingen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) - iRv   53

Bijlage 2 Kenmerken VSO-leerlingen 

Functiebeperking  
 
VSO-clusters zijn gericht op vier groepen jongeren van 12 tot en met 20 jaar: 
• Cluster 1: blinde en slechtziende jongeren; 
• Cluster 2: dove en slechthorende jongeren en met ernstige spraak/taal 

moeilijkheden; 
• Cluster 3: jongeren met lichamelijk en meervoudige beperkingen, zeer moeilijk 

lerende jongeren, langdurig somatisch zieke jongeren; 
• Cluster 4: langdurig psychisch zieke jongeren, zeer moeilijk opvoedbare jongeren, 

jongeren met psychiatrische, psychische en gedragsmatige problematiek. 
 
Uit de interviews blijkt dat: 
• leerlingen in cluster 1 en 2 vaak bijkomende problematiek hebben.  
• daar waar het kan, jongeren met (visuele en auditieve) beperkingen naar het 

reguliere onderwijs gaan, waardoor de ‘zwaardere’ beperkingen, hetgeen meestal 
een combinatie van problematiek betekent, bij het VSO terecht komt. 

 
Zie tabel 4 voor een overzicht van de aanwezige functiebeperkingen op basis van de 
dossiers en zelfrapportage van de schoolverlaters in de vragenlijst.  
 
Interpretatie doof en slechthorend 
Mogelijk is verschil in interpretatie opgetreden over wanneer men spreekt over doof. 
De onderzoekers gaven doof aan wanneer bleek dat er volledig tot nagenoeg volledig 
gehoorverlies was. Wanneer dossiers spraken van enige mate van gehoor, ook met 
behulp van gehoorapparaten, dan werd dit opgevat als slechthorendheid. 
 
Geslacht  
 
Het dossieronderzoek en de vragenlijst laten het zien dat er meer jongens dan meisjes 
zijn. Zie ook tabel 5. Volgens het dossieronderzoek is tweederde jongen en eenderde 
meisje. Cluster 3 en 4 zorgen voor dit resultaat. Bij scholen D-2 en V-2 is het aantal 
jongens ten opzichte van het aantal meisjes het grootst. Dit zijn de scholen met de 
grootste aantallen leerlingen met langdurig psychische ziekten. Van de schoolverlaters 
die de vragenlijst invulden was 58% jongen. 
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Tabel 4: Functiebeperkingen in het VSO

 
 
 
 
 
 
 
 
9 In dit onderzoek vallen hieronder alle jongeren met een psychiatrische/ psychische diagnose zoals Autisme Spectrum stoornissen (Asperger, PDD-NOS), Gille de la 
Tourette, ADHD, schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen, enz.. Wanneer er geen diagnose was is, indien van toepassing, ‘zeer moeilijk opvoedbaar’ aangegeven. 
10 Gedragsproblemen gaan samen met psychiatrische problematiek en ‘zeer moeilijk opvoedbaar’. Alleen in de vragenlijst konden schoolverlaters dit apart aangeven. 
11 Het totaal aantal aangegeven functiebeperkingen is meer dan het aantal schoolverlaters indien een schoolverlater meerdere functiebeperkingen heeft. Zie vooral de 
vragenlijst resultaten. 

Cl 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Totaal Cl 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Totaal 

Dossieronderzoek Vragenlijst Functiebeperking 
E-1 T-1 T-2 T-3 D-1 D-2 D-3 V-1 V-2  E-1 T-1 T-2 T-3 D-1 D-2 D-3 V-1 V-2  

Onbekend  1 3   5    8      1   X 1 

Blind  4         4 2        X 2 

Slechtziend 15 1  1 2     19 12  1  5 3 2  X 23 

Doof  2 19       21  1 11      X 12 

Slechthorend 2 21 3 5     1 32 2 9 1 2 3  1 1 X 19 

Spraak en/of taalmoeilijkheden  12 5 14   2   33  4 3 6 3 4 2  X 22 

Lichamelijk  5  1 1 19 29 31   86   1  14 28 17  X 60 

Langdurig somatisch ziek 1    1 11 3   16 2    4 3 1  X 10 

Meervoudig (lich. en verst.)     22 22 12   56 1  1  20 2 1  X 25 

Zeer moeilijk lerend/ verstandelijk 2  5 1 2 15   1 28 2    5 2 3  X 12 

Langdurig psychisch ziek9 1  1 8 5 57 4 40 19 135    2 4 28 1  X 35 

Gedragsproblemen10          -  1   3 6 1 1 X 12 

Zeer moeilijk opvoedbaar  1  2   2  23 28         X - 

Dyslexie           -  1     1  X 2 

Niet-aangeboren hersenletsel 1    3  2   6     3 5   X 8 

Aantal leerlingen 19 36 30 19 49 141 49 40 43 433 14 13 12 9 48 66 21 2 X 185 

TOTAAL11 32 38 37 32 54 141 56 40 44 474 21 16 18 10 64 82 30 2 0 243 
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Tabel 5: Geslacht van de VSO-schoolverlaters 

Cl 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Totaal 

Dossieronderzoek Geslacht 
E-1 T-1 T-2 T-3 D-1 D-2 D-3 V-1 V-2  

Onbekend - - - - - - - - - - 

Jongen  8 21 16 13 27 105 30 34 31 285 

Meisje 11 15 14 6 22 36 19 6 12 141 

TOTAAL 19 36 30 19 49 141 49 40 43 426 

 Vragenlijst 

Onbekend - - 1 - - 2 - - - 3 

Jongen  3 6 6 5 26 46 14 1 - 107 

Meisje 11 7 5 4 22 18 7 1 - 75 

TOTAAL 14 13 12 9 48 66 21 2 - 185 

 
Onderwijstype 
 
VSO-scholen bieden een combinatie van onderwijstypen. De precieze combinatie 
verschilt per school. Geboden worden: 
• Praktijkgerichte leerweg/ route/ stroom (ook stamgroepen genoemd) 
• VMBO, basis beroepsgerichte leerweg (bbl) 
• VMBO, kader beroepsgerichte leerweg (kbl) 
• VMBO, gemengde leerweg (gl) 
• VMBO, theoretische leerweg (tl) 
• HAVO, alleen onderbouw 
• HAVO, vanaf klas 3 
 
Zie tabel 6 voor een overzicht van de aantallen schoolverlaters die een bepaald 
onderwijstype volgde op basis van de dossiers. Wanneer een bepaald onderwijstype 
niet geboden wordt, is dit met ‘-‘ aangegeven. 
 
• Van een grote groep wordt in de dossiers niet duidelijk welk onderwijstype zij 

volgde. Alleen bij E-1 is de registratie in de dossiers hierover volledig.  
• Vrijwel alle VSO-scholen bieden praktijkgericht onderwijs. 
• Praktijkgericht onderwijs werd door de meeste schoolverlaters gevolgd. 
• HAVO onderbouw werd het minst gevolgd en ook op slechts twee scholen 

geboden. 
• Eén cluster-3 school biedt VMBO gemengde leerweg. Leerlingen die dit 

(gecombineerde) onderwijstype volgden, konden eventueel op het niveau van de 
theoretische leerweg een diploma halen.  

• De basis beroepsgerichte leerweg is de meest gevolgde VMBO-richting. 
• In totaal volgden 154 schoolverlaters een diplomagerichte opleiding in het VSO. Dit 

is 36% van het totaal aantal schoolverlaters. 
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Tabel 6: Onderwijstypen in het VSO vanuit de dossiers  

 
 

 
12 Deze richting is niet diplomagericht. 

Cl 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Totaal 

Dossieronderzoek Onderwijstype 
E-1 T-1 T-2 T-3 D-1 D-2 D-3 V-1 V-2  

Onbekend 0 5 3 7 26 16 4 21 42 124 

Praktijkgerichte leerweg/ route/ 
stroom 

8 - 17 3 15 60 31 7 0 141 

VMBO bbl 5 15 5 3 - 20 112 9 111 
59 

VMBO kbl 0 16 2 1 - 14 - 3 - 36 

VMBO gl - - - - - 15 - - - 15 

VMBO tl 4 0 3 5 5 - 13 - - 30 

HAVO alleen onderbouw 2 - - - 3 - - - - 5 

HAVO vanaf klas 3 - - - - - 16 - - - 16 

TOTAAL 19 36 30 19 49 141 49 40 43 426 
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Bijlage 3 Afronden VSO en percentage gediplomeerden 

Tabel 7 laat zien hoeveel leerlingen een bepaald diploma, certificaat of getuigschrift 
kregen op basis van het dossieronderzoek. Een ‘-‘ geeft aan wanneer een bepaald 
diploma/ certificaat onmogelijk was omdat dit op deze school niet kon worden behaald. 
 
Tabel 7: Afsluiten VSO op basis van dossieronderzoek 

Cl 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Totaal 

Dossieronderzoek Afgesloten met: 
E-1 T-1 T-2 T-3 D-1 D-2 D-3 V-1 V-2  

Onbekend 6 21 1 16 44 0 16 37 0 141 

Getuigschrift 0 0 16 0 0 60 0 0 0 76 

Diploma VMBO bbl 0 0 4 0 - 14 - 0 - 18 

Diploma VMBO kbl 0 15 2 0 - 13 - 0 - 30 

Diploma VMBO tl 3 0 3 1 0 16 4 - - 27 

Diploma HAVO - - - - - 16 - - - 16 

Certificaten IVIO/ praktijkrichting* * - * * 1 * * * * 1 

Certificaten VMBO 1 0 1 0 4 6 0 3 0 15 

Niets 9 0 3 2 0 16 29 0 43 102 

TOTAAL 19 36 30 19 49 141 49 40 43 426 

* Het behalen van (IVIO)-certificaten binnen de praktijkstroom is in het dossieronderzoek 
onvoldoende bekeken, waardoor hier geen volledig beeld kan worden geschetst. 
 
Op sommige VSO-scholen zijn de VMBO-bbl richtingen niet diplomagericht.  
 
Aangezien de meeste leerlingen het praktijkgerichte onderwijs volgen, verlaten de 
meeste leerlingen het VSO zonder diploma. Scholen gaven aan dat het 
slagingspercentage van VMBO-ers hoog is. Percentages van 80-100% werden 
genoemd. 
 
• Bij eenderde van de schoolverlaters kan niet uit de dossiers worden opgemaakt of 

zij een certificaat, getuigschrift en/of diploma haalden (141). Vooral D-1 en V-1 
dragen hieraan bij.  

• Van de groep waarvan dit wel bekend is, verlieten de meeste leerlingen de school 
met niets (102). 

• Eenennegentig verlieten VSO met een diploma VMBO bbl, kbl, tl of HAVO.  
• Twee van de negen scholen geven getuigschriften. 
 
Zie tabel 8 voor de slagingspercentages per school op basis van gegevens uit de 
dossiers. 
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Tabel 8: Slagingspercentage per school op basis van dossiers 
School Slagings-

percentage alle 
leerlingen 

Slagingspercentage 
diplomagerichte 

leerlingen 

Overige informatie 

E-1 16% 33% Alleen VMBO tl 
T-1 42% 48% Alleen kbl-ers haalden een diploma 
T-2 30% 82% Zowel bbl, kbl als tl-diploma’s 
T-3 5% 11% Alleen tl-ers haalden een diploma 
D-1 Niet bekend op basis van dossiers 
D-2 42% 91% Dit zijn VMBO-ers en HAVO-ers; 100% 

van de HAVO-ers slaagde 
D-3 8% 31% Alleen VMBO tl 
V-1 Niet bekend op basis van dossiers 
V-2 Niet van toepassing, want geen diplomagerichte opleidingen 

 
In tabel 9 staan de resultaten uit de vragenlijst over het afsluiten van het VSO met een 
diploma, certificaten of getuigschrift. 
 
Tabel 9: Afsluiten VSO op basis van vragenlijst 

Cl 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Totaal 

Vragenlijst Afgesloten met: 
E-1 T-1 T-2 T-3 D-1 D-2 D-3 V-1 V-2  

Onbekend 2 0 6 1 15 14 10 0 X 48 

Getuigschrift       1  X 1 

Diploma VMBO, type onbekend 3   4 - 32   X 39 

           Diploma VMBO bbl   1  -  -  X 1 

           Diploma VMBO kbl  8 1  -  -  X 9 

           Diploma VMBO tl 2  2  18  7 - X  29 

Diploma HAVO - - - - - 5 - - X 5 

Certificaten IVIO/ praktijkrichting 1 - 2 0 8 11 0 - X 22 

Certificaten VMBO 1    4 1  - X  6 

Niets 5 5 0 4 3 3 3 2 X 25 

TOTAAL 14 13 12 9 48 66 21 2 X  185 

 
• Van een groot deel van de schoolverlaters die de vragenlijst invulden is onbekend 

waar zij hun schoolperiode op het VSO mee hebben afgesloten.  
• Van hen waar het wel bekend is, blijkt dat de meeste een VMBO-diploma hebben 

gehaald. Het meest wordt VMBO theoretische leerweg aangegeven (tl).  
• Eén op de acht leerlingen verliet de school met niets. Mogelijk zijn dit er meer, 

ervan uitgaande dat bij de ‘onbekende’ een aantal van hen zitten. Uit de 
toelichtingen op de vragenlijst blijkt dat leerlingen om negatieve en positieve 
redenen de school met niets verlaten.  



 

Uitstroom van leerlingen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) - iRv   59

Voorbeelden van positieve redenen zijn dat zij de overstap maken naar regulier  
onderwijs, of dat zij alleen de onderbouw van HAVO volgden. 

 
Absoluut gezien verlaten leerlingen in cluster drie de school het meest met een 
diploma (18+32+5+7= 57). Relatief gezien halen leerlingen uit cluster 2 en 3 het meest 
hun diploma (bijna de helft). In cluster 1 verlaat één op drie leerlingen de school met 
een diploma. Van cluster 4 ontbreken de gegevens. 
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Bijlage 4 Moment verlaten VSO en uitstroomreden 

Leerlingen kunnen het VSO voortijdig verlaten om allerlei redenen. Scholen noemen 
zelf het volgende: 
• Er is een vervolgplek aanwezig en vrij, bijvoorbeeld in dagbesteding of werk. Deze 

is mogelijk aan het einde van het onderwijstraject vergeven. 
• Ouders zijn niet tevreden over het verloop van het traject op school en/of met 

gemaakte afspraken.  
• Een ander cluster blijkt beter geschikt. 
• Leerlingen: 

o verhuizen 
o worden ziek en/of opgenomen/ behandeld/ in detentie genomen 
o hebben te grote problematiek voor handhaving op school 
o stappen over naar regulier onderwijs (soms naar VMBO-t of HAVO, 

bijvoorbeeld naar de 2e of 3e klas) 
o vallen tussen wal en schip. Zij hebben een te hoog niveau voor de 

praktijkgerichte leerweg en een te laag niveau voor het VMBO 
o willen zelf niet meer 
o hebben geen indicatie meer voor het VSO en krijgen geen herindicatie 

 
Tabel 10: Moment van uitstroom 

Cl 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Totaal 

Dossieronderzoek Moment van uitstroom 
E-1 T-1 T-2 T-3 D-1 D-2 D-3 V-1 V-2  

Gewenst moment 13 18 24 2 17 - 23 - 3 100 

Voortijdig 1 - 3 - 3 3 3 2 13 28 

Later dan gepland - - 1 - 6 - - - 2 9 

Onduidelijk 5 18 2 17 23 138 23 38 25 289 

TOTAAL 19 36 30 19 49 141 49 40 43 426 

 Vragenlijst 

School afgemaakt* 8 8 9 4 36 54 13 0 X 132 

School NIET afgemaakt* 6 5 3 4 12 11 6 2 X 49 

Onduidelijk 0 0 0 1 0 1 2 0 X 4 

TOTAAL 14 13 12 9 48 66 21 2 X  185 

* In de vragenlijst vroegen we of leerlingen de school hebben afgemaakt. Zij die dat deden, 
kunnen op een gewenst moment, of wat later dan gepland van school zijn gegaan. De exacte 
verdeling kan niet uit de vragenlijstgegevens worden afgeleid. Zij die dat niet deden, verlieten 
de school voortijdig. 
 
Cluster 3-scholen geven aan dat er ook leerlingen zijn die langer op school blijven, 
bijvoorbeeld wegens nog niet kunnen plaatsen naar de gewenste uitstroombestemming 
(WSW). Sommigen hebben een zetje nodig om de school te verlaten.  
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In een enkel geval blijven ze via stage verbonden aan de school en blijven ze 
ingeschreven, terwijl ze geen onderwijs meer volgen in afwachting van geschikte 
uitstroombestemming.  
 
• Uit de dossiers kan bij tweederde van de schoolverlaters niet worden opgemaakt of 

zij de school al dan niet voortijdig verlieten. Zie tabel 10.  
• De resultaten uit de vragenlijst tonen dat een ruime meerderheid (ca. 70%) van de 

schoolverlaters de school afmaakte. Het zou kunnen dat de succesvolle leerlingen 
in grotere aantallen de vragenlijst retourneerde dan de minder succesvolle.  

• Opvallend is dat bij bijna alle scholen uit de vragenlijst blijkt dat er meer voortijdige 
schoolverlaters zijn dan uit de dossiers kon worden opgemaakt. 

 
Van dezelfde 289 schoolverlaters uit de dossiers waarvan het moment van uitstroom 
onvoldoende duidelijk was, is de uitstroomreden eveneens onbekend. Zie tabel 11. 
 
• In totaal verlieten 27 leerlingen om negatieve redenen de school en dan met name 

omdat de school de problematiek niet aankon van de leerling. Vooral cluster 4 
draagt hieraan bij.  

• Veruit de meeste leerlingen verlieten de school om positieve redenen en met name 
omdat zij het gewenste niveau hadden bereikt op school alvorens uit te kunnen 
stromen. Cluster 4 draagt hier het minste aan bij.  

 
 
In de vragenlijst gaven 56 schoolverlaters aan met welke reden zij de school verlieten. 
Alleen aan de leerlingen die niet uitstroomden naar onderwijs en/of werk is naar de 
uitstroomreden gevraagd. Zie tabel 12. 
 
Van de leerlingen die uitstroomden naar andere bestemmingen zoals AWBZ 
dagbesteding,opname in een instelling of thuis, blijkt dat ze bijna net zo vaak 
uitstroomden omdat de leerling niet meer verder wilde op het VSO (20 schoolverlaters) 
als omdat de leerling uitgeleerd is op school en het gewenste niveau voor uitstroom 
heeft bereikt (15 schoolverlaters). Verder moesten negen schoolverlaters van school 
omdat ze de maximum leeftijd hadden bereikt, allen bij cluster-3 scholen. Bij acht 
schoolverlaters kon de school niet omgaan met de problematiek van de leerling. Dit 
komt voor in cluster-2-, -3 en –4 scholen. Bij eveneens acht leerlingen was het 
onderwijsniveau te laag voor de leerling. Zij geven aan dat ze niets op het VSO konden 
leren. 
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Tabel 11: Uitstroomredenen op basis van dossieronderzoek 
Cl 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Totaal 

Dossieronderzoek Uitstroomreden 
E-1 T-1 T-2 T-3 D-1 D-2 D-3 V-1 V-2  

Negatieve redenen 

Schorsing door probleemgedrag         2 2 

Te grote problematiek voor de 
school 

 3      2 6 11 

Ouders willen niet meer      1 1  2 4 

Communicatieprobleem leerling-
school 

      1   1 

Onwil van de leerling     1  1 1 1 4 

Langdurig verzuim        2 3 5 

Subtotaal                                                                                                       27 

Positieve redenen 

Vrije plek op andere VSO-school        2  2 

Werk gevonden 4  5  3  2   14 

Leerling had te hoog niveau         2 2 

Leerling heeft gewenst niveau voor 
uitstroom 

10 17 19 2 11  19 1 2 81 

Subtotaal                                                                                                  99 

Overige 

Onbekend 4 16 5 17 34 138 24 29 22 289 

Verhuizing evt. naar buitenland      1 1 3 3 8 

Ziek/behandeling/ opname   1   1    2 

Leerling overleden 1         1 

Subtotaal                                                                                                   300 

TOTAAL 19 36 30 19 49 141 49 40 43 426 
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Tabel 12: Uitstroomredenen op basis van vragenlijst 
Cl 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Totaal 

Vragenlijst Uitstroomreden* 
E-1 T-1 T-2 T-3 D-1 D-2 D-3 V-1 V-2  

Problemen en communicatie  

Schorsing door probleemgedrag     1    X 1 

Te grote problematiek voor de 
school 

  1  3 3  1 X 8 

Ouders willen niet meer      1   X 1 

Slechte omgang met begeleiders   1  1     2 

Onwil van de leerling 3  1  5 6 2 1 X 20 

Docenten waren niet leuk 2    1 1 1   3 

Leerling werd gepest      1    1 

Niveau onderwijs en leerling  

Leerling had te hoog niveau/ kon er 
niets leren 

2  3  2 1   X 8 

Leerling heeft gewenst niveau voor 
uitstroom/ klaar met school 

   3 5 5 2  X 15 

Leerling had te laag niveau 1      1   2 

Overige  

Onbekend   1  7 1 1   10 

Maximum leeftijd bereikt     5 3 1  X 9 

Een diploma halen was onmogelijk   1      X 1 

Verhuizing evt. naar buitenland      1 1  X 2 

Ziek/behandeling/ opname      1   X  1 

Totaal aan leerlingen 4 0 4 3 22 15 7 1 X  56 

TOTAAL AANTAL REDENEN 8 0 8 3 30 24 9 2 X 213 

* sommige leerlingen gaven meer dan één uitstroomreden aan. Daarom is het totaal aantal meer dan 185. 
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Bijlage 5 Uitstroombestemmingen na verlaten en nu 

Uitstroombestemmingen  
Eén van de cluster 2-scholen geeft aan dat de uitstroom naar regulier onderwijs 
nauwelijks voorkomt. Wanneer dit voor leerlingen is weggelegd, maken ze eerder deze 
overstap, voordat ze op het VSO komen. Daar tegenover stelt een andere cluster 2-
school dat de meeste leerlingen juist naar vervolgonderwijs uitstromen. Een gebrek 
aan geschikte werkplekken is een veel gehoord probleem zodat de uitstroom naar werk 
voor VSO-leerlingen lang niet overal gerealiseerd kan worden. 
Verder geven de cluster-4 scholen aan dat jongeren ook wel uitstromen naar een 
internaatplaatsing of plaatsing in detentie. De andere clusters spreken in een aantal 
gevallen van opname in een instelling of ziekenhuis na het verlaten van de school. Ook 
komt het voor dat leerlingen voor kortere of langere tijd thuis komen te zitten. De 
scholen spreken over zeer kleine aantallen leerlingen voor wie dit geldt. 
 
Zie tabel 13 voor een overzicht van de uitstroombestemmingen. 
 
• In bijna één op drie van de dossiers staat geen uitstroombestemming; school D-1 

draagt hier het meeste aan bij. 
• De meeste schoolverlaters gingen naar regulier MBO; dit blijkt zowel uit de dossiers 

als uit de vragenlijst. 
• Eén op de zes schoolverlaters stroomde uit naar onderwijs en/of werk. De rest ging 

naar overige bestemmingen. 
• Van de schoolverlaters die naar werk uitstroomden, blijkt uit de dossiers dat de 

meeste leerlingen naar de sociale werkvoorziening gingen, ongeveer twee op de 
vijf. Iets minder schoolverlaters gingen naar regulier werk. De vragenlijst laat een 
enigszins ander beeld zien. Hieruit blijkt dat bijna twee op de vijf naar regulier werk 
gingen en ongeveer één op de vijf naar de sociale werkvoorziening en evenveel 
met een jobcoach begeleid gingen werken. 

• Zowel uit de dossiers als de vragenlijst blijkt kijkende naar de overige 
bestemmingen, de meeste leerlingen naar AWBZ dagbesteding gingen. 

• Een klein aantal leerlingen is thuis terecht gekomen. De dossiers laten zien dat 
thuiszitters afkomstig zijn uit cluster 3 en cluster 4. De vragenlijst laat hetzelfde 
beeld zien, echter met de toevoeging van één leerling vanuit cluster 2. 

• Schoolverlaters die naar overige bestemmingen gingen, komen vooral uit cluster 3 
(bij de dossiers ongeveer de helft en bij de vragenlijst negen van de tien). Dit zou 
betekenen dat de uitstroombestemmingen zoals opname, dagbesteding en 
thuiszitten meer gebruikelijk zijn in aansluiting op cluster 3. 

• In de vragenlijst geven schoolverlaters bij de overige bestemmingen aan in een 
toelatingsprocedure te zitten voor de sociale werkvoorziening of een 
reïntegratietraject te volgen inzake de toeleiding naar arbeid. Hierover staat in de 
dossiers geen informatie opgenomen. 

• Heel weinig schoolverlaters gingen naar HBO/WO. 
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Tabel 13: Uitstroombestemmingen na het VSO 

Het vervolg van deze tabel staat op de volgende bladzijde.

Cl 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Totaal Cl 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Totaal 

Dossieronderzoek Vragenlijst Uitstroombestemming  
E-1 T-1 T-2 T-3 D-1 D-2 D-3 V-1 V-2  E-1 T-1 T-2 T-3 D-1 D-2 D-3 V-1 V-2  

Onderwijs 

Andere VSO-school  2    5 1 3 8 19     4 2   X 6 
Praktijkonderwijs VO          0    1      1 
Regulier VMBO 3 9  2  3  4 3 24 2 4 1 1  3   X 11 
Regulier HAVO/ VWO 4  2   3 1   10 4   1 1 5 2  X 13 
Regulier MBO 4 19 14 16  53 7 13 11 137 5 7 6 5 4 23 2  X 52 
HBO/WO      6    6      8   X 8 
REA-College     2 3 9   14     2 1 2  X 5 
Volwassenen onderwijs       1    1         X 0 
Onderwijs, type onbekend      5    5         X 0 
Subtotaal 11 30 16 18 2 79 18 20 22 216 11 11 7 8 11 42 6 0 X  96 
Werk 

Regulier werk   3   9    12  3 3 1 1 9 1 1 X 19 
Sociale werkvoorziening   2  1 3 11   17 1  2  2 3 5  X 13 
Vrijwilligerswerk   1       1  1   4 2 1  X 8 
Begeleid werken (jobcoach) 4    2 1   2 9 1  1  8 2 1  X 13 
Arbeidsproces, type onbekend  3        3         X 0 
Subtotaal 4 3 6 0 3 13 11 0 2 42 2 4 6 1 15 16 8 1 x 53 
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Tabel 13: Vervolg – Uitstroombestemmingen na het VSO 

 

 
13 Het totaal aantal aangegeven uitstroombestemmingen in de vragenlijsten is bij sommige scholen meer dan het aantal schoolverlaters dat meedeed in het onderzoek, 
omdat één schoolverlater meerdere uitstroombestemmingen kon noemen.  

Cl 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Totaal Cl 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Totaal 

Dossieronderzoek Vragenlijst 
Uitstroombestemming 
(vervolg) 

E-1 T-1 T-2 T-3 D-1 D-2 D-3 V-1 V-2  E-1 T-1 T-2 T-3 D-1 D-2 D-3 V-1 V-2  

Overige bestemmingen 
AWBZ dagbesteding   3  9 1 8   21 1  2  20 5 4  X 32 
Toelatingsprocedure SW          0   2  1 1 1  X 5 
Toeleidingstraject reïntegratie          0   1  4 5 1  X 11 
Opname in instelling  1 1   1  5 5 13     2 2   X 4 
Justitiële inrichting        1 1 2         X 0 
Thuis      3 1 5 1 10   1  4 5 4 1 X 15 
Onbekend 4 2 4 1 35 44 11 9 12 122         X 0 

Subtotaal 4 3 8 1 44 49 20 20 19 168 1 0 6 0 31 18 10 1 x 67 

TOTAAL13 19 36 30 19 49 141 49 40 43 426 14 15 18 9 57 76 24 2 X 216 
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Contact na uitstroom 
Uit het interview blijkt dat twee scholen via een enquête aan (een deel) van hun 
schoolverlaters vragen waar ze terecht zijn gekomen. Bij een derde school neemt de 
stagebegeleider contact op met uitgestroomde leerlingen, een half jaar na uitstroom. 
Op deze manier maken ze inzichtelijk of schoolverlaters nog steeds op hun 
oorspronkelijke bestemming verblijven. Echter geen enkele school legt de nadruk op 
nazorg, aangezien dit niet tot het primaire proces hoort. De meeste scholen nemen dan 
ook geen structureel contact op met schoolverlaters om te vragen hoe het hen vergaat 
en om te kijken of zij nog steeds naar tevredenheid verblijven op hun initiële 
uitstroombestemming. Wel krijgen ze soms via ambulante begeleiders, werkgevers en 
jobcoaches informatie over de oud-leerling. Verkregen informatie wordt (nog) niet 
gebruikt om het eigen onderwijsaanbod tegen het licht te houden. 
 
Wisselen van uitstroombestemming 
We vroegen schoolverlaters wat ze op dit moment doen en of dit hetzelfde is als toen 
ze direct van het VSO kwamen. Zie tabel 14. 
• De grote meerderheid, namelijk 144 schoolverlaters (78%), doen op dit moment 

hetzelfde als toen ze direct van het VSO waren.  
• Ongeveer een vijfde van de schoolverlaters is intussen van uitstroombestemming 

gewisseld (39 schoolverlaters). Vooral de cluster 3-scholen dragen hieraan bij. 
• Een aantal ‘wisselaars’ gaf aan dat zij naar twee of drie andere bestemmingen 

ging. Hierdoor zijn door 39 schoolverlaters 55 bestemmingen aangegeven. 
• Een vorm van werk is de meest voorkomende nieuwe bestemming, namelijk bij 22 

van de 39 schoolverlaters, en dan vooral betaald werk (11 schoolverlaters). Dit duid 
op een positieve verandering.  

• Het lijkt erop dat een enkeling nadelig verandert, namelijk thuis komen te zitten. 
 
Wens voor andere bestemming 
Toch is niet iedere schoolverlater blij met zijn huidige (veranderde) bestemming. Tabel 
15 laat zien dat een op de vijf schoolverlaters een andere wens heeft en niet tevreden 
is over zijn huidige uitstroombestemming(en). 
 
Tabel 15: Tevredenheid schoolverlaters met hun uitstroombestemming 

Cl 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Totaal 

Vragenlijst 
Tevreden over 
uitstroombestemming? 

E-1 T-1 T-2 T-3 D-1 D-2 D-3 V-1 V-2  

Ja  13 12 8 9 37 50 17 1 X 147 

Nee 1 1 4 0 10 16 4 1 X 37 

Onbekend  0 0 0 0 1 0 0 0 X  1 

TOTAAL 14 13 12 9 48 66 21 2 X  185 
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Tabel 14: Verandering naar een nieuwe uitstroombestemming 
Cl 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Totaal 

Vragenlijst Nieuwe uitstroombestemming 
E-1 T-1 T-2 T-3 D-1 D-2 D-3 V-1 V-2  

Nee, zelfde als direct na VSO 12 10 11 9 38 49 15  X 144 

Onbekend       2   X 2 

Betaald werk 1  1  4 4  1 X 11 

Sociale werkvoorziening     2  1  X 3 

Begeleid werken   1  2    X 3 

Vrijwilligerswerk  1   2 3 1  X 7 

Toelatingsprocedure SW  1      1 X 2 

Toeleidingstraject reïntegratie     1 4 1  X 6 

Andere VSO-school       1  X 1 

Regulier VMBO      1   X 1 

Regulier HAVO/VWO  1    1   X 2 

MBO 1 1   1 5   X 8 

HBO/WO       1  X 1 

REA-college       1  X 1 

Volwassenen onderwijs   1      X 1 

AWBZ dagbesteding     3 1 1  X 5 

Niets, thuis 1     1  1 X 3 

Subtotaal nieuwe bestemming 2 3 1 0 10 15 6 2 X 55 

TOTAAL 14 13 12 9 48 66 21 2 X  185 

 
• Het grootste aandeel ontevreden schoolverlaters komt van school T-2 waar een op 

de drie ontevreden is, gevolgd door D-2 en D-3 waar bijna een kwart ontevreden is.  
• Het meest tevreden zijn de schoolverlaters van T-3, E-1 en T-1. 
• Van de 144 leerlingen die niet veranderd zijn van uitstroombestemming zijn er 24 

niet tevreden, ca één op zes = 17%.  
• Van de 39 schoolverlaters die van bestemming wisselden, zijn 13 niet tevreden, 

één op drie, en 28 wel tevreden over deze nieuwe bestemming(en). 
• Van degenen die gingen werken zijn vooral de schoolverlaters die vrijwilligerswerk 

gingen doen niet tevreden. Alle 11 die een betaalde baan hebben zijn tevreden.  
• Schoolverlaters die naar dagbesteding gingen, zijn over het algemeen niet 

tevreden. In toelichtingen geven zij aan: 
 
Citaten: 
’DAC is een noodgedwongen stap geweest omdat ik van school moest en er verder geen 
geschikte groep was. Er zitten erg weinig leeftijdgenoten.’ 
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‘Het zou beter zijn om van tevoren een goed activiteitencentrum te regelen voor jongeren, zodat 
ze  niet tussen cliënten van 50-60 jaar komen te zitten.’ 
 
‘Ik ben naar het dagactiviteitencentrum gegaan, maar ik had eigenlijk graag een opleiding willen 
volgen voor creativiteit/ tekenen/schilderen.’ 
 
Gewenste uitstroombestemming 
Schoolverlaters konden aangeven waar zij het liefst naar zouden willen doorstromen. 
Zie tabel 16. De 37 niet-tevreden schoolverlaters gaven dit aan. Twaalf van hen gaven 
twee, drie of vier gewenste bestemmingen aan.  
 
Tabel 16: Gewenste bestemming van schoolverlaters 

Cl 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Totaal 

Vragenlijst Gewenste bestemming 
E-1 T-1 T-2 T-3 D-1 D-2 D-3 V-1 V-2  

Onbekend     1 1   X 3 

Betaalde baan 1 1 3  7 8 4 1 X 25 

Sociale werkvoorziening      1  1 X 2 

Begeleid werken   1   1 2 1 X 5 

Vrijwilligerswerk      1 2  X 3 

Eigen bedrijf      1    1 

Andere VSO-school   1  1    X 2 

Regulier VMBO   1       1 

MBO  1 1   4 1  X 7 

HBO/WO   1   4   X 5 

REA-college     1    X 1 

AWBZ Dagbesteding     2    X 2 

TOTAAL 1 1 4 0 10 16 4 1 X  56 

 
• Vooral schoolverlaters van D-2 en D-1 willen liever iets anders doen dan hetgeen 

ze nu doen. Zij willen vooral een betaalde baan.  
• Betaald werk is de meest genoemde wenselijke bestemming.  
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Bijlage 6 Interventies van VSO-scholen 

Onderstaande interventies kunnen tevens interessant zijn voor de andere clusters. 
 

Cluster 1 
 

 
1. IOP, IOC, ITP en ITC in plaats van handelingsplannen 
2. Decaan 
3. Stage: oriëntatie, stagebegeleider mee op kennismaking, evaluatieformulieren 
4. ‘De methode’ in praktijkgericht onderwijs 
5. samenwerking REA-College 
 
1.  IOP, IOC, ITP en ITC in plaats van handelingsplannen 
Elk schooljaar wordt voor iedere leerling, zowel in de praktijkgerichte als 
theoriegerichte onderwijstypen een Individueel Onderwijs Profiel (IOP) opgesteld door 
de mentoren. Hierin staat de voortgang van de leerling en de verwachtingen een 
aandachtspunten voor het komende schooljaar. Dit wordt door de mentor besproken 
met de leerling, ouders, en leidinggevende. Zodra ouders ermee akkoord gaan, wordt 
het een Individueel Onderwijs Contract (IOC). Dit is wat op andere scholen vaker een 
Handelingsplan wordt genoemd. Echter door het IOP en IOC te noemen, krijgen de 
afspraken meer status. Medewerkers zijn erg tevreden over deze werkwijze en geven 
tevens aan dat ouders tevreden zijn. Voor het laatste jaar van het praktijkgerichte 
onderwijs, wordt gesproken van een Individuele Transitie Plan (ITP) en een Individueel 
Transitie Contract (ITC), in verband met de overgang naar werk. 
 
2. Decaan 
Rondom de uitstroom van VMBO leerlingen naar vervolgonderwijs, speelt de 
aanwezige decaan een rol. De decaan neemt een beroepsinteresse-test af in het 
voorlaatste jaar. De resultaten van deze test zijn het uitgangspunt voor de soort stages 
die de leerling zal gaan volgen. Verder wijst de decaan de leerling op open dagen van 
reguliere scholen en voert hij met de leerling, ouders en eventuele toekomstige school 
gesprekken om te komen tot een juiste keuze. Uiteindelijk is de keuze van het vervolg 
de verantwoordelijkheid van de ouders en leerling. 
 
3. Stage 
• VMBO leerlingen volgen in het derde leerjaar diverse snuffelstages om zich te 

oriënteren op de arbeidsmarkt.  
• Stagebegeleiders gaan met leerlingen mee naar het kennismakingsgesprek. Indien 

nodig is er een deskundige bij aanwezig zodat deze goed aan het stageadres kan 
uitleggen wat de problematiek, belemmeringen en mogelijkheden zijn van de 
betreffende leerling. 

• Om stages te evalueren worden evaluatieformulieren gebruikt.  
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• Aan het einde van stageperiodes krijgt de leerling een bewijs van het volbrengen 
van de stage dat toegevoegd wordt aan hun portfolio. Dit is in de vorm van een 
verslag.  

 
4. ‘De methode’ in praktijkgericht onderwijs 
In de eerste twee klassen van het praktijkgerichte onderwijs staat ‘de methode’ 
centraal: praktische lessen mobiliteit en koken en lessen in sociale en emotionele 
competentie. In klas 3 krijgen leerlingen ‘arbeidsvoorbereiding’ en tevens indien nodig 
continuering van de praktische lessen. In klas 4 volgen de leerlingen snuffelstages en 
modules. Modules zijn praktische lessen gericht op verschillende werkgebieden zoals 
horeca, catering, schoonmaak en groen. In klas 5 volgen leerlingen een traject van 
verschillende stages en tevens de modules zoals in klas 4. Daarnaast wordt hier de 
arbeidsvoorbereiding-2 ingezet, waarin de arbeidsvaardigheden verder worden 
uitgebreid. Via de stages kunnen leerlingen met andere gebieden kennismaken dan de 
modules die worden geboden, op basis van interessen en mogelijkheden. De 
voortgang van leerlingen op de modules wordt bijgehouden via competentielijsten. 
 
5. Samenwerking REA-College 
Leerlingen worden doorverwezen naar het REA-College. In het voorlaatste jaar gaan 
VMBO leerlingen naar de open dag om te kijken welke vervolgopleidingen en 
mogelijkheden daar zijn. Ze kunnen testen en uitproberen welke werkzaamheden bij ze 
passen. De school doet dit in het kader van de beroepsoriëntatie van leerlingen. 
Tevens kunnen ze daar worden getest als dat nodig is. 
 
 

Cluster 2 
 

 
1. Groepsplan naast individueel handelingsplan 
2. Studiekeuzeadvies als standaard instrument 
3. Stage: interne stageplaatsen, stagebegeleiding, beroepskeuzetest 
4. Proefperiode bij uitstroom 
5. Ondersteuning op reguliere school 
6. Roosterwijzigingen en aanpassingen 
7. Samenwerking met MBO 
 
1. Groepsplan 
Naast individuele handelingsplannen voor leerlingen is er ook een groepsplan, gericht 
op een klas als geheel met daarin de punten waar je aandacht aan moet besteden. 
Deze worden regelmatig besproken en bijgesteld. Deze plannen worden ook met de 
ouders besproken. Ouders moeten deze tekenen voor akkoord. 
 
2. Studiekeuzeadvies als standaard instrument 
Na het tweede leerjaar is er voor ieder leerling een studiekeuze advisering. Daarbij 
wordt helder en zorgvuldig in beeld gebracht wat hun mogelijkheden zijn en waar ze nu 
staan ten opzichte van een reguliere leerling. Dat wordt gedaan vanuit de leerling zelf, 
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vanuit de school en vanuit de orthopedagoog. De ouders worden daarin betrokken en 
ook andere instanties die belangrijk zijn en waar de leerling mee te maken heeft. 
Daarvan wordt een rapport gemaakt, voorzien van een breed advies dat met de ouders 
wordt doorgesproken. In het advies wordt aangegeven of het beter is om op het VSO 
te blijven of om naar het reguliere onderwijs te gaan, inclusief het gewenste niveau en 
de richting van de opleiding. Ouders hoeven zich niet aan het advies te houden. 
 
3. Stage 
• VSO-school maakt gebruik van een ‘eigen’, interne stageplaats als een leerling er 

nog niet aan toe is om extern op stage te gaan. Eén van de cluster-2 scholen geeft 
aan dat dit niet de voorkeur heeft. Een andere cluster-2 school maakt echter in de 
eerste twee jaren van het praktijkgerichte onderwijs standaard gebruik van interne 
stageplaatsen.  

• De stagebegeleider gaat mee naar het kennismakingsgesprek om de werkgever 
aanwijzingen en informatie over de beperkingen van de leerling te geven.  

• Er is regelmatig contact met de leerling en de werkgever omtrent de voortgang, 
zowel telefonisch als via bezoeken. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een 
evaluatieformulier waarbij gekeken wordt naar de werkvaardigheden, 
leervorderingen, het sociaal functioneren van de leerling en de ontvangen 
begeleiding. Gemiddeld vindt een dergelijke beoordeling eens per drie weken 
plaats. Het functioneren, de arbeidsprestatie van de leerling wordt via een 
percentage uitgedrukt en vergeleken met het functioneren van een leerling zonder 
functiebeperkingen.  

• In overleg met de logopedist wordt specifiek naar de communicatieve vaardigheden 
gekeken van de leerling, aan de hand van een ander formulier.  

• De stagebegeleider neemt indien nodig en gewenst een beroepskeuze test af om 
te kijken of de ingezette onderwijskoers ook wel goed past en de juiste keuze is. 
Eventueel wordt de stage en type stageplaats aangepast op wat er uit zo’n test 
komt. 

 
4. Proefperiode bij uitstroom 
Bij de overstap naar regulier onderwijs of werk wordt wel eens een proefperiode 
ingezet, bijvoorbeeld gedurende twee weken, waarin gekeken wordt of die stap wel de 
juiste is en of deze haalbaar is, vanuit de leerling gezien en vanuit de reguliere school 
gezien. Indien nodig kan de leerling terugkomen. Deze oriëntaties kunnen tussendoor 
worden georganiseerd. Proefperiodes worden ook wel eens ingezet wanneer er 
leerlingen zijn die zichzelf overschatten om hen te laten ervaren wat het eigenlijk 
inhoudt, bijvoorbeeld wanneer leerlingen nooit in aanraking zijn geweest met de 
‘reguliere buitenwereld’. 
 
5. Ondersteuning op reguliere school 
Sommige leerlingen van VMBO-kbl en VMBO-bbl volgen vakken op het reguliere 
VMBO. Wanneer dat aan de orde is, krijgen deze leerlingen ondersteuning van 
docenten van het VSO. 
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6. Roosterwijzigingen en aanpassingen 
Het gebeurt voortdurend dat lesroosters worden aangepast op een individuele leerling. 
Dit is een nogal complex geheel, mede omdat leerlingen vakken volgen op het VSO en 
op een reguliere school en verspreid raken. 
 
7. Samenwerking met MBO  
Eén van de VSO-scholen werkt concreet samen met een Regionaal Opleidingscentrum 
(ROC) rondom dove en slechthorende leerlingen, aangezien dit ROC een speciale 
afdeling heeft voor deze doelgroep leerlingen. 
 
 

Cluster 3 
 

 
1. Procesbegeleider naast de mentor 
2. Melba-systeem 
3. Sociaal-emotionele ontwikkeling 
4. Stage via apart stagebureau 
5. Methode ‘Beroepsgerichte vaardigheden’ 
6. Praktische sector oriëntatie 
7. Ontwikkeling en deskundigheid school en personeel 
8. Transitie en assessment 
9. Jobcoachconstructie 
10. Nazorg: contact na uistroom 
 
1. Procesbegeleider naast de mentor 
De procesbegeleider begeleidt leerlingen en zorgt voor ondersteuning van docenten en 
mentoren vanaf binnenkomst tot en met uitstroom. Zij richten zich op het toewerken 
naar gewenste en gepaste uitstroom. Hun taken zijn: algehele voortgang van de 
leerling monitoren, contact met leerlingen houden, contact onderhouden met ouders, 
ondersteunen van de mentor, trajectplannen maken, stage regelen in samenwerking 
met de uitstroomcoördinator, meegaan op stagebezoek, uitstroom regelen en 
roosterwijzigingen doorvoeren. Procesbegeleiders zijn tevens docent. 
 
2. Melba-systeem  
Het Melba-systeem is een meetinstrument/ assessment om de capaciteiten, kwaliteiten 
en vaardigheden van de leerling te meten en dit te matchen bij functies en banen. Het 
geeft richting aan het te volgen traject en in te zetten ondersteuning. Medewerkers van 
de betreffende VSO-school maken zich deze methode momenteel eigen. 
 
3. Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Er is veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Sociale 
vaardigheden zijn het allerbelangrijkste richting de toekomst.  
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4. Stage via apart stagebureau 
Twee van de scholen hebben een apart stagebureau van de school. De taken van het 
stagebureau zijn: zoeken stageplekken, begeleiden leerlingen, meegaan met de 
kennismaking tussen leerling en stageadres, evaluaties aan het einde en tussentijds en 
verslaglegging. Interne stageplaatsen maken onderdeel uit van de mogelijkheden. 
 
5. Methode ‘Beroepsgerichte vaardigheden’ 
Bij één van de stagebureaus wordt momenteel materiaal ontwikkeld om al tijdens de 
periode vóór aanvang van stages leerlingen te gaan voorbereiden op wat komen gaat. 
Deze beroepsgerichte vaardigheden, bijvoorbeeld ‘omgaan met kritiek’, zijn eerder 
onderdeel geweest van de aanpak van het stagebureau in het kader van uitstroom. 
Deze methode ‘beroepsgerichte vaardigheden’ biedt trajectbegeleiders van het 
stagebureau tevens handvatten om leerlingen tijdens de stage te begeleiden. De 
methode wordt herzien, verbeterd en doorontwikkeld om het schoolbreed te gaan 
toepassen (vanaf 2007-2008), zowel tijdens stageperiodes als vóórdat leerlingen op 
stage gaan, om de aansluiting tussen onderwijs en stage en uitstroom te verbeteren. 
Naar deze verbeteringen is het stagebureau doorlopend op zoek. Het idee is om dit 
niet klassikaal vorm te geven, maar het op de individuele leerling af te stemmen en te 
relateren aan het gedrag dat de leerling vertoont. Het gaat erom maatwerk te bieden 
en het aan te bieden in de vorm van workshops, trainingen zoals een rollenspel, 
discussies en excursies/ bedrijfsbezoeken of gastdocenten zoals arbeidsdeskundigen 
of personeelsfunctionarissen.  
 
6. Praktische sector oriëntatie 
De ‘praktische sector oriëntatie’ wordt standaard ingezet voor VMBO leerlingen. Dit is 
een keuze-instrument waarbij leerlingen kunnen ondervinden waar hun affiniteit voor 
een bepaalde inhoudelijke richting ligt op basis waarvan ze hun richting kiezen. Dit 
wordt mogelijk onderdeel van het vak ‘Beroepsgerichte vaardigheden’ (zie hierboven). 
 
Citaat school: 
‘Deze methode is gerichter dan bijvoorbeeld een training sociale vaardigheden, geeft meer 
bagage mee aan de leerling in de vorm van gerichte feedback dat ze concreet in de praktijk 
kunnen toepassen.’ 
 
7. Ontwikkeling en deskundigheid 
Eén van de scholen geeft aan dat het belangrijk is om je als school te blijven 
ontwikkelen, om je op de hoogte te blijven stellen van wat er zich in de buitenwereld 
afspeelt. Dit geldt ook voor vakleerkrachten. Dit kan bijvoorbeeld door deskundigheid in 
school te halen. Op deze wijze kun je de vertaalslag blijven maken tussen de 
behoeften en mogelijkheden van de leerling en de mogelijkheden in de ‘markt’. 
Daarnaast worden via evaluaties regelmatig de samenwerkingsrelaties die de school 
heeft met partijen als reïntegratiebureaus, jobcoach-organisaties, UWV, MEE, scholen, 
stageaanbieders, arbeidsconsulenten, enz. bekeken en bijgesteld als dat nodig blijkt te 
zijn. 
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8. Transitie en assessment 
‘Transitie’ betreft een assessment waarvan het doel is om duidelijk in kaart te brengen, 
ook voor ouders en de leerling, wat de capaciteiten en beperkingen zijn. Daarnaast 
biedt het de school concrete aanknopingspunten om gericht de laatste 2 jaren 
individueel onderwijs op maat aan te bieden met het oog op uitstroom. 
Iedere leerling krijgt het assessment in het schooljaar dat hij 16 jaar wordt. Meestal is 
de leerling dan nog ongeveer 2 jaren op school. Het assessment is nadrukkelijk niet 
aanbod- maar vraaggestuurd. Naar aanleiding van het assessment wordt in een 
Individueel Transitie Plan (ITP) omschreven wat de concrete doelstellingen zijn, met 
het oog op de gewenste situatie straks na het verlaten van school. Vervolgens wordt in 
de laatste jaren op het VSO concreet naar deze doelstellingen toegewerkt, o.a. via 
trainingen (voorbeelden zijn budgetteren, gebruik maken van openbaar vervoer). Circa 
80 % van het lesrooster van deze laatste jaren wordt bepaald door de omschreven 
transitiedoelstellingen. 
 
Het assessment gaat over dagbesteding, wonen en vrijetijdsbesteding.  
Dagbesteding wordt uitgevoerd door het REA-College en bestaat uit twee fasen. Fase 
1 is een intakegesprek door een psychologe en een arbeidsgeneeskundig onderzoek 
waarbij gekeken wordt naar de consequenties van de beperkingen voor de 
arbeidsmogelijkheden en – wensen. Alleen indien blijkt dat er arbeidspotentieel is of 
daarover twijfelt bestaat, volgt fase 2. Deze fase bestaat uit allerlei tests gericht op een 
bepaald beroep. Van deze assessment dagbesteding wordt een rapportage gemaakt. 
 
De delen wonen en vrijetijdsbesteding worden aan de hand van een aantal 
vragenlijsten in kaart gebracht en vinden op school plaats. Het is een uitgebreid 
assessment waarbij de vragenlijsten door ouders, klassenleerkracht en de leerling 
worden ingevuld. Deze laatste doet dit samen met een mentor. 
 
Deze aanpak met betrekking tot transitie van jongeren past bij de huidige 
ontwikkelingen van competentiegericht onderwijs. 
 
9. Jobcoach-constructie 
Er lijkt bij leerlingen meer behoefte te bestaan aan jobcoaches. Manieren om hier 
invulling aan te geven worden samen verkend. Concreet loopt er momenteel bij één 
van de scholen een pilot in het kader van jobcoaches. De constructie is als volgt: het 
reïntegratiebureau investeert zonder slaaggarantie door het beschikbaar stellen van 
een jobcoach in een periode waarin de jongere nog geen arbeidscontract heeft. Op het 
moment dat een arbeidscontract gerealiseerd is, wordt het bureau met terugwerkende 
kracht betaald voor de diensten. 
 
10. Nazorg: contact na uitstroom 
De stagebegeleider houdt gedurende één jaar na uitstroom contact met de 
schoolverlaters in het kader van nazorg. Dit geldt alleen voor de leerlingen die 
uitstromen naar loonvormende arbeid. De stagebegeleider doet dit elk half jaar via een 
enquêteformulier. Nagegaan wordt wat schoolverlaters aan dagbesteding, wonen en 
vrije tijd op dat moment doen, en hoe tevreden ze daarmee zijn.  
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Deze informatie wordt schriftelijk in kaart gebracht. Wanneer de schoolverlater 
aangeeft behoefte te hebben aan inspanning van de school, dan wordt deze geboden.  
 
 

Cluster 4 
 

 
1. Branchegerichte certificaten voor praktijkgericht onderwijs 
2. Samenwerking met het MBO 
3. Aparte ruimtes binnen het klaslokaal 
4. Creatieve therapie 
5. Tussenklas 
6. Projectmatig werken 
7. Gefaseerde stageaanpak praktijkgericht onderwijs 
8. Voorbereiding op de maatschappij 
 
1. Branchegerichte certificaten 
Voor het praktijkgerichte onderwijs, wordt toegewerkt naar de mogelijkheid voor 
leerlingen om op zes terreinen branchegerichte certificaten te halen in samenwerking 
met diverse andere scholen. Onder andere op het terrein van schoonmaak, lassen en 
catering. Op dit moment is bij wijze van proef een lascertificaat te behalen. 
 
2. Samenwerking met MBO  
Samenwerking tussen het VSO en een Regionaal Opleidingscentrum (ROC) om ervoor 
te zorgen dat leerlingen tenminste een kwalificatie op niveau 1 halen. 
 
3. Aparte ruimtes 
In de school zijn aparte units/ ruimtes om in te werken binnen de klaslokalen. Op deze 
wijze kunnen leerlingen geconcentreerder werken. 
 
4. Creatieve therapie 
Intern kunnen leerlingen creatieve therapie volgen. 
 
5. Tussenklas 
Er is een tussenklas (P3/4) voor leerlingen die nog niet klaar zijn voor de derde of 
vierde klas, maar te goed zijn voor de tweede klas. In deze tussenklas is meer ruimte 
voor individuele aandacht. Deze klas kan niet te groot zijn, omdat er anders te weinig 
aan intensieve individuele begeleiding kan worden gedaan (leerlingaantal van vier).  
 
6. Projectmatig werken 
Zowel in het praktijkgerichte als het theoriegerichte onderwijs wordt naast het geven 
van vakken veelal projectmatig gewerkt. Dit is vooral gericht op gedragsvaardigheden 
en arbeidsvaardigheden. Het is voor deze jongeren essentieel dat ze gemotiveerd zijn 
en blijven om op een goede manier met werk bezig te zijn. Gedragsmatige bijsturing is 
essentieel. 
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7. Gefaseerde stageaanpak 
In de bovenbouw van het praktijkgerichte onderwijs wordt een gefaseerde stageaanpak 
gehanteerd. Het gaat hierbij zowel om individuele als groepsstages. Er zijn drie fases 
waarbij de verantwoordelijkheden steeds toenemen.  
 
De eerste fase is een stage van 6 weken waarin de nadruk ligt op basale zaken als op 
tijd komen, zorg dragen voor hun werkplek, correct omgaan met materialen etc.. Als 
leerlingen deze goed doorlopen, gaan ze door naar fase 2. In deze fase leren ze een 
aantal verantwoordelijkheden zoals samenwerken met andere leerlingen, 
verantwoordelijkheid dragen voor de opdracht, omgaan met kritiek etc.. In fase 3 
moeten ze aan de punten van fase 1 en 2 voldoen en een hele dag geconcentreerd 
aan opdrachten kunnen werken, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid tonen en zich 
aanpassen aan de locatie en de afspraken die hier gelden. In elke fase kunnen ook 
individuele doelen worden toegevoegd. Als leerlingen fase 3 goed doorlopen, zijn ze 
klaar om in een bedrijf te gaan werken en wordt er gezocht naar een bedrijf/ 
toekomstige werkgever. De voortgang wordt afgetekend op stagekaarten. 
 
8. Voorbereiding op de maatschappij 
Leerlingen in de bovenbouw worden op een gegeven moment bewust in grotere 
klassen bij elkaar gezet om hen alvast te laten wennen aan hoe het na het VSO zal 
zijn. 
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Bijlage 7 Interventies volgens dossiers 

In totaal zijn 294 dossiers bekeken op de inzet van interventies. Zie tabel 17. Het 
‘aantal leerlingen’ onderaan de tabel geeft aan hoeveel leerlingen deze interventie 
ontvingen. 
 
Tabel 17: Interventies uit de dossiers 

Cl 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Totaal 

Dossieronderzoek Interventies  
E-1 T-1 T-2 T-3 D-1 D-2 D-3 V-1 V-2  

Individuele begeleiding leerling 19 2 0 9 49 37 18 40 41 215 

Contact/ overleg met ouders 19 13 25 6 16 37 20 5 39 180 

Ambulante begeleiding op VSO 0 4 0 1 0 3 0 3 0 11 

Overige begeleiding en inzet 
deskundigen/ specialisten 

19 18 22 18 21 32 19 23 31 203 

Contact/ begeleiding stage 13 0 0 3 36 9 11 1 0 73 

Speciale stageafspraken 0 0 0 0 6 0 0 1 1 8 

Huiswerkondersteuning  1 0 0 2 3 9 3 0 1 19 

Aanpassing lesrooster 1 0 0 1 3 6 1 3 1 16 

Hulpmiddelen 11 0 0 2 8 29 3 0 5 58 

Hulp bij eten/drinken/toilet e.d. 0 0 0 0 2 3 1 0 0 6 

Aantal leerlingen 19 36 30 19 49 37 21 40 43 294 

TOTAAL interventies14 83 37 47 42 144 165 76 76 119 789 
 
Individuele begeleiding leerling 
De meest ingezette interventie is de individuele begeleiding van de leerling door de 
mentor, klassendocent, trajectbegeleider, e.d.. In bijna drie op de vier dossiers wordt 
duidelijk dat een dergelijk begeleiding geboden wordt, omdat sprake is van: 
• Handelingsplannen 
• Dagelijkse begeleiding 
• Verslagen van gesprekken met de mentor/ klassendocent/ trajectbegeleider 
 
Contact/ overleg met ouders 
Wanneer scholen regelmatig contact hebben met ouders, doen verreweg de meeste 
scholen dit via (voortgangs)gesprekken met ouders (177 van de 180). Verslagen 
hiervan zijn opgenomen in de dossiers. Bij een enkel dossier wordt aangegeven dat er 
een gesprek met de ouders is geweest bij aanmelding, dat huisbezoeken plaatsvonden 

 
14 Het totaal aantal interventies in de dossiers is meer dan het aantal schoolverlaters dat meedeed in het 
onderzoek, omdat bij één schoolverlater meerdere interventies genoemd waren.   
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en dat ouders schriftelijk op de hoogte zijn gebracht van bepaalde situaties die zich op 
school voordeden. 
 
Ambulante begeleiding op VSO 
Slechts enkele leerlingen kregen ambulante begeleiding op het VSO. Soms werd deze 
ambulante begeleider ingezet bij het vinden van een geschikte uitstroombestemming. 
Daarnaast werd  een ambulante begeleider gekoppeld aan leerlingen met een visuele 
beperking die op het VSO zaten in cluster 3. 
 
Overige begeleiding en inzet deskundigen/ specialisten 
Bij de meerderheid van de schoolverlaters (zeven op de tien) is de deskundigheid van 
een specialist of therapeut ingezet om de voortgang van leerling optimaal te laten 
verlopen, of is op een andere manier begeleiding geboden, los van individuele 
begeleiding van de leerling door de mentor. In 203 dossiers staat hierover informatie 
opgenomen. 
 
Concreet gaat het om: 
Cluster 1:  bespreking van handelingsplan/ individueel onderwijsprofiel en – 

contract, huisbezoek van maatschappelijk werk, psychologisch 
onderzoek 

 
Cluster 2: audiologisch onderzoek, begeleiding door een instelling voor 

audiologische en spraak-taal problematiek, psychologisch onderzoek, 
logopedie, leerlingbespreking met een team van orthopedagoog, 
logopedist, maatschappelijk werk en mentor, creatieve therapie, 
begeleidingsonderzoek/ logopedisch en diagnostisch onderzoek, , 
beroepskeuzetest, Remedial Teaching, begeleiding door psycholoog, 
neuronpsychologische behandeling GGz, speltherapie 

 
Cluster 3: fysiotherapie, maatschappelijk werk, weerbaarheidstraining, psycholoog, 

ergotherapie, beroepskeuzetest, aandacht- en geheugentraining, 
dagbehandeling, leerlingbespreking met multidisciplinair revalidatieteam 
en ouders, assessment ‘Transitie’, schoolpedagoog, logopedie, 
gedragstherapie, neuropsychiatrie, psychiatrische (gezins)behandeling, 
psychosociale therapie, sociale vaardigheidstraining, 
leerplichtambtenaar, speltherapie, MEE, externe didactische 
ondersteuning 

 
Cluster 4: bureau jeugdzorg, leerplichtambtenaar, creatieve therapie, 

beroepskeuzetest, (school)maatschappelijk werk, (jeugd)reclassering, 
diagnostisch onderzoek, intensieve thuisbegeleiding, opname internaat, 
onderzoek en behandeling GGz, Bureau HALT, MEE, psychologisch 
onderzoek/ psycholoog, remedial teaching, 
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Contact/ begeleiding stage  
Bij 73 schoolverlaters bleek uit het dossier dat zij stage hebben gelopen. Dit bleek uit 
de aanwezigheid van een schriftelijk stagecontract of stageovereenkomst en verslagen 
van voortgangsgesprekken. Dit komt overeen met ongeveer één op vier.  
 
Speciale stageafspraken 
Bij slechts acht dossiers bleek dat er voor de leerling speciale stageafspraken zijn 
gemaakt zodat zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de beperkingen van de 
leerling, bijvoorbeeld dat het van belang was om een combinatie te bieden van 
afwisselende zittende en staande werkzaamheden en het geven van instructies over 
hoe het beste met de leerling moet worden omgegaan. 
 
Huiswerkondersteuning  
Huiswerkondersteuning lijkt niet zo veel voor te komen. Het komt het meeste voor in 
cluster 3. 
 
Aanpassing lesrooster 
Aanpassing van het lesrooster/ lestijden komt ongeveer net zo vaak voor als 
huiswerkondersteuning. Ook hier wordt dit het meeste toegepast in cluster 3. 
 
Hulpmiddelen 
In 58 dossiers, ongeveer één op vijf, wordt duidelijk dat voor leerlingen hulpmiddelen 
worden aangeschaft of aanpassingen worden gerealiseerd, of dat het mogelijk wordt 
gemaakt dat leerlingen hun hulpmiddelen kunnen gebruiken. Aangepast vervoer is de 
meest genoemde en komt alleen voor in cluster 3 en 4. Andere voorbeelden zijn: 
aanvraag en gebruik van een laptop eventueel voorzien van braille en 
spraakondersteuning, verstelbare tafel, communicatieondersteuning, vergrootte 
boeken en beeldschermen, anti-slip mat voor tijdens het eten en een driewielfiets. 
 
Hulp bij eten/drinken en verzorging/toilet 
Bij slechts enkele schoolverlaters, en alleen in cluster 3, wordt ondersteuning geboden 
bij het eten en drinken en bij verzorging en naar het toilet gaan. In een aantal gevallen 
gaat het om supervisie op de dieetvoorschriften. 
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Bijlage 8 Interventies volgens schoolverlaters 

In de vragenlijst vroegen we schoolverlaters om aan te geven wat de VSO-school voor 
hen heeft gedaan. Zie ook tabel 18. In het bovenste deel van de tabel staat hoeveel 
leerlingen aangaven dat de VSO-school iets voor hen heeft gedaan. Daaronder volgen 
de concrete interventies die de schoolverlaters noemden. 
 
In de tabel wordt onderscheid gemaakt tussen schoolverlaters die uitstroomden naar 
werk en/of vervolgonderwijs enerzijds en naar een andere bestemming anderzijds, 
zoals dagbesteding, thuis of opname in een instelling of ziekenhuis. Beide groepen 
vulden hierover identieke vragen in, echter op een andere plek in de lijst (Blok D 
respectievelijk Blok F). 
 
Aanpassing lesrooster en lesstof 
Onder aanpassing lesrooster vallen het omzetten van de volgorde waarin vakken 
worden gegeven, het inbouwen van meer pauze en het verkorten van schooldagen. Bij 
aanpassing lesstof/ opdrachten gaat het om het geven van andere stof en opdrachten 
en van meer of van minder stof en opdrachten, om zodoende de inhoud zo goed 
mogelijk op het niveau van de leerling aan te passen. 
 
Goede samenwerking externen 
De ‘externen’ bij de goede samenwerking met externen betreffen de deskundigen en 
specialisten die geconsulteerd worden door de school of waarnaar de leerling wordt 
doorverwezen zoals een psycholoog, therapeut, internaat en arts. 
 
• Bij beide groepen schoolverlaters geeft de meerderheid aan dat de school 

interventies bood.  
• Gemiddeld noemen schoolverlaters 3 interventies.  
• De meeste interventies worden genoemd in cluster 3; daar komen ook de meeste 

schoolverlaters vandaan.  
• School T-2 is de enige school waarbij meer schoolverlaters aangaven dat de 

school niets deed dan dat de school interventies bood. 
• Bijna de helft van de schoolverlaters die naar onderwijs en/of werk uitstroomden 

gaf aan dat zij individueel werd begeleid, dat de docent de lesstof en de opdrachten 
aanpasten zodat dit beter bij hun niveau paste en dat er vervoer van en naar 
school was geregeld. Dit zijn de drie interventies die het meest genoemd werden.  

• Het minst genoemd werden hulp bij eten en drinken en naar het toilet gaan en 
huiswerkbegeleiding. 

• Schoolverlaters die naar dagbesteding gingen, thuis terecht kwamen of 
opgenomen werden in een ziekenhuis of instelling, dan komen zij vooral uit cluster 
3.  
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• Interventies die door meer dan de helft van deze schoolverlaters werden genoemd, 
zijn aanpassing van de lesstof en de opdrachten aanpasten zodat dit beter bij hun 
niveau paste en aanpassing van het lesrooster. Dit komt deels overeen met wat de 
andere schoolverlaters noemden. 

• Het minst genoemd werden ambulante begeleiding op het VSO en 
huiswerkbegeleiding. Ook dit komt deels overeen met wat de andere 
schoolverlaters noemden. 

• Relatief meer schoolverlaters in de groep die naar overige bestemmingen ging, 
kreeg hulp bij eten en drinken en naar het toilet gaan. Het lijkt erop dat deze groep 
zwaardere beperkingen heeft, waardoor onderwijs en /of werk geen voor de hand 
liggende uitstroombestemming was. 

• Deze groep geeft relatief minder vaak aan dan zij die naar onderwijs en/of werk 
gingen dat de school regelmatig contact had met hun ouders 
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 Tabel 18: Interventies uit de vragenlijst

 
15 Het totaal aantal aangegeven interventies in de vragenlijsten is bij alle scholen meer dan het aantal schoolverlaters dat meedeed in het onderzoek, omdat 
schoolverlaters meerdere interventies noemden. 

Cl 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Totaal Cl 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Totaal 

Vragenlijst: uitstromers naar werk/onderwijs (n=148) Vragenlijst: uitstromers naar overige bestemmingen (n=37) Interventies 
E-1 T-1 T-2 T-3 D-1 D-2 D-3 V-1 V-2  E-1 T-1 T-2 T-3 D-1 D-2 D-3 V-1 V-2  

School bood interventies 11 9 3 9 26 51 9 1 X 119 1 0 2 0 17 9 5 0 X 24 
School deed niets 2 3 5 0 3 6 2 0 X 21 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 
Onbekend of de school iets deed 0 1 2 0 0 0 5 0 X 8 0 0 0 0 2 0 0 1 X 3 

Aantal leerlingen 13 13 10 9 29 57 16 1 X 148 1 0 2 0 19 9 5 1 X 37 
Concrete interventies 

Individuele begeleiding leerling 3 3 3 5 7 28 2 1 X 52 0 0 2 0 5 3 1 0 X 11 
Contact/ overleg met ouders 1 2 2 1 7 21 1 0 X 35 0 0 1 0 2 1 1 0 X 5 
Ambulante begeleiding op VSO 6 1 1 7 4 10 0 0 X 29 0 0 1 0 0 0 0 0 X 1 
Contact/ begeleiding stage 3 1 2 1 10 17 5 1 X 40 1 0 0 0 5 1 2 0 X 9 
Aanpassing lesrooster 1 0 0 0 13 20 1 0 X 35 1 0 0 0 11 8 2 0 X 22 
Aanpassing lesstof/opdrachten  4 0 2 1 17 21 3 1 X 49 1 0 1 0 13 7 2 0 X 24 
Huiswerkbegeleiding 2 0 0 1 0 3 0 0 X 6 0 0 0 0 1 0 0 0 X 1 
Goede samenwerking externen 1 0 0 0 7 9 2 1 X  20 1 0 0 0 8 1 1 0 X 11 
Vervoer van en naar school 3 4 2 2 10 26 4 0 X 51 0 0 0 0 9 5 4 0 X 18 
Hulp bij eten/drinken/ toilet e.d. 1 0 0 0 1 4 2 0 X 8 0 0 0 0 11 3 3 0 X 17 
Kleinere klas/ leerling afzonderen 2 0 3 2 1 12 1 0 X 21 0 0 0 0 4 1 1 0 X 6 

Aantal leerlingen 11 9 3 9 26 51 9 1 X 119 1 0 2 0 17 9 5 0 X 34 

TOTAAL INTERVENTIES15 27 11 15 20 77 171 21 4 x 346 4 0 5 0 69 30 17 0 X 125 
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Bijlage 9 Tevredenheid schoolverlaters over VSO 

Tabel 19: Tevredenheid van schoolverlaters 
 
 
Tabel 20 Omgang met beperkingen door de VSO-school 

Cl 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Totaal 

Vragenlijst 
Omgang met beperkingen door 
VSO-school 

E-1 T-1 T-2 T-3 D-1 D-2 D-3 V-1 V-2  

Heel slecht 0 0 1 0 0 2 0 0 X 3 
Slecht 1 0 0 0 3 1 1 0 X 6 
Matig 1 1 2 1 2 1 2 1 X 11 
Goed 3 0 1 0 12 13 5 0 X 34 
Heel goed 1 0 0 3 4 2 1 0 X 11 

TOTAAL 6 1 4 4 21 19 9 1 x 65 
 

Cl 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Totaal 

Vragenlijst: uitstromers naar werk/onderwijs (n=148) Tevredenheid over school 
E-1 T-1 T-2 T-3 D-1 D-2 D-3 V-1 V-2  

Heel erg ontevreden 0 0 2 0 1 6 2 0 X 11 

Ontevreden 3 1 2 1 3 2 0 0 X 12 

Neutraal 2 2 1 2 5 7 3 0 X 22 

Tevreden 7 3 4 5 15 28 7 0 X 69 

Heel erg tevreden 1 5 1 1 5 14 3 1 X 31 

Onbekend 0 2 0 0 0 0 1 0 X 3 

TOTAAL 13 13 10 9 29 57 16 1 X 148 

 Vragenlijst: uitstromers naar overige bestemmingen (n=37) 
Heel erg ontevreden 0 0 1 0 1 0 0 0 X 2 
Ontevreden 0 0 0 0 2 0 0 0 X 2 
Neutraal 0 0 0 0 4 2 2 1 X 9 
Tevreden 1 0 1 0 7 7 1 0 X 17 
Heel erg tevreden 0 0 0 0 3 0 2 0 X 5 
Onbekend 0 0 0 0 2 0 0 0 X 2 

TOTAAL 1 0 2 0 19 9 5 1 X 37 
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Bijlage 10 Knelpunten 

Onderstaande knelpunten zijn door de VSO-scholen aangegeven. De knelpunten zijn 
daar waar onderscheidend per cluster weergegeven. Scholen binnen één cluster 
hoeven zich niet per sé in alle knelpunten te herkennen. Later in deze bijlage staan 
tevens de knelpunten zoals schoolverlaters die hebben ervaren. 
 
Knelpunten van VSO-scholen 
Knelpunten die voor meerdere/ alle clusters gelden: 
 
Wet op het Primair Onderwijs 
Het VSO valt onder de Wet op het Primair onderwijs. Dit betekent dat: 
• je als school niet zelf examens kan en mag verzorgen. 
• de lestijden en vakanties van het primaire onderwijs gelden. 
• er nauwelijks geld is voor faciliteiten om bijvoorbeeld vaklokalen in te richten met 

de benodigde apparatuur en hulpmiddelen, omdat deze normaliter niet nodig zijn in 
het primair onderwijs. 

• je te weinig faciliteiten hebt om het onderwijs geven te vergemakkelijken voor de 
leerling bijvoorbeeld via hulpmiddelen zoals een daisy speler, laptops en beamers 
en camera’s standaard voor elke klas. Daarnaast leren leerlingen al in het VSO hoe 
om te gaan met hulpmiddelen (laptop, daisyspeler) dat hun in het vervolgonderwijs 
goed van pas komt. 

• Je de boeken gratis moet verstrekken, terwijl boeken jaarlijks vernieuwen. Er is 
geen geld om jaarlijks alle boeken te vernieuwen, vandaar dat er gewerkt moet 
worden met oude boeken. In het reguliere voortgezet onderwijs moeten leerlingen/ 
ouders de boeken zelf aanschaffen. 

• het ontplooien van initiatieven ten behoeve van succesvolle uitstroom moeilijk is, 
omdat scholen van de overheid minder geld krijgen dan bijvoorbeeld het 
praktijkonderwijs, waar leerlingen Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) 
volgen.  

 
Stage 
1. Het aanbod van geschikte stageplaatsen is klein waardoor het moeilijk is om 

stageplaatsen te vinden. Hier gaat veel tijd in zitten. 
• Wat betreft leerlingen van het praktijkonderwijs geldt dat ze vaker cognitief te 

goed zijn voor een beschermde werkplaats (sociale werkplaats). Ze zijn zouden 
er echter op basis van hun (visuele) beperking of hun bijkomende beperkingen 
op hun plek zitten of niet geschikt voor zijn omdat ze niet kunnen voldoen aan 
de productienormen. Het is niet motiverend om ergens onder je intellectuele 
capaciteiten te functioneren. Ze zitten tussen dagactiviteiten en sociale 
werkplaats in, maar daar is geen aanbod in. 

• VMBO leerlingen volgen te weinig stages. Er is behoefte aan het volgen van 
meer stages, omdat deze leerlingen arbeidservaring missen en 
samenlevingservaring missen. 
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• Soms zijn er wachttijden voor stages, omdat de stageplaats bezet is. Er zijn 
steeds meer stageplaatsen die geld willen zien voor een stagiaire, vooral de 
stages bij activiteitencentra. Soms kan dat betaald worden met 
Persoonsgebonden Budget, maar lang niet altijd.  

• Wat betreft (groeps)stages is het soms lastig aan stageadressen uit te leggen 
dat bij het aannemen van een opdracht geen garantie geboden kan worden dat 
het ook binnen een bepaalde termijn gebeurt. Naast afhankelijkheid van het 
weer, komt het ook regelmatig voor dat leerlingen zich misdragen (cluster 4) en 
dat de hele groep dan terug moet naar school. Een stageplek moet daarnaast 
ook nog eens bij de individuele leerling en/of de groep leerlingen passen. 

 
2. Stageplaatsen gaan soms slordig om met de leerlingen. Intern wordt met hen 

geschoven zonder dat de school ervan op de hoogte wordt gebracht dat iemand 
anders het aanspreekpunt is geworden en zonder overleg over veranderingen in 
werkzaamheden. De nieuwe begeleiders krijgen niet de benodigde informatie over 
de leerling van hun collega. Dit komt de leerling niet ten goede. Ook komt het voor 
dat bedrijven niet reageren op sollicitaties en de jongeren niet begeleiden. 

 
Onderwijs op maat 
• Het aanbod aan opleidingen/ richtingen in het VSO is beperkt. Het zal daarom niet 

voor iedere leerling passen. Vooral voor ongemotiveerde leerlingen is het heel 
lastig om een gepast en succesvol traject te bieden. Het werkt motiverend om een 
zo breed mogelijk arsenaal te bieden zodat er voor iedere leerling in ieder geval 
iets bij zit dat aanspreekt. 

• Met de indeling tussen VMBO bbl, kbl en tl is het niet meer mogelijk om bepaalde 
vakken op een bepaald niveau volgen en andere vakken op een hoger of lager 
niveau. Deze situatie is voor leerlingen met auditieve beperkingen en spraak-taal 
moeilijkheden zeer nadelig en een ‘handicap’, omdat juist vaak de talen voor hen 
moeilijk zijn. Hierdoor moeten ze sommige (exacte) vakken onder hun niveau 
volgen. Dit is niet gewenst en zonde van de capaciteiten. 

• Voor sommige leerlingen is het moeilijk om de juiste leeromgeving te bieden. 
VMBO is te theoretisch van aard en het praktijkgerichte onderwijs te praktisch. Er 
zouden mogelijkheden moeten zijn voor mengvormen. Dit is onvoldoende in 
balans. 

 
Knelpunten die voor de afzonderlijke clusters gelden: 
 

Cluster 1 
 

 
Aanbod arbeidsplaatsen 
Het vinden van een arbeidsplek is afhankelijk van de werkgever en zijn bereidheid om 
mensen met beperkingen aan te nemen, in te werken en aanpassingen te realiseren. 
Het komt regelmatig voor dat werkgevers hiertoe niet bereid zijn.  
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Er zijn financiële regelingen wanneer werkgevers mensen met beperkingen aannemen, 
maar deze worden afgebouwd. Wanneer deze financiële regelingen ophouden, raken 
de werknemers hun baan weer kwijt. 
 
 

Cluster 2 
 

 
Vaklokalen VMBO 
In aansluiting op het gebrek aan faciliteiten voor het inrichten van vaklokalen, wordt 
voor bepaalde vakken gebruik gemaakt van de vaklokalen op het reguliere VMBO. 
Nadeel is dat deze niet toegerust zijn met de benodigde apparatuur en hulpmiddelen 
voor slechthorende en dove leerlingen. 
 
Lessen en lesboeken 
De vakken die de leerlingen volgen op het reguliere VMBO worden gegeven door de 
vakdocent van het reguliere VMBO. De leerboeken zijn vaak te moeilijk voor deze 
doelgroep leerlingen.Een docent van het VSO moet meegaan om de theorie om te 
buigen in begrijpelijk taal voor de leerlingen.  
 
Overstap naar regulier onderwijs 
De overgang van VSO naar het reguliere onderwijs en de samenleving lijkt steeds 
groter en moeilijker te worden. Het reguliere MBO past bijvoorbeeld niet bij de 
mogelijkheden van de leerlingen, ondanks alle inspanningen en inzet van begeleiding. 
Eisen in het MBO liggen (te) hoog en de overgang gaat te snel, mede door 
competentiegericht leren. Echter klassikaal les krijgen kan leiden tot ‘niet opvallen’ met 
als resultaat dat leerlingen onvoldoende leren en later tegen hun beperkingen 
aanlopen als ze gaan werken. 
In de VMBO’s (speciaal en regulier) worden leerlingen onvoldoende voorbereid op het 
competentiegericht leren. De overheid faciliteert dit onvoldoende. Daarnaast zijn de 
MBO’s onvoldoende voorbereid wat betreft kennis en kunde om met de veranderende 
doelgroep leerlingen om te gaan. Zij mogen geen leerlingen weigeren. 
 
Individuele begeleiding 
Mentorschap is lastig wanneer leerlingen symbioseonderwijs volgen, dat wil zeggen 
dat ze zowel vakken volgen op het VSO als op een regulier VMBO.  
 
 

Cluster 3 
 

 
Financiering 
• Veel zaken worden uit eigen middelen betaald door de VSO-school. Het betreft 

onder meer de assessment en transitie activiteiten waar de school sinds enige 
jaren actief mee bezig is en die in het belang zijn van de leerling en een goede 
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voorbereiding op de samenleving na de schoolperiode. Door de beperkte eigen 
middelen van de school staan deze opgebouwde activiteiten onder druk. 
Op dit moment worden dergelijke inspanningen van scholen als belangrijk gezien, 
en kunnen scholen via ESF-subsidie16 dergelijke activiteiten deels financieren. 
Vanwege de hoge mate van bureaucratie zou de betreffende school liever op 
andere wijze financiering en erkenning ontvangen voor de reeds ingezette koers. 

• Door het uitvoeren van een assessment neemt de betreffende school veel werk uit 
handen van het CWI en UWV. Zij hoeven een leerling niet nogmaals te testen. De 
school maakt hiervoor kosten. Dit wordt niet altijd op waarde geschat en zou 
moeten veranderen. Er zijn overingens CWI’s die alsnog alles opnieuw gaan 
onderzoeken. 

• Het VSO heeft last van de verschillende financieringsstromen. Dit veroorzaakt 
rigiditeit doordat ministeries naar elkaar doorverwijzen wanneer je ergens 
aanspraak op zou willen maken. De hoop wordt geuit dat er verbindingen ontstaan 
tussen deze stromen en dat het beter wordt gestroomlijnd. 

 
Moment van uitstroom 
Sommige leerlingen verlaten het VSO te vroeg gezien hun ontwikkeling en 
voorbereiding op de buitenwereld. Leerlingen in cluster 3 voelen vaak later dan andere 
kinderen een verantwoordelijkheidsgevoel over hun toekomst, vaak pas op het moment 
dat ze weg moeten (maximaal 20 jaar en maximaal 5 jaar school op school). Ook doen 
ze vaak pas laat werkervaring op en heeft niet iedereen een reëel zelfbeeld. Soms zou 
je leerlingen graag langer op school houden om deze reden. 
 
SW-wachtlijsten 
Bij uitstroom naar de sociale werkvoorziening krijgen leerlingen te maken met lange 
wachttijden. Er zijn wachtlijsten van 2-4 jaar en soms langer, waardoor leerlingen niet 
kunnen doorstromen op een voor hen gewenst moment. De naadloze aansluiting 
ontbreekt. Op dit moment heeft het UWV een rol in het zoveel mogelijk verkorten van 
de wachtlijsten, aangezien zij plaatsen inkopen bij de SW- bedrijven waar leerlingen 
met behoud van uitkering kunnen werken. Vanaf januari 2008 stopt het UWV hier naar 
verwachting mee en krijgen de gemeentes een belangrijke rol. Er worden serieuze 
problemen voorzien dat de wachtlijsten er dan niet korter op zullen worden en dat 
jongeren thuis komen te zitten. Bij sommige SW- bedrijven is de situatie dusdanig 
problematisch dat er zelfs geen stagiaires meer aangenomen kunnen worden. 
 
Diplomering 
De omgeving is erg gericht op het halen van diploma’s. Voor veel cluster-3 leerlingen is 
dit niet reëel. Velen verlaten de school ongediplomeerd en moeten dan de samenleving 
in, die dit niet accepteert.  
 

 
16 ESF=Europees Sociaal Fonds 
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Verwijderingprocedure  
Het verwijderen van leerlingen is een moeizaam proces, omdat de wet- en regelgeving 
verplicht dat leerlingen op school blijven. De school heeft een inspanningsverplichting 
en verantwoordelijkheid om leerlingen succesvol binnen de schoolmuren te houden en 
vervolgens te laten uitstromen en doet hier ook alles aan. Soms echter zijn situaties 
onhoudbaar en dan is het erg lastig om een verwijderingprocedure te starten. 
 
Warme overdracht 
Scholen in het reguliere (middelbaar beroeps)onderwijs reageren heel divers op de 
ambulante begeleiding vanuit het VSO. Niet iedereen staat er voldoende open voor, 
mede doordat het domein leerlingen met beperkingen onvoldoende is ingebed in deze 
scholen. Hierdoor vindt er onvoldoende een warme overdracht plaats. Daarnaast 
hebben ROC’s onvoldoende mogelijkheden en deskundigheid om leerlingen op te 
vangen, te begeleiden (vooral op sociaal-emotioneel vlak) en op hun vaardigheden te 
toetsen. Door ROC’s wordt vaker pas aan de bel getrokken als het mis gaat. 
 
Samenwerking REA-college en externe deskundigen 
De samenwerking met het REA-college verloopt niet meer zo soepel als voorheen. 
Door veranderde financieringsstromen is de naadloze aansluiting zoals voorheen niet 
meer mogelijk. Dit is een ongewenste situatie omdat leerlingen niet meer makkelijk en 
vanzelfsprekend geplaatst kunnen worden naar deze onderwijsvorm. Dit leidt tot 
onduidelijkheid rondom de uitstroom en het uitstroomdoel en kan leiden tot 
teleurstellingen voor de leerling. 
 
Hetzelfde geldt voor de samenwerking met de kinderrevalidatie en gehandicaptenzorg. 
Ook dit verloopt minder soepel dan gewenst. Samenwerkingsverbanden komen onder 
druk te staan omdat men zich op zichzelf focust in financieel krappere tijden. 
 
Deskundig en bevoegd personeel 
Het wordt steeds moeilijker om een volledig aanbod van vakken te bieden, mede 
omdat leerkrachten met meerdere bevoegdheden uitstromen. Er zal veel waardevolle 
expertise verloren gaan wanneer meerdere leerkrachten de pensioensgerechtigde 
leeftijd bereiken. Het is een zorg hoe deze expertise op goede wijze kan worden 
aangevuld zodat je het best passende onderwijs kunt bieden en tevens de leerlingen 
goed voor te bereiden op de veranderende maatschappij. 
 
 

Cluster 4 
 

 
Zorg door school 
De scheidslijn tussen de zorg die geboden wordt door hulpverleningsinstanties zoals 
bureau jeugdzorg en de zorg zoals scholen die geven is niet altijd helder. Dit is een 
spanningsveld waarbij jongeren soms tussen wal en schip vallen. 
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Criteria voor uitstroom 
Momenteel vinden er weinig ‘harde’ beoordelingsmomenten van leerlingen plaats. 
Eigenlijk zouden leerlingen zonder aan bepaalde voorwaarden te voldoen, niet mogen 
doorstromen richting arbeid. Het spanningsveld is echter, dat als je dit als school doet, 
je er tegelijkertijd voor zorgt dat een bepaalde groep leerlingen niet aan deze 
voorwaarden zal kunnen voldoen, hetgeen ook niet wenselijk is. Sommige jongeren 
moeten kansen (blijven) krijgen. Daarnaast liggen de grenswaarden van wat ‘goed’ is 
per leerling verschillend. Dit is een lastige tweestrijd tussen de didactische route en de 
zorgroute die wel heel kenmerkend is voor dit schooltype en deze doelgroep. 
 
Ambulante begeleiding in vervolgonderwijs 
• Als leerlingen tussentijds en met een negatief gevoel de school verlaten, komt van 

ambulante begeleiding niet altijd iets terecht. 
• Ondanks dat ontvangende scholen baat hebben bij en behoefte aan ondersteuning 

via de ambulante begeleiders, wordt vaker in eerste instantie huiverig gereageerd 
op deze ‘pottenkijker’ die komt vertellen hoe het moet. Ze verwachten tevens dat 
het meer werk betekent. Eenmaal over de vloer, stelt de reguliere school haar 
mening bij.  

 
Overgang naar uitstroombestemming 
• Er is een gat tussen het praktijkgerichte onderwijs en het vervolg na school, 

ondanks de pogingen om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op 
zelfstandigheid. Ze blijven grote behoefte hebben aan begeleiding en opvang, maar 
deze ontbreekt buiten het VSO. De overgang is erg groot, omdat de vrijheden 
buiten het VSO erg groot zijn. 

• Vooral bij de overgang naar het reguliere MBO op de ROC’s gaat het vaak fout met 
leerlingen. Het verschil tussen de beschermde omgeving op het VSO en de vrijheid 
en grootschaligheid op het ROC is te groot. 

• Er zijn te weinig bbl plaatsen op het ROC (4 dagen werken en 1 dag naar school). 
Bbl trekt deze populatie meer aan, omdat ze dan geld kunnen verdienen. Bij bol 
opleidingen kan het niet, hoewel deze wat betreft niveau beter zou passen bij deze 
jongeren en meer begeleiding met zich zou meebrengen. 

 
Financiering in het vervolgonderwijs 
Het geld dat bedoeld is voor de ondersteuning van leerlingen wanneer zij overgaan 
naar het reguliere onderwijs, bijvoorbeeld via het rugzakje, komt lang niet altijd terecht 
bij degenen die direct de ondersteuning moet bieden, namelijk de mentoren, 
trajectbegeleiders en docenten in vervolgonderwijs. Besturen van deze grote 
organisaties ontvangen het geld, maar dit wordt niet overal juist ingezet, zowel in het 
basisonderwijs als in het MBO. Mentoren/ trajectbegeleiders op het ROC hebben 
bijvoorbeeld de faciliteiten niet om in gesprek te gaan met de leerling en de ambulante 
begeleider. Dit komt de leerling niet ten goede. 
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Knelpunten van schoolverlaters 
Vijftig schoolverlaters gaven aan in hoeverre zij tevreden zijn over hun oude VSO-
school. Van hen vulden 23 in dat de school niets fout deed. Dat betekent dat 27 
schoolverlaters knelpunten aangaven. Zie tabel 21. Geen enkele schoolverlater van 
scholen T-1 en V-1 gaven knelpunten aan. Knelpunten die over alle negen scholen 
heen slechts door één schoolverlater werden aangegeven zijn buiten de tabel gelaten.  
 
Tabel 21: Knelpunten ervaren door VSO-schoolverlaters 

Cl 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Totaal 

Vragenlijst  Wat school niet goed deed  
E-1 T-1 T-2 T-3 D-1 D-2 D-3 V-1 V-2  

Ze luisterden niet naar wensen 2 0 2 0 0 2 1 0 X 7 

Ze luisterden wel, maar pasten 
onderwijs onvoldoende aan 

0 0 2 0 5 3 1 0 X 11 

Geen vaste begeleider 1 0 1 0 0 1 1 0 X 4 

Te weinig/ onvoldoende 
begeleiding mentor/ docenten 

1 0 1 1 2 1 1 0 X 7 

Geen ambulante begeleider 2 0 0 0 0 0 0 0 X 2 

Te weinig contact met ouders/ 
verzorgers 

1 0 1 0 3 0 0 0 X 5 

Te veel contact met ouders/ 
verzorgers 

1 0 0 0 1 1 0 0 X 3 

Onvoldoende inspanning om 
werk/onderwijs te zoeken 

0 0 0 1 2 2 0 0 X 5 

Beperkte stagemogelijkheden 0 0 0 0 2 0 0 0 X 2 

Te strenge regels 0 0 2 0 1 1 0 0 X 4 

Aantal leerlingen 3 0 3 1 11 5 4 0 X 27 

TOTAAL knelpunten17 8 0 9 3 16 11 4 0 X 50 
 
Citaten: 
 
Algemeen 
 
‘De VSO-school heeft niet geholpen met het vinden van een nieuwe school.’ 
 
‘School heeft helemaal niets gedaan.’ 
 
‘Na vijf jaar heb ik niet eens een diploma. Ze beoordelen niet op je kwaliteiten en ze scheppen 
het beeld dat je niets kunt als gehandicapte.’ 
 
‘Ondanks dat ik andere lesstof kreeg, bleek op de HAVO dat is behoorlijk achter was.’ 
 
‘Er is te weinig individueel afgestemd onderwijs.’ 

 
17 Het totaal aantal genoemde knelpunten in de vragenlijst is meer dan het aantal schoolverlaters wanneer 
één schoolverlater meerdere knelpunten noemde. 
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‘Ik heb niet genoeg geleerd op school.’ ‘Ik had graag beter willen leren lezen en schrijven.’ 
 
‘Lesdagen zijn veel te lang en ze plannen lessen in die op het reguliere VMBO niet van 
toepassing zouden zijn.’ 
 
‘Er was geen structuur, leraren waren veel ziek, uitval van lessen en onduidelijkheid. Deze 
school is veel te massaal.’ 
 
Begeleiding 
 
‘De school heeft mij heel slecht begeleid.’ ‘School heeft fouten gemaakt en deze niet 
toegegeven.’ 
 
‘Zelfs de aanvraag voor ambulante begeleiding heeft de school niet doorgegeven.’ 
 
‘Voortdurende aandrang van mij en mijn ouders was dringend nodig om de school aan te zetten 
om mij op het juiste niveau te krijgen voor de overstap naar regulier HAVO/VWO.’ 
 
‘Ze hadden beloofd meer tijd meer tijd aan mij te besteden en zaken beter aan te pakken, maar 
ze deden dat vervolgens niet.’ 
 
‘Ze wisten niet echt wat ik wilde en voelde.’ 
 
‘Ik ben zeer ontevreden omdat er geen begeleiding was.’ 
 
‘Verslagen werden niet door andere leerkrachten gelezen en afspraken werden niet goed 
nagekomen.’ 
 
‘De begeleiding had beter gemoeten en daarbij had de school beter moeten luisteren naar 
ouders en leerlingen. Ze moeten leerlingen meer verantwoordelijkheidsgevoel geven en niet 
klein houden.’ 
 
Ondersteuning 
 
‘Ze hebben geen inlevingsvermogen. Een grondig onderzoek naar personeel, vakbekwaamheid 
en schoolresultaten is erg nodig.’ 
 
‘Ik had sterk het gevoel dat de school me kwijt wilde en dit de beschikbare werkplek maar 
moest accepteren.’ 
 
‘Ik ben zeer negatief over de ‘hulp’ die mij geboden is, aangezien ik niet serieus genomen 
werd.’ 
 
‘Ik moest alles zelf ontdekken.’ 
 
‘Stagebegeleiders moeten meer inzicht krijgen in het niveau van de leerlingen.’ 
 
Contact met ouders 
 
‘Het contact met mijn ouders was niet goed’.  
 
‘Ze doen er niets aan als ouders iets aangeven.’ 
 
‘De school overlegde teveel met mijn ouders in plaats van met mijzelf.’ 
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Bijlage 11 Ondersteuningsbehoeften 

In totaal gaven 63 schoolverlaters aan in hoeverre zij tijdens hun VSO-periode meer 
ondersteuning hadden willen ontvangen van een aantal partijen. Zie tabel 22. 
 
Tabel 22: Behoefte van leerlingen aan ondersteuning van diverse partijen 

Cl 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Totaal 

Vragenlijst  
Behoefte aan ondersteuning 
van:  

E-1 T-1 T-2 T-3 D-1 D-2 D-3 V-1 V-2  

School in het algemeen 3 1 3 1 6 6 3 1 X 24 

Docenten 3 1 3 0 5 6 2 1 X 21 

Mentor/ klassendocent 2 1 3 1 5 4 2 1 X 19 

Ambulante begeleider 1 0 4 0 4 5 0 1 X 15 

Stagebegeleider 0 0 0 0 1 0 0 0 X 1 

Ouders/ verzorgers 1 0 2 0 1 1 0 0 X 5 

Specialisten/ deskundigen extern 1 1 1 0 4 7 1 0 X 15 

Aantal leerlingen 6 1 5 4 20 18 8 1 X  63 

TOTAAL18 11 4 16 2 26 29 8 4 X  100 
 
De behoefte van de schoolverlaters aan meer ondersteuning toont dat hun verblijf op 
het VSO beter had kunnen zijn. Zij hadden vooral meer ondersteuning gewenst van de 
school in het algemeen, van docenten en de mentor. Vooral schoolverlaters van cluster 
3 tonen ondersteuningsbehoeften. 
 
Circa de helft van de schoolverlaters die ondersteuningsbehoeften aangaven (34), 
gaven aan op welke momenten zij die ondersteuning het liefste hadden ontvangen.  
Zie tabel 23. 
De meeste behoefte aan ondersteuning hadden zij bij het stoppen met school en 
daarmee met de uitstroom naar de vervolgbestemming.  
 

 
18 Het totaal is bij vrijwel alle scholen meer dan het aantal schoolverlaters dat meedeed in het onderzoek, 
omdat één schoolverlater meerdere partijen kon noemen.   
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Tabel 23: Momenten waarop meer ondersteuning gewenst was 
Cl 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Totaal 

Vragenlijst  
Wanneer meer ondersteuning 
gewenst?  

E-1 T-1 T-2 T-3 D-1 D-2 D-3 V-1 V-2  

Altijd, van begin tot eind 0 0 2 0 4 3 0 0 X 9 

Voordat je begint op school 0 0 1 0 1 1 0 0 X 3 

Bij de start op school 1 0 2 0 3 2 0 1 X 9 

Bij overgang nieuw schooljaar 1 0 0 0 0 2 2 0 X 5 

Bij stoppen met school 1 0 1 0 6 4 2 0 X 14 

Tijdens stage 1 0 1 0 2 3 0 1 X 8 

Bij huiswerk maken 1 1 2 0 1 0 1 0 X 6 

Aantal leerlingen 3 1 4 0 12 9 4 1 X  34 

TOTAAL19 5 1 9 0 17 15 5 2 X 54 
 
Een greep uit wat leerlingen noemden: 
 
‘Na school was er niets, behalve een groot zwart gat.’ 
 
‘De orthopedagoog van school begreep mijn handicap niet en stuurde leraren verkeerd aan. Dit 
leidde tot een onhoudbare situatie waar ik op zaken werd aangekeken. Uiteindelijk werd ik van 
school verwijderd.’ 
 
‘School wilde me graag weg hebben.’ 
 
‘De eerste vier jaar ben ik niet goed begeleid en ben ik lichamelijk en geestelijk mishandeld 
door een docent.’ 
 
‘De communicatie op school tussen docenten, specialisten en behandelaars liep soms erg 
stroef. Men nam vaak een afwachtende houding aan ten opzichte van elkaar met als gevolg dat 
er vaak lang niets veranderde.’ 
 
‘Na school zouden ze meer moeten begeleiden en ze zouden ons beter moeten voorbereiden 
op wat er komt na het verlaten van school.’ 
 
‘Ze hadden langer moeten begeleiden na school en ze moeten de uitstroombestemming beter 
voorlichten over de consequenties van de beperkingen zodat deze dit ook beter snapt.’ 
 

 
19 Het totaal is meer dan het aantal schoolverlaters dat meedeed in het onderzoek, omdat één 
schoolverlater meerdere momenten kon noemen. 
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Bijlage 12 Toekomstwensen van scholen per cluster  

Cluster 1 
 

 
Betere aansluiting 
Voor de leerlingen van het praktijkgerichte onderwijs is behoefte aan een beter 
aansluitend aanbod van werkzaamheden die passen bij zowel de visuele beperkingen 
als de cognitieve capaciteiten. Het creëren van deze arbeidsplekken ligt buiten het 
werkgebeid van de school. 
 
Bewustwording  
Bewustwording in de maatschappij en bij werkgevers is nodig, in het bijzonder voor de 
behoefte aan geschikte werkplekken voor mensen met visuele beperkingen en 
eventuele bijkomende beperkingen met als doel dat er grotere bereidheid is om deze 
mensen aan te nemen zodat het aanbod aan geschikte banen groter wordt. 
 
Zelfstandigheid bevorderen 
Het VSO zou nog meer kunnen doen om de zelfstandigheid van de leerlingen te 
bevorderen. Het echter is moeilijk om steeds een juiste balans te zoeken tussen 
betuttelen en ondersteunen. Dit is een steeds terugkerend onderwerp. 
 
Evalueren 
Als school weet je onvoldoende hoe de leerling het VSO ervaren heeft.  Als je dit wel 
weet kan dit relevante informatie opleveren om je eigen activiteiten en 
onderwijsaanbod op af te stemmen. De betreffende school zou dit soort 
evaluatiemomenten willen hebben, echter het brengt wel de nodige administratieve 
rompslomp met zich mee dat lastig uit te voeren zal zijn. 
 

Cluster 2 
 

 
Competenties 
Verder toewerken naar de competenties die leerlingen nodig hebben voor hun 
toekomsttraject na de school en hoe deze het beste kunnen worden bereikt. Dit vergt 
een helder beeld van de benodigde competenties die bijvoorbeeld een ROC aan 
leerlingen stelt en vervolgens het inzetten van begeleiding om de leerling hiervoor klaar 
te stomen, afgestemd op de individuele leerling en zijn eigenwaarde en mogelijkheden. 
Momenteel gebeurt dit nog te weinig en wordt er nog te veel diplomagericht gewerkt 
waarbij dat als eindpunt beschouwd wordt, terwijl het eigenlijk pas de start is. Bij 
voorkeur wordt er meer gewerkt aan die persoonkant en de competenties dan dat er 
toegewerkt wordt naar dat diploma.  
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Financiën 
Meer geld voor de aanschaf van hulpmiddelen zoals een daisy speler, laptops en 
beamers en camera’s. Deze faciliteiten zou je op het VSO standaard moeten bieden. 
 
Wisselingen 
Het streven is om bij stageplaatsen steeds met dezelfde begeleiders/ werkgevers om 
te tafel te zitten. Dit gebeurt nu niet altijd, en zou beter kunnen. Steeds wisselende 
begeleiders komen de voortgang van de leerling niet ten goede. 
 
Eigen vervoer 
Beter het eigen vervoer regelen, zodat docenten met de klas op groepsstage kunnen. 
Ook het vervoer van materialen van en naar stageplaats wordt dan gemakkelijker, 
waardoor de mogelijkheden toenemen. 
 
Interne stageplaatsen 
Zelf simulatieplekken/ oefenplaatsen creëren als zijnde praktijksituaties. 
 
Samenwerking 
Betere samenwerking en interactie met regulier onderwijs realiseren. Leerlingen blijven 
vaak nu in de beschermde omgeving van de VSO en komen nauwelijks en/of laat in 
aanraking met de reguliere (onderwijs)situatie. Het zou goed zijn om ervoor te zorgen 
dat leerlingen af en toe les krijgen op een reguliere school zodat ze leren hoe het er 
daar aan toe gaat en beter integreren. 
 
Wetgeving 
VSO laten vallen onder de wet op het Voortgezet onderwijs. Nu is dat de wet op 
Primair onderwijs, echter het onderwijsaanbod is op voortgezet onderwijs niveau. 
Praktijkscholen die net als de meeste VSO-scholen praktijkgericht onderwijs bieden, 
vallen ook onder de wet op Voortgezet onderwijs. De wens is het realiseren van gelijk 
geldende regelgeving. 
 

Cluster 3 
 

 
Stage en werk 
• Er zou meer moeten worden samengewerkt met reïntegratiebedrijven en job 

finders en jobcoaches om geschikte stageplaatsen te krijgen. Deze moeten de 
school ingehaald worden. De inzet van jobcoaches is gewenst bij stages en de 
uitstroom naar werk. Het niveau van de leerlingen wordt lager, waardoor er een 
grotere behoefte ontstaat aan deze begeleiding. 

• Meer stagemogelijkheden in het onderwijsprogramma en meer stageplaatsen voor 
VMBO- leerlingen. Dit gaat wel ten koste van andere zaken, maar de wens is dat 
stage een belangrijkere plek krijgt. 
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Onderwijsprogramma  
• Meer en beter onderwijs op maat bieden met meer balans tussen theorievakken en 

praktijkervaringen voor iedere leerling: aanbod afstemmen op de leerling. 
• Ook andere VMBO richtingen bieden, met gemengde richtingen praktijk/theorie. 
• Ervaringen inkopen bij het ROC over de inhoud van opleidingen die je als school 

wil gaan bieden, bijvoorbeeld op het terrein van zorg en welzijn. 
 
Marktgericht  
Meer marktgericht zijn, de ontwikkelingen buiten de school beter volgen en reële 
oefenterreinen verkennen in de zoektocht naar stageplaatsen. Anticiperen met je 
onderwijs op ontwikkelingen buiten om de kansen op succes in het latere leven te 
vergroten. 
 
Langer op school 
Leerlingen die het nodig hebben langer op school kunnen houden en nog beter 
klaarstomen voor uitstroom en integratie in de samenleving. 
 
Regelingen 
Voor ouders zaken makkelijker maken en toewerken naar één loket. Ze moeten erg 
veel regelen bij verschillende instanties, zoals indicatiestellingen, subsidies, 
vergoedingen, behandelingen, aanvragen, enz..  
 
Bewustwording 
Gemeenten moeten ondernemers en burgers meer bewust maken van jongeren met 
een beperking. Hiervoor is nu weinig aandacht. Ze moeten meer openstaan voor deze 
doelgroep en hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. 
 
Tijd en materiaal 
Om zaken beter te kunnen doen richting uitstroom van leerlingen is er meer tijd nodig 
en gedegen lesmateriaal. Om kwaliteit te bieden is het noodzakelijk om er de 
benodigde tijd in te steken. 
 
Nazorg 
Het structureel volgen van oud-leerlingen is belangrijk en gewenst omdat je daarmee 
informatie krijgt over de kwaliteit van je eigen onderwijs- en  begeleidingsaanbod. Het 
voornemen is om dit in de toekomst structureel in kaart te brengen en te monitoren om 
vervolgens de kwaliteit te kunnen verbeteren door gericht actie te ondernemen.  
 
Opvang 
Meer opvang van de leerlingen die uitstromen naar dagbesteding. Voor hen moet de 
transitie, de opbouw naar uitstroom nog geleidelijker gemaakt worden. 
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Financiën 
Meer (financiële) ruimte voor ontwikkelingen die de school in gang zet en die de 
leerlingen ten goede komen, in plaats van rigiditeit van regelingen en 
financieringsstromen. Deze staan goede begeleiding in de weg. 
 

Cluster 4 
 

 
Succesmomenten 
Continu aandacht besteden aan het bieden van veel succesmomenten. 
 
Diploma en certificaat 
• Diploma’s en certificaten bieden ter afsluiting van opleidingen.  
• Inkopen van plaatsen in het regulier onderwijs, zodat diplomering kan plaatsvinden 

via deze scholen. 
• Gerichte expertise in huis te halen in het kader van diplomering. Deze is er nu niet 

(voldoende). Bijvoorbeeld voor de begeleiding van HAVO-leerlingen. 
 
Onderwijs op maat 
Nog meer aandacht besteden aan goed individueel maatwerk richting leerlingen en de 
zorg bieden die nodig is zodat nog meer leerlingen beter begeleid zouden kunnen 
worden, echter binnen de kaders van de onderwijsinstelling. 
 
Onderwijsaanbod 
Steeds blijven anticiperen op veranderingen zodat jongeren zo goed mogelijk 
voorbereid worden op een zelfstandig leven nadat ze van het VSO zijn wat betreft 
scholingsaanbod inclusief richtingen, stageplaatsen en uitstroombegeleiding. 
 
Uitkleding 
Tegengaan van de ‘uitkleding’ van het onderwijs, waarbij vooral in regulier onderwijs 
steeds meer een beroep gedaan wordt op de discipline van leerlingen en het klassikaal 
les krijgen minimaal is. Dit is zeker voor cluster vier leerlingen ongewenst.  
 
Overgang naar MBO 
• Tussenvormen ontwikkelen en bieden om de overgang tussen het VSO en MBO 

voor deze groep leerlingen kleiner te maken en hierbij beter afstemmen met het 
reguliere onderwijs en ‘buitenwereld’. 

 
Financiën 
Geld op de juiste plek krijgen, namelijk bij degenen die daadwerkelijk het onderwijs en 
ondersteuning bieden aan de leerlingen in plaats van  bij het bestuur van scholen. 
 
Inzicht 
Er is behoefte aan inzicht in de uitstroombestemmingen en in de mate van succes van 
de uitstroom. Scholen wil graag weten hoeveel (percentages) leerlingen nou uiteindelijk 
een opleiding volgt en afmaakt en werk heeft. 
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Bijlage 13 Tips van schoolverlaters 

Onderstaande betreffen citaten van schoolverlaters. Helemaal onderaan staan de 
citaten van schoolverlaters die heel tevreden waren. 
 
Mentor/ individuele begeleiding 
 
‘Het zou goed zijn als iedere leerling een vaste begeleider heeft waar je terecht kunt als je 
vragen of problemen hebt.’  
 
‘De begeleiding die je krijgt is sterk afhankelijk van de mentor. Zorg ervoor dat dit niets 
uitmaakt.’ 
 
‘Voordat het schooljaar begint, zou het goed zijn dat de mentor een gesprek heeft met de 
leerling zodat deze op de hoogte is van waar allemaal rekening mee gehouden moet worden.’ 
 
‘Neem meer tijd om echt contact te krijgen met leerlingen en je in hen in te leven. Dan ontstaat 
er meer vertrouwen.’ 
 
‘Spreek de leerling meer aan op zijn/ haar eigen niveau.’ 
 
 
Ouders en afspraken 
 
‘De school moet beter luisteren naar ouders en niet te snel vergeten wat er is afgesproken.’ 
 
‘Luister beter naar de ouders en overleg meer met ze.’ 
 
‘Sinds er een procesbegeleider is aangesteld voor iedere leerling, vonden wij als ouders het 
jammer dat we geen gesprek meer kregen met de leerkracht erbij.’ 
 
 
Externe deskundigheid 
 
‘School zou externe deskundigheid moeten inhuren en tevens de interne communicatie beter 
stroomlijnen.’ 
 
‘Sta open voor de inbreng van andere deskundigen bij moeilijke situaties.’ 
 
‘Tussen school en therapeuten moet beter gecommuniceerd worden.’ 
 
‘Zorg voor meer deskundigheid op het terrein van psychiatrie en psychoses.’ 
 
‘Erken de betrekkelijkheid van de eigen deskundigheid waardoor er meer ruimte ontstaat voor 
het toelaten van externe specifieke deskundigheid.’ 
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Ondersteuning 
 
‘Ze moeten leerlingen leren hoe ze moeten plannen.’ 
 
‘Verdiep je beter in de beperkingen van de leerling en houd er meer rekening mee.’ 
 
‘Houd rekening met de mogelijkheden en wensen van de leerling.’ 
 
‘Luister beter naar leerlingen en ouders, geloof hen en vertrouw hen.’ 
 
‘Pas preventief situaties aan, zodat bepaalde (gedrags)problemen voorkomen kunnen worden 
en maak dit bespreekbaar.’ 
 
‘Leraren moeten meer begrip tonen voor de leerling. Ze moeten meer geduld hebben en rustig 
blijven.’ 
 
‘Probeer het maximale uit leerlingen te halen, kijk individueler, stimuleer, motiveer en ontmoedig 
nooit.’ 
 
‘Maak meer tijd voor leerlingen die totaal afhankelijk zijn door hun fysieke beperkingen. Wij 
verdwijnen in de massa.’ 
 
 ‘Docenten moeten meer met leerlingen praten.’ 
 
‘Formuleer duidelijke doelen en teken deze af als je het hebt gehaald.’ 
 
‘Denk meer vanuit het belang van de individuele leerling op momenten dat de school moeten 
kiezen tussen generiek of specifiek.’ 
 
‘Zeg niet te snel dat dingen niet kunnen.’ 
 
‘Geef leerlingen niet de schuld wanneer er problemen zijn met het gedrag.’ 
 
 
Klassenindeling 
 
‘Scholen zouden leerlingen met fysieke beperkingen en met verstandelijke beperkingen apart 
les moeten geven, omdat de leerlingen met verstandelijke beperkingen de rust verstoren.’ 
 
‘Deel klassen dusdanig in, dat er voldoende rust is en dat rust terugkeert. Doordat er meer 
ADHD-ers zijn, kan ik me lang niet altijd goed concentreren.’ 
 
 
Onderwijsaanbod 
 
‘Er moet meer aanbod zijn in het praktijkgerichte onderwijs’. 
 
‘School moet een computer en software aanschaffen en mij daarmee leesoefeningen laten 
doen.’ 
 
‘Er moeten betere lesprogramma’s zijn en betere begeleiding.’ 
 
‘Bied betere mogelijkheden om op HAVO-niveau diploma’s of modules te halen.’ 
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‘Bied meer richtingen buiten het VMBO.’ 
 
‘Bied HAVO/VWO trajecten.’ 
 
‘Zorg voor dezelfde leermethodes als ook in het regulier onderwijs worden gebruikt. Het VSO 
loopt drie jaar achter op alle vakken; vooral wiskunde, Engels en Nederlands. Het niveau op het 
VSO is te laag in vergelijking met het reguliere onderwijs en daarom is de aansluiting slecht.’ 
 
‘Leer leerlingen om beter om te gaan met de computer en laptop via computerlessen.’ 
 
‘Haal tijdens de les niet alles uit boeken, geef meer uitleg en doe dit meer klassikaal.’ 
 
‘Haal overbodige vakken, zoals muziek en bedrijfsadministratie uit het programma, zodat 
lesdagen wat korter worden.’ 
 
‘Ik had graag ook vakken als aardrijkskunde en geschiedenis willen volgen.’ 
 
‘Betere mogelijkheden tot individueel leren ontwikkelen en zorgen voor meer aangepast 
lesmateriaal.’ 
 
‘Gebruik regulier lesmateriaal, gebruik echte boeken en geen stencils. Dat vind ik denigrerend.’ 
 
‘Geef meer gevarieerde praktijkvakken. Breid de praktijkvakken uit en vul ze beter in; dus niet 
alleen op een heel laag niveau, maar met meer uitdaging en stagemogelijkheden.’ 
 
‘Meer en beter Engels leren, bijvoorbeeld door middel van excursies.’ 
 
 
Leerkrachten  
 
‘Zorg voor controles om docenten onverwacht te controleren op aanwezigheid en op de inhoud 
van hun lessen.’ 
 
‘Laat leerkrachten de vakken geven waar ze voor opgeleid zijn.’ 
 
‘Wanneer docenten lesgeven moeten zij goed rekening houden met de verschillende niveaus 
van de leerlingen en niet iedereen over één kam scheren.’ 
 
‘Leer kinderen meer en geef hen huiswerk.’ 
 
 
Stage  
 
‘Er moeten meer stagemogelijkheden komen, want ik heb alleen interne stages kunnen volgen.’ 
 
‘Scholen moeten meer op zoek gaan naar stages voor deze doelgroep.’ 
 
‘Tussen de leerling en de stagebegeleider moet beter en meer open gecommuniceerd worden. 
Een leerling weet niet wat er achter de schermen gebeurt en ook wordt vaak niet verteld dat 
een bepaalde stageplaats niet haalbaar. Je krijgt dan het idee dat er niets gebeurt.’ 
 
‘Stagebegeleiders mogen meer helpen om een stageplaats te vinden.’ 
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‘Zorg voor meer stages voor een betere beroepskeuze.’ 
 
 
Houding naar leerlingen 
 
‘Bevorder meer de zelfstandigheid van leerlingen.’ 
 
‘Geef de leerlingen meer verantwoordelijkheid.’ 
 
‘Geef leerlingen de kans om te ontplooien en te groeien. Leg ze niet vast in bepaalde 
richtingen.’ 
 
‘Bescherm leerlingen minder en laat ze meer los.’ 
 
‘Bereid leerlingen voor op de fase na school.’ 
 
‘Bied leerlingen de kans en stimuleer hen om waar mogelijk naar regulier onderwijs te gaan.’ 
 
 
Uitstroom en uitstroombestemming 
 
‘Geef meer begeleiding bij solliciteren. Ga desgewenst mee op gesprek en geef informatie aan 
de werkgever over de beperkingen en hoe hier het beste mee kan worden omgegaan.’ 
 
‘Start het zoeken van een vervolgtraject eerder, dan is de wachttijd misschien korter.’ 
 
‘Help beter bij het zoeken naar werk, start daar eerder mee en niet als leerlingen al in het 
laatste jaar zitten.’ 
 
‘Verstrek meer informatie over voorzieningen wanneer je nog thuis woont.’ 
  
‘Stem beter af op het vervolgonderwijs in het MBO.’ 
  
‘School moet betere oplossingen zoeken voor wat ik na school had kunnen gaan doen.’ 
 
 ‘Vraag als school bij verschillende vervolgscholen informatie aan, zodat je leerlingen een 
duidelijk beeld kunt geven over waar je het beste naar toe kunt gaan.’ 
 
‘Zorg dat je altijd een alternatief hebt voor een vervolgopleiding.’ 
 
‘Als leerlingen op een hoger niveau blijken te werken, geef hen dan de mogelijkheid door te 
stromen.’ 
  
‘Begeleid oud-leerlingen beter. Ze komen anders te veel alsnog tussen wal en schip terecht.’ 
 
‘Zorg voor een aansluitende uitstroom.’ 
 
‘Zorg voor goede uitstroombegeleiding en overdracht, bijvoorbeeld door de ambulante 
begeleiders.’ 
 
‘Neem contact op met de leerling, de begeleiders op school en/of de ouders nadat de leerling 
enige tijd van school is.’ 
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‘Na school moet de school nog lang blijven begeleiden, want nu loop ik overal tegen muren aan, 
ook bijvoorbeeld voor zelfstandig wonen.’ 
 
‘Zorg voor informatie waar ouders iets aan hebben na het verlaten van de school. Koppel 
bijvoorbeeld netwerken per provincie aan elkaar vast, zodat ouders uit een bepaalde buurt 
weten waar en hoe ze verder moeten zoeken.’ 
 
‘De ambulante begeleiding is ondanks vele telefoontjes nooit van de grond gekomen.’ 
 
‘Ik vind dat ambulante begeleiding vanuit zichzelf soms contact kan opnemen om te vragen hoe 
het ermee staat en of er problemen zijn, of uit belangstelling voor het kind. Er moet niet alleen 
contact zijn op aanvraag of als er problemen zijn.’ 
 
 
Overige 
 
‘De school had beter eruit moeten halen wat erin zit.’ 
 
‘Doe meer dingen die een normale school ook organiseert, zoals schoolfeesten.’ 
 
 ‘Stel een leerlingenraad in.’  
 
‘Als er problemen zijn, zoek dit dat tot op de bodem uit.’ 
 
‘Ga terug naar kleinschaligheid en wordt niet te groot als school.’ 
 
‘Zorg ervoor dat er na schooltijd meer te doen is.’ 
 
‘Niet alleen schools denken, maar ook over andere dingen zoals behandeling en wonen.’ 
 
‘Het moet mogelijk zijn om langer door te gaan als je nog dingen wil leren, bijvoorbeeld via 
samenwerking tussen school en het activiteitencentrum.’ 
 
 
Positieve schoolverlaters 
 
‘Ik heb geen enkele tip. Eén en al lof.’ 
 
‘Er is genoeg vrijheid voor leerlingen, er zijn genoeg activiteiten en er is genoeg leerstof. Ik heb 
helemaal niets op de school aan te merken.’ 
 
‘Ik ben erg tevreden over de moeite die school deed om mij eerder naar een vervolgopleiding te 
krijgen.’ 
 
‘Ik ben zeer tevreden over de tijd dat ik op school heb gezeten, daarvoor wil ik hen nog 
bedanken.’ 
 
‘Mijn complimenten voor alles; jammer dat je er op 20-jarige leeftijd af moet.’ 
 
‘Dankzij de hulp van school, hun begrip en geduld heb ik een diploma gehaald.’ 
 
‘De begeleiding was goed.’ 
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‘Het was een fijne school waar respect was voor iedereen.’ 
 
‘Het was leuk en gezellig op school. De leraren zijn vriendelijk, aardig, behulpzaam en geven 
goed les.’ 
 
‘Ik heb een goed gevoel over mijn schooltijd en kijk er met plezier op terug.’ 
 
‘Ik heb het op mijn oude VSO-school heel erg leuk gehad. Ik heb er veel vrienden gemaakt en 
in alle rust mijn HAVO-diploma kunnen behalen.’ 
 
‘De school stemde goed af op mijn sterke punten, zodat ik daarin kon groeien. Op deze manier 
kon ik toch het onderwijs volgen. Bij de minder sterke punten werd de lesstof aangepast.’ 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kort profiel iRv 
iRv, Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap is een maatschappelijke organisatie 
die wil bereiken dat mensen met een functiebeperking meer en beter kunnen 
participeren in het sociale verkeer. Door de programma's die het iRv ontwikkelt en 
realiseert, zal de kwaliteit van hun leven toenemen. 
De oplossingen richten zich op het individu en zijn directe omgeving, op een betere 
interactie tussen individu en omgeving en op voorstellen voor structurele maatregelen. 
Als onafhankelijk kenniscentrum waarborgt het iRv dat wetenschappelijke informatie 
daadwerkelijk toepasbaar wordt in de praktijk van alledag. 
 
iRv, Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap is gevestigd in Hoensbroek. Er 
werken 45 mensen uit diverse disciplines. 
 
iRv, Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap 
Postbus 192 
6430 AD  Hoensbroek 
Tel. 045 523 75 37 
Fax 045 523 15 50 
e-mail: general@irv.nl 
www.irv.nl 


