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Zorgleerlingen en leerlingenzorg in het 
basisonderwijs
G. Ledoux, I. Van der Veen, M. Derriks, E. Smeets & J. Roeleveld

Inleiding

De afgelopen jaren is de aandacht voor leerlingen in het basisonderwijs die specifi eke 
zorg nodig hebben behoorlijk toegenomen. Het overheidsbeleid is erop gericht deze 
leerlingen waar mogelijk onderwijs te bieden in gewone basisscholen en plaatsing 
van leerlingen in het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs beperkt te 
houden (WSNS-beleid). Sinds enige tijd hebben bovendien ouders van sommige van 
deze leerlingen (namelijk kinderen bij wie via een offi ciële diagnose een beperking is 
vastgesteld) het recht om zelf een keuze te maken voor hetzij een school voor regulier 
onderwijs, hetzij een school voor speciaal (basis)onderwijs. Bij plaatsing in een school 
voor regulier onderwijs of voor speciaal basisonderwijs krijgen deze kinderen een eigen 
budget mee, beter bekend als het ‘rugzakje’ (LGF-beleid). De centrale doelstellingen van 
deze twee beleidsprogramma’s worden politiek breed gedragen. Maar hoe staat het met 
de uitvoering? Kunnen basisscholen deze opdracht aan en willen ze dat ook? Wat is er 
voor nodig om op school een goed zorgbeleid te voeren, en hoeveel scholen hebben een 
goed beleid? Om hoeveel zorgleerlingen gaat het daarbij eigenlijk? En hoe vergaat het 
die leerlingen in het reguliere onderwijs wat betreft leerprestaties, schoolsucces? 

Hoewel naar de uitvoering van het zorgbeleid in het basisonderwijs al aardig wat 
onderzoek is gedaan, is er nog geen samenhangend onderzoek dat op al dit soort 
vragen een antwoord geeft. Voor ons, de onderzoekers die het PRIMA-cohortonderzoek 
uitvoeren, en de Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek van NWO die het PRIMA-
cohortonderzoek fi nanciert, was dit aanleiding om het onderwerp zorgleerlingen en 
leerlingenzorg in het basisonderwijs te kiezen als centraal onderzoeksthema bij de zesde 
meting van PRIMA. Hiervoor zijn in het schooljaar 2005-2006 bij de dataverzameling voor 
de zesde PRIMA-meting extra gegevens verzameld over zorgleerlingen en over zorgbeleid 
in scholen en zijn er extra analyses gedaan. Net als bij de voorgaande PRIMA-thema’s 
vatten we de uitkomsten daarvan samen in een brochure. Daarmee willen we een breed 
publiek informeren over de resultaten van dit onderzoek, en vooral aan de scholen die 
aan het onderzoek deelnemen laten zien wat er met de verzamelde gegevens is gedaan. 
Degenen die zich meer uitvoerig willen verdiepen in het onderzoek verwijzen we naar het 
volledige onderzoeksrapport1. 

1 Ed  Smeets,  Ineke van der Veen, Mechtild Derriks, Jaap Roeleveld (2007). Zorgleerlingen en leerlin-
genzorg op de basisschool. Nijmegen/Amsterdam: ITS/SCO-Kohnstamm Instituut.
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We hebben de resultaten van het onderzoek voor deze brochure geordend in vier 
onderwerpen:
• Zorgleerlingen: defi nities en aantallen;
• De zorgcapaciteit van leerkrachten;
• Schoolloopbanen van zorgleerlingen; 
• De keten van zorg: zorgbeleid in de klas, op school en in samenwerking met 

anderen.

Per onderwerp vermelden we welke vragen we ons hebben gesteld en wat de voornaamste 
uitkomsten zijn. Maar eerst geven we nog een korte toelichting op het PRIMA-project.

Het PRIMA cohortonderzoek
De onderzoeken zijn uitgevoerd met behulp van de omvangrijke databestanden van het PRIMA-
cohortonderzoek. ‘PRIMA’ staat voor ‘cohortonderzoek primair onderwijs’. Elke twee jaar 
verzamelen onderzoekers van het ITS in Nijmegen en het SCO-Kohnstamm Instituut in Amsterdam 
voor dit onderzoek een grote hoeveelheid gegevens in het basisonderwijs. De gegevens hebben 
betrekking op leerlingen (prestaties en andere kenmerken), ouders (gezinskenmerken) en 
scholen (schoolkenmerken en onderwijsaanbod). De kern van het onderzoek bestaat uit de 
afname van taal- en rekentoetsen in de groepen 2, 4, 6 en 8. In totaal zijn bij die metingen meer 
dan 60.000 leerlingen van ongeveer 600 basisscholen betrokken. De prestaties van de leerlingen 
worden in het PRIMA-onderzoek gemeten via door het Cito ontwikkelde toetsen. Daarnaast 
worden er ook instrumenten afgenomen om niet-cognitieve vaardigheden van leerlingen vast 
te stellen en worden vragenlijsten voorgelegd aan directies, leerkrachten en ouders. Het eerste 
PRIMA-onderzoek is in het schooljaar 1994-1995 uitgevoerd; in het schooljaar 2004-2005 heeft 
de zesde meting plaatsgevonden. Tot en met de vierde meting (schooljaar 2000-2001) hebben 
ook scholen voor speciaal basisonderwijs deelgenomen, daarna niet meer. Het onderzoek vindt 
plaats in opdracht van de Programmaraad Onderwijsonderzoek van de Nederlandse Organisatie 
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), 

Deze gegevens worden benut voor het beantwoorden van allerlei soorten vragen. Sinds een 
aantal jaren is het gebruik om bij elke PRIMA-meting aanvullende gegevens te verzamelen en 
analyses te verrichten vanuit één centraal thema. Voor de zesde PRIMA-meting, uitgevoerd in 
2004-2005, was dit Zorgleerlingen en leerlingenzorg op de basisschool. 

Zorgleerlingen: defi nities en aantallen

Door de beleidsprogramma’s WSNS en LGF die erop gericht zijn zoveel mogelijk zorg-
leerlingen in het regulier onderwijs op te vangen, krijgen leerkrachten te maken met 
een meer diverse leerlingenpopulatie. Al jarenlang wordt er in het onderwijs gesproken 
over de toenemende druk die leerkrachten ervaren vanwege de verzwaring en toename 
in complexheid van de problematiek van zorgleerlingen en de toename van het aantal 
leerlingen met gedragsproblemen. Er is echter nog weinig systematische ken nis over het 
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type zorgleerlingen waar mee leerkrachten in het reguliere basisonderwijs geconfronteerd 
worden. We stelden daarom de volgende vragen:
• Wat is de omvang en samenstelling van de groep zorgleerlingen vanuit het perspectief 

van de leerkrachten? Zijn er verschillen tussen scholen op dit punt?
• In welke mate is er overeenstemming tussen de omvang van de groep zorgleer lingen 

volgens leerkrachten en die op basis van cognitieve prestaties?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, hebben we leerkrachten gevraagd voor 
elke zorgleerling in hun groep een vragenlijst in te vullen. Een zorgleerling is daarbij 
omschreven als een leerling:
• voor wie een individueel handelingsplan bestaat, en/of
• voor wie specifi eke aanpak of extra hulp nodig is, en/of
• die een specifi ek probleem of beperking heeft.

Dit leverde de volgende resultaten op.

Omvang van de groep zorgleerlingen volgens leerkrachten
Gemiddeld wordt 26% van de leerlingen in een klas door de leerkracht als zorgleerling 
beschouwd. Niet alle klassen hebben hetzelfde percentage zorgleerlingen. Het minimum-
percentage in een klas bedraagt 3 en het maximum 92. Het percentage zorgleerlingen 
op een school loopt, afgaand op de inschattingen door de leerkrachten, uiteen van 4% 
tot 83%. Het aandeel zorgleerlingen verschilt naar de sociaal-etnische samen stelling van 
de leerlingpopulatie op scholen. We hebben acht elkaar niet overlappende categorieën 
onderscheiden, die we in onderstaande tabel hebben weergegeven. 

Tabel 1 – Het deel van de leerlingen dat volgens opgave van de leerkracht behoort tot de 
categorie zorgleerlingen, naar samenstelling van de leerlingenpopulatie 

Schoolcompositie % zorg-

leerlingen

1 meer dan 50% Turkse en Marokkaanse leerlingen met laag opgeleide ouders 25

2 meer dan 50% overige allochtone leerlingen met laag opgeleide ouders 31

3 meer dan 50% autochtone leerlingen met laag opgeleide ouders 31

4 meer dan 50% leerlingen met ouders met MBO als hoogste opleiding 27

5 meer dan 50% leerlingen met hoger opgeleide ouders 22

6 minder dan 33% doelgroepleerlingen (leerlingen met laag-opgeleide ouders) 25

7 tussen de 33% en 50% doelgroepleerlingen 27

8 meer dan 50% doelgroepleerlingen 33

Totaal gemiddelde % 26
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Op scholen met meer dan de helft leerlingen met hoog-opgeleide ouders is het aandeel 
zorgleerlingen het laagst en op scholen met meer dan de helft leerlingen met laag-
opgeleide ouders het hoogst. Opvallend laag is echter het percentage zorgleerlingen op 
scholen met meer dan 50% Turkse en Marokkaanse leerlingen met laag opgeleide ouders. 
Aangezien Turkse en Marokkaanse leerlingen met laag opgeleide ouders gemiddeld 
duidelijk lager presteren dan leerlingen gemiddeld doen, had een hoger percentage 
zorgleerlingen op deze scholen voor de hand gelegen. Een verklaring is dat of een leerling 
als zorgleerling wordt herkend door een leerkracht, enigszins contextgebonden is. Een 
zorgleerling binnen een groep met veel laag presterende kinderen wordt minder snel 
als zorgleerling herkend dan een zorgleerling binnen een groep met hoger presterende 
kinderen.

De samenstelling van de groep zorgleerlingen volgens leerkrachten
Jongens worden vaker als zorgleerling gezien dan meisjes. De leerkrachten zien 30% 
van de jongens als zorgleerling, terwijl dit voor 22% van de meisjes geldt. Hoe lager 
het opleidingsniveau van de ouders, hoe groter het aandeel zorgleerlingen volgens 
de leerkracht. Onder de groep leerlingen met ouders met maximaal een lagere-school-
opleiding is het percentage zorgleerlingen 36 en onder de groep leerlingen met ouders 
die hoger onderwijs hebben genoten is dit 19. Het aandeel zorgleerlingen is onder 
Turkse en Marokkaanse leerlingen wat groter dan onder autochtone leerlingen: 32% 
en 31% versus 25%. Leerkrachten signaleren binnen de groep Turkse en Marokkaanse 
zorgleerlingen dus wel vaker zorgleerlingen dan binnen de groep autochtone leerlingen, 
maar dit verschil is kleiner dan verwacht, vanwege de hiervoor genoemde bevinding dat 
Turkse en Marokkaanse leerlingen op scholen met meer dan de helft leerlingen met deze 
etnische herkomst minder vaak als zorgleerling herkend worden. 

Type problematiek van de zorgleerlingen volgens leerkrachten
In de vragenlijst kregen de leerkrachten 30 problemen (leer- en gedragsproblemen en 

lichamelijke beperkingen) voorgelegd met de vraag aan te geven welk probleem of welke 

problemen van toepassing is/zijn op de betreffende zorgleerling. Het bleek mogelijk de in 

Tabel 2 genoemde groepen problemen te onderscheiden.

Leerkrachten hebben het meest te maken met zorgleerlingen met taal- en/of rekenpro-
blemen en leerlingen met een problematische werkhouding. 
Zorgleerlingen hebben vaak niet één probleem, maar problemen op meer domeinen 
tegelijk. Per leerling hebben we geteld hoeveel van de in Tabel 2 genoemde problemen bij 
hen voorkomen. Zo’n 20% van de zorgleerlingen heeft een probleem op één terrein, de 
overige 80% heeft te maken met een combinatie van verschillende problemen. Meestal 
hebben de zorgleerlingen op twee (26%) of drie terreinen (24%) tegelijk problemen, en in 
mindere mate op vier terreinen tegelijk (16%). In totaal 14% van de zorgleerlingen heeft 
volgens de leerkracht met problemen op vijf of meer terreinen tegelijk te kampen. 
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Tabel 2 – Overzicht van onderscheiden problemen met daarbij het percentage van de 
groep zorgleerlingen met deze problematiek

Type probleem Omschrijving % 

1. Taal en/of rekenachterstand Achterstand in taal/lezen en/of rekenen 66

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

62

3. 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

46

4. 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

36

5. Spraak-, taal-, en/of 
rekenstoornis

Spraak- of taalstoornis, dyslexie, specifi eke stoornis bij rekenen 30

6. Verstandelijke beperking, 
vertraagde cognitieve 
ontwikkeling

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

24

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

12

8. Autisme of een verwante 
stoornis

6

9. Hoogbegaafdheid 5

Type problematiek van de zorgleerlingen volgens de leerkrachten, naar achtergrond-
kenmerken
Bij de meisjes komen vaker taal- en of rekenachterstanden voor en internaliserend 
probleemgedrag. Jongens vertonen met name vaker externaliserend probleemgedrag, 
een problematische werkhouding en autistisch gedrag. 
Een aantal leerlingproblemen zien de leerkrachten meer voorkomen in de lagere 
opleidingsmilieus, enkele meer in de hogere. Het aandeel zorgleerlingen met een 
achterstand in taal en/of rekenen en een verstandelijke beperking is het hoogst in 
de laagste opleidingsmilieus. Hoogbegaafdheid, autisme, of een spraak/taal- en/of 
rekenstoornis signaleren de leerkrachten het meest in de hogere opleidingsmilieus. Bij 
de Turkse en Marokkaanse leerlingen noemen de leerkrachten het grootste aandeel 
zorgleerlingen met een achterstand in taal- en/of rekenen. Autisme komt volgens de 
leerkrachten het meest voor bij autochtone leerlingen en leerlingen met één autochtone 
en één allochtone ouder. 
Zorgleerlingen met hoogbegaafdheid, autisme of een spraak/taal- en/of rekenstoornis 
komen volgens leerkrachten twee tot acht keer vaker voor op scholen met meer dan 
de helft hoger opgeleide ouders dan op scholen met een leerlingenpubliek met lager 
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opgeleide ouders. Blijkbaar worden deze problemen door leerkrachten op deze scholen 
vaker herkend. 

Overlap tussen de omvang van de groep zorgleerlingen volgens leerkrachten en op basis 
van cognitieve prestaties 
Blijkbaar hangt het mede van de samenstelling van de leerlingpopulatie af in hoeverre 
typen problemen door leerkrachten worden herkend en/of als probleem worden ervaren. 
We hebben daarom onderzocht in hoeverre leerlingen die qua taal- en rekenprestaties 
landelijk bij de laagste tien procent scoren, door hun leerkracht als zorgleerling worden 
gezien. Ongeveer veertig procent van deze laagscorende leerlingen blijkt niet als zodanig 
te worden herkend. Het gaat hier vooral om leerlingen van ‘zwarte scholen’: scholen 
met meer dan de helft Turkse en Marokkaanse of meer dan de helft overig allochtone 
leerlingen met laagopgeleide ouders. Laagpresterende leerlingen vallen op deze scholen 
waarschijnlijk minder op. Op scholen met gemiddeld hoger presterende leerlingen, 
zoals scholen met veel leerlingen met hoger opgeleide ouders, vallen laagpresterende 
leerlingen eerder op.

De zorgcapaciteit van leerkrachten

Er wordt van leerkrachten in het basisonderwijs veel verwacht: sinds de invoering van 
de beleidsprogramma’s WSNS en LGF is er meer aandacht voor zorgleerlingen. Het 
gevoel is dat er meer leerlingen in de klas zitten die specifi eke zorg nodig hebben. Of 
leerkrachten hiermee om kunnen gaan en waar de grenzen liggen tussen de problemen 
die zij nog wel in de klas kunnen hanteren en welke niet, was nog weinig onderzocht. 
We stelden de volgende vragen:
• Hoe groot is de zorgcapaciteit van leerkrachten (in hoeverre acht men zich deskundig 

en in staat om verschillende soorten leerlingproblematieken te hanteren in de eigen 
praktijk)? 

• Welke verschillen doen zich daarbij voor tussen leerkrachten?

Rond de 2500 leerkrachten kregen een vragenlijst voorgelegd met fi ctieve gevals-
beschrijvingen van leerlingen met uiteenlopende problemen en beperkingen. Van de 
mogelijke problemen en beperkingen die leerlingen kunnen hebben op cognitief, sociaal-
emotioneel, gedrags- of fysiek gebied zijn er vijftien opgenomen in de vragenlijst. Elk 
probleem is systematisch in drie gradaties uitgewerkt: van een enkelvoudig probleem 
zonder veel andere problemen erbij (versie A), tot een complexer probleem met ook 
leerachterstanden (versie B) en in de zwaarste versie ook met sociaal-emotionele dan 
wel gedragsproblemen (versie C). 
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Een voorbeeld van een A-versie: 
Thijs heeft grote problemen met stilzitten. Daardoor leidt hij ook andere kinderen af. Ook 
als hij apart les krijgt, is hij gauw afgeleid. Hij is niettemin redelijk bij met de lesstof. Thijs 
is goed met gym en vooral bij de andere jongens is hij populair.
Bij elke probleembeschrijving kregen leerkrachten de vraag of zij in staat denken te zijn 
deze leerling in de klas op te vangen. Ze konden kiezen uit drie antwoordalternatieven: 

alternatieven toelichting 

• ja, in huidige situatie voor deze leerling kan ik in mijn klas wel een adequate aanpak realiseren 

• alleen met extra 
ondersteuning

dit kind zou ik in mijn klas kunnen opnemen als er voldoende extra 
deskundigheid, ondersteuning en middelen aanwezig zouden zijn

• nee deze leerling zou ik niet in de klas kunnen hebben

Daarnaast werd aan de leerkrachten gevraagd waar de leerling volgens hen het beste 
af is:

alternatieven toelichting

• basisonderwijs volgens mij is deze leerling (met wat aanpassingen) het beste af in het 
gewone basisonderwijs

• speciaal basisonderwijs volgens mij is deze leerling het beste af in het speciaal basis onderwijs 
(zelfs al zou ik haar/hem wel in mijn klas kunnen opvangen)

• speciaal onderwijs volgens mij is deze leerling het beste af in het speciaal onderwijs (zelfs 
al zou ik haar/hem wel in mijn klas kunnen opvangen)

• weet ik niet dat weet ik niet, daar durf ik geen uitspraak over te doen

De resultaten waren als volgt.

Mogelijkheden en grenzen
Leerkrachten zijn over het algemeen erg positief over hun vermogen om zorgleerlingen 
in de reguliere klas op te kunnen vangen. Voor leerlingen met problemen en specifi eke 
behoeften – zoals kinderen met dyslexie, ADHD of faalangst – verwachten zij een 
adequate aanpak te kunnen realiseren in hun klas, zij het dat ze bij complexe problemen 
wel extra ondersteuning en middelen nodig hebben. Over het algemeen vinden 
leerkrachten de problematiek van een leerling zwaarder naarmate deze niet alleen 
gepaard gaat met een leerachterstand maar ook met sociaal-emotionele problemen 
dan wel gedragsproblemen. Bij meerdere soorten problematiek is er sprake van een 
glijdende schaal: hoe ernstiger de problematiek, hoe moeilijker de leerling nog in de 
eigen klas is op te vangen. 
Leerlingen met faalangst en sociaal-emotionele problemen kunnen leerkrachten naar 
eigen zeggen gemiddeld genomen goed in de klas opvangen. Bij de ernstiger vormen 
hebben zij wel extra ondersteuning in de klas nodig. Dat geldt ook voor leerlingen met 
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dyslexie en spraak-/taalproblemen. Ook Nt2-problematiek kunnen leerkrachten naar 
eigen zeggen gemiddeld genomen in de eigen klas opvangen, maar of het nu een lichtere 
of een zwaardere vorm betreft, in alle gevallen alleen met extra ondersteuning. 
Leerlingen met fysieke problemen kunnen, volgens de leerkrachten, in de klas worden 
opgevangen, behalve als het gaat om leerlingen met een visuele of een auditieve handicap. 
Leerlingen met auditieve of visuele beperkingen vormen voor leerkrachten een zware 
problematiek. Alleen in een lichte vorm kunnen leerkrachten hen in de klas opnemen, 
de middelmatige en zwaardere vormen gaan vaak de zorgcapaciteit van leerkrachten 
te boven. Dat geldt in nog sterkere mate voor leerlingen met het Down-syndroom. Een 
meerderheid van de leerkrachten vindt dat zij kinderen met het Down-syndroom, ook 
als er sprake is van weinig bijkomende problemen of extra ondersteuning, niet in hun 
klas kunnen opvangen. Dit zegt 58 procent van de leerkrachten over de A-versie tot 74 
procent over de C-versie. 
Leerlingen met autistische of aanverwante stoornissen en leerlingen met gedrags proble-
men worden ook als zwaar ervaren, maar alleen wanneer leerlingen deze problemen in 
de zwaarste vorm hebben, kunnen leerkrachten hen niet in hun klas opvangen. Voor de 
lichtere versies weten zij een adequate aanpak te realiseren of zouden zij dat kunnen 
met extra ondersteuning.

In het verlengde hiervan liggen de oordelen van leerkrachten waar leerlingen met pro-
blemen het beste op hun plek zijn. Leerkrachten vinden dat leerlingen met het Down-
syndroom het beste af zijn in het speciaal (basis)onderwijs (ook bij de A-versie geeft 
84% dit aan), evenals de leerlingen met een zwaardere visuele of auditieve handicap of 
zwaardere vormen van autisme of aanverwante stoornis. Bij de overige problematieken 
komt het speciaal (basis)onderwijs alleen in beeld bij de zwaarst geformuleerde pro-
blemen. Dit geldt niet voor leerlingen met sociaal-emotionele problemen of faalangst, die 
zijn volgens de leerkrachten goed op hun plek in het reguliere onderwijs, ook bij ernstiger 
vormen.

Verschillen tussen leerkrachten
Leerkrachten van groep 8 laten bij een reeks probleemcategorieën de meeste zorgcapaciteit 
zien. Leerkrachten in de vier grote steden vertonen de meeste zorgcapaciteit als het 
gaat om de Nt2-problematiek. Leerkrachten uit plattelandsgemeenten geven aan over de 
meeste zorgcapaciteit te beschikken voor leerlingen met overige fysieke problemen en 
leerlingen met motorische beperkingen.
Leerkrachten op scholen met meer dan 50% overige allochtone leerlingen met 
laagopgeleide ouders laten de meeste zorgcapaciteit zien voor leerlingen met Nt2-
problematiek. 

Het is opmerkelijk dat niet de leerkrachten met de meeste ervaringsjaren aangeven over 
de meeste zorgcapaciteit te beschikken, maar juist de leerkrachten die gemiddeld nog 
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niet zo lang voor de klas staan: de leerkrachten met de minste ervaringsjaren. Er zijn 
een aantal mogelijke verklaringen voor de bevinding dat leerkrachten met de minste 
jaren ervaring over meer zorgcapaciteit zeggen te beschikken dan hun meer ervaren 
collega’s. Het is mogelijk dat oudere collega’s uit ervaring met de opvang van bepaalde 
problematieken in de klas weten hoe moeilijk het is, terwijl de leerkrachten met minder 
ervaringsjaren daar nog optimistisch tegen aankijken. Een andere verklaring is dat 
jonge leerkrachten een positievere houding hebben tegenover omgaan met verschillen 
omdat zij, onder invloed van het huidige denken daarover, op de opleiding een andere 
voorbereiding hebben gehad op het omgaan met leerlingen met uiteenlopende 
pedagogisch-didactische behoeften dan hun oudere collega’s. 

Schoolloopbanen van zorgleerlingen 

Door gebruik te maken van PRIMA-gegevens uit een eerdere meting, konden we nagaan 
hoe de schoolloopbaan van de zorgleerlingen is verlopen. We hebben de volgende 
vragen gesteld:
• Hoe verloopt de ontwikkeling in taal- en rekenprestaties van zorgleerlingen met 

verschillende typen problemen? Bij welk type problemen wordt meer/minder leerwinst 
behaald? 

• Welk type problemen van zorgleerlingen geeft de meeste/minste kans op verwijzing 
naar het speciaal (basis)onderwijs? 

• In hoeverre is er een invloed van de visie van leerkrachten op de opvang van 
zorgleerlingen in het reguliere basisonderwijs en van de samenstelling van de klas 
op de ontwikkeling in taal- en rekenprestaties en op de kans op verwijzing van 
zorgleerlingen? 

Hieronder bespreken we het verloop van de ontwikkeling van taal- en rekenprestaties 

van zorgleerlingen in een periode van twee jaar. Bij het beantwoorden van de vraag 

over de kans op verwijzing, konden we gebruik maken van een vraag die hierover aan 

leerkrachten is gesteld. Aan hen werd gevraagd om voor elke zorgleerling in hun klas aan 

te geven of er een procedure loopt of heeft gelopen voor het kind om verwezen te worden 

naar het speciaal onderwijs. De resultaten waren als volgt. 

Ontwikkeling in taal- en rekenprestaties
Niet verrassend is dat de ontwikkeling in taal- en rekenprestaties van hoogbegaafde 
(zorg)leerlingen duidelijk het meest gunstig verloopt. Leerlingen met een taal- en 
rekenachterstand en leerlingen met een verstandelijke beperking zijn het slechtst af 
in de ontwikkeling van hun taal- en rekenprestaties. Bij leerlingen met een taal/spraak- 
en/of rekenstoornis (bijv. dyslexie) is er nauwelijks effect op de ontwikkeling in taal- 
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en rekenprestaties; bij leerlingen met autisme en bij leerlingen met een lichamelijke 
handicap is in het geheel geen effect gevonden. Leerlingen met internaliserend dan wel 
externaliserend probleemgedrag ontwikkelen zich alleen op het gebied van rekenen iets 
slechter. Dat we bij leerlingen met een taal/spraak- en of rekenstoornis en kinderen met 
autisme nauwelijks een effect op de ontwikkeling in taal- en rekenprestaties vonden, 
kan te maken hebben met onze eerdere constatering dat deze problematieken duidelijk 
vaker worden herkend door leerkrachten op scholen met meer dan de helft kinderen met 
hoger opgeleide ouders dan door leerkrachten op scholen met een leerlingpubliek met 
lager opgeleide ouders. Het lijkt niet voor de hand te liggen dat deze problematiek ook 
daadwerkelijk vaker voorkomt bij kinderen met hoger opgeleide ouders. Zo wordt een taal- 
of rekenstoornis op scholen met veel laag-presterende kinderen mogelijk ‘gemaskeerd’ 
door algemene taal- en rekenachterstanden. Er lijkt binnen de groep kinderen met een 
taal/spraak- en of rekenstoornis of autisme dus sprake van een oververtegenwoordiging 
van kinderen met hoger opgeleide ouders, waardoor effecten ervan op taal- en reken-
prestaties mogelijk niet goed zichtbaar worden.

Verwijzing naar het speciaal onderwijs
Niet alle zorgleerlingen worden even snel doorverwezen naar het speciaal basisonderwijs 
of speciaal onderwijs. Of de school een procedure start voor doorverwijzing hangt af van 
het type probleem.
Zorgleerlingen met een verstandelijke beperking lopen de grootste kans doorverwezen 
te worden; dit gebeurt drie keer zo vaak als bij zorgleerlingen zonder deze beperking. 
Ook bij autistische leerlingen is de kans groter: ruim tweemaal zo groot als bij niet-
autistische zorgleerlingen. Let wel, autistische leerlingen halen geen slechtere prestaties 
dan gemiddeld. Blijkbaar is het in de praktijk op school moeilijk om met deze groep 
leerlingen om te gaan. 
De kans op een verwijzingsprocedure blijkt groter naarmate de taal- en rekenprestaties 
van het kind lager zijn. Heeft een zorgleerling externaliserend probleemgedrag, dan is de 
kans op een verwijzingsprocedure ruim anderhalf maal groter. 
Bij leerlingen met internaliserend probleemgedrag, problematische werkhouding, licha-
melijke handicap en spraak/taal- en/of rekenstoornissen vonden we geen relatie met 
het aantal procedures tot plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs. Hoogbegaafde 
(zorg)leerlingen worden minder vaak doorverwezen: ongeveer 2,5 keer minder dan 
gemiddeld bij zorgleerlingen.
De samenstelling van de klas is van belang voor de kans op verwijzing. Uit het onderzoek 
bleek dat naarmate het percentage zorgleerlingen in een groep 1 procent hoger is, de 
kans op een verwijzingsprocedure 1 procent lager is. In een klas met veel zorgleerlingen 
is de kans op verwijzing van een individuele leerling dus kleiner dan wanneer diezelfde 
leerling in een klas met weinig zorgleerlingen zou zitten.
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Attitude ten aanzien van de opvang van zorg leerlingen in het regulier basisonderwijs 
en samenstelling van de klas
Hoe de prestaties van leerlingen zich ontwikkelen en hoe groot de kans is dat de school 

een procedure start voor doorverwijzing naar het speciaal onderwijs, hangt deels samen 

met opvattingen van de leerkracht en met de samenstelling van de klas. 

Wat betreft de opvatting van de leerkracht over de wenselijkheid van de opname van 

zorgleerlingen in het reguliere onderwijs, vonden we geen relatie met ontwikkeling in 

taalprestaties, maar wel met de ontwikkeling in rekenprestaties. De rekenprestaties van 

zorgleerlingen in de bovenbouw gaan meer vooruit naarmate hun leerkrachten een 

positievere instelling hebben ten aanzien van het opnemen van zorgleerlingen in het 

regulier basisonderwijs. Ook vonden we dat als een leerkracht vindt dat zoveel mogelijk 

leerlingen in het regulier basisonderwijs opgevangen moeten worden, zorgleerlingen in 

diens groep een kleinere kans hebben om in een verwijzingsprocedure te komen dan 

zorgleerlingen bij een leerkracht die minder voor opname van zorgleerlingen is. 

Wat de samenstelling van de klas betreft, hebben we vooral naar prestaties van klasgenoten 

en naar het aandeel zorgleerlingen in de klas gekeken. We vonden dat naarmate de 

rekenprestaties van klasgenoten hoger zijn, de rekenprestaties van zorgleerlingen iets 

minder vooruit gaan. Wat de ontwikkeling in taalprestaties betreft waren de resultaten 

minder eenduidig: voor kinderen in lagere groepen was de relatie hetzelfde als bij de 

rekenprestaties, maar voor kinderen in hogere groepen vonden we geen samenhang, of 

dat de taalprestaties van zorgleerlingen iets meer vooruit gaan naarmate de taalprestaties 

van klasgenoten hoger zijn. We vonden geen vermeldenswaardige samenhang tussen de 

ontwikkeling in taal- en rekenprestaties van leerlingen en het percentage zorgleerlingen 

in de klas. 

De keten van zorg

Een zorgleerling is niet alleen een ‘zorg’ voor de leerkracht van de klas waarin de leerling 

zit. Bij zorgbeleid zijn velen betrokken: de intern begeleiders, de directies, andere scholen 

met wie wordt samengewerkt, hulpverleners buiten de school. Dit geheel wordt de ‘keten 

van zorg’ genoemd. De keten omvat drie niveaus: zorg in de klas, zorg op school en 

bovenschoolse zorg. Idealiter sluiten die niveaus op elkaar aan en bieden ze aan elkaar 

meerwaarde. Of dat in de praktijk ook zo is, hebben we geprobeerd te onderzoeken. We 

stelden ons de vragen: 
• Welke invulling geven basisscholen aan leerlingenzorg op het bovenschoolse niveau, 

het schoolniveau en het klasniveau? 
• In hoeverre sluiten de niveaus op elkaar aan? 
• Welke factoren beïnvloeden de leerlingenzorg op school?
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Voor de factoren op school- en klasniveau legden we vragen voor aan schoolleiders en 
leerkrachten (schriftelijke vragenlijst). Over het bovenschoolse niveau legden we alleen 
vragen voor aan schoolleiders. De resultaten waren als volgt.

Visie en houding
Een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van beleid om zorgleerlingen te handhaven 
of te plaatsen in het gewone onderwijs is natuurlijk dat schoolleiders en leerkrachten 
van basisscholen het integratiestreven onderschrijven en het niet ervaren als een te 
zware last. Die voorwaarde blijkt vervuld te worden. Ongeveer 80% van de schoolleiders 
staat positief tot zeer positief tegenover de beleidsuitgangspunten, al moet wel vermeld 
worden dat ze enthousiaster zijn over de uitgangspunten van het WSNS-beleid dan van 
het LGF-beleid (het ‘rugzakje’). In de grote steden is het oordeel iets minder positief dan 
op het platteland. 
Eveneens 80% van de schoolleiders vindt dat onderwijs aan zorgleerlingen een 
prioriteit is in het eigen schoolbeleid. Dat geeft aan dat zorgbeleid hoog op de agenda 
staat in basisscholen. Schaduwzijden ziet men echter ook: meer dan driekwart van 
de schoolleiders is van mening dat de opvang van zorgleerlingen leidt tot een grotere 
werkdruk en tot een grote administratieve belasting van de school. Het oordeel van 
leerkrachten over die werkdruk is niet eensluidend: een derde van de leerkrachten vindt 
het lesgeven aan zorgleerlingen een grote belasting, een derde vindt van niet en een 
derde heeft geen duidelijke mening. Wel vinden leerkrachten in meerderheid dat de 
aandacht voor zorgleerlingen ten koste gaat van de aandacht voor de overige leerlingen, 
vooral wanneer het om zorgleerlingen met gedragsproblemen gaat.

Systeem van leerlingenzorg
Directies én leerkrachten blijken behoorlijk tevreden over het systeem van leerlingenzorg 
op de eigen school. Men vindt de procedures helder (bijvoorbeeld op het gebied van 
dossiervorming en overdracht van gegevens), evenals de verantwoordelijkheden en de 
evaluatie van geboden zorg. Natuurlijk gaan er ook wel eens dingen minder goed. Een 
kwart tot een derde van de directies meldt dat het regelmatig voorkomt dat leerkrachten 
handelingsplannen niet goed integreren in hun programma, hun aanpak onvoldoende 
aanpassen of dat ze meer zorgleerlingen in de klas hebben dan ze aankunnen. Een 
aanzienlijk groter deel van de schoolleiders vindt dat zulke dingen ‘soms’ voorkomen. 

Adaptief onderwijs
Op klasniveau wordt het realiseren van ‘adaptief onderwijs’ gezien als essentieel voor 
onderwijs dat (ook) zorgleerlingen geeft wat ze nodig hebben. Over wat adaptief onderwijs 
precies is, verschillen de meningen. Een kernelement in alle defi nities is echter wel het 
toepassen van differentiatie. Niet alle differentiatiemodellen zijn echter even gunstig voor 
het prestatieniveau van (vooral) de zwakkere leerlingen. Zo leidt het principe ‘elk kind op 
eigen niveau’ er nogal eens toe dat kinderen ongemerkt ver achter kunnen raken, omdat 
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er geen maatstaf meer is om mee te bepalen of de vorderingen voldoende zijn. We 
hebben in ons onderzoek daarom aan leerkrachten gevraagd of en hoe ze differentiëren 
(naar leerstof), maar ook of ze gebruik maken van minimumdoelen, per klas of eventueel 
per leerling. Het meest gebruikte systeem voor differentiatie blijkt te zijn: basisstof voor 
alle leerlingen, daarnaast aparte leerstof of herhalingsstof voor zwakke leerlingen en 
extra leerstof voor zeer goede leerlingen. Bij rekenen vindt het vaakst op deze manier 
differentiatie plaats (meer dan 80% van de leerkrachten doet dit), gevolgd door taal 
(circa 70%) en begrijpend lezen (circa 50%). Wat het stellen van minimumdoelen betreft, 
is er een aanzienlijke variatie tussen leerkrachten. Voor rekenen heeft een kwart van 
de leerkrachten geen minimumdoelen, voor begrijpend lezen is dat 40%. De overige 
leerkrachten hanteren wel minimumdoelen, circa 30% heeft voor iedereen gelijke doelen 
en circa 30% doelen die zijn afgestemd op individuele leerlingen. Verder voeren de 
meeste leerkrachten regelmatig foutenanalyses uit (5 keer per jaar of vaker, bij rekenen 
wat meer dan bij taal). Ongeveer 15% doet dit zelden of nooit. 

Bovenschoolse samenwerking
Samenwerking met anderen buiten de eigen school vindt, als het om zorgbeleid gaat, 
natuurlijk vaak plaats in het WSNS-samenwerkingsverband waar de school deel van 
uitmaakt. We hebben aan directies gevraagd of ze vinden dat hun samenwerkingsverband 
goed functioneert. De tevredenheid blijkt hier hoog. Een ruime meerderheid is van 
mening dat het samenwerkingsverband beschikt over een goed functionerend netwerk 
van intern begeleiders, dat het verband de samenwerking tussen de basisscholen 
stimuleert, dat het de kwaliteit van leerlingenzorg bevordert en een bij drage levert aan 
scholing op het gebied van leerlingenzorg. Het minst positieve oordeel betreft de mate 
waarin de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg wordt gestimuleerd door het 
samenwerkingsverband. Ruim een kwart vindt dat dit onvoldoende gebeurt, terwijl iets 
meer dan een derde van mening is dat dit wel voldoende gebeurt. In de grote steden zijn 
overigens directies wat minder tevreden over hun WSNS-samenwerkingsverband dan 
op het platteland.

We hebben aan de directies ook gevraagd of de school zich ondersteund voelt door anderen 
op het gebied van leerlingenzorg, zoals zorginstellingen, andere onderwijsvoorzieningen 
(speciaal basisonderwijs en regionale expertisecentra) en de schoolbegeleidingsdienst. 
Vooral de schoolbegeleidingsdienst scoort hier hoog. Driekwart van de directieleden 
voelt zich op het gebied van leerlingenzorg sterk of zeer sterk gesteund door genoemde 
dienst. De steun die scholen ervaren van Bureau Jeugdzorg, schoolmaatschappelijk werk 
en jeugdgezondheidszorg, is in het algemeen beperkt of helemaal afwezig. Schoolmaat-
schappelijk werk wordt door een kwart van de schooldirecties als sterke steun ervaren 
en Bureau Jeugdzorg door één op de tien. 
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Visie op de onderlinge aansluiting van de verschillende zorgniveaus
Op basis van de gegevens uit de vragenlijsten aan directies en leerkrachten kunnen we 
in beperkte mate iets zeggen over de aansluiting van de verschillende zorgniveaus. Zo 
blijkt dat op scholen waar de schoolleider een positievere visie heeft op integratie van 
zorgleerlingen, zowel directies als leerkrachten positiever zijn over het functioneren van 
de zorgstructuur en dat leerkrachten op deze scholen (volgens hun directies) competenter 
zijn in de omgang met zorgleerlingen. Verder zijn leerkrachten die meer tevreden zijn 
over de zorgstructuur op hun school ook positiever over de steun en stimulans die zij 
krijgen van directie en intern begeleider en over de samenhang/samenwerking in hun 
team. En schoolleiders die positief zijn over hun WSNS-samenwerkingsverband, zijn ook 
meer tevreden over de overige bovenschoolse ondersteuning én over de zorgstructuur 
van hun eigen school.

Relatie kwaliteit leerlingenzorg met prestaties en verwijzing
Een centrale veronderstelling in het beleid is dat naarmate er op de verschillende 
niveaus in de keten sprake is van een betere leerlingenzorg, er meer leerlingen in de 
gewone basisschool kunnen blijven en dus niet verwezen hoeven te worden naar een 
speciale onderwijsvoorziening. Bovendien moet er dan sprake zijn van een behoorlijk 
prestatieniveau en van voldoende ‘schoolwelbevinden’ (plezier in school). Het heeft 
immers geen zin zorgleerlingen in het basisonderwijs te houden als ze daar slecht 
presteren en/of een hekel hebben aan hun school. We zijn daarom nagegaan of de 
oordelen van directies en leerkrachten over de verschillende niveaus van de zorgstructuur 
samenhang vertonen met het percentage verwijzingen, prestaties van leerlingen en hun 
welbevinden. Daarnaast hebben we de gegevens van alle leerlingen in het PRIMA-
onderzoek gebruikt.

Voor verwijzing bleken slechts twee van de onderzochte factoren van belang: op scholen 
waar meer wordt verwezen, oordelen directies negatiever over de competenties van 
de leerkrachten en wordt binnen het samenwerkingsverband waar de school deel van 
uitmaakt als geheel meer verwezen. Verder blijkt het aantal verwijzingen samen te 
hangen met het percentage leerlingen uit achterstandsgroepen op de school: hoe meer 
leerlingen uit deze groepen, hoe hoger het percentage verwijzingen.
Voor prestaties van zorgleerlingen vonden we geen relatie met factoren op schoolniveau 
of bovenschools niveau, maar wel met twee factoren op klasniveau. Zorgleerlingen blijken 
beter te presteren als de leerkracht minimumdoelen stelt en regelmatige foutenanalyses 
maakt. Verder vonden we ook hier samenhang met het percentage leerlingen uit achter-
standsgroepen: hoe hoger dit aandeel, hoe lager de prestaties in taal en rekenen van 
zorgleerlingen. 
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Voor schoolwelbevinden bleken eveneens twee factoren van belang, beide op klasniveau. 
Hoe sterker het vertrouwen in eigen kunnen van de leerkracht en hoe positiever de 
attitude van de leerkracht jegens integratie van zorgleerlingen, hoe hoger het (door 
zorgleerlingen zelf gerapporteerde) schoolwelbevinden. 

Conclusies

We vonden maar een gedeeltelijke overlap tussen de leerlingen die op grond van hun 
prestaties op reken- en taaltoetsen tot de risicoleerlingen behoren en de leerlingen die door 
de leerkracht als zorgleerling worden beschouwd. Dit is een indicatie van het feit dat het 
label ‘zorgleerling’ contextgebonden is. Of een leerling als zorgleerling wordt gezien door 
een leerkracht is relatief. Het is niet alleen afhankelijk van individuele leerlingkenmerken 
als lage prestaties of problematisch gedrag, maar ook van de prestaties en het gedrag 
van de groep waarvan de leerling deel uitmaakt en de wijze waarop de leerkracht omgaat 
met verschillen tussen leerlingen. Dit betekent dat in de ene groep een leerling met 
bepaalde leer- en gedragsproblemen wel als een zorgleerling wordt gezien, terwijl een 
leerling met vergelijkbare prestaties en gedragskenmerken in een andere groep niet als 
zodanig wordt herkend. 
Veel leraren hebben weliswaar reserves ten opzichte van de integratie van leerlingen 
met gedragsproblemen in het reguliere basisonderwijs, maar qua inschatting van hun 
zorgcapaciteit blijken de problemen vooral te liggen bij de integratie van leerlingen met 
verstandelijke, visuele en auditieve handicaps. Gedragsproblemen spelen ook geen 
overwegende rol bij het nemen van een beslissing om een leerling te verwijzen naar het 
speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Bij een aanpassing van de criteria voor 
indicatiestelling, is het goed om in ieder geval rekening te houden met de problematiek 
van verstandelijke, visuele en auditieve handicaps en de bezwaren die het integreren van 
deze groep in het reguliere onderwijs met zich brengt. Bij de integratie van deze groepen, 
verdient het aanbeveling te voorzien in extra hulp en ondersteuning in de klas. 

Positieve attitudes op school ten aanzien van de integratie van zorgleerlingen, de juiste 
competenties van leraren in het omgaan daarmee en een stimulerende rol van de 
schoolleiding, zijn factoren die een positieve uitwerking hebben op het functioneren van de 
zorg op school en op de integratie van leerlingen met specifi eke onderwijsbehoeften in het 
reguliere onderwijs. Het is dus van belang dat actief wordt gewerkt aan het optimaliseren 
van de attitudes en competenties van leraren en de rol van de schoolleiding. 
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Eerdere brochures in het kader van een PRIMA-thema:

PRIMA 3 
Ledoux, G., Van der Veen, I., Vergeer, M., Driessen, J. & Doesborgh, J. (2003). Sociale 

integratie in het primair onderwijs. Nijmegen / Amsterdam: ITS / SCO-Kohnstamm 
Instituut.

PRIMA 4 
Driessen, G., Doesborgh, J., Roeleveld, J., Van der Veen, I. & Mulder, L. (2003). De 

ontwikkeling van jonge kinderen. Nijmegen / Amsterdam: ITS / SCO-Kohnstamm 
Instituut.

PRIMA 5 
Driessen, G., Doesborgh, J., Ledoux, G., Overmaat, M., Roeleveld, J. & Van der Veen, 

I. (2005). De overgang naar het voortgezet onderwijs. Nijmegen / Amsterdam: ITS / 
SCO-Kohnstamm Instituut.
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