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Inleiding 

In deze notitie presenteren we een aantal gegevens uit de pilot Cool-speciaal. Het doel van de pilot was niet om 
een representatief beeld te geven van (leerlingen in) het speciaal (basis)onderwijs, maar om na te gaan in 
hoeverre een met COOL5-18 vergelijkbaar cohortonderzoek in deze onderwijstypen haalbaar is. Daarover is eind 
januari 2010 reeds de Rapportage voor NWO/PROO en Ministerie van OCW “Eerste resultaten van de pilot 
COOL speciaal” verschenen. Inmiddels is de dataverzameling afgerond en kunnen we een aantal kwantitatieve 
gegevens presenteren die aanvullend zijn op de genoemde Rapportage. 
  
Paragraaf 1 geeft een overzicht van de aantallen leerlingen die door de scholen zijn aangemeld voor deelname 
aan het onderzoek. In paragraaf 2 wordt ingegaan op de toetsen: hoeveel (bruikbare) toetsscores konden er in 
de pilot verzameld worden; welke verschillen zijn er naar groep en naar cluster; en welke inschatting maken 
leerkrachten van het prestatieniveau van leerlingen op diverse domeinen. 

In de volgende paragrafen geven we enkele uitkomsten van de andere instrumenten, die in de pilot zijn 
gebruikt. In paragraaf 3 bespreken we de schalen uit de leerlingvragenlijsten en in paragraaf 4 komen de 
leerlingbeoordelingen door de leerkrachten, verzameld via het leerlingprofiel, aan de orde. Ook daar betreft het 
een aantal schalen, die ook in het reguliere basisonderwijs worden gebruikt en verder de nadere aanduiding van 
de zorgproblematiek van de leerling.  

 



1. Aantallen scholen en leerlingen 

Aan de pilot hebben uiteindelijk 11 scholen meegedaan: 5 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 scholen uit 
cluster 3 en 3 scholen uit cluster 4. In de pilot werden in principe leerlingen vanuit bepaalde geboortejaren 
opgenomen, maar scholen konden er ook voor kiezen extra leerlingen mee te laten doen; of om klassen te 
selecteren waar relatief veel leerlingen uit die geboortejaren zaten, maar de overige (‘losse’) leerlingen uit die 
geboortejaren niet mee te laten doen. De uiteindelijke verdeling van de aangemelde leerlingen naar 
geboortejaar wordt in de volgende tabel weergegeven. (Ter vergelijking geven we ook de verdeling in het 
regulier basisonderwijs, geschat op basis van de representatieve steekproef uit het COOL5-18 cohortonderzoek.) 

 

 sbao cluster 3 cluster 4 cool-bo 
 oud 2000 jong oud 2000 jong oud 2000 jong oud 2001 jong 
groep 5 7 92 8 0 19 0 11 31 4    

 
7% 86% 7%  

100
% 

 24% 67% 9% 39% 60% 1% 

 oud 2000 jong oud 2000 jong oud 2000 jong    
groep 8 24 113 7 0 27 0 15 17 19   

 
17% 78% 5%  

100
%

 29% 33% 37% 42% 57% 1% 

 oud 2000 jong oud 2000 jong oud 2000 jong    
groep 3 vo    0 13 0 6 3 0    

 
    

100
% 

 67% 33%     

 

In grote lijnen zijn de onderzochte leerlingen, zoals ook was bedoeld, ongeveer een jaar ouder dan die in het 
regulier basisonderwijs.  

We zijn ook nagegaan welk deel van de leerlingpopulatie voor de pilot is aangemeld. Bij de 3 scholen uit 
cluster 3 is de gerealiseerde deelname 4%, 7% en  20%. Bij de cluster 4 scholen is dat 12%, 22% en 67%; deze 
laatste school heeft hele groepen laten deelnemen, waarin leerlingen met de betreffende geboortejaren zaten. 
Bij de scholen voor speciaal basisonderwijs tenslotte liep de deelname uiteen van 11% tot 29%. Bij een selectie 
op basis van de geboortejaren zouden we kunnen verwachten dat de deelname rond de 35% zou moeten liggen 
(de populatie heeft de leeftijd van ongeveer groep 4 t/m leerjaar 3vo: 8 leerjaren; daaruit selecteren we er 3). De 
meeste scholen zijn kennelijk voorzichtig geweest met het aanmelden van leerlingen voor het pilot-onderzoek. 

Al met al blijft het, zoals reeds opgemerkt in de ‘Eerste resultaten van de pilot COOL speciaal’, onvoldoende 
helder welke leerlingen nu wel en niet door de scholen voor het onderzoek zijn geselecteerd.  



2. Toetsen en niveau-inschattingen door leerkrachten 

 

Aantallen leerlingen van wie een toetsscore bekend is 

In onderstaande tabel staat van hoeveel leerlingen er toetsgegevens zijn ontvangen. Daarbij wordt onderscheid 
gemaakt naar toets, naar groep en naar cluster.  

 

 sbao cluster 3 cluster 4 
 score % n score % n score % n 
rekenen/wiskunde          

groep 5 68 64% 107 9 50% 18 44 96% 46
groep 8 104 72% 144 14 54% 26 47 89% 53

groep 3vo  3 23% 13 9 100% 9
Leeswoordenschat          

groep 5 43 40% 107 8 44% 18 25 54% 46
groep 8 89 62% 144 14 54% 26 20 38% 53

groep 3vo   0 0% 13 9 100% 9
Drieminutentoets          

groep 5 73 68% 107 8 44% 18 46 100% 46
groep 8 96 67% 144 17 65% 26 41 77% 53

groep 3vo   4 31% 13 5 56% 9
begrijpend lezen          

groep 5 36 34% 107 1 6% 18 20 43% 46
groep 8 105 73% 144 6 23% 26 41 77% 53

groep 3vo   3 23% 13 8 89% 9
Gemiddeld  61%  38%  73% 
bruikbare scores 
 

  
53% 

  
20% 

  
65% 

 

In cluster 3 is het laagste percentage toetsgegevens vanuit de scholen verkregen (gemiddeld van 38% van de 
aangemelde leerlingen). Bij de cluster 4 scholen en de sbao-scholen ligt dat percentage hoger. Uit de 
gesprekken op de scholen is duidelijk geworden dat het gebruik van deze toetsen nog wel verbreider is dan 
deze percentages aangeven. Door technisch-organisatorische problemen en incidenteel onwil zijn bij sommige 
scholen niet alle scores aan de onderzoekers aangeleverd. 

Een deel van de toetsscores zijn onderling niet goed vergelijkbaar, bijvoorbeeld doordat maar een deel van de 
toets is gemaakt. Ook zijn de scores soms van toetsen die al meer dan een half jaar geleden zijn afgenomen; we 
zullen toetsen van vóór mei 2009 verder buiten beschouwing laten.  Het aandeel bruikbare scores ligt dan bij 
sbao en cluster 4 rond de 12% lager dan het aantal door de scholen aangeleverde scores. Bij cluster 3 is maar 
iets meer dan de helft van de scores een bruikbare (want een vergelijkbare en niet te oude) score. 

Behaalde toetsscores 

We vermelden hier alleen bruikbare toetsscores (d.w.z. dat de volledige toets is gebruikt; en geen toetsafnames 
van vóór mei 2009). En let op: het is niet in te schatten of dit een representatief beeld geeft; het gaat alleen om 



een indicatie van verschillen: tussen groepen én tussen clusters. De vergelijkingscijfers uit het regulier 
basisonderwijs (kolom cool-bo) zijn wel representatief. 

 

 sbao cluster 3 cluster 4 cool-bo 
 gem sd n gem sd n gem sd n gem sd 
Rekenen/wiskunde            

groep 5 57.5 17.9 65 60.6 19.5 5 82.0 13.5 42 83.1 12.7
groep 8 

94.8 16.5 82 51.6 11.4 11 89.3 17.5 44 
116.

9 
9.2 

groep 3vo    - - 1 95.8 10.6 9   
Leeswoordenschat            

groep 5 60.8 19.8 37 - - 1 69.6 26.8 25 89.1 9.6 
groep 8 103.

1 
13.6 74 76.9 14.5 9 86.9 26.2 20 

113.
3 

13.0 

groep 3vo      0 99.1 32.8 9   
Drieminutentoets            

groep 5 30.4 19.0 67 37.5 20.2 4 54.6 20.8 40 59.7 18.3 
groep 8 67.0 22.5 94 32.7 24.2 10 68.4 20.5 35 86.9 15.6 

groep 3vo    - - 2 77.8 25.8 5   
Begrijpend Lezen            

groep 5 5.9 15.3 36   0 10.5 16.8 18 27.3 13.2 
groep 8 35.9 13.7 81 - - 1 29.0 21.6 26 56.2 15.9 

groep 3vo    - - 1 33.3 11.0 8   
 

We merken als eerste op dat de aantallen in cluster 3 nu wel erg klein worden: er waren al niet zo veel 
leerlingen voor de pilot aangemeld en er zijn er nog duidelijk minder met een bruikbare toetsscore. 

Verder zien we dat de scores in groep 5 van cluster 4 vrij systematisch hoger zijn dan in het sbao en niet zo erg 
veel lager dan in het regulier basisonderwijs. In groep 8 zijn de scores in het sbao echter hoger dan in cluster 4 
(behalve bij de DMT). Maar zowel sbao als cluster 4 blijft, zoals verwacht, achter bij het regulier 
basisonderwijs. 

De standaarddeviaties zijn over het algemeen groter dan in het basisonderwijs, wat betekent dat er meer variatie 
in de toetsscores is. 

 



Inschattingen door de leerkrachten 

Er missen natuurlijk toetsscores van nogal wat leerlingen: hetzij omdat de school die niet in de goede vorm kon 
aanleveren, of omdat de toets niet werd afgenomen;  of omdat de toets voor de betreffende leerling te moeilijk, 
bedreigend, ingewikkeld etc. werd geacht. 
Daarom is er in het pilot-onderzoek ook naar inschattingen van de leerkrachten gevraagd. Op een aantal 
gebieden werd gevraagd naar het prestatieniveau van de leerlingen, in termen van de reguliere groepen van het 
basisonderwijs (bijvoorbeeld: “de mondelinge taalvaardigheid van deze leerling is op het niveau van een kind 
uit groep … in het regulier basisonderwijs”). 

In onderstaande tabel geven we een overzicht van de gemiddelde inschattingen door de leerkrachten, opnieuw 
onderscheiden naar groep en cluster. 

 

 sbao cluster 3 cluster 4 
 gem sd n gem sd n gem sd n 
vaardigheid is op het niveau van welke groep in regulier basisonderwijs? 
mond. Taalvaardigheid          

groep 5 3.92 0.75 66 3.21 1.31 14 4.65 0.93 23 
groep 8 6.82 0.80 102 3.71 1.49 17 6.39 1.20 18 

groep 3vo    5.00 1.10 6 7.00 1.00 9 
technisch lezen          

groep 5 3.93 1.02 55 2.57 2.06 14 4.78 1.35 23 
groep 8 6.87 1.22 102 3.65 1.50 17 6.44 1.20 18 

groep 3vo    4.20 0.84 5 7.33 0.71 9 
Woordenschat    

groep 5 3.88 0.75 66 2.86 1.46 14 4.35 1.40 23 
groep 8 6.62 0.89 102 3.71 1.36 17 6.11 1.02 18 

groep 3vo    4.50 1.38 6 6.63 1.06 8 
begrijpend lezen          

groep 5 3.62 0.80 65 2.29 1.54 14 4.17 1.11 23 
groep 8 6.54 0.97 102 3.18 1.29 17 6.11 1.02 18 

groep 3vo   4.00 0.89 6 6.44 1.13 9 
Rekenprestaties          

groep 5 3.80 0.64 66 3.00 1.36 14 4.96 0.71 23 
groep 8 6.43 0.95 102 3.29 1.16 17 6.94 0.80 18 

groep 3vo    4.33 0.52 6 6.33 1.12 9 
leerling leest op AVI-niveau (0 = niet  tot 10 = uit AVI) 

groep 5 4.18 1.94 67 1.93 3.22 14 6.52 2.48 21 
groep 8 8.62 1.42 102 3.19 2.61 16 8.39 1.46 18 

groep 3vo    6.67 2.25 6 9.00 0.00 9 
 

Over het geheel genomen zien we hier een vergelijkbaar beeld als bij de toetsscores: in groep 5 worden 
leerlingen uit cluster 4 hoger ingeschat dan leerlingen in het sbao. Maar in groep 8 is dat niet meer het geval 
(uitgezonderd  rekenen/wiskunde). Zoals verwacht kon worden is de inschatting van de leerlingen in cluster 3 
beduidend lager. 

Opvallend is dat binnen het speciaal basisonderwijs de inschatting van groep 5 en groep 8 steeds een kleine 3 
jaargroepen verschilt. Het lijkt erop dat de vooruitgang van de leerlingen ongeveer hetzelfde wordt ingeschat 



als in het regulier basisonderwijs. Maar we moeten ook bedenken dat er hier geen sprake is van representatieve 
groepen. 
Binnen cluster 4 en vooral cluster 3 is er veel minder sprake van een vooruitgang in deze zin, bij de 
inschattingen van de groep 5 en groep 8 (en daar ook de groep 3vo-) leerlingen . 

 

Bij leerlingen die ook toetsen hebben afgelegd kunnen we inschattingen van de leerkrachten en de behaalde 
toetsscores vergelijken. We doen dat door de samenhang tussen beiden, in de vorm van correlaties, te 
berekenen.  
Hieronder geven we eerst de correlaties, berekend over alle onderzochte leerlingen, tussen de inschattingen en 
de toetsen Rekenen/wiskunde, Leeswoordenschat, Drieminutentoets en Begrijpend Lezen.  We splitsen dat ook 
nog uit naar leerlingen uit de pilotgroep 5 en de pilotgroep 8 (de aantallen in pilotgroep 3vo zijn te klein). 

 

Correlaties over 
alle schooltypen bij elkaar 

toetsscores  

 Alle leerlingen 

inschatting leerkracht van: RW LW DMT Blz 

mondelinge taalvaardigheid 0.73 0.70 0.68 0.68 

technisch lezen 0.66 0.71 0.78 0.65 

Woordenschat 0.75 0.73 0.69 0.65 

begrijpend lezen 0.79 0.67 0.72 0.77 

Rekenen 0.85 0.65 0.72 0.70 

AVI-niveau 0.67 0.54 0.82 0.59 

 groep 5   

mondelinge taalvaardigheid 0.65 0.56 0.57 0.49 

technisch lezen 0.56 0.52 0.78 0.55 

Woordenschat 0.57 0.53 0.51 0.29 

begrijpend lezen 0.65 0.55 0.59 0.46 

Rekenen 0.79 0.43 0.58 0.31 

AVI-niveau 0.63 0.32 0.86 0.48 

 groep 8   

mondelinge taalvaardigheid 0.56 0.68 0.54 0.36 

technisch lezen 0.50 0.67 0.67 0.44 

Woordenschat 0.68 0.67 0.60 0.41 

begrijpend lezen 0.74 0.67 0.64 0.65 

Rekenen 0.78 0.66 0.62 0.54 

AVI-niveau 0.47 0.52 0.70 0.28 
 

Vooral bij Rekenen/Wiskunde en de DrieMinutentoets vinden we hoge correlaties tussen het oordeel van de 
leerkracht en de behaalde toetsresultaten. Bij R/W is die steeds rond de .80, ook bij de onderscheiden groepen. 
De DMT correleert hoog met de inschatting van technisch lezen en met het AVI-niveau. Wel zijn de correlaties 
in groep 8 lager (rond .70) dan in groep 5 (rond .80). 



Bij de toetsen Leeswoordenschat en Begrijpend Lezen zijn de correlaties met de leerkrachtoordelen op 
hetzelfde domein lager: rond de .75 over alle leerlingen en tussen .46 en .67 in de afzonderlijke groepen. 

Te verwachten valt dat in het speciaal onderwijs vaker leerlingen vanwege hun problematiek niet (of niet op de 
standaard manier) getoetst zullen worden. Bij eventueel toekomstig cohortonderzoek zullen dus juist daar 
leerkrachtoordelen over het prestatieniveau van de leerlingen een belangrijke rol spelen. Daarom geven we ook 
nog een keer alleen  voor de leerlingen uit de twee onderzochte clusters de correlaties tussen leerkrachtoordelen 
en toetsresultaten (van wel-getoetste leerlingen). 

 

Correlaties bij alleen  
SO cluster 3+4 

toetsscores  

 Alle leerlingen 

(n = 44 tot 98) RW LW DMT Blz 
mondelinge taalvaardigheid 0.65 0.43 0.66 0.65 

technisch lezen 0.55 0.59 0.81 0.67 

Woordenschat 0.64 0.54 0.60 0.61 

begrijpend lezen 0.68 0.43 0.64 0.72 

Rekenen 0.75 0.40 0.60 0.56 

AVI-niveau 0.56 0.21 0.83 0.57 

 groep 5      
(n = 15 tot 46) RW LW DMT Blz 

mondelinge taalvaardigheid 0.63 0.60 0.57 0.37 

technisch lezen 0.40 0.67 0.74 0.66 

Woordenschat 0.51 0.46 0.46 0.25 

begrijpend lezen 0.60 0.70 0.51 0.50 

Rekenen 0.67 0.56 0.40 0.29 

AVI-niveau 0.51 0.34 0.82 0.67 

 groep 8     
(n = 16 tot 42) RW LW DMT Blz 

mondelinge taalvaardigheid 0.67 0.88 0.76 0.48 

technisch lezen 0.63 0.81 0.89 0.55 

Woordenschat 0.72 0.81 0.71 0.54 

begrijpend lezen 0.73 0.75 0.77 0.64 

Rekenen 0.79 0.76 0.68 0.39 

AVI-niveau 0.57 0.54 0.88 0.29 

 

Het patroon van correlaties komt ook hier in grote lijnen overeen met dat in de vorige tabel. 

 

In de volgende tabel proberen we de belangrijkste correlaties nog iets inzichtelijker te maken. We vermelden 
voor Rekenen, Leeswoordenschat, Drieminutentoets en Begrijpend Lezen de gemiddelde toetsscore van 
leerlingen, onderverdeeld naar de inschatting van de leerkracht (groep in regulier basisonderwijs). Opnieuw 



geven we cijfers voor alle schooltypen bij elkaar en voor het SO (cluster 3 en 4) afzonderlijk. In de laatste 
kolom staat, ter vergelijking, de gemiddelde toetsscore, zoals die in het COOL-onderzoek in het regulier 
basisonderwijs wordt behaald. 

 

  allen  alleen SO  cool-bo 

inschatting: gem. n gem. n   
rekenen/wiskunde      
3 45.0 21 43.8 5  
4 60.1 44 65.5 13  
5 77.5 45 77.9 27 83.1 
6 90.2 66 87.9 32  
7 100.5 41 97.3 15  
8 117.1 12 109.2 6 116.9 

woordenschat      
3 50.4 8 59.0 4  
4 69.1 23 74.6 8  
5 72.6 25 68.3 15 89.1 
6 98.4 41 99.4 15  
7 103.5 36 93.0 5  
8 118.2 13 118.0 3 113.3 

technisch lezen      
2 16.0 2 16.0 2  
3 17.7 21 14.4 5  
4 29.2 33 28.5 10  
5 49.2 29 49.0 24 59.7 
6 63.8 30 71.1 18  
7 69.6 57 76.3 14  
8 79.7 42 81.0 12 86.9 

begrijpend lezen      
2 -3.5 2 -3.5 2  
3 -5.4 7 -4.3 3  
4 9.9 23 7.5 4  
5 18.3 32 18.2 18 27.3 
6 32.2 38 29.5 10  
7 42.6 39 40.6 7  
8 50.6 7 56.0 2 56.2 

 

Doorgaans lopen de gemiddelde toetsscores vrijwel lineair op met het stijgen van de ingeschatte groepen 
basisonderwijs (resulterend in de eerder gevonden hoge correlaties tussen inschattingen en behaalde 
toetsscores). Wanneer we naar de in het regulier basisonderwijs behaalde gemiddelde scores kijken, dan zijn de 
scores in het speciaal (basis)onderwijs meestal wat lager. Dan kan er op duiden dat de leerkrachten het niveau 



van hun leerlingen meer vergelijken met kinderen op D- en E-niveau (de laagst scorende 25% in het 
basisonderwijs) dan met een gemiddelde leerling. 

 



3. Leerlingvragenlijsten 

 

Hieruit zijn de volgende schalen gemaakt (tussen haakjes de betrouwbaarheid Cronbach’s alpha, afzonderlijk 
voor groep 5 en groep 8) 

 welbevinden in relatie met leerkracht (.75 en .81) 
 welbevinden in relatie met medeleerlingen (.78  en .78) 
 cognitief zelfvertrouwen (.81 en .81) 
 taakoriëntatie (.79 en .76) 

De betrouwbaarheden van de schalen zijn vrijwel gelijk aan die in het basisonderwijs. Verder zijn ook de  
betrouwbaarheden voor (afzonderlijk) groep 5 en groep 8 vrijwel gelijk. (Terwijl gemeld is dat in groep 5 
leerlingen veel moeite hadden met de 5-punts schaling). 

De volgende tabel geeft gemiddelden op de schalen, onderverdeeld naar schooltype en groep. We vermelden 
ook de cijfers uit het regulier basisonderwijs (kolom cool-bo). 

 

 sbao cluster 3 cluster 4 cool-bo 
 Gem sd n gem sd n gem sd n gem sd 
welbevinden in relatie 
met leerkracht 

           

groep 5 3.90 .63 80 3.51 .59 8 3.82 .70 32 3.80 .58 
groep 8 3.89 .66 103 3.71 .49 14 4.01 .56 28 3.66 .65 

welbevinden in relatie 
met medeleerlingen 

           

groep 5 4.05 .62 80 3.71 .52 8 4.01 .94 32 4.11 .63
groep 8 4.12 .66 103 3.97 .30 14 4.33 .49 28 4.17 .64 

cognitief zelfvertrouwen            
groep 5 3.86 .67 80 3.31 .77 8 3.84 .89 32 3.78 .66 
groep 8 3.74 .60 103 3.54 .80 14 3.90 .57 28 3.64 .62 

taakoriëntatie            
groep 5 4.14 .62 80 3.55 .81 8 4.15 .90 32 4.18 .62 
groep 8 4.16 .57 103 3.73 .57 14 4.09 .61 27 3.90 .60 

      
 

Uit de gesprekken op de scholen kwam het beeld naar voren dat deze leerlingvragenlijst te moeilijk was voor 
leerlingen uit groep 5. Maar de lijst lijkt toch ook voor deze leerlingen zinvolle gegevens op te leveren. De 
betrouwbaarheid van de schalen is niet minder dan bij groep 8, wat aangeeft dat de lijsten niet willekeurig zijn 
ingevuld.  

We hebben de betrouwbaarheden van de schalen en de verdelingen van de items ook nog nader onderzocht 
binnen de afzonderlijke schooltypen. Daarbij blijkt dat in cluster 3, vooral bij groep 5, vaak geen gebruik wordt 
gemaakt van de ‘genuanceerde’ vijf-punts antwoordschaal, maar alleen van een ja-nee antwoord. Ook blijkt bij 
schaalanalyses over de kleine groep leerlingen in cluster 3 dat er, zowel bij groep 5 als bij groep 8, regelmatig  
negatieve correlaties optreden tussen items die binnen dezelfde schaal vallen. Voor cluster 3 lijkt deze 
leerlingvragenlijst daarom minder geschikt. 



 

4.  Leerlingprofielen 

 

Het eerste gedeelte van het leerlingprofiel omvat een aantal uitspraken waarvan de leerkracht moest aangeven 
in hoeverre deze onwaar tot waar zijn voor een leerling. Hieruit zijn de volgende schalen gemaakt (tussen 
haakjes de betrouwbaarheid Cronbach’s alpha met aangetekend wanneer deze afwijkend zijn van de alpha’s in 
het regulier basisonderwijs): 

 onderpresteren (.76; bao .85) 
 gedrag (.80) 
 werkhouding (.81) 
 populariteit in klas (.86) 
 relatie leerkracht-leerling: afhankelijkheid (.88) 
 relatie leerkracht-leerling: conflict (.91) 
 relatie leerkracht-leerling: nabijheid (.80; bao .87) 
 ouderbetrokkenheid  (.93; bao .87) 

We constateren dat er ook hier sprake is van goede schalen en dat de betrouwbaarheden nauwelijks afwijken 
van die in het regulier basisonderwijs. 

In de volgende tabel vermelden we gemiddelden op de schalen, weer onderscheiden naar schooltype en naar 
groep. Ook geven we weer de vergelijkbare gegevens uit het regulier basisonderwijs (in de kolom cool-bo). 

 



 sbao cluster 3 cluster 4 cool-bo 
 gem sd n gem sd n gem sd n gem sd 
onderpresteren            

groep 5 2.63 .70 67 2.67 .74 12 3.03 .77 23 2.48 .81 
groep 8 2.51 .70 103 2.87 .67 13 2.30 .65 18 2.43 .86 

gedrag            
groep 5 3.61 .85 67 3.71 .92 14 2.85 .75 23 3.68 .83 
groep 8 3.67 .73 103 3.16 .80 17 3.08 .79 18 3.67 .86 

werkhouding            
groep 5 3.22 .82 67 3.10 .89 14 3.14 .81 23 3.40 .89 
groep 8 3.48 .89 103 2.92 .73 17 2.57 .82 18 3.43 .93 

populariteit in klas            
groep 5 3.42 .75 66 3.36 .98 14 3.06 .95 23 3.60 .79 
groep 8 3.61 .84 103 3.25 .76 17 3.26 .64 18 3.63 .81 

relatie leerkracht-leer-
ling: afhankelijkheid 

           

groep 5 2.72 .80 67 2.90 .61 14 2.97 1.07 23 2.19 .82 
groep 8 2.04 .74 103 2.91 .80 17 3.52 .84 18 2.04 .79 

relatie leerkracht-leer-
ling: conflict 

           

groep 5 1.87 .93 67 2.04 .96 14 2.60 1.21 23 1.77 .81
groep 8 1.67 .76 103 2.45 .83 17 2.33 .64 18 1.75 .81 

relatie leerkracht-leer-
ling: nabijheid 

           

groep 5 3.54 .53 67 3.40 .50 14 2.93 .88 23 3.64 .62 
groep 8 3.69 .46 103 3.53 .45 17 3.51 .60 18 3.49 .67 

ouderbetrokkenheid            
groep 5 3.52 .85 67 3.64 1.01 14 2.88 1.08 23 3.67 .86 
groep 8 3.62 .89 103 3.65 .92 17 2.65 .83 17 3.64 .91 

 

De gegevens in deze tabel geven over het algemeen een goed te interpreteren beeld. Wat betreft gedrag en 
werkhouding steekt cluster 4 ongunstig af bij de andere schooltypen; hetzelfde geldt ook voor de populariteit 
van leerlingen in de klas. Bij de relatie tussen leerkracht en leerling is er in het speciaal (basis)onderwijs meer 
sprake van afhankelijkheid en in beide clusters meer sprake van conflict.  Opvallend zijn verder de lage 
gemiddelden voor ouderbetrokkenheid in cluster 4. 

 

Nadere aanduiding problematiek (zorgprofiel) 

In het volgende deel van het profiel werd leerkrachten gevraagd om de problematiek van hun leerlingen nader 
aan te duiden. Daartoe werd een lijst van 30 problemen voorgelegd, waarvan zij konden aangeven in welke 
mate de leerling het betreffende probleem had. In de volgende tabel geven we de gemiddelde scores per 
probleem, in de onderscheiden schooltypen en over alle leerlingen uit de pilot. De mogelijk scores zijn:  0 = 
niet genoemd; 1 = in lichte mate; 2 = in behoorlijke mate; 3 = in ernstige mate. De problemen zijn gesorteerd 
naar de scores over alle leerlingen (kolom totaal). 

 

  



 sbao cl.3 cl.4 totaal 
Achterstand in taal/lezen (resp. voorbereidend 
taal/lezen) 

1.18 2.03 1.19 1.31 

Achterstand in rekenen (resp. voorbereidend 
rekenen) 

1.11 2.05 1.15 1.26 

Gebrek aan concentratie .81 1.32 1.46 1.01 

Gebrek aan sociale vaardigheden .69 1.16 1.54 .93 

Laag werktempo .69 1.41 1.00 .86 
(Zeer) moeilijk lerend (verstandelijke beperking, 
zwakbegaafd, vertraagde cognitieve ontwikkeling) 

.53 1.43 .94 .75 

Gebrek aan zelfvertrouwen, negatief beeld van 
zichzelf 

.70 .62 .96 .74 

Vertraagde ontwikkeling 
zelfstandigheid/redzaamheid 

.50 1.30 1.04 .73 

Gebrek aan weerbaarheid .59 .78 .94 .69 

Faalangstig .58 .70 .94 .67 

Autisme en verwante stoornissen (zoals PDD-NOS) .43 .70 1.17 .61 

Overactief, impulsief gedrag .43 .70 .79 .54 

Gebrek aan motivatie, inzet .30 .73 .83 .47 

Sterk storend voor anderen .36 .49 .60 .43 

Dyslexie (specifieke stoornis bij lezen en schrijven) .56 .19 .13 .42 

Teruggetrokken, komt niet tot contact met anderen .39 .46 .42 .41 

ADHD (stoornis in de aandacht; overactief gedrag) .36 .35 .42 .37 

Is zelf een pester .22 .49 .52 .32 

Bizar gedrag, of gedrag dat niet past bij de leeftijd .21 .70 .38 .32 

Angstig of neerslachtig .30 .32 .33 .31 
Spraak/taalstoornis (vertraagde/verstoorde 
taalontwikkeling) 

.25 .81 .10 .31 

Wordt afgewezen en/of gepest door anderen .25 .30 .52 .31 

Agressief tegenover klasgenoten .22 .49 .44 .30 

Motorische handicap (belemmering van beweging) .19 .73 .31 .30 

Visuele handicap (blind of slechtziend) .15 .41 .06 .17 

Down-syndroom .14 .27 .17 .16 

Overige fysieke beperking (bijv. chronische ziekte) .13 .35 .04 .15 

Hoogbegaafdheid .19 .00 .04 .14 

Dyscalculie (specifieke stoornis bij rekenen) .16 .08 .06 .13 

Auditieve handicap (doof of slechthorend)  .11 .32 .00 .12 
 

In eerder onderzoek zijn deze 30 problemen geclusterd in een negental probleemgebieden (Smeets et al., 2007): 

1. Externaliserend probleemgedrag 
Sterk storend voor anderen, agressief tegenover klasgenoten,overactief, impulsief gedrag, is zelf een pester, 
bizar gedrag, of gedrag dat niet past bij de leeftijd, ADHD 

2. Internaliserend probleemgedrag  
Gebrek aan weerbaarheid, teruggetrokken, komt niet in contact met anderen, angstig of neerslachtig, 



gebrek aan zelfvertrouwen, negatief beeld van zichzelf, faalangstig, gebrek aan sociale vaardigheden, 
wordt afgewezen en/of gepest 

3. Problematische werkhouding  
Gebrek aan motivatie, inzet, gebrek aan concentratie, laag werktempo 

4. Lichamelijke beperking  
Auditieve handicap, visuele handicap, overige fysieke beperking (bv. chronische ziekte), motorische 
handicap 

5. Spraak-, taal-, en/of rekenstoornis  
Spraak- of taalstoornis, dyslexie, specifieke stoornis bij rekenen 

6. Hoogbegaafdheid 
7. Verstandelijke beperking 

Down-syndroom, zwakbegaafd, (zeer) moeilijk lerend, vertraagde cognitieve ontwikkeling, vertraagde 
ontwikkeling zelfstandigheid/zelfredzaamheid 

8. Autisme of een verwante stoornis  
9. Taal en/of rekenachterstand Achterstand in taal/lezen en/of rekenen 

In de volgende tabel vermelden voor hoeveel procent van de leerlingen aangegeven wordt dat er een of 
meerdere problemen zijn in deze negen probleemgebieden. We vermelden ook de percentages die in het eerder 
genoemde onderzoek naar zorgleerlingen in het Prima-cohort werden genoemd, maar benadrukken vast dat 
toen de leerkrachten alleen voor hun zorgleerlingen de vragenlijst hoefden in te vullen. De percentages hebben 
in het regulier basisonderwijs dus betrekking op slechts een deel van de leerlingen. 

 

 sbao cluster 3 cluster 4 prima-bo 

groep 5 8 5 8 3vo 5 8 3vo 8 
externaliserend 42% 49% 57% 59% 50% 81% 72% 78% 34% 
internaliserend 90% 66% 86% 94% 83% 88% 100% 100% 46% 
werkhouding 66% 65% 79% 100% 83% 86% 77% 89% 56% 
lichamelijk 18% 19% 86% 59% 33% 19% 18% 11% 8% 
spraak/taal/reken 
stoornis 

45% 37% 79% 41% 17% 21% 10% 0% 31% 

hoogbegaafd 1% 20% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 4% 
verstandelijke 
beperking 

45% 42% 86% 100% 100% 67% 49% 100% 21% 

autisme etc 16% 35% 50% 29% 50% 51% 28% 33% 5% 
taal/reken 
achterstand 

87% 70% 100% 100% 83% 72% 44% 89% 63% 

aantal 67 110 14 17 6 43 39 9  
 

Verschillende problematiek komen in de twee clusters van het speciaal onderwijs vaker voor dan in het speciaal 
basisonderwijs. In cluster 3 is er relatief vaak sprake van lichamelijke problemen en verstandelijke 
beperkingen. Cluster 4 onderscheid zich door veel externaliserend probleemgedrag. Internaliserend 
probleemgedrag komt overal veel voor; het minst nog in groep 8 van het sbao.  

 

De zorg voor leerlingen wordt extra lastig als er problemen zijn op meerdere gebieden. Daarom is er per 
leerling nagegaan in hoeveel van de negen genoemde probleemgebieden er sprake is van een probleem. We 



noemen dit de meervoudigheid en geven in de volgende tabel gemiddelden van deze meervoudigheid voor de 
onderscheiden schooltypen en groepen. Ter vergelijking melden we ook weer de meervoudigheid, die 
leerkrachten in het regulier basisonderwijs vermelden voor hu n zorgleerlingen. 

 

 sbao cluster 3 cluster 4 prima-bo 

 5 8 5 8 3vo 5 8 3vo 8 

Gem aantal 4.1 4.0 6.2 5.8 5.0 4.9 4.0 5.0 2.9 
Standaard 
deviatie 

1.4 2.5 1.7 1.3 0.6 1.7 1.4 1.0 1.5 

aantal 67 110 14 17 6 43 39 9  
 

Duidelijk is dat er bij alle schooltypen sprake is van meer meervoudigheid van problematiek dan bij de 
zorgleerlingen in het regulier basisonderwijs. En bij cluster 3 en 4 is er weer meer meervoudigheid dan in het 
speciaal basisonderwijs. In groep 8 van het sbao is wel sprake van een grote variatie (standaard deviatie) 
rondom het gemiddelde: daar zijn dus zowel leerlingen met weinig gecombineerde problemen als leerlingne 
met heel veel combinaties. 

 

Inschatting van ZMLK-leerlingen 

Vooraf was duidelijk dat de ZMLK-leerlingen niet zullen deelnemen aan de reguliere Cito-toetsen, die in de 
pilot zijn gebruikt. Ook de inschatting van leerkrachten over het functioneren van deze leerlingen op het niveau 
van een bepaalde groep in het regulier basisonderwijs (zie paragraaf 2) levert hier waarschijnlijk onvoldoende 
informatie op. Daarom is aan de leerkrachten gevraagd om, alleen voor de ZMLK-leerlingen, nog een aantal 
aanvullende vragen in te vullen. Deze vragen zijn afkomstig uit een ontwerp-instrument voor het Pre-COOL 
onderzoek, waarin leerkrachten wordt gevraagd het niveau van leerlingen in de kleutergroepen in te schatten op 
het gebied van taal en rekenen. 

 



 Taal 

De eerste vraag hier was: 

Er zijn leerlingen, die alles meteen begrijpen. Bij andere leerlingen moet je regelmatig nog eens zeggen wat je 
bedoelt. Bij deze leerling:  

1 moet ik vaak herhalen en uitleg geven 39% 
2  moet ik weleens wat herhalen  48% 
3  wordt meestal alles meteen begrepen 11% 
4  wordt altijd alles meteen begrepen 2% 

 

Daarna volgden enkele vragen, die beantwoord konden worden met: 1 = niet of nauwelijks, 2 = een beetje, 3 = 
goed en 4 = zeer goed. 

Deze leerling: N Min Max Gem St.Dev 

Spreekt duidelijk zodat de leerling voor iemand die hem/haar niet 
goed kent goed verstaanbaar is 

45 1 4 2.60 .78 

Spreekt vloeiend en duidelijk, spreekt alle klanken goed uit en 
zonder enige aarzeling 

44 1 4 2.30 .90 

Maakt lange en ingewikkelde zinnen zoals: “Toen we naar het park 
gingen, ben ik op de schommel geweest”; “Ik zag deze man op de 
hoek staan” 

44 1 4 2.09 1.03 

Maakt zinnen met het woord ‘omdat’, zoals “Jan kreeg een taart, 
omdat hij jarig is” 

44 1 4 2.20 .98 

Gebruikt woorden die verwijzen naar categorieën in plaats van een 
specifiek artikel, bijvoorbeeld verwijst naar een tafel, stoel en 
ladekast als ‘meubels’ of naar appels, bananen en peren als ‘fruit’ 

44 1 4 2.09 .86 

 

Bij alle vragen is er sprake van voldoende spreiding, zodat er binnen de groep ZMLK-leerlingen onderscheid 

kan worden gemaakt in leerlingen die verder en minder ver zijn in hun taalontwikkeling. 

 



Rekenen 
Hier was de eerste vraag: 

Deze leerling beheerst begrippen die in het rekenonderwijs veel voorkomen, zoals het meeste, het minste, hoger 
en lager 

1  deze leerling  beheerst deze begrippen niet of in beperkte mate 5% 
2  deze leerling  beheerst sommige van deze begrippen 31% 
3  deze leerling  beheerst deze begrippen, maar met behulp van tellen, niet 

geautomatiseerd 
33% 

4  deze leerling  beheerst deze begrippen én ziet ‘in één oogopslag’ of iets 
bijv. meer of minder is 

31% 

 

Vervolgens twee vragen met als antwoordmogelijkheden 1 = nog niet of nauwelijks; tot 4 = (bijna) altijd. 
 

 N Min Max Gem St.Dev 

Deze leerling begrijpt dat hoeveelheid losstaat van vorm: 
bijvoorbeeld dat zes pionnen qua hoeveelheid evenveel is als zes 
stippen op een dobbelsteen 

42 1 4 2,98 1.00 

Deze leerling kan herkennen of voorwerpen of getallen al dan niet 
in een goede rangorde staan (bijvoorbeeld van hoog naar laag, van 
meer naar minder, van dun naar dik, van smal naar breed). 

48 1 4 3,25 .76 

 

 

 

In hoeverre kan deze leerling inschatten wat de grootte van getallen is? Deze leerling kan: 

1  slecht inschatten dat het getal 2 dichter bij het getal 1 ligt dan bij het getal 5 4% 
2  vrij goed inschatten dat het getal 2 dichter bij het getal 1 ligt dan bij het getal 5 26% 
3  goed inschatten dat het getal 2 dichter bij het getal 1 ligt dan bij het getal 5 15% 
4  ook bij getallen boven de vijf de grootte van getallen goed inschatten 54% 

 

Hoe goed kan deze leerling  tellen? Deze leerling kan: 

1  niet of nauwelijks tellen 2% 
2  vooruit tellen tot 5, maar niet terugtellen  2% 
3  moeiteloos tellen tot 5 (vooruit tellen, terug tellen en verder tellen) 15% 
4  moeiteloos tellen (vooruit tellen, terug tellen en verder tellen), ook bij getallen hoger 

dan 5  
80% 

 

Kan deze leerling al eenvoudig optellen en aftrekken onder de tien met voorwerpen? Deze leerling kan: 

1  dit niet 9% 
2  aangeven dat vier meer is dan twee, maar kan nog niet optellen en aftrekken  9% 
3  aangeven wat het totaal wordt als je bij drie voorwerpen twee erbij doet, maar niet wat 

het totaal wordt als je van zes voorwerpen er drie wegneemt 
9% 

4  aangeven hoeveel het totaal wordt als je bijvoorbeeld bij drie voorwerpen twee erbij 
doet of als je van zes voorwerpen er drie wegneemt 

75% 



 

Hoe goed is het gevoel voor grote aantallen ontwikkeld bij dit kind? Deze leerling kan: 

1  de grootte van zowel lage als hoge getallen nog niet (goed) inschatten 4% 
2  vrij goed inschatten dat het getal 2 dichter bij 1 ligt dan het getal 5, maar kan dit niet 

voor grotere getallen 
15% 

3  de grootte van getallen tot 20 goed inschatten, weet bijvoorbeeld dat 9 dichter bij 10 
ligt dan bij 1 

24% 

4  kan ook voor getallen boven de 20 goed aangeven wat de grootte van getallen is: weet 
bijvoorbeeld dat 80 dichter bij 100 ligt dan bij 10 

57% 

 

 

Bij sommige van deze vragen lijkt een plafondeffect op te treden: 75 tot 80 procent van de leerlingen krijgt het 
hoogste antwoord. Voor het overige zijn de antwoorden meer gespreid en lijken daarmee geschikt om ook 
binnen ZMLK-leerlingen onderscheid te kunnen maken tussen de (relatief) wat meer en wat minder presterende 
leerlingen. 

 

 


