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vast dat er leerlingen zijn voor wie dit niet gerealiseerd 
wordt. Als gevolg daarvan is onder anderen het aantal 
thuiszitters de afgelopen jaren steeds verder gestegen. 
Het is zorgelijk om vast te stellen dat de coronacrisis, 
in elk geval tijdelijk, het gevolg heeft dat nog meer 
leerlingen geen onderwijs volgden of zelfs geheel buiten 
beeld zijn geraakt. Extra nadelig is het dat het hierbij het 
vaakst gaat om leerlingen die al kwetsbaar waren. 

Systematisch zicht op ontwikkeling van leerling 
en student ontbreekt, versterkt door corona • In 
de veronderstelling dat het de ruimte van de leerling 
en de onderwijsprofessional vergroot, verdween de 
laatste jaren instrumentarium om de ontwikkeling van 
het jonge kind systematisch te volgen, en een centrale 
eindtoets aan het einde van het basisonderwijs. 
Vanwege de coronapandemie is er afgelopen schooljaar 
zelfs voor gekozen om de eindtoets en het centraal 
examen in het geheel te laten vervallen. Daarvan zien 
wij nu de gevolgen. Gebleken is dat zulke instrumenten 
belangrijke hulpmiddelen zijn voor leraren en scholen 
om de ontwikkeling van leerlingen te kunnen volgen en 
het onderwijsaanbod te kunnen evalueren. Het zijn ook 
instrumenten die alleen door specialisten kunnen worden 
gemaakt.

Zicht op delen van het onderwijsaanbod ontbreekt • 
Scholen en instellingen in Nederland hebben een hoge 
mate van autonomie over het onderwijsaanbod dat zij 
geven. Deze autonomie wordt door velen terecht benut, 
wat leidt tot een uniek en divers onderwijsaanbod. Maar, 
het heeft ook tot gevolg dat het op onderdelen van het 
verplichte curriculum niet te zeggen is wat de onderwijs-
kwaliteit is of wat leerlingen leren. Dit geldt vooral op 
gebieden waarvoor geen (heldere) doelen en eindtermen 
zijn geformuleerd, zoals burgerschapsonderwijs en 
persoonsvorming. Het gevoel lijkt soms te heersen 
dat een beter zicht op (de effectiviteit van) dit aanbod 
scholen en instellingen hun autonomie zou ontnemen. 
Het gevolg van deze weerstand is dat er geen goed beeld 
is van de wijze waarop, en de mate waarin het Nederlands 
onderwijs erin slaagt om deze maatschappelijke opgaven 
van het onderwijs te realiseren. 

Particulier en aanvullend onderwijs
Groei particulier onderwijs voor bao-leerlingen • De 
afgelopen jaren is het aantal bao-leerlingen op niet-be-
kostigde scholen gegroeid van 530 in 2015/2016 naar 920 
in 2019/2020. In absolute zin blijft de omvang bescheiden: 
dit is zo’n 0,07 procent van de totale leerlingenpopulatie 
in het po (Inspectie van het Onderwijs, 2021i). 

Groei in het aantal leerlingen op particuliere vo-scholen 

• Het totale aantal leerlingen op particuliere vo-scholen 
neemt ook toe: het aantal leerlingen op B3-scholen is de 

afgelopen jaren gegroeid van 380 leerlingen in 2015/2016 
naar 650 leerlingen in 2019/2020. Het aantal leerlingen 
tot en met 18 jaar op particuliere B2-scholen is tussen 
2015/2016 en 2019/2020 licht afgenomen, van 1.860 
leerlingen in 2015/2016 naar 1.740 leerlingen in 2019/2020. 
De absolute omvang van het particulier onderwijs aan 
leerlingen in de vo-leeftijd is ook bescheiden. Het gaat om 
0,2 procent van de totale vo-populatie. 

Meer jongens op particuliere vo-scholen • De leerlin-
genpopulatie van particuliere scholen is geen afspiegeling 
van de hele leerlingenpopulatie. Het percentage 
jongens die vo volgen op particuliere B2-scholen ligt 
duidelijk hoger (64 procent) dan het percentage meisjes 
(36 procent). Het percentage vo-leerlingen met een 
niet-westerse migratieachtergrond van de tweede 
generatie ligt iets lager op particuliere B2-scholen, terwijl 
het percentage leerlingen met een westerse migratie-
achtergrond iets hoger ligt. Leerlingen op particuliere 
B2-scholen hebben vaker ouders met een hoger inkomen 
dan leerlingen in het reguliere vo. Van 67 procent van 
deze leerlingen vallen de ouders in de hoogste inkomen-
scategorie, ten opzichte van 28 procent van de leerlingen 
in het reguliere vo. Ook zijn de ouders van deze leerlingen 
vaak hogeropgeleid dan de ouders van leerlingen in 
het reguliere vo. De achtergrond van leerlingen van 
B3-scholen is in de huidige registraties onbekend. 

Schoolloopbanen leerlingen voorafgaand aan 
particulier onderwijs wijken af • Leerlingen in 6 vwo en 
5 havo van het particuliere B2-onderwijs zijn vaker blijven 

Wat is particulier onderwijs? 

Particulier onderwijs verwijst naar onderwijs buiten 
het bekostigd bestel. In het funderend onderwijs 
wordt particulier onderwijs aangeboden door 
B2-, B3- en B4-scholen. B2-scholen zijn scholen 
die voortgezet onderwijs (vo) en voortgezet 
algemeen volwassenonderwijs (vavo) aanbieden 
in de onderwijsniveaus vmbo-g/t, havo en vwo. 
Deze B2-scholen mogen zelf examens afnemen. 
B3-scholen kunnen primair onderwijs en/of vo 
aanbieden, maar vo-leerlingen kunnen daar geen 
regulier examen doen. Deze leerlingen kunnen 
wel een staatsexamen afleggen. Onder het 
niet-bekostigd onderwijs vallen ook de B4-scholen 
(niet-bekostigde internationale en buitenlandse 
scholen), particuliere instellingen voor middelbaar 
beroepsonderwijs en hoger onderwijs die door 
de overheid als rechtspersoon zijn erkend en aan 
kwaliteitseisen voldoen, en leerlingen die met een 
vrijstelling van de inschrijvingsplicht thuisonderwijs 
krijgen. 


