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zitten dan hun tegenhangers in het bekostigd onderwijs. 
Voor vwo-6-leerlingen geldt dat 17 procent van de 
leerlingen in het niet-bekostigd vo in de 3 jaar daarvoor 
1 of meer keer is blijven zitten, tegenover 11 procent van 
de leerlingen in het regulier onderwijs. In 5 havo is 27 
procent van de leerlingen in het niet-bekostigd onderwijs 
in de 3 jaar daarvoor 1 of meer keer blijven zitten. Dit 
geldt voor 21 procent van de 5-havoleerlingen in het 
bekostigd onderwijs. 

Onderwijszorgarrangementen in het (v)so • Er zijn 
geen particuliere (v)so-scholen. Wel zijn er B3-scholen 
in het primair of voortgezet onderwijs waar leerlingen 
met extra ondersteuningsbehoeften heen gaan. Het 
komt hierbij ook voor dat kinderen zijn vrijgesteld 
van de leerplicht, maar toch naar school gaan in het 
particulier onderwijs. Daarnaast zijn er kinderen die naar 
aanbieders gaan die niet erkend worden als school, zoals 
zorgboerderijen. Kinderen kunnen hier niet voldoen aan 
de leerplicht, en het gaat hier vaak om kinderen die zijn 
vrijgesteld van de leerplicht of om thuiszitters. 

Uitwijken (v)so doelgroep naar buiten het bekostigd 
bestel wringt mogelijk met opdracht samenwer-
kingsverbanden • Hoewel het aanbod bij particuliere 
onderwijsinstellingen of instellingen die niet erkend zijn 
als school soms passend kan zijn voor leerlingen, staat 
het op gespannen voet met de plicht van samenwerkings-
verbanden om te voorzien in een dekkend netwerk van 
voorzieningen voor leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben. Alleen wanneer ouders uitwijken naar een 
particuliere voorziening vanwege het ontbreken van een 
passende plek, dan is er sprake van een tekortkoming. 
Maar een aanbod voor een beschikbare plek kan 
ook als niet-passend ervaren worden. Een uitspraak 
door de Geschillencommissie passend onderwijs kan 
duidelijkheid geven of een aanbod als passend wordt 
gezien bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling. 

Is dat het geval, dan voldoet een schoolbestuur aan de 
zorgplicht, het voorzien in een passende plek, en het 
samenwerkingsverband aan het voorzien in een dekkend 
aanbod. De route via de geschillencommissie wordt niet 
altijd genomen, waardoor discussie over het wel of niet 
passend zijn van een aanbod kan blijven bestaan. 

Aanzienlijk deel van de mbo’ers volgt niet-bekostigde 
opleidingen • Een aanzienlijk deel van de mbo’ers volgt 
een erkende mbo-opleiding aan een niet-bekostigde 
mbo-instelling. In schooljaar 2018/2019 ging het om 
40.794 studenten, ongeveer 7 procent van het totale 
aantal mbo-studenten (Inspectie van het Onderwijs, 
2021ih; 2021i). Ruim de helft van de studenten in 
het niet-bekostigd mbo volgt een opleiding in het 
domein zorg en welzijn. Verder zijn studenten in het 
niet-bekostigd mbo vaak ouder dan studenten in het 
bekostigd mbo; ruim de helft van de niet-bekostigde 
instellingstudenten is 30 jaar of ouder en slechts 17 
procent van de studenten jonger dan 23 jaar. 

In niet-bekostigd ho studeren meeste studenten in 
hbo-deeltijd • In het niet-bekostigd hoger onderwijs (ho) 
staan in 2019 in totaal 57.589 studenten ingeschreven 
bij 67 niet-bekostigde instellingen (Inspectie van 
het Onderwijs, 2021f; 2021i). Het overgrote deel van 
de studenten (84 procent) staat ingeschreven als 
diplomastudent. Deze studenten volgen een volledige 
geaccrediteerde opleiding en hebben de intentie een 
diploma te halen. Van de groep diplomastudenten 
studeert 85 procent in het hoger beroepsonderwijs (hbo) 
en 15 procent in het wetenschappelijk onderwijs (wo). 
Zowel in het hbo als het wo volgen de meeste studenten 
een opleiding in deeltijd. Een groot deel van de studenten 
in het niet-bekostigd ho volgt een opleiding in de sector 
economie; dit geldt voor 48 procent van de hbo- en 73 
procent van de wo-studenten in het niet-bekostigd ho.


