FACTSHEET wachtlijsten SBO en (V)SO
Algemeen:
Aantal scholen voor SBO en (V)SO (speciaal onderwijs) in Nederland:
•
•
•

SBO:
SO:
VSO:

281 scholen, met in totaal ongeveer 40.000 leerlingen
305 scholen, met in totaal 23.370 leerlingen
338 scholen, met in totaal 34.240 leerlingen

Aanleiding enquête:
• Het KRO-NCRV programma Reporter Radio verdiept zich al enige tijd in het gespecialiseerd
onderwijs (SBO en (V)S0). Hun eerste programma ging over passend onderwijs, vooral
bekeken vanuit het perspectief van het reguliere basisonderwijs;
• In hun rondgang kwam men opvallend vaak tegen dat bij het doorverwijzen van leerlingen
naar het gespecialiseerd onderwijs het basisonderwijs aanliep tegen wachtlijsten aldaar;
• LECSO en het SBOwerkverband hebben daarop een ruwe inventarisatie gehouden onder een
aantal (grote) besturen, waaruit bleek dat er inderdaad sprake was van een
wachtlijstproblematiek. Overigens waren er ook schoolbesturen die aangaven principieel
geen wachtlijsten te willen hebben;
• Deze eerste indicatie was aanleiding voor Reporter Radio om dit thema nader te verkennen.
Parallel daaraan hebben LECSO en SBOwerkverband een meer verdiepend onderzoek op dit
onderwerp onder haar leden gehouden, aangezien de eerste opbrengsten niet representatief
te noemen waren;
• Dit is gedaan door het bellen van scholen en besturen. Niet alle scholen en besturen zijn
bereikt, maar toch wel genoeg om een betrouwbare indicatie te kunnen krijgen van het
MINIMAAL aantal wachtlijsten voor (v)so- en sbo-scholen. De resultaten van die vragenronde
vindt u in bijgaand staatje.
Doelstelling:
• LECSO en SBOwerkverband hebben dit onderzoekje gedaan om op basis hiervan een zinnige
bijdrage te kunnen leveren aan de (evaluatie)discussie rond passend onderwijs. De
wachtlijsten zijn een signaal dat dit proces nog niet zo loopt als we wellicht voor ogen
hadden. Met name het gegeven dat veel collega’s in het reguliere basisonderwijs, ondanks
hun grote inzet en welwillendheid, duidelijk handelingsverlegen zijn rond leerlingen die meer
vragen, vraagt om een fundamentele (her)bezinning op hoe passend onderwijs verder vorm
te geven.

Vraag

SBO

(V)SO

Aantal scholen/besturen bevraagd:
Aantal reacties:

281
239

255
210

Aantal scholen/besturen met een wachtlijst:

29

32

Aantal scholen/besturen dat wachtlijst verwacht:

61

12

Aantal leerlingen wachtlijst peildatum 22 oktober 2019:

147

112

Toename aantal leerlingen sinds oktober 2018:

1280

208
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