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Hoofdstuk 3 
Speciaal onderwijs en positionering van 
de school van onderzoek 

 

3.1   Inleiding 

De afgelopen jaren is in Nederland een aantal wezenlijke wettelijke wijzingen 
doorgevoerd op het gebied van het speciaal onderwijs. Dit hoofdstuk begint met de 
veranderingen daaromtrent (§3.2). Vervolgens wordt ingegaan op de structuur van 
het speciaal onderwijs. Paragraaf 3.3 beschrijft de Regionale Expertise Centra en 
hun taken, §3.4 beschrijft de doorgaande zorglijn en §3.5 de Commissie van 
Indicatie. In voorliggend onderzoek is een school voor leerlingen met ernstige 
gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek (cluster 4) onderwerp van 
onderzoek geweest. Cluster 4 scholen en kenmerken van hun populatie worden 
beschreven in §3.6. De school van onderzoek, de Th. Hart de Ruyterschool, wordt 
ten slotte in §3.7 beschreven. 

 

3.2   Veranderingen in  het  onderwijs  

Op 1 augustus 2003 is nieuwe wet- en regelgeving van kracht geworden met 
betrekking tot zorgleerlingen in het regulier en speciaal onderwijs. In de Wet op de 
Expertisecentra (WEC) en de Regeling Leerlinggebonden Financiering (LGF) staat 
omschreven hoe vanaf 1 augustus 2003 de toekenning van extra onderwijszorg is 
geregeld. In de periode voor 1 augustus 2003 was het gebruikelijk dat de 
toelaatbaarheid van leerlingen tot het speciaal onderwijs werd bepaald door de 
Commissies van Toelating van de speciale scholen zelf. Hierdoor waren er 
verschillen in beoordeling van toelaatbaarheid tussen de verschillende scholen. 
Door maatschappelijke druk vanuit onder andere de federatie van 
ouderverenigingen (www.fvo.nl) zijn twee belangrijke wijzigingen doorgevoerd. 
Ten eerste wordt vanaf 1 augustus 2003 de toelaatbaarheid getoetst door een 
centrale onafhankelijke commissie, die werkt met door het Ministerie van 
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Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vastgestelde criteria. Dit heeft als consequentie 
dat de vrijheid van scholen in het “kiezen” van leerlingen is verminderd. Ten 
tweede is met de Regeling LGF de positie van leerlingen die bovengemiddelde 
zorg nodig hebben (zorgleerlingen) in het regulier onderwijs verbeterd. Met de 
komst van de WEC zijn de scholen voor speciaal onderwijs geclusterd en zijn er 
vier clusters van scholen voor speciaal onderwijs te onderscheiden (De Groot & 
Van Rijswijk, 1999). De problematiek van zorgleerlingen is momenteel 
onderverdeeld in deze vier clusters: 

1 cluster 1, visueel gehandicapte leerlingen, 

2 cluster 2, auditief en communicatief gehandicapte leerlingen, 

3 cluster 3, lichamelijk, verstandelijke en meervoudig gehandicapte leerlingen, 
en 

4 cluster 4, leerlingen met psychiatrische stoornissen en/of ernstige 
gedragsproblemen. 

 

3.3   Regionale Expertise Centra 

De scholen binnen elk van de clusters werken op regionaal niveau samen en 
bundelen hun expertise in Regionale Expertise Centra (REC’s). Deze 
samenwerking en bundeling worden beschreven in de Regeling Leerlinggebonden 
Financiering. Een uitzondering hierop vormen de scholen van cluster 1, die buiten 
de WEC vallen en hun eigen regeling hebben. De Regeling LGF beoogt de 
integratie van leerlingen met ernstige beperkingen in het regulier basis- en 
voortgezet onderwijs te verbeteren en daarnaast door middel van de Regionale 
Expertise Centra de kwaliteit van het speciaal onderwijs te versterken. In de WEC 
is een aantal kerntaken van REC’s opgenomen, namelijk: het in stand houden van 
een Commissie van Indicatie, de coördinatie van de ambulante begeleiding en 
begeleiding van ouders (Studulski, Den Blanken, Hoogeveen & Van der Vegt, 
2005). Behalve deze wettelijke taken kunnen de REC’s ertoe besluiten ook nog 
andere taken te formuleren. Deze worden door de inspectie van het onderwijs de 
optionele taken genoemd. Voorbeelden van optionele taken van een REC zijn: 
onderwijs, handelingsgerichte diagnostiek, advies en collegiale consultatie, 
onderwijsondersteuning (behandeling), depot van hulpmiddelen en het ontwikkelen 
en onderhouden van de eigen expertise. Het Regionaal Expertise Centrum Noord-
Nederland voor cluster 4 (RENN4) is het regionaal expertisecentrum voor 
onderwijs in het vierde cluster in de drie noordelijke provincies (Friesland, 
Groningen, Drenthe). Concreet betekent dit een samenwerkingsverband van tien 
scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs in het noorden van Nederland voor 
leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen. 
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3.4   De doorgaande zorgl i jn 

Een doel van de Regeling LGF is, zoals eerder beschreven, een verbetering van de 
integratie van leerlingen met ernstige beperkingen in het regulier basis- en 
voortgezet onderwijs. Het oogmerk hierbij is zoveel mogelijk kinderen binnen het 
regulier onderwijs te laten functioneren. Zorgleerlingen kunnen verschillende fasen 
van zorg doorlopen, waarbij ingespeeld wordt op de zorgbehoeften van de leerling. 
Deze verschillende fasen zouden moeten resulteren in een doorgaande zorglijn. 
Wanneer de school merkt dat een leerling meer zorg behoeft dan een gemiddelde 
leerling, moet vanuit de school meer zorg geboden worden, voor zover dit mogelijk 
is. Voorbeelden van extra zorg die een school zelf kan bieden zijn: hulp van een 
intern begeleider, een remedial teacher of een logopedist. Van Veen (2006) meldt 
hierbij dat deze diensten van scholen onderling grote verschillen laten zien qua 
aard en omvang van de geboden hulp als ook qua inbedding van de zorg in de 
samenwerking met ouders. Mocht de extra zorg voor de leerling niet voldoende 
zijn, dan kan de school hulp aanvragen bij het samenwerkingsverband waarbij de 
school aangesloten is. Samenwerkingsverbanden bestaan uit een aantal scholen in 
een bepaalde regio die met elkaar samenwerken en zo hun expertise bundelen 
(www.minocw.nl). Scholen voor primair onderwijs zijn aangesloten bij een 
samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS), scholen voor 
voortgezet onderwijs bij samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs.  

 

Aan elk samenwerkingsverband WSNS neemt minimaal één school voor speciaal 
basisonderwijs deel. Deze scholen voor speciaal basisonderwijs kunnen voorzien in 
extra kennis over zorgleerlingen binnen de samenwerkingsverbanden en kunnen 
(tijdelijk) leerlingen opvangen die extra zorg nodig hebben. Om een zorgleerling 
op te vangen binnen een samenwerkingsverband is extra budget beschikbaar. De 
samenwerkingsverbanden kunnen zo zorg leveren, wanneer dit nodig is. Een 
voorbeeld van hulp vanuit een samenwerkingsverband is ambulante begeleiding 
vanuit het speciaal basisonderwijs of consultatieve leerlingbegeleiding vanuit een 
begeleidingsdienst. Met de mogelijkheden van het samenwerkingsverband, waar 
het speciaal basisonderwijs deel van uitmaakt, houden ook de mogelijkheden van 
de zorg van het regulier onderwijs op. Wanneer leerlingen nog steeds zorg te kort 
komen en op deze manier alsnog vastlopen binnen het regulier onderwijs, kan 
aanspraak gemaakt worden op de zorg vanuit het REC. Dit is de volgende stap van 
de doorgaande zorglijn. 

 

3.5   Commissie  van Indicatie  

Ouders van leerlingen die vastgelopen zijn binnen het regulier onderwijs kunnen 
een aanvraag doen voor een (cluster-) beschikking voor het speciaal onderwijs bij 
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de Commissie van Indicatie (CvI). Elk Regionaal Expertise Centrum heeft zijn 
eigen CvI, die een onafhankelijke positie binnen het REC inneemt (Van der Kooij, 
2004). Dit houdt onder meer in dat de leden van de CvI geen andere positie binnen 
het REC vervullen. De CvI beslist of de bij haar aangemelde leerling voldoet aan 
de door het ministerie gestelde criteria voor leerlinggebonden financiering (LGF). 
Met het recht op LGF komt de leerling in aanmerking voor plaatsing in het speciaal 
onderwijs of voor het leerlinggebonden budget. Dit leerlinggebonden budget, ook 
wel de ‘Rugzak’ genoemd, bestaat uit extra formatie voor de school, ambulante 
begeleiding vanuit het REC en een geldbedrag. Dit geldbedrag wordt jaarlijks 
uitgekeerd aan de school waarmee men aangepaste leermiddelen kan aanschaffen. 
Door middel van de Rugzak kan de leerling binnen de school voor regulier 
onderwijs blijven functioneren. De keuze voor plaatsing in het speciaal onderwijs 
dan wel inzet van de Rugzak ligt uiteindelijk bij de ouders, waarmee hun 
keuzevrijheid toegenomen is ten opzichte van de situatie van vóór de Regeling 
LGF (Resing, Evers, Koomen, Pameijer & Bleichrodt, 2005). Vanaf 1 januari 2006 
is leerlinggebonden financiering ook mogelijk in het Middelbaar Beroeps 
Onderwijs (MBO). De leerlingen die in het MBO in aanmerking komen voor LGF, 
hebben geen keuzemogelijkheid. Doordat er geen speciaal onderwijs op MBO-
niveau bestaat, kan een cluster 4-beschikking enkel voor ambulante begeleiding op 
het MBO worden ingezet. 

 

In de CvI zitten deskundigen uit verschillende werkvelden. De commissie bestaat 
tenminste uit een onafhankelijke voorzitter, een (jeugd)arts (al dan niet op afroep), 
een psycholoog/pedagoog die diagnostisch onderzoek mag doen, een 
onderwijsdeskundige en een maatschappelijk werkende (www.lcti.nl). De CvI kan 
drie mogelijke uitspraken doen: een positieve beschikking afgeven, een negatieve 
beschikking afgeven of een observatieplaatsing voorstellen. Bij een positieve 
beschikking komt de betreffende leerling in aanmerking voor plaatsing in het 
(voortgezet) speciaal onderwijs of ambulante begeleiding vanuit het REC. Een 
negatieve beschikking houdt in dat een leerling hier niet voor in aanmerking komt. 
Wanneer de commissie twijfelt aan informatie uit het dossier en op deze manier 
niet tot een gegronde beslissing kan komen of over onvoldoende informatie kan 
beschikken om een gefundeerde beslissing te kunnen nemen, kan in geval van 
ernstige problematiek een observatieplaatsing worden voorgesteld. Dit betekent dat 
de leerling gedurende maximaal drie maanden op een school voor speciaal 
onderwijs of een school voor voortgezet speciaal onderwijs geplaatst wordt. Deze 
periode kan in overleg met de CvI verlengd worden met nogmaals een periode van 
drie maanden. Gedurende de observatieplaatsing probeert de school voor speciaal 
onderwijs de observatievraag van de CvI te beantwoorden. Op basis van deze 
informatie neemt de CvI een definitief besluit. Ouders kunnen tegen de uitspraak 
van een positieve of een negatieve beschikking bezwaar aantekenen bij de Bezwaar 
Advies Commissie (BAC). 
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3.6   Cluster 4  scholen 

Het onderzoek in dit proefschrift vond plaats op een school voor voortgezet 
speciaal onderwijs binnen cluster 4, onderdeel van RENN4. De tekst hierna zal 
zich specifiek op dit onderwijstype richten. Wanneer een leerling aangemeld wordt 
bij de Commissie van Indicatie van cluster 4, hanteert deze een viertal 
toelaatbaarheidscriteria. Deze criteria zijn opgesteld door de Landelijke Commissie 
Toezicht Indicatiestelling (LCTI) en sinds 2001 een aantal malen bijgesteld na 
overleg met diverse betrokkenen en diverse nieuwe gegevens en inzichten (Resing 
et al., 2005). Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap legde de 
criteria vast in de Regeling indicatiecriteria leerlinggebonden financiering (LGF). 
In artikel 11 van de Regeling indicatiecriteria LGF staat dat een leerling toelaatbaar 
is indien: 

1 er een psychiatrische diagnose of ontwikkelingspathologie is vastgesteld 
volgens DSM-IV of ICD-10, of er sprake is van ernstige gedragsproblematiek, 

2 deze problematiek zich voordoet op school en hetzij thuis, hetzij tijdens 
vrijetijdsbesteding waarbij gerichte hulpverleningscontacten aanwezig zijn of 
zijn geweest door voorzieningen als Jeugdhulpverlening, Jeugd-GGZ, 
kinderpsychiatrie of Jeugdbescherming,  

3 er sprake is van een ernstige structurele beperking in de onderwijsparticipatie, 
en 

4 de zorg vanuit het regulier onderwijs onvoldoende effect heeft of zal hebben, 
en deelname aan het regulier onderwijs derhalve niet mogelijk is (Resing et al., 
2005). 

 

Doel van plaatsing op een RENN4-school is de leerling te leren omgaan met zijn 
beperkingen en vast te stellen op welke manier hij zich binnen zijn mogelijkheden 
zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Zodra een aanpak is gevonden die 
overdraagbaar is aan anderen, wordt de leerling geplaatst naar een andere passende 
vorm van onderwijs en/of arbeidstoeleiding. Voor leerlingen die langer dan een 
jaar op een RENN4 school hebben gezeten, zorgt het RENN4 voor ambulante 
begeleiding op hun volgende school voor regulier onderwijs (schoolgids Th. Hart 
de Ruyterschool, 2005). 

 

3.7   Th. Hart  de Ruyterschool  

De Th. Hart de Ruyterschool is één van de tien scholen binnen het RENN4; de 
school staat in Groningen. Het is een school voor voortgezet speciaal onderwijs 
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(voor leerlingen van 12-18 jaar) op VMBO-niveau. De school is onderwerp van 
onderhavig onderzoek geweest. 

 

Het aantal leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool is de afgelopen jaren 
gemiddeld 135 (schoolgids Th. Hart de Ruyterschool, 2005). In elke groep zitten 
ongeveer tien leerlingen en elke groep heeft een eigen mentor. Deze mentoren zijn 
verantwoordelijk voor het onderwijsleerpakket van de leerlingen en voor de 
uitvoering van hun handelingsplannen. Naast de lessen van de mentoren wordt er 
lesgegeven door vakleerkrachten voor specifieke vakken. De leerkrachten en 
leerlingen worden ondersteund en begeleid door de intern begeleider en de afdeling 
Expertise van het RENN4, onder andere door psychologen, orthopedagogen, 
maatschappelijk werkenden, logopedisten en fysiotherapeuten. Veel disciplines uit 
de afdeling Expertise zijn momenteel ondergebracht bij de RENN4-scholen en 
daardoor fysiek aanwezig op onder andere de Th. Hart de Ruyterschool. 

 

Op de onderbouw van de Th. Hart de Ruyterschool wordt onderwijs aangeboden 
op een manier die zoveel mogelijk lijkt op de Basisvorming, op VMBO-niveau. De 
VMBO-leerwegen die hierbij aangeboden worden zijn de theoretische en de 
beroepsgerichte leerweg. Er kunnen grote verschillen tussen leerlingen zitten in de 
vorderingen per vak. Op de bovenbouw van de Th. Hart de Ruyterschool is er 
eveneens aanbod van de theoretische of de beroepsgerichte leerweg. De leerlingen 
kunnen een VMBO-diploma halen binnen de theoretische leerweg. Voor leerlingen 
die geen VMBO-diploma binnen de theoretische leerweg kunnen halen, richt het 
onderwijs zich op schakeling naar MBO-opleidingen. Daarnaast staat voor een 
aantal leerlingen beroepsoriëntaties en toeleiding naar (beschermde) arbeid 
centraal.   

 

Naast een onderscheid in het aangeboden onderwijsniveau wordt op de Th. Hart de 
Ruyterschool een verdeling in verschillende groepen gemaakt. Grofweg zijn er 
twee verschillende groepen te onderscheiden, de affectie-gerichte groepen en de 
structuur-gerichte groepen. In de affectie-gerichte groepen zitten vooral leerlingen 
die moeite hebben met affectie, zoals leerlingen met autisme spectrum stoornissen. 
In de structuur-gerichte groepen hebben duidelijk herkenbare structuren prioriteit. 
In deze groepen zitten veel leerlingen met stoornissen als ADHD. 




