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SAMENVATTING 

    
In dit onderzoek is de relatie tussen Lwoo en het functioneren op school, het behalen van een 

startkwalificatie en de stap naar arbeidsparticipatie van vmbo-leerlingen in Almere onderzocht. 

Er is gebruik gemaakt van twee datasets die gegevens bevatten over de schoolcarrière op 

korte termijn (Lwoo-onderzoek, functioneren tijdens onderbouw) en de lange termijn 

(functioneren tijdens bovenbouw, startkwalificatie en arbeidsgeschiktheid) van vmbo-leerlingen 

in de periode 2002-2011. Deze gegevens zijn verkregen van de gemeente Almere en Dienst 

Uitvoering Onderwijs (DUO). 

Met behulp van t-tests, regressieanalyse en kruisvalidatie zijn Lwoo-leerlingen en niet-Lwoo-

leerlingen vergeleken. Uit de resultaten komt naar voren dat Lwoo alleen tijdens de onderbouw 

van het vmbo positief samenhangt met het functioneren op school. Gekeken naar de lange 

termijn is er een negatieve relatie tussen Lwoo en het behalen van een startkwalificatie en 

arbeidsgeschiktheid. Lwoo-leerlingen verlaten vaker voortijdig school zonder een 

startkwalificatie en raken vaker arbeidsongeschikt dan niet-Lwoo-leerlingen. Naast Lwoo 

blijken ook de leeftijd bij instroom, het onderwijsniveau, het geslacht en de etniciteit samen te 

hangen met het functioneren op school en het behalen van een startkwalificatie. Al met al lijkt 

Lwoo een positieve samenhang te hebben met het functioneren op school tijdens de 

daadwerkelijke toepassing ervan in de eerste twee klassen van het vmbo. Deze bevindingen 

zijn een stimulans om te onderzoeken wat het effect is van Lwoo wanneer deze wordt 

uitgebreid van de eerste twee jaar naar de gehele vmbo-periode. Dit niet alleen om risico op 

voortijdig schoolverlaten te reduceren maar ook om de kansen voor toetreding tot de 

arbeidsmarkt te vergroten.  
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Leeswijzer 

 
In dit rapport beschrijven vertegenwoordigers van Stichting Mind at Work en de Universiteit 

van Amsterdam de resultaten van een monitoringsonderzoek op de scholen voor Voortgezet 

Onderwijs in Almere. Het onderzoek richt zich op de onderkenning van leerlingen met Leerweg 

ondersteunend onderwijs (Lwoo) in relatie tot het verkrijgen van een diploma en de 

startkwalificatie en toetreding tot de werkregeling van de Wajong. 

 

In het eerste hoofdstuk wordt de achtergrond van het onderzoek beschreven en aangegeven 

wat wordt verstaan onder de doelgroep en Lwoo. In het tweede hoofdstuk staan de 

doelstellingen van het project beschreven. Vervolgens wordt in hoofdstuk drie ingegaan op 

veranderingen in wetgeving omtrent Lwoo en worden de aanpassingen die daaruit zijn 

voortgekomen voor dit project beschreven. In hoofdstuk vier staan de uiteindelijke 

vraagstellingen vermeld, zoals die zijn geformuleerd naar aanleiding van de recent veranderde 

wet- en regelgeving. Vervolgens staan in hoofdstuk vijf en zes de uiteindelijke gebruikte 

datasets, analyses en daaruit voortkomende resultaten beschreven. De rapportage wordt in 

het zevende hoofdstuk afgerond met een discussie waarbij de gevonden resultaten in een 

breder kader worden geplaatst. Het laatste hoofdstuk bestaat uit de lijst met gebruikte 

literatuur. 
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1. INLEIDING 

 

1.1 Achtergrond van het onderzoek 

Voor participatie in de maatschappij is de stap van school naar werk cruciaal en hierbij speelt 

een diploma een zeer grote rol. Jongeren met een diploma hebben twee keer zoveel kans om 

een baan te vinden (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2010). Om de overgang 

van school naar werk te voorspoedigen en participatie te bevorderen heeft de overheid het 

behalen van een startkwalificatie tot speerpunt gemaakt (SER, 2007). Een startkwalificatie is 

behaald wanneer een havo-, vwo- of mbo 2-diploma is verkregen (Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap, 2001). Met het behalen van deze startkwalificatie is een dusdanig 

niveau van vaardigheden bereikt dat een persoon mee kan doen op de werkvloer. 

Een groot aantal jongeren heeft moeite met de aansluiting tussen school, opleiding en werk. 

Zo is een redelijke groep jongeren niet in staat om hun opleiding af te ronden. In 2007 was de 

uitval binnen het vmbo 31% en binnen het mbo 38%. Dit ondanks het feit dat er diverse 

steunmaatregelen zijn geboden waaronder het Leerweg ondersteunend onderwijs (Lwoo). Deze 

ondersteunende maatregelen gelden met name voor het vmbo, waarvan circa 14% van de 

leerlingen geïndiceerd is voor het Lwoo.  

Uit onderzoek door de Universiteit van Amsterdam blijkt dat een aantal zorgleerlingen 

structureel uitvalt (Collot d’Escury, 2006). Deze leerlingen lopen een verhoogd risico op het 

niet behalen van een startkwalificatie, waardoor zij gezien worden als voortijdige 

schoolverlaters (vsv-ers). Zonder diploma of startkwalificatie is het voor deze leerlingen erg 

lastig om de stap naar arbeid te maken. 

 

Om ervoor te zorgen dat de overgang van school naar arbeid beter verloopt, is het belangrijk 

om inzicht te hebben in welke jongeren hier moeite bij ondervinden en met welke 

ondersteuning zij wel in staat zijn de stap van school naar werk te maken. In 2005 heeft de 

Algemene Rekenkamer de toenmalige Minister van Onderwijs daarom aanbevolen om samen 

met het onderwijsveld de leerlingen die kampen met structurele problemen te identificeren en 

te bewerkstelligen dat zij optimaal kunnen presteren op school. Het is van belang dat die 

leerlingen de juiste zorg en ondersteuning krijgen gedurende hun tijd op school, zodat zij 

minder snel uitvallen en beter in staat zijn om hun opleiding met een startkwalificatie af te 

ronden (Landelijke MBO conferentie, 2009). Met de startkwalificatie op zak is de stap richting 

arbeid beter te maken en hebben jongeren meer kans op het vinden van een passende baan. 
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1.2 Zorgleerlingen en ondersteuning 

De Algemene Rekenkamer (2005) heeft de groep leerlingen die kampen met min of meer 

structurele problemen in kaart gebracht en heeft deze groep gedefinieerd als ‘zorgleerlingen’. 

Zorgleerlingen zijn leerlingen die door hun structurele problemen zonder extra zorgbegeleiding 

op school niet of moeilijk mee kunnen komen (Minne et. al., 2009). 

Tot structurele problemen van zorgleerlingen behoren leerachterstanden, sociaal-emotionele 

problemen, een beperkt leervermogen, stoornissen in het autistische spectrum, dyslexie, 

aandachtsproblemen, gedragsproblemen, gezinsproblemen of oorlogstrauma’s (Algemene 

Rekenkamer, 2005). Hierbij kan dus sprake zijn van een functionele beperking, maar het kan 

ook gaan om overbelasting die maakt dat er sprake is van structurele problemen bij een 

leerling. Indien er louter sprake is van overbelasting, dan beschikken de leerlingen over 

normale cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden. De opeenstapeling van overige 

problemen, zoals gezinsproblemen, concentratieproblemen door leeftijdsproblematiek en 

traumatische ervaringen, maakt dat de leerling overbelast raakt en er sprake is van structurele 

problematiek (Winsemius, 2009). De structurele problematiek maakt dat zorgleerlingen minder 

goed kunnen functioneren op school en een vergroot risico hebben om vroegtijdig uit te vallen 

uit school zonder startkwalificatie. Dit maakt dat het voor hen lastig is om de overgang van 

school naar arbeid succesvol te doorlopen. 

 

Binnen de groep zorgleerlingen zijn een aantal leerlingen geïndiceerd als ‘jonggehandicapt’. Bij 

hen is er sprake van problemen vanwege een structurele beperking, welke niet verholpen kan 

worden. Voor deze groep is het lastig om de overgang van school naar werk zelfstandig te 

maken en een baan te vinden (Jehoel-Gijsbers, 2010). Tot de groep Wajonggerechtigden 

behoren jongeren die vóór hun 17e levensjaar of tijdens hun opleiding voor hun 31e levensjaar 

door ziekte of een beperking niet in staat zijn om 75% van het wettelijk minimum loon te 

verdienen. Wajongers krijgen extra ondersteuning van de overheid op het gebied van werk en 

bij hun inkomen. Dit maakt dat deze zorgleerlingen zich beter staande kunnen houden en op 

passende wijze kunnen participeren in de maatschappij. 

Gekeken naar de groep zorgleerlingen zijn er veel jongeren die niet als jonggehandicapt 

worden geïdentificeerd, omdat hun problematiek op deze leeftijd nog niet structureel te 

noemen is of omdat zij net niet aan de criteria voldoen. Binnen het MBO is dit bij minimaal 

0,9% van de leerlingen het geval (0,9% - 7,6%; Stavenuiter en Lammerts, 2005). Zij 

ontvangen geen extra ondersteuning bij scholing, werk en hun inkomen omdat hun problemen 

(nog) niet structureel zijn maar hebben in steeds grotere mate moeite om zich staande te 

houden. De problemen stapelen zich op waardoor het op een gegeven moment teveel wordt 

voor deze jongeren en zij uitvallen van school (Winsemius, 2009).  
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1.3 Leerwegondersteunend onderwijs (Lwoo) 

Door de veelzijdigheid aan problematiek is het niet altijd goed zichtbaar of er sprake is van 

structurele problemen bij een leerling. Dit maakt dat sommige zorgleerlingen niet goed als 

zodanig herkend worden. Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft een 

aantal criteria opgesteld die binnen onderwijs gebruikt worden om zorgleerlingen te kunnen 

identificeren, zodat zij aanvullende ondersteuning kunnen krijgen. Deze criteria hebben 

betrekking op de leerachterstand, het leervermogen en eventuele aanwezige sociaal-

emotionele problemen. Zij richten zich dus op een aantal problemen die als structureel kunnen 

worden beschouwd, om zorgleerlingen te kunnen identificeren. Om het functioneren van deze 

zorgleerlingen te verbeteren, wordt hen leerwegondersteunend onderwijs aangeboden (Lwoo). 

Het doel van Lwoo is om vmbo- en havoleerlingen met een leerachterstand en/of cognitieve 

beperkingen en/of sociaal-emotionele problemen te ondersteunen bij het behalen van hun 

diploma of startkwalificatie en tevens om voortijdige uitval te voorkomen. 

Het identificeren van zorgleerlingen en het toekennen van Lwoo vindt plaats tijdens de transitie 

van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Bij aanvang van het voortgezet onderwijs 

bestaan er grote verschillen tussen leerlingen op kennis- en vaardighedenniveau. Een kwart 

van de leerlingen komt van de basisschool zonder behoorlijk te kunnen lezen (Inspectie van 

het Onderwijs, 2007). Zij hebben in de lagere vmbo-leerwegen moeite met het lezen van de 

teksten (Inspectie van het Onderwijs, 2006). Daarnaast hebben sommigen aan het einde van 

het basisonderwijs een leerachterstand van twee leerjaren of meer op de gemiddelde leerling 

(Herweijer en Bronneman-Helmers, 2007). Tijdens deze transitie wordt aan de hand van de 

opgestelde criteria (IQ, leerproblemen en leerachterstand) gekeken welke leerlingen in 

aanmerking komen voor Lwoo. In aanmerking voor Lwoo komen die leerlingen die qua 

capaciteiten wel een vmbo-diploma zouden moeten kunnen halen, maar die door een 

aanzienlijke leerachterstand en andere problematiek het zonder extra zorg op school niet 

zullen redden. Het Lwoo wordt geïndiceerd voor een diversiteit aan zorgleerlingen.  

 

1.3.1 Lwoo in de praktijk 

Een Lwoo-toekenning houdt in de praktijk in dat de Voortgezet Onderwijsschool waar een 

leerling met de Lwoo-beschikking naar toe gaat, extra (financiële) middelen krijgt om de 

leerling te ondersteunen. Belangrijk voor de beeldvorming is dat Lwoo geen aparte leerweg is 

en ook geen niveau aanduidt. Het gaat dus echt om ondersteuning van de leerlingen zelf.  

Deze ondersteuning hoeft echter niet één op één aan een leerling gegeven te worden. Scholen 

krijgen voor een Lwoo-leerling een niet-persoonsgebonden budget en kunnen vervolgens zelf 

bepalen hoe zij het Lwoo vormgeven. Dat kan variëren van het creëren van kleinere klassen, 

het aanbieden van meer mentoruren, het aanstellen van Remedial Teachers, het geven van 

bijlessen of huiswerkbegeleiding, tot het geven van studievaardighedentrainingen (Ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2006). Lwoo vindt plaats tijdens de lessen, buiten de 
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lessen om, of zelfs buiten de school om in de vorm van begeleiding door externen.  

 

1.3.2 Lwoo in Almere en in Nederland 

Sinds het schooljaar 2002-2003 is, landelijke gezien, het aantal leerlingen met een Lwoo-

indicatie gestegen van 3,8% naar 11,7% in het schooljaar 2008-2009 (Inspectie van het 

Onderwijs, 2010). In 2009 ligt het percentage Lwoo-leerlingen in grote steden als Rotterdam 

en Amsterdam hoger dan dit gemiddelde (17,3-17,6%).  

Wanneer we kijken naar Almere in 2009 blijkt dat het percentage Lwoo-leerlingen hier 16,8% 

is. Uitgedrukt in cijfers is dit 1.817 leerlingen (zie tabel 1). Hiermee ligt het aantal Lwoo-

leerlingen in Almere aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde. Het komt in de buurt van 

grote steden als Amsterdam en Rotterdam. In Lelystad, dezelfde regio, ligt het percentage 

Lwoo-leerlingen in 2009 op 18,6%. Dit hoge percentage leerlingen met een Lwoo-toekenning, 

kan verklaard worden door het feit dat de kwaliteit van de basisscholen in Flevoland lager is 

dan in andere provincies. In Flevoland is 10% van de basisscholen zwak tot zeer zwak, wat 

aanzienlijk meer is dan de 4% zwakke basisscholen die landelijk wordt gevonden 

(Onderwijsinspectie, 2011). Doordat de kwaliteit van het basisonderwijs minder is, lopen 

jongeren in Flevoland meer achterstand op tijdens de jaren op de basisschool. Dit maakt dat 

het voor hen moeilijker is om zich vervolgens binnen het voorgezet onderwijs binnen 

Flevoland, dat landelijk gezien wel van goede kwaliteit is, staande te houden zonder extra 

ondersteuning. Het gevolg hiervan kan zijn dat meer leerlingen in Flevoland Lwoo toegekend 

krijgen in vergelijking met andere provincies.  

 

Tabel 1: Leerlingen voortgezet onderwijs naar soort onderwijs en leerjaar, schooljaar 2008-

2009 (bron: Sociale Atlas van Almere, 2009) 
   Leerjaar     

Soort onderwijs 1 2 3 4 5 6 Totaal 

Gemengde brugklas 
1.066 1.092 369 0 0 0 2.527 

Praktijkonderwijs 
111 113 138 115 72 21 570 

Lwoo 
412 489 481 435 0 0 1.817 

vmbo-bbl/kbl/gl* 
359 360 690 610 0 0 2.019 

vmbo-tl* 
176 185 378 378 0 0 1.117 

havo 
158 150 342 719 528 0 1.897 

vwo 
338 326 410 478 450 409 2.411 

Totaal 
2.620 2.715 2.808 2.735 1.050 430 12.358 

*leerwegen binnen het vmbo: beroepsbegeleidende leerweg (bbl), kader begeleidende leerweg (kbl), 

gemengde leerweg (gl) en theoretische leerweg (tl). 
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1.3.3 Lwoo-criteria 

Zoals eerder aangegeven, wordt Lwoo aan leerlingen toegekend op basis van een drietal 

criteria: didactische leer(achter)stand, cognitieve beperkingen (laag IQ) en sociaal-emotionele 

problematiek. Hierbij wordt een hiërarchie gehanteerd, waarbij de leerachterstand het 

belangrijkste en de sociaal-emotionele problematiek het minst belangrijke criterium is. Het 

gebruik van deze drie criteria wordt vanuit onderzoek ondersteund. Zo blijkt het IQ een goede 

voorspeller te zijn van succes in scholing en werk (Gagne en St. Père, 2001) en de meest 

valide voorspeller voor schoolprestaties (Kuncel et al. 2004). Daarnaast blijkt dat leerlingen die 

met een didactische leerachterstand (dle) het voortgezet onderwijs betreden (lage eindscores 

op de CITO), meer kans hebben het onderwijs vroegtijdig te verlaten (Steeg & Webbink, 

2006). Ook sociaal-emotionele problematiek is een belangrijke voorspeller van succes op 

school. Contact met leeftijdsgenoten is een belangrijke voorspeller van succes op school 

(Parkhurst & Asher, 1992; Allen & Meng, 2010). Een positief zelfconcept hangt samen met 

betere schoolprestaties (Calsyn & Kenny, 1977; Peetsma, Roeleveld & Stoel, 2003) en ook 

motivatie en zelfvertrouwen blijken een positief effect te hebben op schoolprestaties (Peetsma 

et al., 2003). De motivatie van leerlingen voor taal en rekenen speelt echter alleen een rol bij 

‘gewone’ leerlingen en lijkt zorgleerlingen weinig te helpen bij het behalen van goede 

schoolresultaten. Deze externe bronnen hebben op hun beurt wel weer een positieve invloed 

op de prestaties van deze leerlingen.  

 

Ondanks dat de gehanteerde criteria voor het toekennen van Lwoo relevant en verantwoord 

zijn, blijkt dat er mogelijk leerlingen zijn die wel Lwoo krijgen toebedeeld maar daar gezien 

hun (geringe) problematiek geen recht op zouden moeten hebben (Algemene Rekenkamer, 

2005). Naast het ten onrechte toekennen van Lwoo is er tevens sprake van het niet toekennen 

van Lwoo aan leerlingen die dit wel nodig hebben. 

De hiërarchie in de gehanteerde criteria kan ten grondslag liggen aan het foutief toekennen of 

onthouden van Lwoo. Vanaf de invoering van Lwoo wordt kritiek geuit op de hiërarchische 

indeling van de criteria. Een belangrijke argument dat hierbij wordt aangedragen, is dat er 

geen empirische basis is voor een hiërarchische ordening (Collot d’Escury & Hartkamp, 2008). 

Door deze indeling van de criteria te gebruiken wordt het grootste belang gelegd bij de 

leerachterstand van een leerling. Deze cruciale rol wordt vermoedelijk aan leerachterstand 

toebedeeld omdat Lwoo is opgezet om de leerachterstand waarmee een jongere het voorgezet 

onderwijs binnenkomt, zodanig weg te werken dat een diploma behaald kan worden. 

Uit onderzoek blijkt echter dat voorwaarden voor het functioneren zich op verschillende 

niveaus bevinden. Verheij en Van Doorn (2002) stellen dat een zich biologisch en cognitief 

ontwikkelend mens leervoorwaarden vormt op zowel didactisch niveau (bijvoorbeeld leerstijl, 

handelingsstrategieën, schoolvakken), als op sociaal-emotioneel niveau (bijvoorbeeld 

zelfvertrouwen, omgangsvormen, relaties kunnen creëren en leergierigheid). Hieruit komt naar 
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voren dat een leerachterstand, beperkt leervermogen en sociaal-emotionele problemen van 

even groot belang zijn voor het functioneren van een leerling. Een achterstand op een van 

deze domeinen kan het functioneren van een leerling op school negatief beïnvloeden. 

Leerlingen die alleen op het terrein van de sociaal-emotionele en cognitieve leervoorwaarden 

ondersteuning nodig hebben, zijn net zo kwetsbaar als leerlingen die enkel een didactische 

leerachterstand hebben. Volgens Smits en Vorst (2006) is sociaal-emotionele problematiek de 

grootste beïnvloedende factor voor presteren op school. Steun op het terrein van 

leerachterstand alleen is dan niet voldoende om uitval te voorkomen en het behalen van een 

diploma te bewerkstelligen.  

Naast de kritiek dat de drie criteria van even groot belang lijken voor het functioneren op 

school, blijkt tevens motivatie een rol te spelen (Smits en Vorst, 2006). Aan schooluitval 

blijken, naast sociale problemen, in veel gevallen motivatieproblemen ten grondslag te liggen 

(Luyden et al, 2003; Traag & Van der Velden, 2007). Motivatie wordt echter niet als factor 

meegenomen voor het functioneren op school en bij het toekennen van extra ondersteuning. 

Er blijken dus meerdere factoren van invloed op het functioneren van een leerling en de kans 

op zowel slagen op als uitval van school, welke niet worden meegenomen bij het identificeren 

van leerlingen die extra zorg nodig hebben. 

 

Op basis van de hierboven beschreven kritiek rijst de vraag of sociaal-emotionele problematiek 

wel terecht als sluitstuk van de Lwoo-indicatie wordt ingezet en of sommige leerlingen 

mogelijkerwijs ten onrechte geen extra ondersteuning ontvangen op het voortgezet onderwijs. 

Als dit het geval is lopen deze leerlingen mogelijk een verhoogd risico op voortijdige 

schooluitval en het niet behalen van een startkwalificatie. Om dit helder te krijgen, is het van 

belang te weten welke jongeren uitvallen uit school. 

 

1.4 Schooluitval en Wajong-instroom 

Landelijk gezien is het percentage schooluitval hoog. In 2009 ligt dit op 13,3% (Nicis institute, 

2010). Gekeken naar leerlingen op het MBO die uitvallen, blijkt het grootste deel uit te vallen 

in het eerste jaar (16%). Tevens komt naar voren dat ondanks de ondersteuning een groot 

aantal Lwoo-leerlingen toch uitvalt uit school (zie figuur 1, Ministerie OCW, 2010). 
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Figuur 1: totale groep nieuwe voortijdig school uitvallers naar onderwijssoort MBO in 2008-2009 (vsv-

brief, bron: DUO, 2010) 

 

Gezien de uitvalcijfers komt de vraag naar voren in welke mate zorg of ondersteuning op 

school (in de vorm van bijvoorbeeld Lwoo) de kans op uitval van leerlingen daadwerkelijk 

verkleint. Hierbij is het van cruciaal belang om te weten of leerlingen wel de zorg en 

ondersteuning krijgen die zij nodig hebben om te kunnen presteren op school. 

Binnen de groep vmbo-leerlingen komt naar voren dat een aantal zorgleerlingen niet de juiste 

zorg ontvangt (22,5%; Algemene Rekenkamer, 2005). Hierbij lijkt een aantal zorgleerlingen op 

het vmbo terecht te zijn gekomen, terwijl zij beter tot hun recht zouden komen binnen het 

Praktijkonderwijs. Op het vmbo ontvangen zij niet de didactische én vakinhoudelijke 

ondersteuning die zij nodig hebben. De leerkrachten binnen het vmbo zijn immers niet op puur 

vakinhoudelijk onderwijs gericht. De Algemene Rekenkamer beveelt daarom aan om de 

leerlingen met (arbeids)integratieproblemen te identificeren en vervolgens te bewerkstelligen 

dat zij optimaler kunnen presteren door middel van Lwoo (Algemene Rekenkamer, 2005).  

 

Als de problemen van de zorgleerlingen die in aanmerking komen voor Lwoo naast die van de 

Wajonger gelegd worden, dan zijn er veel overeenkomsten te zien. De indicatie-criteria die 

voor iemand in de Wajong gelden, zoals sociaal-emotionele, psychische, cognitieve en fysieke 

problematiek, gelden grotendeels ook voor de zorgleerlingen die in aanmerking komen voor 

Lwoo. Het ligt dus in de lijn der verwachting dat er onder de zorgleerlingen relatief veel 

potentiële Wajongers zijn. Bij deze zorgleerlingen wordt Lwoo ingezet om te compenseren voor 

hun problemen en hen extra te ondersteunen bij het behalen van een diploma. Het inzetten 

van Lwoo  kan hiermee wellicht de kans op arbeidsparticipatie voor zorgleerlingen verhogen. 
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2. DOELSTELLINGEN 

 
 
De eerste doelstelling die in dit project is uitgewerkt, is om na te gaan of Lwoo die leerlingen 

bereikt, die het beoogt te bereiken. Er wordt gekeken of de problematiek gevonden in de 

verschillende profielen aansluiten bij de indeling op basis van de Lwoo-indicatoren.  

Vragen die hierbij aan de orde komen zijn de volgende: 

 Hebben Lwoo-leerlingen een lager IQ dan niet-Lwoo-leerlingen?  

 Hebben Lwoo-leerlingen meer leerachterstanden van niet-Lwoo-leerlingen? 

 Hebben Lwoo-leerlingen meer sociaal-emotionele problematiek dan niet-Lwoo-

leerlingen?  

 

De tweede doelstelling is het uitvoeren van een profielanalyse van kwetsbare Lwoo-leerlingen 

in vergelijking met niet-Lwoo-leerlingen. Hierbij wordt gekeken of er verschillen zijn in 

prestaties op school tussen de Lwoo-leerlingen en niet-Lwoo-leerlingen. Dit alles met het oog 

op gerichte continuering van Lwoo. Dit impliceert meer geldelijke steun, maar reduceert 

mogelijk de schooluitval en kosten op de langere termijn. 

 

De derde doelstelling is een relatie te leggen tussen enerzijds een Lwoo-indicatie en anderzijds 

de startkwalificatie en Wajong-instroom. Hierbij worden een aantal vragen aan de orde 

gesteld: 

 Kan de Lwoo zicht bieden op het behalen van een vo-diploma en startkwalificatie? 

 In welke mate doen jongeren die Lwoo ontvingen tijdens het voortgezet onderwijs, 

uiteindelijk een beroep op de Wajong? 

 Zijn er binnen de groep die Lwoo ontvingen tijdens het voortgezet onderwijs, jongeren 

te onderscheiden die meer kwetsbaar zijn dan hun leeftijdgenoten? 
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3. AANPASSINGEN  

 
Sinds de start van dit onderzoek zijn er verschillende veranderingen doorgevoerd in wet- en 

regelgeving welke invloed hebben op het schoolverloop van leerlingen en de doorstroom na het 

voorgezet onderwijs.  

In 2007 is de leerplichtwet uitgebreid met de kwalificatieplicht (Rijksoverheid, 2012). Dit houdt 

in dat jongeren tot 18 jaar onderwijs moeten volgen tot zij een startkwalificatie hebben 

behaald. In het kader van het ondersteunen van jongeren met het behalen van een 

startkwalificatie is in 2009 de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) in het leven geroepen. Vanuit 

deze wetgeving doet de gemeente jongeren tussen de 18 en 27 jaar een (verplicht) scholings- 

of werkaanbod (Wet en regelgeving, 2010). Pas wanneer jongeren na dit traject op 28-jarige 

leeftijd nog steeds geen arbeidsplek hebben bemachtigd kan er een beroep worden gedaan op 

een uitkering binnen de Wet Werk en Bijstand (WWB). 

En derde verandering is de nieuwe Wajong wet uit 2010. Binnen deze wet zijn de criteria voor 

toekenning van Wajong aangescherpt waardoor alleen ondersteuning wordt geboden voor het 

deel van hun inkomen dat jongeren zelf niet kunnen verwerven. 

 

Al deze verandering hebben invloed op de doorstroom van jongeren (Lwoo-leerlingen en niet-

Lwoo-leerlingen) na het voortgezet onderwijs. Waar zorgleerlingen of Lwoo-leerlingen 

voorheen meteen een beroep deden op de Wajong of WWB worden zij nu binnen de WIJ 

opgepakt. Ook jongeren met een beperking kunnen eerst in de WIJ terecht komen, omdat hun 

belemmering nog niet uitgekristalliseerd is. Zolang jongeren geen startkwalificatie hebben 

behaald zijn zij verplicht een leer-of werkaanbod binnen de WIJ te aanvaarden. Zij krijgen 

binnen de WIJ ondersteuning bij het maken van de stap richting arbeid. Voor sommigen kan 

dit net het steuntje in de rug zijn dat zij nodig hebben om ondanks problemen toch mee te 

kunnen doen in de maatschappij. Voor degenen voor wie dit niet voldoende is, wordt 

uiteindelijk een beroep gedaan op Wajong of WWB. Dit is dan echter niet meer op 18-jarige 

leeftijd maar veelal een aantal jaren later. Hiermee verandert dus voor een deel het 

instroommoment in de Wajong of WWB. Deze ligt niet langer op 18-19 jaar maar kan 

doorlopen tot 27 jaar.  

  

Bovenstaande veranderingen in de wet- en regelgeving waren bij de start van het project in 

2007 niet te voorzien. De veranderingen zijn meegenomen en hebben ertoe geleid dat de 

oorspronkelijke vraagstellingen van het onderzoek hierop zijn aangepast.  
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4. VRAAGSTELLINGEN 

 
 

Controle vraag. Hebben Lwoo-leerlingen grotere leerachterstanden, een lager IQ en meer 

sociaal-emotionele problematiek dan leerlingen bij wie wel Lwoo-indicatieonderzoek is 

afgenomen maar die geen Lwoo-indicatie ontvingen?  

 

Vraag 1. Presteren Lwoo-leerlingen minder dan leerlingen die geen Lwoo kregen na het Lwoo-

indicatieonderzoek? 

 

Vraag 2. Zijn er binnen de Lwoo-groepen bepaalde subgroepen (profielen) te onderscheiden, 

die 2 jaar later minder goed presteren in klas 2 van het voortgezet onderwijs? 

 

Vraag 3. Zijn er binnen de niet-Lwoo-groepen bepaalde subgroepen (profielen) te 

onderscheiden, die 2 jaar later minder goed presteren in klas 2 van het Voortgezet Onderwijs? 

 

Vraag 4. Is er op grond van waarnemingen tijdens het Lwoo-indicatieonderzoek te voorspellen 

wat de prestaties van leerlingen 2 jaar later, aan het einde van klas 2 van het vmbo, zullen 

zijn? 

Daaruit voortvloeiend: zijn er bepaalde combinaties van deze waarnemingen voor leerlingen 

voorspellend voor prestaties aan het einde van klas 2? 

 

Vraag 5. Welke verband houdt Lwoo met het presteren op school en het behalen van een 

vmbo-diploma en een startkwalificatie? 

 

Vraag 6. In hoeverre is binnen het vmbo een Lwoo-indicatie gecorreleerd met de Wajong? 
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5. METHODE, DATASET, ANALYSES EN RESULTATEN VRAAG 1-4 

 
Om vraagstellingen 1 tot en met 4 te beantwoorden, is een bestandsanalyse uitgevoerd op de 

schooldossiers van vmbo-leerlingen in klas 2 van het voortgezet onderwijs in Almere, die in het 

leerjaar 2002-2003 in groep 8 van het basisonderwijs wel of niet een Lwoo-indicatieonderzoek 

hebben ondergaan. Deze vmbo-leerlingen volgden verschillende leerwegen op school, namelijk 

beroepsgerichte leerweg (vmbo-bbl), kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kbl), gemengde 

(vmbo-gl) leerweg en theoretische leerweg (vmbo-tl), welke allemaal zijn meegenomen. Met 

behulp van analyses is gekeken naar de verschillen tussen leerlingen met Lwoo en leerlingen 

zonder Lwoo met betrekking tot de prestatie op school, het behalen van een diploma of 

startkwalificatie en daarmede de kans op het krijgen van een Wajong-uitkering.  

 

Er wordt gebruik gemaakt van een quasi-experimenteel design. Een experimenteel design is 

niet aan de orde, omdat ethisch gezien Lwoo-geïndiceerde leerlingen de Lwoo niet onthouden 

kan worden. In het quasi-experimentele design worden de resultaten van Lwoo-leerlingen 

vergeleken met de resultaten van niet-Lwoo-leerlingen. Als Lwoo-leerlingen vergelijkbare 

leerprestaties en slagingspercentages op het (v)mbo tonen als niet-Lwoo-leerlingen dan mag 

worden aangenomen dat de Lwoo-ondersteuning hieraan heeft bijgedragen. Belangrijk is 

verder of Lwoo-ondersteuning ten onrechte is uitgebleven bij niet-Lwoo-leerlingen met 

problemen, zoals te zien valt in de leerprestaties. 

 

5.1 LWOO 

Het Lwoo-indicatieonderzoek geschiedt over het algemeen in groep 8 van het basisonderwijs, 

maar kan op initiatief van de school voor voortgezet onderwijs ook nog gedurende het eerste 

jaar plaatsvinden. Op initiatief van de docent/begeleiding van de basisschool (of het vmbo) 

wordt een leerling aangemeld bij de Regionale verwijzingscommissie voor de Lwoo-screening. 

Tijdens deze screening worden de achtergrondgegevens van de aanvraag aangevuld met 

testgegevens van drie criteria: didactische leerachterstand, IQ en/of sociaal-emotionele 

problematiek (Lwoo indicatiebesluit, art 28c van de wet op het REC, Regionaal Expertise 

Centrum, 2012).   

 

5.1.1 Didactische leerachterstand (dle)  

De leerachterstand heeft betrekking op de domeinen begrijpend lezen, inzichtelijk rekenen, 

technisch lezen en spellen. Als er sprake is van een leerachterstand van minstens anderhalf tot 

drie jaar op twee van de vier domeinen (waaronder minimaal één op het onderdeel begrijpend 

lezen óf inzichtelijk rekenen) komt een leerling in aanmerking voor Lwoo. Het gaat daarbij niet 

om een vaste absolute leerachterstand, maar om een relatieve achterstand van tenminste 25% 
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ten opzichte van het gemiddelde leerniveau van leerlingen in het betreffende leerjaar. De 

achterstand wordt gemeten met een door de Regionale VerwijzingsCommisse (RVC) en de 

Commissie Test Aangelegenheden Nederland (COTAN) goedgekeurde test (Wetbesluit, 2003, 

www.rvc-vo.nlk). 

 

5.1.2 IQ 

Wanneer het IQ van de leerling tussen 75 en 90 ligt, wordt Lwoo toegekend, mits er sprake is 

van een didactische leerachterstand. Wanneer het IQ tussen 90 en 120 ligt, moet er naast een 

didactische leerachterstand tevens sprake zijn van sociaal-emotionele problematiek. De IQ-

scores zijn (in 2002-2003) gemeten met de Groninger Intelligentietest voor het Voortgezet 

Onderwijs (GIVO). Deze intelligentietest is zeer geschikt om in groepsverband af te nemen en 

wordt met name in het voortgezet onderwijs gebruikt. De IQ-grens van de Lwoo-indicatie zal 

worden gehanteerd en leerlingen met een IQ-score tussen 75 en 90 vallen hierbij in het Lwoo-

criterium.  

 

5.1.3 Sociaal-emotionele problematiek (SE-problematiek)  

Sociaal-emotionele (SE) problematiek bij jongeren kan van invloed zijn op hun 

schoolprestaties. Voorbeelden zijn een lage prestatiemotivatie, faalangst en/of sociaal-

emotionele instabiliteit. Voor het meten hiervan is (in 2002-2003) gebruik gemaakt van de 

School Vragen Lijst voor het basis- en voortgezet onderwijs (SVL). Dit is een door de RVCs 

voor het Voortgezet Onderwijs goedgekeurde vragenlijst bestemd voor 9- tot 16-jarigen. Met 

de SVL wordt de houding ten opzichte van school gemeten, evenals met houding 

samenhangende aspecten (Regeling regionale verwijzingscommissies en zorgbudget 

voortgezet onderwijs 2002-2003). De SVL is opgebouwd uit 10 basisschalen en 4 

samengestelde schalen: Motivatie ten opzichte van schoolwerk; Welbevinden (of de sociaal-

emotionele houding ten opzichte van het schoolleven); Zelfconcept van de leerlingen; en een 

Totaalschaal die wordt bepaald uit alle basisschalen. De 4 samengestelde schalen worden 

gevormd door 9 basisschalen. Een 10e basisschaal is toegevoegd en meet de mate waarin de 

leerling de neiging heeft tot het geven van sociaal wenselijke antwoorden. 

 

De drie criteria worden niet gelijkelijk gewogen. Dle is het belangrijkste criterium, IQ staat op 

de tweede plaats en SE-problematiek op de derde plaats.  

 

Op basis van het Lwoo onderzoek wordt per domein (dle, IQ en SE-problematiek) beoordeeld 

of een leerling binnen de gestelde Lwoo-criteria valt (ja of nee). Een uiteindelijke toekenning 

van de Lwoo-status wordt met name gegeven op basis van een combinatie van deze drie 

domeinen. Zie figuur 2 voor een weergave van het toekennen van de Lwoo.  
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Figuur 2: schematische weergave Lwoo-indicatiestelling, de zogenaamde 'beslisboom' 

 
Bij de Lwoo-indicatie wordt in eerste instantie gekeken naar de testresultaten op de 

bovengenoemde indicatoren. Naast de test vindt er een gesprek plaats met de leerling, diens 

ouders/verzorgers en de leerkracht. Daardoor kan een leerling ondanks een alternatief advies 

zoals ‘praktijkonderwijs’ wellicht alsnog starten op het vmbo met een Lwoo-indicatie. Na 

toekenning van Lwoo wordt deze vrij door school voor de leerling besteed. De extra 

ondersteuning kan zijn in de vorm van bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, trainingen om de 

leerling beter te laten studeren, bijlessen of door het vormen van kleinere klassen. Hierbij 

hoeft de Lwoo niet vier jaar te duren, één of twee jaar is ook mogelijk. 

 

5.2 Afhankelijke variabelen 

Om de werking van Lwoo in kaart te brengen worden er verschillende afhankelijke variabelen 

verzameld. De data is afkomstig uit zowel het voorgezet onderwijs en middelbaar 

beroepsonderwijs en verzameld door gemeente Almere. Daarnaast is de informatie betreffende 

de Wajong-indicatie afkomstig van UWV.  

 

In Tabel 2 staat de dataverzameling met informatiebronnen schematisch weergegeven. Het 

aantal leerlingen verschilt per meting, omdat niet alle leerlingen in een gelijk tempo het 

tweede schooljaar bereiken of op hetzelfde moment een diploma behalen.  
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Tabel 2: Dataverzameling en informatiebronnen 

 

Data 

Risicoscore Vmbo diploma MBO diploma Start- 

kwalificatie 

Wajong 

status 

Plek in 

onderwijs 

2004-2005, 

2e klas vmbo 

2006-2008, 

4e klas vmbo 
diploma 

2008-2011, 

mbo diploma 

2008-2011, 

startkwalificatie 

2011-2012 

Wajong-
indicatie 

Informatie 

bron 

VO scholen & 

Gemeente Almere 

VO scholen & 

Gemeente Almere 

Gemeente 

Almere 

Gemeente 

Almere 

UWV  

 

5.2.1 Risicoscore 

Onder leerlingen met een hoog risico worden die leerlingen verstaan die een risicoscore1 van 

twee punten of meer hebben. Wanneer een leerling zich aan het eind van de tweede klas op 

basis van de cijferlijst op deze grens bevindt, wordt hij of zij als leerling met hoog risico 

aangemerkt: over het algemeen zal de leerling dan niet overgaan.  

 

5.2.2 Overgang tweede naar derde klas 

Dit betreft leerlingen die al of niet overgaan van klas 2 naar klas 3 van het voortgezet 

onderwijs. 

 

5.2.3 Diploma voortgezet onderwijs (VO) 

Dit betreft leerlingen die al of niet hun vmbo- of havodiploma halen aan het einde van het 

voortgezet onderwijs. 

 

 

 

                                    
1 De risicoscore wordt berekend op basis van de rapportcijfers van de vijf vakken waar de Lwoo-

ondersteuning zich grotendeels op richt. Het gaat om de vakken Nederlands (1), moderne talen (2) 

(gemiddelde van de rapportcijfers voor: Engels, Frans en Duits), wiskunde (3) en twee cijfers voor 

leervakken (4+5) (afhankelijk van het pakket in de 2e klas: biologie of kennis der natuur,  

maatschappijleer, economie, geschiedenis, aardrijkskunde of een deel ervan). Deze indeling in vijf vakken 

wordt gemaakt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de leerprestaties van de leerlingen, 

zonder dat daarbij alle gevolgde vakken met elkaar worden vergeleken. De rapportcijfers van de vijf 

ingedeelde vakken zijn omgezet naar een continue score ten opzichte van een 6. Op basis van de cijfers 

wordt een 'min-/pluspunten' getal berekend. Als een leerling bijvoorbeeld een 4,7 haalt betekent dat 1,3 

minpunten ten opzichte van een 6. Het totaal van de min- en de pluspunten bepaalt de risicoscore. De 

zogenaamde doe-vakken, zoals muziek en handvaardigheid, zijn buiten de gemaakte combinaties 

gehouden. Vergelijkbare keuzes zijn gemaakt door Kappinga (2002) in zijn  validatie van een 

drempelonderzoek. Het gebruik van rapportcijfers als maat voor prestaties is eerder beschreven door 

Johnson et al. (2005). 
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5.2.4 Diploma middelbaar beroeps onderwijs (MBO) 

Dit betreft leerlingen die al of niet hun diploma op het middelbaar beroeps onderwijs hebben 

behaald. Dit kan zijn op niveau 1 tot en met 4. 

 

5.2.5 Startkwalificatie 

Dit betreft leerlingen die al dan niet hun startkwalificatie behaald hebben. Dit heeft betrekking 

op het behalen van een havodiploma of ten minste een diploma op MBO 2 niveau. 

 

5.2.6 Wajong-status 

Dit betreft leerlingen die uiteindelijk de Wajong toegekend hebben gekregen. 

 
 
5.3 Database 1 bij vraagstellingen 1 tot en met 4 en de controlevraag 

Bij de controlevraag en vraagstellingen 1 tot en met 4 is gebruik gemaakt van dataset 1. Na de 

omschrijving van dataset 1 wordt per vraagstelling beschreven welke analyses zijn toegepast 

en wat de resultaten zijn.  

5.3.1 Dataset 1 

Dataset 1 bestaat uit leerlingen uit Almere die in het schooljaar 2002-2003 in groep 8 van de 

basisschool zijn onderzocht voor een Lwoo-indicatie, aangevuld met leerlingen uit Almere die 

geen onderzoek hebben ondergaan. In totaal zijn dit 696 leerlingen. 

Deze groep als geheel is onder te verdelen in een groep van 174 leerlingen die na onderzoek 

wel Lwoo toegekend heeft gekregen, een groep van 188 leerlingen die na onderzoek geen 

Lwoo toegekend heeft gekregen en een groep van 334 ‘gewone’ leerlingen die geen onderzoek 

gehad heeft, omdat er geen problemen waren. Van de groepen die een indicatieonderzoek 

hebben gehad, zijn de gegevens omtrent de leerachterstand, IQ en sociaal-emotionele 

problematiek bekend. Van de groep ‘gewone’ leerlingen zijn deze gegevens niet bekend, 

aangezien zij niet op deze problemen zijn onderzocht. 

5.3.2  Indeling in profielen op grond van Lwoo-indicatieonderzoek 

Op basis van het Lwoo-indicatieonderzoek kunnen leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs 

in 8 profielen ingedeeld worden op grond van gehanteerde criteria: leerachterstand, 

intelligentie en sociaal-emotionele problematiek. Van elk criterium wordt een dichotome 

variabele gemaakt waarbij er dus wel of geen sprake is van problematiek. De 362 leerlingen 

worden ingedeeld in de eerste 8 profielen. De profielen kunnen vervolgens in 3 categorieën 

worden ingedeeld tot samengestelde profielen. Het gaat hier om een indeling in Lwoo-

leerlingen, niet-Lwoo-leerlingen met problematiek en niet-Lwoo-leerlingen zonder 

problematiek.  
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Profielen 1–3 betreffen leerlingen die voldoen aan de criteria voor leerachterstand, laag IQ 

en/of SE-problematiek en deze leerlingen hebben in principe een Lwoo-indicatie nodig.   

Profielen 4–7 betreffen leerlingen met hetzij een leerachterstand, hetzij laag IQ, hetzij SE-

problematiek of zowel een laag IQ als SE-problematiek. Bij de leerlingen uit deze profielen zijn 

problemen geconstateerd, maar zij komen op grond van de criteria niet voor Lwoo in 

aanmerking.  

Profiel 8 betreft leerlingen waarbij wel een Lwoo-indicatieonderzoek heeft plaatsgevonden 

maar waarbij geen problemen zijn geïndiceerd. Het gaat hier waarschijnlijk om zwakker 

presterende leerlingen en/of leerlingen die in het basisonderwijs opvielen door sociaal-

emotionele problemen, beperkingen in hun cognitieve capaciteiten of beide. Profiel 8 kan 

daarmee als een referentiegroep worden opgevat. Wanneer gekeken wordt naar de verschillen 

tussen Lwoo en niet-Lwoo kan profiel 8 worden samengevoegd met profielen 4-7 tot een 

gecombineerd profiel van niet-Lwoo-leerlingen. 

Een laatste profiel kan hieraan worden toegevoegd, profiel 9. Dit profiel betreft de later 

toegevoegde leerlingen bij wie geen indicatieonderzoeksgegevens bekend zijn. Er wordt vanuit 

gegaan dat dit leerlingen betreft die geen problemen kennen en geen onderzoek hebben 

gehad. Dit profiel kan als een referentiegroep bestaande uit ‘gewone’ leerlingen worden 

opgevat.  

 

Van profielen 1 – 8 zijn Lwoo-indicatieonderzoeksgegevens bekend, van leerlingen uit profiel 9 

niet. Tabel 3 geeft een overzicht van de profielen.  
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Tabel 3: Omschrijving van negen Lwoo (basis)profielen en een samengesteld profielen voor 

696 leerlingen bij  aanvang van het voorgezet onderwijs 

 
Profiel 

Aantal Aanduiding
dle IQ SE* 
 

Indicatie-
onderzoek 

Lwoo Probleemgebieden Samengesteld profiel 

1 28 + + + Ja Ja Leerachterstand, IQ en SE-
problematiek 

 
 
 
Lwoo-leerlingen 2 119 + + - Ja Ja Leerachterstand en IQ 

3 27 + – + Ja Ja Leerachterstand en SE-problematiek 

4 71 + – –  Ja Nee Leerachterstand  
Lwoo-onderzoek 
uitgevoerd; 
probleemgebied(en)  
geconstateerd 

5 15 – + +  Ja Nee IQ en SE-problematiek 

6 27 – + - Ja Nee IQ 

7 15 –  – +  Ja Nee SE-problematiek 

8 60 – – –  Ja Nee Geen probleemgebieden 
geconstateerd 

Lwoo-onderzoek 
uitgevoerd; geen 
probleemgebieden 
geconstateerd 

9 334 – – –  Nee Nee Geen probleemgebieden bekend, 
geen Lwoo-onderzoek bekend 

Geen Lwoo-onderzoek 
bekend/uitgevoerd: 
geen probleemgebieden 
bekend 

Totaal: 696      

*de plussen en minnen staan voor het wel of niet voldoen aan het criterium: dle (leerachterstand), IQ 

(tussen 75-90) of SE (sociaal-emotionele problematiek) 

 

5.3.3  Corrigeren voor veelvoudig toetsen met Hochberg procedure 

Bij de controlevraag en vraagstelling 1-4 worden meerdere statistische toetsen op dataset 1 

uitgevoerd. Door veelvoudig te toetsen op dezelfde dataset dreigt het gevaar dat er bij toeval 

verschillen gevonden worden. Om dit te voorkomen wordt de Hochberg procedure toegepast 

(Hochberg, 1988). Hierbij worden strengere significantieniveaus berekend om te corrigeren 

voor toevalstreffers en deze te voorkomen. Bij de controlevraag tot en met vraag 4 wordt dus 

met aangepaste significantieniveaus gewerkt die strenger zijn dan de normale niveaus. 

Wanneer uit de Hochberg methode blijkt dat de gehanteerde alpha niet voldoende is, kan een 

t-test  niet worden gebruikt om groepen met elkaar te vergelijken. Hier wordt dan gebruik 

gemaakt van een non-parametrische test om verschillen te toetsen. Bij de resultaten wordt 

aangegeven wanneer dit het geval is. 
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5.4 Controlevraag  

Hebben Lwoo-leerlingen grotere leerachterstanden, een lager IQ en meer sociaal-

emotionele problematiek dan leerlingen bij wie wel Lwoo-indicatieonderzoek is 

afgenomen maar die geen Lwoo-indicatie ontvingen?  

 

Ter controle op het onderscheid tussen Lwoo- en niet–Lwoo-leerlingen na indicatieonderzoek, 

worden de gegevens omtrent de drie indicatoren (IQ, leerachterstand en sociaal-emotionele 

problematiek) van profielen 1–3 (N=174) vergeleken met profielen 4–8 (N=188). De 

vergelijking wordt gemaakt met behulp van ANOVA t-tests waarbij de alpha’s worden 

aangepast door toepassing van de Hochberg methode.  

 

De resultaten geven aan dat leerlingen in profiel 1-3 meer achterstand hebben op het gebied 

van rekenen (U=6481,5, p<0,001), begrijpend lezen (t(360)=-8,53, p<0,001), technisch lezen 

(t(360)=-2,83, p=0,005) en spelling (t(360)=-6,75, p<0,001) en tevens een lager IQ 

(t(360)=12,92, p<0,001), welbevinden (t(360)=3,07, p=0,002) en zelfconcept (t(360)=3,45, 

p=0,001) hebben dan leerlingen in profiel 4-8. Er is geen verschil in motivatie tussen profiel 1-

3 en profiel 4-8 (t(360)=0,79, p=0,430). De gegevens over de samengestelde profielen zijn te 

vinden in tabel 4. 

 

Tabel 4: Gemiddelden en standaardafwijkingen per variabele voor samengestelde profielen 1-3 

en 4-8 

 Samengestelde  profielen 

 Profiel 1-3 (Lwoo na 

onderzoek) 

Profiel 4-8 (geen Lwoo na 

onderzoek) 

 N=174 N=188 

Variabele M (SD) M (SD) 

Totaal IQ 
83,42 (8,70) 94,14 (7,07) 

Achterstand inzichtelijk 

rekenen 
0,36 (0,12) 0,22 (0,14) 

Achterstand begrijpend lezen 
0,43 (0,22) 0,23 (0,21) 

Achterstand technisch lezen 
0,29 (0,24) 0,23 (0,24) 

Achterstand spelling 
0,33 (0,18) 0,20 (0,20) 

Motivatie 
4,72 (1,85) 4,87 (1,73) 

Welbevinden 
4,78 (2,12) 5,44 (2,01) 

Zelfconcept 
4,41 (1,70) 5,02 (1,68) 
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Wanneer de profielen 1, 2 en 3 (met Lwoo) afzonderlijk vergeleken worden met het 

gecombineerde profiel 4-8 (zonder Lwoo, maar met onderzoek), komen grotendeels dezelfde 

resultaten naar voren met wat kleine verschillen per profiel.  

Gekeken naar profiel 1 (N=28) blijkt dat leerlingen in deze groep het op alle variabelen, 

behalve technisch lezen en rekenen, slechter doen dan leerlingen in profiel 4-8 (N=188). 

Leerlingen in profiel 1 hebben grotere achterstanden op het gebied van rekenen (t(214)=-

9,37, p<0,001) en begrijpend lezen (t(214)=5,96, p<0,001) en hebben daarnaast een lager 

IQ (t(214)=-9,37, p<0,001), motivatie (t(214)=-5,11, p<0,001), welbevinden (t(214)=-5,11, 

p<0,001) en zelfconcept (t(214)=-6,56, p<0,001) dan leerlingen uit profiel 4-8. Er is geen 

verschil tussen profiel 1 en profiel 4-8 wat betreft technisch lezen (t(214)=0,08, p=0,94) en 

spelling (t(214)=2,20, p=0,029). 

Uit de vergelijking tussen profiel 2 (N=119) en profiel 4-8 komt naar voren dat leerlingen in 

profiel 2 grotere achterstanden hebben op het gebied van rekenen (t(305)=11,72, p<0,001), 

begrijpend lezen (t(305)=7,939, p<0,001) en spelling (t(305)=6,22, p<0,001) dan leerlingen 

uit profiel 4-8. Er wordt tevens een lager IQ (t(305)=-15,64, p<0,001) gevonden voor 

leerlingen in profiel 2. Echter, er blijkt geen verschil te zijn tussen profiel 2 en profiel 4-8 op de 

variabelen technisch lezen (t(305)=2,23, p=0,026), motivatie (t(305)=2,60, p=0,01), 

welbevinden (U=10955,5, p=0,755) en zelfconcept  (t(305)=0,25, p=0,80).  

De resultaten uit de vergelijking tussen profiel 3 en profiel 4-8 geven aan dat er geen 

verschillen zijn wat betreft het IQ (t(213)=1,57, p=0,118) en de achterstand op rekenen 

(t(213)=1,70, p=0,090). Wel hebben leerlingen uit profiel 3 meer achterstand wat betreft 

begrijpend lezen (t(213)=3,35, p=0,001), technisch lezen (t(213)=3,64, p<0,001) en spelling 

(t(213)=3,82, p<0,001). Daarnaast hebben zij een lagere motivatie (t(213)=-3,69, p<0,001), 

welbevinden (t(213)=-6,44, p<0,001) en zelfconcept (t(213)=-5,46, p<0,001).  

Ter verduidelijking van de gevonden verschillen staan de gemiddelden en standaardafwijkingen 

van alle variabelen voor de samengestelde profielen weergegeven in tabel 4. 

Uit de resultaten blijkt dus dat leerlingen die Lwoo toegekend hebben gekregen meer 

problemen hebben dan leerlingen die geen Lwoo toegekend hebben gekregen. De leerlingen 

met Lwoo hebben meer leerachterstanden, een lager IQ en meer sociaal-emotionele 

problematiek dan leerlingen zonder Lwoo. Gekeken naar de motivatie van zowel Lwoo-

leerlingen als niet-Lwoo-leerlingen blijkt deze even groot.  

Wanneer de Lwoo profielen apart worden vergeleken met de niet Lwoo profielen blijkt dat de 

gevonden problemen bij profielen 1, 2 en 3 overeenkomen met de indeling van de profielen.  

Deze bevindingen sluiten aan bij de indeling die bij het Lwoo-indicatieonderzoek gehanteerd 

wordt en komen dus overeen met de verwachtingen.  
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5.5 Vraag 1 

Presteren Lwoo-leerlingen minder dan leerlingen die geen Lwoo kregen na het Lwoo-

indicatieonderzoek? 

 

Het presteren van Lwoo en niet-Lwoo-leerlingen wordt in kaart gebracht met behulp van de 

risicoscore die wordt berekend aan het einde van klas 2. Door profielen met elkaar te 

vergelijken kan gekeken worden of er verschillen in presteren zijn binnen en tussen de Lwoo- 

en niet-Lwoo-profielen.  

De gemiddelden en standaardafwijkingen van de risicoscore van profielen 1 tot en met 9 zijn 

weergegeven in tabel 5. Omdat de risicoscore zeer scheef verdeeld is, worden bij het maken 

van onderstaande vergelijkingen uitsluitend non-parametrische tests gebruikt. Hierbij wordt de 

alpha gecorrigeerd met behulp van de Hochberg methode. 

 

Tabel 5: Gemiddelde en standaardafwijking voor de risicoscore voor profielen 1-9 

Profiel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

N 
28 119 27 71 15 27 15 60 295 

 +++ ++- +-+ +-- -++ -+- --+ ---  

 

Variabele 

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

Risicoscore 
0,88 

(1,00) 

1,12 

(1,54) 

1,09 

(1,70) 

0,88 

(1,32) 

1,19 

(1,32) 

1,54 

(1,83) 

1,69 

(2,15) 

0,81 

(1,52) 

0,97 

(1,57) 

 
 

 

Tabel 6: Beschrijvende statistieken van de risicoscores voor de samengestelde profielen 1-3, 

4-8 en profiel 9 

 Groep 

 
 
Variabele 

Lwoo 
(Profielen 1-3, N=194) 

geen Lwoo, gescreend 
(Profielen 4-8, N=168) 

geen Lwoo, niet 
gescreend (Profiel 9, 

N=295) 

 M (SD) M (SD) M (SD) 

Risicoscore in klas 2 
0,96 (1,45) 1,17 (1,60) 0,97 (1,57) 

 
 

Om in kaart te kunnen brengen of er verschillen zijn in het presteren op school tussen Lwoo-

leerlingen (profiel 1-3) en niet-Lwoo-leerlingen die wel onderzoek hebben gehad (profiel 4-8), 

wordt er een vergelijking tussen deze profielen gemaakt op basis van de risicoscore aan het 

einde van klas 2.  

Er zijn geen significante verschillen in de risicoscore gevonden tussen profiel 1-3 en profiel 4-8 

aan het einde van klas 2 (U=15689,5, Z=-0,609, p=0,54). Tabel 6 geeft de gemiddelde 

risicoscore per samengesteld profiel weer. 
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Er zijn geen verschillen gevonden tussen Lwoo- en niet-Lwoo-leerlingen op de risicoscore. Dit 

betekent echter niet dat het aantal leerlingen met een hoge risicoscore (risicoscore groter of 

gelijk aan 2) gelijk verdeeld is over de Lwoo- en niet-Lwoo-profielen. Uit de analyse komt 

desondanks toch naar voren dat er geen verschillen zijn in het aantal leerlingen met een hoge 

risicoscore tussen de groep Lwoo-leerlingen (profiel 1-3) en de  groep niet-Lwoo-leerlingen 

(profiel 4-7 en profiel 8-9) (Likelihood Ratio(2)= 0,846, p= 0,37). De gegevens per profiel 

staan weergegeven in tabel 7. 

 

Tabel 7: Aantal leerlingen met hoge en lage risicoscore binnen Lwoo- en niet-Lwoo-profielen 

(kolompercentages) 

  Samengestelde  profielen  

Hoogte risicoscore Wel Lwoo, wel 
problemen 

(profiel 1-3) 

Geen Lwoo, 
Wel problemen 

(profiel 4-7) 

Geen Lwoo, 
Geen problemen 

(profiel 8-9) 

Totaal 

Lage risicoscore 
137 (78,7%) 96 (75,6%) 299 (84,2%) 532 

(81,1%) 

Hoge risicoscore 
37 (21,3%) 31 (24,4%) 56 (15,8%) 124 

(18,9%) 

Totaal 
174 127 355 656 

 

Al met al komt naar voren dat ondanks dat Lwoo-leerlingen meer problemen ervaren op het 

gebied van IQ, leerachterstand en sociaal-emotioneel functioneren, zij aan het einde van klas 2 

net zo goed presteren als leerlingen zonder Lwoo. 

 

5.6 Vraag 2 

Zijn er binnen de Lwoo-groepen bepaalde subgroepen (profielen) te onderscheiden, 

die 2 jaar later minder goed presteren in klas 2 van het Voortgezet Onderwijs? 

 

Om in kaart te brengen of er verschillen zijn in prestatie binnen de groep Lwoo-leerlingen, 

worden de risicoscores aan het einde van klas 2 vergeleken tussen de profielen 1, 2 en 3. Bij 

het maken van de vergelijkingen binnen de Lwoo-groep worden uitsluitend non-parametrische 

tests gebruikt. Dit gezien de zeer scheve verdeling van de risicoscore. De alpha wordt 

gecorrigeerd met behulp van de Hochberg methode. 

 

Uit de vergelijking komen geen significante verschillen in risicoscore naar voren tussen profiel 

1, profiel 2 en profiel 3 (Kruskal-Wallis H(2)=0,007, p=0,996). In tabel 5 is tevens het 

gemiddelde en de standaardafwijking per profiel te vinden.  

 

Alle Lwoo-leerlingen kunnen, ondanks hun verschillende problematiek, even goed mee komen 

op school. Ook de leerlingen waarbij op alle gebieden problemen worden ervaren (profiel 1) 
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presteren net zo goed als leerlingen die op twee van de drie gebieden problemen ervaren 

(profiel 2 en profiel 3). Er zijn dus geen subgroepen te onderscheiden die het minder goed 

doen na twee jaar voortgezet onderwijs. 

 

5.7 Vraag 3 

Zijn er binnen de niet-Lwoo-groepen bepaalde subgroepen (profielen) te 

onderscheiden, die 2 jaar later minder goed presteren in klas 2 van het Voortgezet 

Onderwijs? 

 

De risicoscore aan het einde van klas 2 wordt vergeleken tussen de niet-Lwoo-groepen om te 

achterhalen of bepaalde subgroepen het minder goed doen. Tot de niet-Lwoo-profielen behoren 

profielen 4, 5, 6, 7, en 8 waarbij wel onderzoek is gedaan maar geen Lwoo werd toegekend, 

en profiel 9 waarbij geen Lwoo-indicatieonderzoek is gedaan en geen Lwoo is toegekend.  

Bij het maken van de vergelijkingen wordt gebruikt gemaakt van non-parametrische tests, 

aangezien de risicoscore zeer scheef verdeeld is. Hierbij wordt de alpha gecorrigeerd met 

behulp van de Hochberg methode. 

 

Als alleen gekeken wordt naar profielen waar Lwoo-indicatieonderzoek heeft plaatsgevonden 

(profiel 4-8), komen er geen verschillen in risicoscore naar voren (Kruskal-Wallis H(4)=8,26, 

p=0,081).  

Wordt er gekeken naar alle niet-Lwoo-profielen, dus inclusief profiel 9, blijken ook hier geen 

significante verschillen in het presteren aan het einde van klas 2 (Kruskal-Wallis H(5)=8,34, 

p=0,130).  

Aangezien er bij leerlingen in profiel 9 geen onderzoek heeft plaatsgevonden, wordt dit profiel 

ook nog apart vergeleken met de profielen waarbij leerlingen wel onderzoek hebben gehad 

maar geen Lwoo toegekend hebben gekregen. Uit de vergelijking van het gecombineerde 

profiel 4-8 met profiel 9 komen tevens geen verschillen naar voren in de risicoscore (U = 

27278, Z=-0,212, p= 0,83). 

In figuur 3 worden de risicoscores van profielen 4 tot en met 9 weergegeven. 
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Figuur 3: Risicoscore einde klas 2 voor profiel 4 tot en met 9. 

 

Op basis van de huidige resultaten bij vraag 3 zijn er geen subgroepen in de niet-Lwoo-groep 

aan te wijzen die minder goed presteren. 

 

5.8 Vraag 4 

Is er op grond van waarnemingen tijdens het Lwoo-indicatieonderzoek te 

voorspellen wat de prestaties van leerlingen 2 jaar later, aan het einde van klas 2 

van het vmbo, zullen zijn? 

Daaruit voortvloeiend; zijn er bepaalde combinaties van deze waarnemingen voor 

leerlingen voorspellend voor prestaties aan het einde van klas 2? 

 

Tijdens het Lwoo-indicatieonderzoek worden verschillende factoren gemeten om de 

problematiek in kaart te brengen en eventueel Lwoo te kunnen toekennen aan een leerling. 

Het is interessant om te kijken of deze factoren (leerachterstand, IQ, motivatie, welbevinden 

en zelfconcept) de prestaties in klas 2 kunnen voorspellen. Om dit te kunnen bekijken, wordt 

de relatie tussen de risicoscore en deze factoren onderzocht. Dit wordt gedaan aan de hand 

van een ordinale regressieanalyse. 
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Naast met Lwoo, wordt tevens met de andere factoren gepoogd de risicoscore te voorspellen. 

Met de factoren worden de variabelen die een achterstand betreffen (4 variabelen: achterstand 

op inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling), IQ, motivatie, 

welbevinden en zelfconcept bedoeld. De variabelen die niets toevoegen aan de voorspelling 

worden verwijderd.  

In tabel 8 worden de gemiddelden en standaardafwijkingen van deze variabelen weergegeven. 

 

Tabel 8: Gemiddelden en standaardafwijking van alle variabelen 

  Scores   

 

Variabele 

Minimum Maximum Gemiddelde Standaard 

afwijking 

IQ 
54 117 89 9,55 

Achterstand inzichtelijk rekenen 
-0,07 0,73 0,29 0,15 

Achterstand begrijpend lezen 
-0,09 0,75 0,33 0,24 

Achterstand technisch lezen 
-0,13 0,83 0,26 0,25 

Achterstand spelling 
-0,09 0,80 0,26 0,21 

Motivatie 
1 9 4,8 1,78 

Welbevinden 
1 9 5,1 2,09 

Zelfconcept 
1 9 4,7 1,72 

Risicoscore 
0,00 9,50 1,1 1,52 

 

Gezien de scheve verdeling van de risicoscore, is het beter om deze in te delen in 

opklimmende categorieën (ordinale schaal). Gekozen is voor de volgende indeling: 

- Bij een risicoscore nul: geen/weinig risico. De leerling gaat over, 74 leerlingen (20,5%). 

- Bij een risicoscore groter dan nul, kleiner dan twee: enig risico. De leerling gaat 

misschien over, 133 leerlingen (36,8%). 

- Bij een risicoscore gelijk of groter dan twee: hoog risico. De leerling gaat niet over, 154 

leerlingen (42,7%). 

Met deze indeling kan met behulp van een ordinale regressieanalyse de categorie waarin een 

leerling volgens het model valt, worden voorspeld op grond van de gemeten waarden van de 

leerachterstanden, het IQ en de drie SVL-schalen. Gezien de scheve verdeling wordt er gebruik 

gemaakt van een polytomous universal model bij de regressieanalyse (DeCarlo, 2003). 

 

Tabel 9 geeft de resultaten van het ordinale regressiemodel voor het voorspellen van de 

risicoscore aan het einde van klas 2 van het vo weer. De effecten in het model zijn 

onafhankelijk van elkaar (additief). Dat wil zeggen dat de invloed van een variabele (de B’s of 

odds ratio’s) op de ordinale risicoscore onafhankelijk is van de waarden die de andere 

variabelen in het model aannemen. 
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Tabel 9: Ordinaal regressiemodel voor het voorspellen van de ordinale risicoscore aan het 

einde van klas 2  

 

Variabele 

B SE Wald Df p Odds ratio 

Threshold 0*** 
-1,02 0,19 30,52 1 0,000 0,36 

Threshold 1 
0,77 0,18 18,23 1 0,000 2,16 

Motivatie 
0,16 0,07 5,90 1 0,015 1,17 

IQ 
0,06 0,01 17,93 1 0,000 1,06 

Lwoo: Nee 
0* / / / / 1* 

Lwoo: Ja 
0,94 0,25 14,08 1 0,000 2,56 

Achterstand spelling bij niet-Lwoo-
leerlingen 

0,68 0,72 0,88 1 0,349 1,96 

Achterstand spelling bij Lwoo-
leerlingen 

-2,51 1,04 5,85 1 0,016 0,08 

Zelfconcept 
0,01 0,07 0,01 1 0,931 1,01 

IQ x zelfconcept 
0,02 0,01 4,88 1 0,027 1,02 

*Geen Lwoo is de referentiegroep waarmee het ‘effect’ van Lwoo wordt vergeleken.  

**Om regressie-technische redenen zijn de gebruikte achterstands-, IQ- en SVL-scores gecentreerd rond 

het gemiddelde van de originele scores.  

***De beide threshold-waarden (intercepten) betreffen modelparameters ten behoeve van 

kansschattingen voor individuele leerlingen en zijn verder voor de interpretatie van de resultaten niet van 

belang; zij moeten wel significant zijn.  

**** Logit wordt als link-functie gebruikt. Model-fit indicatoren: Intercept only: 761,168, Final model: 

721,282, Chi-square(7)=39,885, p<0,001. Pearson(711)=731,281, p=0,291; Deviance(711)=719,896, 

p=0,400. Pseudo R-square: Cox and Snell=0,105; Nagelkerke=0,119, McFadden=0,052. Test of parallel 

lines: Null hypothesis: -2log Likelihood= 721,282, General: -2log Likelihood=714,151; Chi-

square(7)=7,132, p=0,415. 

 

 

Positieve B-waarden en odds ratio’s groter dan 1 voor een variabele geven aan dat (volgens 

het model) de kans dat een leerling in een hogere categorie (slechtere prestaties) wordt 

ingedeeld stijgt als de waarde van de variabele ook stijgt, of als een categorie van een 

voorspeller (bijvoorbeeld Lwoo) het beter doet dan een andere. Negatieve B-waarden en odds 

ratio’s kleiner dan 1 geven aan dat het waarschijnlijker wordt dat de leerling in een lagere 

categorie (betere prestaties) wordt ingedeeld2. 

 

Het model met de weergegeven voorspellers voorspelt beter dan als men geen informatie zou 

hebben over deze voorspellers (Chi-square(7)=39,885, p<0,001). De ‘verklaarde’ variantie 

(Nagelkerke ’s R2) bedraagt 11,9%. Tenslotte wordt aan de ordinale regressieaanname voldaan 

dat het model zowel goed is voor het voorspellen van de overgang van laag naar enig risico als 

het voorspellen van de overgang van enig risico naar hoog risico (test of parallel lines: Chi-

                                    
2 Odds ratio’s hebben een directe relatie met kans. Zij geven aan wat de kans is op een gebeurtenis in vergelijking 

met de kans dat die gebeurtenis zich niet voordoet. Bijvoorbeeld de (kleine) kans op het gooien van een zes met 
een dobbelsteen is 1/6, de kans op geen zes is 5/6 en de kans op een drie of hoger is dan 4/6. De odds voor drie 
of hoger is dan 2 (namelijk (4/6)/(2/6)). De samenhang van de voorspellende variabelen met de ordinale regressie 
dient op dezelfde wijze opgevat te worden.   
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square(7)=7,132, p=0,415), het model past afdoende.  

Uit de resultaten komen een aantal voorspellende factoren naar voren. Zo blijkt dat zowel een 

hogere motivatie als een hoger IQ betere resultaten voorspellen bij zowel de Lwoo-leerlingen 

als niet-Lwoo-leerlingen. Daarnaast komt naar voren dat een grotere achterstand op spelling 

mindere prestaties voorspelt bij Lwoo-leerlingen. Dit is niet het geval bij niet-Lwoo-leerlingen, 

de achterstand op spelling heeft hier geen voorspellende waarde.  

Het zelfconcept van de leerling heeft geen directe eenduidige invloed op de prestaties van 

leerlingen. De invloed van het zelfconcept is afhankelijk van de hoogte van het IQ. Nadere 

inspectie van de relatie tussen de hoogte van het IQ en de hoogte van de schaal zelfconcept 

laat zien dat een hoger zelfconcept bij lagere IQ-schattingen tot slechtere schoolprestaties 

leidt. Naarmate het IQ stijgt wordt dit negatieve effect verzacht: voor leerlingen met een hoger 

IQ met een hoog zelfconcept worden relatief betere schoolprestaties voorspelt dan voor 

leerlingen met een laag IQ en een hoog zelfconcept. Figuur 6a en b weerspiegelen de situatie 

voor de categorie 'geen risico'. Tenslotte voorspelt het model dat Lwoo de kans op goede 

schoolprestaties verhoogt.  

 

Al met al blijkt dat spellingsachterstand, Lwoo en gegevens uit het Lwoo-indicatieonderzoek 

(IQ, motivatie en zelfconcept, in samenhang  met IQ) het presteren van leerlingen aan het 

einde van klas 2 enigszins voorspellen.  

 
Met behulp van het model kan worden berekend in welke risicocategorie een leerling wordt 

voorspeld. Het aantal correct geclassificeerde leerlingen kan dan worden vergeleken met het 

daadwerkelijke aantal leerlingen per  risicocategorie. Tabel 10 geeft het resultaat hiervan weer.  

 

Tabel 10: Voorspelde en geobserveerde risicocategorie (rij-percentages) op grond van het 

ordinaal regressiemodel bij de overgang naar klas 3 vo 

 Voorspelde risicocategorie  

 

Waargenomen risicocategorie 

Hoog risico 

(niet over) 

Enig risico 

(misschien over) 

Geen risico 

(over) 

Totaal 

Hoog risico (niet over) 4 (5,4%) 46 (62,2%) 24 (32,4%) 74 (100,0%) 

Enig risico (misschien over) 8 (6,0%) 64 (48,1%) 61 (45,9%) 133 (100,0%) 

Geen risico (over) 1 (0,6%) 47 (30,5%) 106 (68,8%) 154 (100,0%) 

Totaal 13 (3,6%) 157 (43,5%) 191 (52,9%) 361 (100,0%) 

 
Leerlingen worden door het voorspelmodel correct ingedeeld als zij op de hoofdiagonaal in 

tabel 9 worden ingedeeld. Van de 361 leerlingen worden in totaal 174 (48,2%) correct 

ingedeeld. De mate van misclassificatie varieert echter aanmerkelijk per risicocategorie. Van 

de 74 leerlingen met een waargenomen ‘hoog risico’ wordt slechts 5,4% correct voorspeld,  

voor leerlingen met ‘enig risico’ en ‘geen risico’ is dat 48,1% respectievelijk 68,8%.  

Het correct voorspellen van de relatief schaarse leerlingen met een hoog risico blijkt daarmee 

lastiger dan voor leerlingen die niet of minder in de gevarenzone belanden twee jaar na meting 
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bij het Lwoo-indicatieonderzoek, getuige het kleine aantal voorspelde leerlingen in de ‘hoog 

risico’ categorie in verhouding tot de waargenomen hoeveelheden (voorspeld: 3,6%; 

waargenomen, 74 van 361 leerlingen, 20,5%).  

Het aantal leerlingen met een waargenomen hoog risico dat in de voorspelde hoog- óf enig 

risico categorieën valt is echter relatief groot (5,4 + 62,2 = 67,6%). Het model wijst daarmee 

wel een flink percentage leerlingen aan die in de gaten gehouden zouden kunnen worden vanaf 

intrede in het vo. Cohen‘s Kappa en Somers’ D, twee maten die de mate van overeenstemming 

weergeven, weerspiegelen de matige voorspelprestaties van het model (Kappa=0,15 en 

Somers’ D=0,276) bij vergelijking met de geobserveerde werkelijke uitkomsten voor deze 

leerlingen.  

Het model voorspelt vooral leerlingen die geen of enig risico lopen, maar de relatief schaarse 

leerlingen met een hoog risico op zittenblijven aan het einde van klas 2 onvoldoende.  
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6. METHODE, DATASET, ANALYSES EN RESULTATEN VRAAG 5-6 

 

De relatie tussen Lwoo en het behalen van een diploma of startkwalificatie en de instroom in 

de Wajong wordt onderzocht in vraagstellingen 5 en 6. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 

gegevens van alle leerlingen in Almere in dataset 2. Eerst volgt een beschrijving van deze 

dataset en de gebruikte methode ter kruisvalidatie van resultaten. Vervolgens wordt per 

vraagstelling aangegeven welke analyses zijn uitgevoerd en wat de resultaten zijn. Aan de 

resultaten wordt ook een korte interpretatie gegeven.  

 

6.1  Database 2 bij vraagstellingen 5 en 6 

Voor de beantwoording van vraagstellingen 5 en 6 is gebruik gemaakt van dataset 2.  

6.1.1 Dataset 2 

Dataset 2 bestaat uit leerlingen die in de jaren 2002 tot 2004 zijn ingestroomd op het 

voortgezet onderwijs (vo) in Almere. Het gaat om instroom op vmbo-niveau in klas 1 of 

instroom in een brugklas waarbij het definitieve niveau nog moet blijken (Algemeen voorgezet 

onderwijs (avo): vmbo, havo en vwo (Atheneum en Gymnasium)). De gegevens zijn afkomstig 

van de gemeente Almere zoals bekend begin 2011. De brongegevens zijn afkomstig uit 

Leerplicht administratie (LLA) van december 2011 aangevuld met mutaties van de DUO (Dienst 

Uitvoering Onderwijs) van december tot eind januari 2011. Het bestand bevat informatie over 

de loopbaangegevens van leerlingen in Almere in de leeftijd van 12 tot 23 jaar die leerplichtig 

en startkwalificatie-plichtig zijn (Rijksoverheid, 2012). Door missende data zijn niet alle 

gegevens voor alle leerlingen bekend. De dataset is aangevuld met data van UWV over Wajong 

status van de leerlingen zoals deze bekend is tot begin 2012, waarmee de laatste variabele in 

kaart is gebracht.  

In totaal bevat de dataset  6613 leerlingen, inclusief die leerlingen uit dataset 1 waar 

schoolgegevens van teruggevonden konden worden.  Driehonderdvijfenvijftig van hen blijken 

leerlingen met een achtergrond in het speciaal basisonderwijs (sbo) of het (voortgezet) 

speciaal onderwijs ((v)so) te zijn. Ondanks dat bij hen een hoog percentage Lwoo-leerlingen 

voorkomt (252, 71%) is dit een categorie leerlingen bij wie de problematiek dusdanig is dat zij 

niet tot de groep ‘gewone’ leerlingen behoren voor wie Lwoo bedoeld is. Dit onderzoek richt 

zich op de werking van Lwoo bij de bedoelde doelgroep, namelijk: een leerling die voldoende 

capaciteiten heeft om een vmbo-diploma te halen, maar door een leerachterstand of andere 

omstandigheden extra hulp nodig heeft. Bij leerlingen afkomstig van het speciaal onderwijs is 

vastgesteld dat zij meer en heftigere problemen ervaren dan leerlingen die normaal 

basisonderwijs hebben gevolg. Hierdoor vallen zij buiten de groep voor wie het Lwoo 

ontwikkeld is (Rijksoverheid, 2012). Daarom is ervoor gekozen om binnen dit onderzoek 
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leerlingen afkomstig van het speciaal onderwijs niet mee te nemen in de analyses. Hun 

gegevens worden uit de dataset verwijderd. Bij 10 van de leerlingen die ook in dataset 1 

voorkomen is de precieze instroom datum onbekend maar deze zijn wel meegenomen in de 

dataset voor de volledigheid. Hiermee is het totaal aantal leerlingen voor analyse 6258.  

 

6.2 Voorspellende Variabelen 

 

Lwoo 

Lwoo is de voorspellende variabele waar de belangstelling primair naar uitgaat. Van de in 

totaal 6258 leerlingen ontvangen 1393 (22,3%) leerlingen Lwoo en 4865 (77,7%) niet. Om 

administratieve inschrijvingsfouten te voorkomen moet de duur van Lwoo minimaal 6 maanden 

zijn om als Lwoo-leerling te kwalificeren, dit om te voorkomen dat er alleen sprake is van een 

administratieve inschrijving. Vergeleken met het percentage Lwoo-leerlingen in de gehele 

Almeerse schoolpopulatie (16,8% in 2010) is het percentage Lwoo hoger binnen de gebruikte 

dataset van alleen vmbo-leerlingen. Bij de niet geselecteerde leerlingen, die havo-, vwo- of 

een ander onderwijsniveau dan vmbo volgen, komt Lwoo minder vaak voor.    

 

Lwoo-duur 

Als alternatief voor de voorgaande tweedeling (wel Lwoo/niet-Lwoo) kan de Lwoo-duur worden 

gebruikt. Dit eventueel uitgedrukt in het aantal halve jaren Lwoo-ondersteuning in het vo, 

omdat dit duidelijker aansluit bij de gehanteerde ondergrens van 6 maanden voor wel/niet 

hebben ontvangen van Lwoo. Beide verdelingen van Lwoo-duur zijn echter zeer scheef naar 

rechts verdeeld. Dit is niet verwonderlijk omdat ruim 77% van de leerlingen immers nooit 

Lwoo krijgt en daarmee een Lwoo-duur van nul heeft. Hierdoor kan Lwoo moeilijk dienen als 

een ‘continue’ voorspeller voor schoolprestaties en het aanvragen van een Wajong- of andere 

uitkeringen (figuur 4).  
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A       B 

Figuur 4: Lwoo-duur gedurende vo-periode, (A) alle leerlingen, (B) Lwoo leerlingen alleen; bij 

14 leerlingen is de Lwoo-duur korter dan 6 maanden 

 

Bij Lwoo-leerlingen alléén is de verdeling netter (Figuur 4B). Hierdoor kan de Lwoo-duur 

bínnen de groep leerlingen die Lwoo ontvangen wel worden gebruikt om verschillen in duur 

tussen bijvoorbeeld jongens en meisjes of leeftijd van instroom in het vo te bepalen.  

Voor de analyses zal de dichotome Lwoo indicator (Ja/Nee) worden gebruikt.  

 

6.2.1 Andere voorspellende variabelen (potentiële confounders) 

De voorspellende waarde van Lwoo kan vertroebeld worden doordat Lwoo aan bepaalde 

groepen leerlingen vaker wordt verstrekt dan aan andere leerlingen. Ook wanneer groepen een 

andere relatie hebben met de uitkomstmaat kan dit de voorspellende waarde van Lwoo 

beïnvloeden. Daarom moet hiervoor statistisch gecorrigeerd worden. In analyses zal rekening 

worden gehouden met de volgende variabelen:  “Onderwijsniveau”,  “Leeftijd bij Instroom in 

het Voorgezet Onderwijs”, “Geslacht” en “Etnische achtergrond”. Deze variabelen en hun relatie 

met Lwoo worden hieronder kort besproken. Deze resultaten hebben betrekking op alle 

leerlingen.  

 

Onderwijsniveau 

Het is mogelijk dat als Lwoo gerelateerd kan worden aan betere onderwijs prestaties, dit ook 

kan worden verklaard door de lagere opleidingen die Lwoo-leerlingen volgen in vergelijking 

met niet-Lwoo-leerlingen. Vergelijkingen tussen Lwoo- en niet-Lwoo-leerlingen moeten in dat 

geval dus rekening houden met het onderwijsniveau.  

De onderscheiden niveaus voor het voorgezet onderwijs zijn voor de huidige steekproef in 
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principe: vmbo beroepsgerichte leerweg (vmbo-bbl), vmbo kaderberoepsgerichte leerweg 

(vmbo-kbl), vmbo gemengde leerweg (vmbo-gl), vmbo theoretische leerweg (vmbo-tl). Hierbij 

kunnen jongeren tevens deelnemen aan het volwassenen onderwijs (vavo). Voor het 

Middelbaar Beroepsonderwijs (mbo) worden alle vier de niveaus meegenomen: mbo-1, mbo-2, 

mbo-3 en mbo-4.  

De selectie van de leerlingen naar onderwijsniveau vindt plaats op grond van het niveau bij 

instroom. Omdat bij instroom in het voorgezet onderwijs echter vaak nog geen differentiatie 

plaatsvindt, is de categorie “Niveau Ongedifferentieerd” toegevoegd. Deze categorie leerlingen 

bestaat uit leerlingen waarvan alleen bekend is dat het om een vmbo, Algemeen voorgezet 

onderwijs / voorgezet onderwijs (avo/vo) of Voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) gaat, 

zonder verdere niveau-indicatie. Een gevolg van deze selectie is dat een flink aantal leerlingen 

die in eerste instantie worden geïncludeerd later in hun onderwijsloopbaan havisten of vwo-

ers/Gymnasiasten blijken. Aangezien op onderwijsniveaus hoger dan vmbo-tl in principe geen 

Lwoo optreedt3 vallen deze leerlingen voor de vergelijking van Lwoo binnen deze niveaus uit. 

Hetzelfde geldt voor leerlingen die na instroom in het voorgezet onderwijs een PrO of 

(Voorgezet) Speciaal Onderwijs gaan volgen.  

Bij bepaling van de relatie van Lwoo met de verschillende uitkomstmaten, gecontroleerd voor 

onderwijsniveau, wordt daarom per analyse weergegeven welke verdere selectie is gemaakt 

ten behoeve van zinvolle vergelijkingen.  

Eén leerling stroomt op havo-niveau in (zie tabel 12). Dit is het gevolg van het opnemen van 

leerlingen die in dataset 1 voorkwamen en teruggevonden konden worden in de systemen van 

de Gemeente Almere. Bij een verdere 11 leerlingen kan het instroomniveau helemaal niet 

worden bepaald. Tabel 11 geeft het instroomniveau gestratificeerd naar Lwoo weer. 

 

Tabel 11: Onderwijsniveau bij instroom in het voortgezet onderwijs in het sample 2002 – 2004 

gestratificeerd naar Lwoo 

 

Onderwijsniveau 

Geen of < 6 mnd  

LWOO 

>= 6 mnd LWOO) Totaal 

Ongedifferentieerd 
3546 (74,9%) 1187 (25,1%) 4733 

Vmbo-bbl 
7 (20,0%) 28 (80,0%) 35 

Vmbo-bbl/kbl 
1 (100%) 0 (0%) 1 

Vmbo-kbl 
8 (72,7%) 3 (27,3%) 11 

Vmbo-gl 
3 (100,0%) 0 (0%) 3 

                                    
3   Het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) geldt voor een leerling die voldoende capaciteiten heeft om een vmbo-

diploma te halen, maar door een leerachterstand of andere omstandigheden extra hulp nodig heeft. De leerling zit 
op het vmbo en volgt het onderwijs in 1 van de 4 leerwegen. Na 4 jaar legt hij het vmbo-examen af. Scholen 
kunnen zelf bepalen of en hoe zij lwoo aanbieden. Dat kan variëren van bijlessen en huiswerkbegeleiding tot 
trainingen om een leerling beter te laten studeren. (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-
onderwijs/extra-ondersteuning-in-het-voortgezet-onderwijs?ns_campaign=Thema-
onderwijs_en_wetenschap&ro_adgrp=Passend_onderwijs-
Extra_ondersteuning_in_het_voortgezet_onderwijs&ns_mchannel=sea&ns_source=google&ns_linkname=%2Bleer
wegondersteunend%20%2Bonderwijs&ns_fee=0.00&gclid=CJbIo6CNsLICFccLfAodXTAA6A) 
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Vmbo-tl 
55 (98,2%) 1 (1,8%) 56 

Vmbo-tl/havo 
1235 (87,8%) 171 (12,2%) 1406 

Havo 
1 (100,0%) 0 (0%) 1 

Totaal 
4856 (77,7%) 1390 (22,3%) 6246 

 

Gezien het belang van het onderwijsniveau voor een evaluatie van de relatie van Lwoo met 

schoolprestaties zal het onderwijsniveau, indien mogelijk, altijd als medevoorspeller 

gehandhaafd worden in de verschillenden voorspelmodellen, onafhankelijk van de mogelijke 

sterkte van de relatie tussen het onderwijsniveau en de schoolprestatie.  

Omdat echter bij instroom het niveau van onderwijs bij 4733 van de 6246 leerlingen (75,8%) 

nog onduidelijk is kan bij het voorspelmodel voor overgang naar klas 3 van het vo geen 

correctie voor niveau plaatsvinden.  

 

Leeftijd bij Instroom in het Voorgezet Onderwijs  

De leeftijd bij instroom in het voortgezet onderwijs4 is bij Lwoo-leerlingen gemiddeld iets hoger 

(12,37  jaar) dan bij niet-Lwoo-leerlingen (12,04  jaar; U=2488281,5, Z=-17,949, p<0,001). 

Dit reflecteert mogelijk eerder opgelopen achterstanden bij leerlingen gedurende het 

basisonderwijs. De verdeling van leeftijd bij instroom in het vo is weergegeven in tabel 12.  

 

Tabel 12: Leeftijd bij instroom in het vo 

 

Leeftijd bij Instroom in het VO 

Aantal % 

9 jaar 
2 ,0 

10 jaar 
6 ,1 

11 jaar 
729 11,7 

12 jaar 
4155 66,5 

13 jaar 
1260 20,2 

14 jaar 
84 1,3 

15 jaar 
11 ,2 

16 jaar 
1 ,0 

Totaal 
6248* 100,0 

*Bij 10 leerlingen is de leeftijd bij instroom in het VO onduidelijk/onbekend.  

 

Mogelijk zijn zeer vroege en zeer late leerlingen wat anders dan ‘gewone’ leerlingen. Te 

denken valt aan zeer begaafde leerlingen die op zeer jonge leeftijd starten in het voorgezet 

onderwijs; goede schoolprestaties kunnen dan samengaan met geen Lwoo ondersteuning 

(Dekker & van den Hoed, 2011).  

Aangezien leerachterstanden in het basisonderwijs tot de hoofdcriteria voor Lwoo-indicatie 

                                    
4   Het komt voor dat een leerling administratief later dan 1 augustus instroomt in klas 1 of 2 van het VO in Almere. Er 

wordt vanuit gegaan dat instroom dan elders plaatsvond èn op 1 augustus, het begin van het leerjaar. Voor de 
leeftijd bij instroom in het VO is daarom gecompenseerd voor de instroomdatum en het instroomschooljaar (in klas 
1 of 2) van instroom in Almere.  
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behoren ligt een relatie met leeftijd van instroom in het vo voor de hand. Tabel 14 geeft de 

aantallen en percentages Lwoo weer per geformeerde leeftijdsgroep.  

 

Tabel 13: Leeftijd van instroom in het vo gestratificeerd naar Lwoo (de leeftijden 8 en 10 

respectievelijk 15 en 16 zijn hier samengevoegd) 

 

Leeftijd bij Instroom vo 

Geen Lwoo of  

< 6 maanden Lwoo 

Lwoo  

(>=6 maanden) 

 

Totaal 

< 11 jaar 7 (87,5%) 1 (12,5%) 8 

11 jaar 651 (89,3%) 78 (10,7%) 729 

12 jaar 3393 (81,7%) 762 (18,3%) 4155 

13 jaar 748 (59,4%) 512 (40,6%) 1260 

14 jaar 52 (61,9%) 32 (38,1%) 84 

>=15 jaar 7 (58,3%) 5 (41,7%) 12 

Totaal 4858 (77,8%) 1390 (22,2%) 6248 
 

Toekenning van Lwoo is gerelateerd aan leeftijd van instroom in het vo (LR(5)=331,156, 

p<0,001). Uit tabel 13 is ook op te maken dat bij stijgende instroomleeftijd de proportie Lwoo-

ers stijgt. Een nadere logistische regressie analyse bevestigt dit. Bij een hogere leeftijd bij 

instroom is er sprake van een kortere Lwoo-duur (verklaarde variantie na regressie=0,5%, 

std. beta=-0,078, p=0,004). Dit wordt waarschijnlijk verklaard doordat bij latere instroom de 

tijd voor een Lwoo-periode kort is doordat het vo al snel eindigt.  

Bij verdere analyses wordt leeftijd bij instroom in het vo als een zogenaamde ‘continue’ 

voorspeller gebruikt. 

Geslacht 

Het geslacht van de leerling zal als medevoorspeller worden opgenomen. In de dataset zijn 

3135 vrouwen en 3122 mannen beschikbaar; van 1 leerling is het geslacht onbekend.  

Mannen krijgen even vaak Lwoo als vrouwen (LR(1)=0,296, p=0,587, zie tabel 14).  

 

Tabel 14: Verdeling van mannen en vrouwen naar Lwoo toekenning.  

 

Geslacht 

Geen Lwoo of < 6 mndn 

Lwoo (0) 

Lwoo (>6 mndn) (1) Totaal 

Vrouw (0) 2446 (78,0%) 689 (22,0%) 3135 

Man (1) 2418 (77,5%) 704 (22,5%) 3122 

Totaal 4864 (77.7%) 1393 (22,3%) 6257 

 

Ook de duur van Lwoo is even lang bij mannen als bij vrouwen (vrouwen: M=39,84 maanden; 

mannen: M=38,29 maanden; U=235244,000, Z=-1,610, p=0,107).  
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Etnische Achtergrond 

De database (2) bevat voor 6176 van de 6258 leerlingen gegevens over hun etnische 

achtergrond. De indeling is gebaseerd op de Etniciteit standaard indeling (Centraal Bureau 

voor Statistiek, CBS, 2012). Van 82 leerlingen is de etnische achtergrond onbekend. Tabel 15 

geeft de verdeling naar etniciteit weer.  

Tabel 15: Aantallen leerlingen per CBS categorie 

 

Etniciteit 

Frequentie % Valide % 

Nederlands (1) 3710 59,3 60,1 

Antilliaans/Arubaans (2) 220 3,5 3,6 

Surinaams (3) 834 13,3 13,5 

Turks (4) 150 2,4 2,4 

Marokkaans (5) 214 3,4 3,5 

Afrikaans (6) 147 2,3 2,4 

Overig niet-westers (7) 399 6,4 6,5 

Overig westers (8) 502 8,0 8,1 

Totaal 6176 98,7 100 

Missende data 82 1,3  

Totaal 6258   

Analyses naar de relatie tussen bovenstaande indeling en de toekenning van Lwoo geeft aan 

dat bij autochtone Nederlanders, Westerse en Overige niet-Westerse leerlingen minder vaak 

Lwoo wordt toegekend dan bij de overige categorieën. Er is gekozen voor een tweedeling van 

bovenstaande categorieën in enerzijds “Nederlands & Overig Westers” en anderzijds een “Niet-

Westerse achtergrond”. Deze keuze is gebaseerd op zowel theoretische als statistische 

overwegingen (CBS, 2012). Wat betreft de statistische overwegingen worden leerlingen met 

achtergronden waarbij relatief vaak Lwoo wordt toegekend bij elkaar ingedeeld. Westerse 

allochtone jongeren zullen gemiddeld meer moeite hebben met de Nederlandse taal dan 

autochtone jongeren, maar zaken als het belang dat gehecht wordt aan scholing en de wijze 

waarop het onderwijs is georganiseerd is vaker overeenkomstig met de situatie in Nederland. 

Daarom worden de westerse allochtonen bij de Nederlanders ingedeeld. De overeenkomst met 

de situatie in Nederland zal in mindere mate het geval zijn bij leerlingen met een overig niet-

westerse achtergrond. Ondanks de relatief lage proportie Lwoo-leerlingen bij “overige niet-

westerse leerlingen” wordt deze groep leerlingen daarom bij de categorie niet-westerse 

leerlingen ingedeeld. Tabel 16 geeft de verdeling van Lwoo- en niet-Lwoo-leerlingen weer voor 

de tweededeling van etnische achtergrond.  
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Tabel 16: Verdeling van Lwoo en niet-Lwoo leerlingen naar etnische achtergrond 

 

Etniciteit westers/ 

niet westers 

Geen Lwoo of <6 mndn 

Lwoo (0) 

Lwoo (>6 mndn) 

(1) 

Totaal 

Westers 3361 (79,8%) 851 (20,2%) 4212 

Niet westers 1446 (73,6%) 518 (26,4%) 1964 

Totaal 4807 (77,8%) 1369 (22,2%) 6176 

 

Leerlingen met een niet-westerse achtergrond volgen vaker een opleiding met Lwoo-

ondersteuning (LR(1)=28,944, p<0,001). Opvallend is dat Lwoo-leerlingen met een niet-

westerse achtergrond gemiddeld een kortere Lwoo-duur hebben dan leerlingen met een 

westerse achtergrond (gemiddelden respectievelijk 38,26 en 39,83 maanden; U=207835,50, 

Z=-2,378, p=0,017).  

Leerlingen met een niet-westerse achtergrond krijgen vaker Lwoo, maar maken er minder lang 

gebruik van dan Lwoo-leerlingen met een westerse achtergrond.  

 

 

6.3 Te voorspellen uitkomstmaten 

Ter vergelijking van Lwoo- en niet-Lwoo-leerlingen wordt de schoolprestatie op verschillende 

momenten in de schoolloopbaan, en met betrekking tot het aanvragen van Wajong/WIA 

regelingen geëvalueerd. Voor informatie over de precieze wijze waarop deze schoolprestaties 

en arbeidsongeschiktheidsregelingen meetbaar zijn gemaakt wordt verwezen naar de 

betreffende secties.  

Omdat alle uitkomstmaten twee uitkomstcategorieën hebben wordt steeds gebruikt gemaakt 

van logistische regressieanalyses. Met behulp van logistische regressieanalyses wordt 

nagegaan of er samenhang is tussen de afhankelijke en onafhankelijke variabelen. Wanneer 

een van de gebruikte voorspellers (onafhankelijke variabele) de afhankelijke variabele 

significant voorspelt, is er sprake van samenhang (Sieben, 2002). De voorspeller is dan van 

belang voor de afhankelijke variabele. Hierbij wordt een relatie tussen variabelen zichtbaar, 

maar worden onderliggende verklaringen niet gegeven zoals bij een causaal verband. 
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6.4 Analyse procedures bij vraag 5 en 6 

Of Lwoo de prestaties van leerlingen statistisch voorspelt, wordt in de volgende stappen 

geanalyseerd:  

 

Stap 1: Univariate analyses 

Hier worden alle afzonderlijke voorspellers gebruikt om de uitkomstmaten te voorspellen. Dit 

geeft inzicht in de samenhang die iedere voorspeller apart heeft op een uitkomstmaat.  

Stap 2: Hoofdeffectmodel  

Onderwijsniveau, leeftijd bij intrede in het vo, geslacht en etnische achtergrond worden eerst 

als voorspellers gebruikt voor de schoolprestatie en Wajong honorering 

(arbeidsongeschiktheid). Dit model wordt het hoofdeffectmodel genoemd.  

Stap 2A. Vervolgens wordt Lwoo toegevoegd. De toename van voorspelkracht na toevoeging 

van Lwoo als extra voorspeller geeft aan in welke mate schoolprestaties door Lwoo worden 

voorspeld als rekening wordt gehouden met de andere voorspellers die de relatie van Lwoo 

met de uitkomsten vertroebelen.  

Stap 2B. Eventuele interacties (tweeweg) tussen Lwoo en de andere voorspellers worden 

bekeken en vermeld indien deze een complexere relatie tussen Lwoo en de andere voorspellers 

in het voorspellen van de uitkomsten aangeeft (bij alpha=0,01). 

Stap 2C. Als variant zal ook het hoofdmodel worden gereduceerd: voorspellers met een alpha 

groter of gelijk aan 0,05 worden verwijderd. Hierna wordt Lwoo toegevoegd en geëxploreerd of 

Lwoo met de nog aanwezige voorspellers in het model interacteert (alpha < 0,01) en zo een 

rol speelt bij het voorspellen van de verschillende uitkomstmaten.  

Stap 3: Interactie-effectenmodel 

In het interactiemodel worden aanvankelijk alle belangrijke voorspellers behalve Lwoo als 

hoofd- en (hogere orde) interacties opgenomen in een voorspelmodel voor de 

uitkomstvariabele in kwestie. In het interactiemodel zal de rol van andere voorspellers dan 

Lwoo en tweeweg interacties van andere voorspellers met Lwoo niet nader worden 

geïnterpreteerd. De focus van deze analyse is gericht op de bijdrage van Lwoo nadat voor 

zoveel mogelijk variantie is gecontroleerd voor (interacties tussen) de andere voorspellers. 

Stap 3A. Lwoo wordt toegevoegd om te bepalen in welke mate schoolprestaties door Lwoo 

worden voorspeld als rekening wordt gehouden met deze complexe set voorspellers en hun 

interacties.   

Stap 3B. Eventuele tweeweg interacties tussen Lwoo en de andere voorspellers (alpha <0,01) 

worden opgenomen in het voorspelmodel.  

Stap 3C. Analoog aan de procedure voor het hoofdeffectmodel worden voorspellers en 
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interacties die niet voorspellen (alpha<0,05 voor hoofdeffecten; 0,01 voor interacties) nu 

verwijderd. Opnieuw wordt Lwoo als voorspeller toegevoegd en geëxploreerd of Lwoo met de 

nog aanwezige voorspellers in het model interacteert (tweeweg interacties, alpha < 0,01).  

 In de procedure wordt Lwoo, en interacties met Lwoo, regelmatig toegevoegd aan een 

model. Ter bepaling van het belang van opname van Lwoo in het model wordt gebruik 

gemaakt van het verschil in model-2Log (likelihood) tussen het model met en zonder 

Lwoo. Deze verschillen worden in de begeleidende tekst vermeld.  

 Om de kwaliteit van een model weer te geven wordt de verklaarde variantie 

(Nagelkerke R2), de passing van een model (Hosmer-Lemeshow test), het 

discriminerend vermogen van een model (c statistic) en het aantal correct voorspelde 

leerlingen meestal vermeld. Als maat voor de ‘verklaarde’ variantie door een model 

wordt gekozen voor Nagelkerke R2, een pseudo R2. In de rapportage wordt ‘verklaarde’ 

variantie uitgedrukt in een percentage, bijvoorbeeld als Nagelkerke R2 is 0,05, is dit 

5%. 

De Hosmer en Lemeshow test geeft aan of de schattingen van een model goed genoeg 

aansluiten bij de geobserveerde gegevens van de uitkomstmaat op grond van de 

voorspelde kans die het model voor elke leerling oplevert. Als de test een p-waarde 

kleiner of gelijk aan 0,05 aangeeft is deze passing niet goed en zullen 

parameterschattingen minder accuraat zijn.  

De c statistic (concordance statistic) geeft weer in welke mate de voorspelling door een 

model beter is dan kans alleen. Beter dan kans alleen wil zeggen: beter dan het gooien 

van een munt om te bepalen of een leerling bijvoorbeeld blijft zitten of niet, of een 

Wajong regeling krijgt toegekend of niet. Een waarde van 0,5 geeft aan dat het model 

niet beter voorspelt dan kans. Hogere waarden voor de c statistic, met als acceptabel 

minimum 0,7 geven aan dat het model beter voorspelt dan het gooien van een munt.  

 In zowel het hoofd- als het interactie-effectenmodel wordt een vorm van 

onderwijsniveau (indien gedifferentieerd genoeg) altijd als voorspeller naast Lwoo 

opgenomen om statistisch voor het onderwijsniveau te corrigeren.  

 Omdat bij het grote aantal leerlingen een traditionele alpha=0,05 weinig zegt over de 

kracht van een voorspeller zal de verklaarde (pseudo) variantie van een voorspeller een 

belangrijke rol krijgen bij modelselectie. Dit heeft mogelijk consequenties voor model 

reductie waarbij voorspellers worden verwijderd om een ‘zuiniger’ model te 

ontwikkelen. Als er sprake is van meerdere significante voorspellers kan de verklaarde 

variantie een rol spelen bij het bepalen welke variabelen uit het model worden 

verwijderd. Bijvoorbeeld, als de p-waarde van een voorspeller significant is, maar de 

door deze variabele verklaarde variantie slechts 0,1% bedraagt, kan deze variabele 
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worden verwijderd als er tevens andere significante voorspellers zijn die substantieel 

meer variantie verklaren. Een substantiële hoeveelheid variante zal hierbij worden 

gedefinieerd als 5%. Als maat voor de ‘verklaarde’ variantie door een model wordt 

gekozen voor Nagelkerke R2, een pseudo R2. In de rapportage wordt ‘verklaarde’ 

variantie uitgedrukt in een percentage, bijvoorbeeld als Nagelkerke R2 is 0,05, is dit 

5%. 

Stap 4:  Kruisvalidatie op dataset 2 

Om de resultaten van analyses te valideren, wordt gebruik gemaakt van “split-halves” 

kruisvalidatie. Daartoe wordt dataset 2 random in twee ongeveer gelijke delen opgesplitst. Op 

helft 1 (ontwikkelsample) van de gegevens wordt het voorspellend model betreffende de 

variabelen ontwikkeld. Vervolgens wordt dit model gebruikt om te verifiëren of het 

vergelijkbare resultaten geeft in helft 2 (validatiesample). Het ontwikkel sample bestaat uit 

3175 leerlingen, waarvan 715 (22,5%) Lwoo-leerlingen. Het validatie sample bevat 3083 

leerlingen met 678 (22,0%) Lwoo-leerlingen.  

Validatie vindt plaats met het model dat de meeste variantie verklaard met en tegelijkertijd 

zuinig is, dat wil zeggen zo min mogelijk voorspellers gebruikt. Natuurlijk zijn Lwoo en 

eventuele interacties tussen Lwoo en andere voorspellers in dit model opgenomen. Gezien de 

te volgen selectieprocedures, de stappen 1 tot en met 3, zullen te vergelijken modellen de 

uiteindelijke resultaten zijn van het hoofd- en het interactie-effectmodel. De resultaten van 

deze twee procedures kunnen natuurlijk ook gelijk zijn. In dat geval hoeft geen keuze tussen 

modellen te worden gemaakt.  

Als twee competitieve modellen ‘genest’ zijn, bijvoorbeeld als een model alleen hoofdeffecten 

heeft en het andere model naast dezelfde hoofdeffecten ook twee interacties tussen 

voorspellers heeft, kan gebruik worden gemaakt van het verschil van de -2(log(likelihood)) 

tussen de modellen. Dit verschil volgt een Chi-kwadraat verdeling met het verschil in 

vrijheidsgraden tussen de twee modellen als het aantal vrijheidsgraden voor een Chi-kwadraat  

toets. Omdat bij selectie van medevoorspellers het aantal observaties met missende gegevens 

kan schommelen wordt in de multivariabele modellen in principe altijd gebruik gemaakt van 

dezelfde leerlingen om deze vergelijking mogelijk te maken. Dit is ook een voorwaarde om de 

modellen correct te vergelijken en tot een keuze te kunnen komen welk model beter is.  

Bij vergelijking van modellen wordt ook op de verklaarde variantie (Nagelkerke R2), de passing 

van een model (Hosmer-Lemeshow test), het discriminerend vermogen van het model (c 

statistic) en het aantal correct voorspelde leerlingen van competitieve modellen gelet.  

 

Nadat een model is geselecteerd voor validatie op het validatiesample worden de parameter 

waarden van het gekozen model (op grond van het ontwikkelsample) gebruikt om de 

voorspelde kanswaarden in het validatiesample te berekenen. Vergelijking van de 
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geobserveerde waarden van de uitkomstmaten van leerlingen in het validatiesample met de 

berekende/voorspelde waarden geeft aan in welke mate het model in dit nieuwe sample blijft 

voorspellen. Meestal zal de c statistic daarbij dalen, de mate waarin dat het geval is geeft aan 

of het model vergelijkbaar in het validatiesample discrimineert en daarmee of het ontwikkelde 

model ook in het validatiesample goed voorspelt (stabiliteit).  

Het ontwikkelde voorspelmodel wordt eerst opnieuw geschat op de gegevens van het 

validatiesample. Als vergelijking van de geschatte parameterwaarden al duidelijke verschillen 

laat zien ten opzichte van de parameterschattingen in het ontwikkelsample is dit een 

aanwijzing voor instabiliteit van het model.  

Ten slotte wordt het ontwikkelde model opnieuw geschat op alle gegevens. De resultaten van 

dit model zijn in principe leidend voor de interpretatie van de rol van Lwoo en andere 

voorspellers in het voorspellen van de verschillende uitkomstmaten. 

In een aantal gevallen is het beter niet over te gaan op split-halves kruisvalidatie: 

1. Als voor sommige analyses blijkt dat het aantal leerlingen klein wordt zal worden 

overgegaan op het gebruik van het gehele sample 2002-2004 voor de ontwikkeling van 

een model.  

2. Als de verklaarde variantie van een ontwikkeld model erg laag is, is kruisvalidatie op 

een andere dataset vaak minder zinvol. De c statistic voor zo’n model, een 

eindresultaat na een variabele selectieprocedure in het ontwikkelsample, is meestal 

laag omdat modellen die weinig variantie verklaren meestal ook slechter differentiëren 

tussen leerlingen die bijvoorbeeld wel en niet zijn blijven zitten. Er is dan geen ‘echt’ 

resultaat om te kunnen valideren. De c statistic bij validatie geeft in dat geval eigenlijk 

weer dat validatie van een slecht discriminerend model ook slecht discrimineert in het 

validatiesample. De c statistic zal in het algemeen lager zijn dan die in het 

ontwikkelsample maar weinig informatief zijn met betrekking tot de stabiliteit in het 

validatiesample.  

3. Als de proportie leerlingen op een van de uitkomstmaten in de ene categorie erg weinig 

voorkomt in vergelijking met de andere categorie. Bijvoorbeeld, bij de analyse van 

Wajong en andere arbeidsongeschiktheidsregelingen komt slechts bij 1,2% een 

gehonoreerde arbeidsongeschiktheidsregeling voor. Omdat bij validatie tot halvering 

van het totale sample wordt overgegaan daalt het absolute aantal leerlingen dermate 

dat analyses vaak schattingsproblemen geven of geen enkele voorspeller meer 

significantie kan bereiken.  
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6.5 Vraag 5 

Welk verband houdt Lwoo met het presteren op school (het op tijd overgaan naar 

klas 3), het behalen van een vmbo (vo) diploma en een startkwalificatie? 

6.5.1 Tijdige Overgang naar klas 3 vo 

Voor iedere leerling van de gehele dataset (N=6258 bij instroom) is nagegaan of deze is 

blijven zitten in de eerste of tweede klas van het vo. Een leerling doet in dat geval meer dan 

twee jaar over de eerste 2 jaar in het vo voordat klas 3 wordt bereikt. Bij 158 leerlingen kan 

‘zittenblijven’ niet eenduidig worden vastgesteld. Van de resterende 6100 leerlingen bleven 

405 leerlingen (6,6%) zitten.  

In het ontwikkelsample  N=3175) is bij 89 leerlingen (2,8%) onduidelijk of zij zijn blijven 

zitten. Van de overblijvende 3086 leerlingen is dit wel duidelijk en blijven 206 leerlingen 

(6,7%) zitten gedurende de eerste twee jaar voorgezet onderwijs. In het validatiesample 

(N=3083) is voor 69 leerlingen (2,2%) onduidelijk of zij zijn blijven zitten; van de hier 

overblijvende 3014 leerlingen bleven 199 leerlingen (6,6%) zitten. Ondanks dat voor een 

kleine groep leerlingen niet kan vast worden gesteld of zij blijven zitten, blijft de steekproef 

voldoende groot om robuuste uitspraken te doen. Daarbij zijn de verhoudingen binnen het 

ontwikkelsample en validatiesample vergelijkbaar, wat aangeeft dat het om een 

representatieve verdeling binnen de gehele groep gaat. Voor overzichten van alle voorspellers 

en de verbanden tussen Lwoo en de andere voorspellers voor het gehele sample wordt 

verwezen naar paragraaf 6.2 “Voorspellende Variabelen”. 

Stap 1 

Omdat bij instroom het onderwijsniveau vaak nog onduidelijk is (zie 6.1.2, sectie 

onderwijsniveau) wordt het onderwijs niet als mede-voorspeller gebruikt. Tabel 18 geeft de 

voorspellende waarde aan van alle afzonderlijk te gebruiken voorspellers voor zittenblijven in 

klas 1 of 2 van het vo. Negatieve B-waarden (en odds ratio’s <1) geven aan dat de kans op 

zittenblijven daalt als de voorspeller stijgt (zoals bij leeftijd bij instroom) of dat een categorie 

in vergelijking met een andere categorie (de referentiecategorie) minder zittenblijven 

voorspelt, zoals bij Lwoo. Voor positieve B–waarden (en odds ratio’s >1) is het omgekeerde 

het geval.  
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Tabel 18: Univariate voorspellers voor zittenblijven in klas 2 of klas 3 van het vo 

 

Variabele 

Aantal B SE Wald Df p Odds 

ratio 

% verklaarde 

variantie** 

Lwoo  Nee 
2397 (0) / / / / (1) 0,1 

  Ja 
689 -,188 ,182 1,074 1 ,300 ,828  

Leeftijd bij instroom 
in vo* 

3175 -,335 ,124 7,345 1 ,007 ,715 0,6 

Geslacht Vrouw 
1524 (0) / / / / (1) 0,6 

  Man 
1562 ,395 ,147 7,225 1 ,007 1,484 0,6 

Etniciteit:
 westers 

2084 (0) / / / / (1)  

  niet-
westers 

973 ,242 ,150 2,601 1 ,107 1,274 0,2 

*De variabele instroomleeftijd in het vo is gecentreerd voorafgaande aan analyse; de continue versie 

voor leeftijd bij instroom is gebruikt. **Nagelkerke’s pseudo R2, een maat voor verklaarde variantie.  

 
Tabel 18 laat zien dat leerlingen met een hogere leeftijd bij instroom en vrouwen minder vaak 

blijven zitten. Opvallend is de zeer lage verklaarde variantie (Nagelkerke‘s pseudo R2) voor 

elke aparte voorspeller.  Lwoo draagt niet bij aan het onderscheiden tussen leerlingen die 

blijven zitten en leerlingen die overgaan.   

 

Stap 2 

De schoolprestatie in klas 2 wordt geëvalueerd door te vergelijken of Lwoo-leerlingen vaker 

blijven zitten gedurende de eerste 2 jaar vo, waarbij wordt gecontroleerd voor andere 

voorspellende variabelen (hoofdeffecten). Voor 118 leerlingen bestaan missende gegevens op 

een of meerdere variabelen waardoor 3057 leerlingen in deze analyse kunnen worden 

betrokken. Tabel 18a geeft de resultaten van het model voordat Lwoo als voorspeller wordt 

toegevoegd.  

 

Tabel 18a: Model zonder Lwoo voor het voorspellen van zittenblijven in klas 1 of 2 van het vo 

voor het ontwikkelsample 

 
Variabele 

B SE Wald df p Odds ratio 

Leeftijd bij instroom in vo 
-

,365 

,125 8,534 1 ,003 ,694 

Geslacht Vrouw 
(0) / / / / (1) 

  Man 
,416 ,148 7,952 1 ,005 1,516 

Etniciteit: westers 
(0) / / / / (1) 

  niet-westers 
,295 ,151 3,824 1 ,051 1,344 

Model ten opzichte van het intercept alleen model: -2(Log(Likelihood))(3) = 18,386, p<0,001); Hosmer Lemeshow 
Test(6)=4,160, p=0,655 

 

De gezamenlijke verklaarde variantie voor deze voorspellers bedraagt slechts 1,5%. En het 

model voorspelt weliswaar alle leerlingen die niet bleven zitten, maar geen enkele leerling die 

wel bleef zitten wordt ook als zittenblijver voorspeld met de gebruikte voorspellers. De c 
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statistic voor dit model is 0,59, het model discrimineert niet tussen zittenblijvers en niet-

zittenblijvers.  

Stap 2A. Als Lwoo wordt toegevoegd stijgt de verklaarde variantie met 0,1% naar 1,6%. Deze 

bijdrage van Lwoo is niet significant en verwaarloosbaar klein (stijging in -2(LogLikelihood))(1) 

bij toevoeging van Lwoo = 0,361, p=0,548). Ook nu kan het model geen leerlingen die blijven 

zitten voorspellen, alleen leerlingen die niet blijven zitten. De c statistic voor het model is 0,59. 

Met deze waarde onderscheid het model nauwelijks beter dan kans tussen zittenblijvers en 

niet-zittenblijvers. Na toevoeging van Lwoo veranderen de waarden voor de andere variabelen 

nauwelijks in vergelijking met het voorspelmodel zonder Lwoo.  

 

Tabel 18b: Model met Lwoo voor het voorspellen van zittenblijven in klas 1 of 2 van het vo 

voor het ontwikkel-sample 

 
Variabele 

B SE Wald df p Odds ratio 

Lwoo  Nee 
(0) / / / / (1) 

  Ja 
-

,110 

,185 ,354 1 ,552 ,895 

Leeftijd bij instroom in vo 
-

,352 

,127 7,692 1 ,006 ,703 

Geslacht Vrouw 
(0) / / / / (1) 

  Man 
,415 ,148 7,922 1 ,005 1,515 

Etniciteit: westers 
(0) / / / / (1) 

  niet-westers 
,301 ,151 3,958 1 ,047 1,351 

Model ten opzichte van het intercept alleen model: -2(LogLikelihood)(4) = 18,747, p=,000); Hosmer Lemeshow 
Test(7)=2,711, p=0,910 
 

Stap 2B. Voor het evalueren of mogelijke interacties van Lwoo met de andere voorspellers 

opvallendheden laten zien wordt een alpha=0,01 gebruikt.   

Bij deze alpha is geen enkele interactie tussen Lwoo en een van de andere variabelen in het 

model significant. De interactie met de laagste maar niet significante p-waarde, die tussen 

Lwoo en leeftijd bij instroom (p=0,032, stijging van de verklaarde variantie =0,4%), geeft 

voorzichtig aan dat voor leerlingen mét Lwoo-ondersteuning een hogere leeftijd van instroom 

in het vo minder zittenblijven voorspelt dan bij niet-Lwoo-leerlingen met eenzelfde 

instroomleeftijd.  

Verwijderen van (over-)invloedrijke data heeft weinig invloed op het model.  

 

Stap 2C. Als uit het model zonder Lwoo eerst variabele(n) worden verwijderd die niet bijdragen 

aan het voorspellen van zittenblijven (alpha=0,05), kan etnische achtergrond worden 

verwijderd (tabel 18a). De voorspellers leeftijd bij instroom in het vo en het geslacht van de 

leerling voorspellen dan in vrijwel onveranderde vorm het zittenblijven.  
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Nadat Lwoo als voorspeller wordt toegevoegd blijkt ook nu Lwoo niet bij te dragen aan het 

voorspellen van zittenblijven in de eerste twee jaar van het vo (stijging in -

2(LogLikelihood))(1) bij toevoeging van Lwoo = 0,262, p=0,608). Ook in dit voorspelmodel 

zijn interacties tussen Lwoo en de nog in het model aanwezige andere voorspellers niet 

significant, inclusief de hiervoor besproken interactie tussen leeftijd bij instroom in het vo en 

Lwoo. De verklaarde variantie door dit gereduceerde model bedraagt slechts  1,3%, de c 

statistic is slechts 0,58. 

 

Stap 3 

Voor het interactie-effectenmodel wordt met alle voorspellers, behalve Lwoo, een 

voorspelmodel gecreëerd waarbij alle voorspellers en hun onderlinge interacties eerst worden 

gebruikt om zittenblijven in klas 1 of 2 te voorspellen. Omdat de aandacht uitgaat naar de 

toegevoegde waarde die Lwoo heeft, geeft tabel 19 het model weer ná toevoeging van Lwoo 

(stap 3A).  

 

Tabel 19: Model met Lwoo toegevoegd aan model met alle hoofd- en interactie-effecten voor 

andere voorspellers voor het voorspellen van zittenblijven in klas 1 of 2 van het vo 

 
Variabele 

B SE Wald Df p Odds ratio 

Lwoo  Nee 
(0) / / / / (1) 

  Ja 
-,119 ,186 ,409 1 ,522 ,888 

Leeftijd bij instroom in VO 
-,408 ,252 2,624 1 ,105 ,665 

Geslacht Vrouw 
(0) / / / / (1) 

  Man 
,327 ,199 2,688 1 ,101 1,387 

Etniciteit: westers 
(0) / / / / (1) 

  niet-westers 
,230 ,243 ,897 1 ,344 1,259 

Leeftijd bij instroom in 
VO*Geslacht 

-,108 ,329 ,108 1 ,743 ,898 

Leeftijd bij instroom in 
VO*Ethniciteit 

,439 ,381 1,330 1 ,249 1,551 

Geslacht*Ethniciteit 
,182 ,316 ,331 1 ,565 1,199 

Leeftijd bij instroom in 
*Geslacht*Ethniciteit 

-,278 ,511 ,296 1 ,587 ,757 

Model ten opzichte van het intercept alleen model: -2(LogLikelihood)(8) = 21,555, p<0,001); Hosmer Lemeshow 
Test(7)=2,915, p=0,893 

 

Het opnemen van Lwoo als voorspeller voegt aan dit model met verklaarde variantie 1,8% 

niets toe (-2log(LogLikelihood)(1)=0,417, p=0,518, geen toename in verklaarde variantie). 

Lwoo voorspelt zittenblijven niet. Het model kan geen zittenblijvers voorspellen, de c statistic 

is een lage 0,60: ook dit gesatureerde model discrimineert niet goed.  

 

Stap 3B. Verdere interacties tussen Lwoo en de andere variabelen kunnen (alpha=0,01) niet 

worden toegevoegd. De reeds eerder aangetroffen interactie tussen leeftijd bij instroom in het 
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vo en Lwoo is ook hier niet significant.  

 

Lwoo voorspelt niet als hoofdeffect noch in interactie met andere voorspellers ná controle voor 

de invloeden van een volledig interactiemodel van de overige variabelen.  

 

Stap 3C. Niet-significante voorspellers uit het interactiemodel zonder Lwoo worden verwijderd. 

Hierna wordt Lwoo weer als voorspeller toegevoegd om te bepalen of Lwoo nu een significante 

bijdrage levert.  

Na verwijdering van voorspellers blijft hetzelfde hoofdeffectmodel over dat eerder werd 

gevonden (zie tabel 18a). Toevoegen van Lwoo als voorspeller resulteert in het model zoals 

gepresenteerd in tabel 18b. Naar eerder bleek, toevoeging van Lwoo verbeterde de prestaties 

van dit voorspelmodel niet en ook verdere toevoeging van interacties tussen Lwoo en de 

andere voorspellers leverde geen verdere verbetering op voor dit voorspelmodel. Ook 

verwijdering van etniciteit als voorspeller voorafgaande aan het toevoegen van Lwoo en 

interacties met Lwoo  geeft aan dat Lwoo niet bijdraagt aan het voorspellen van op tijd over 

gaan naar klas 3 van het vo.  

 

Als uiteindelijk voorspelmodel wordt gekozen voor het hoofdeffectmodel zoals gepresenteerd in 

tabel 18b. Omdat het hoofd- en interactie-effectenmodel ná verwijdering van niet-significante 

voorspellers samenvalt hoeft geen keuze te worden gemaakt welk model gevalideerd kan 

worden. Het model discrimineert slecht (c statistic =0,59) tussen leerlingen die blijven zitten 

en leerlingen die zonder vertraging steeds overgaan. De verklaarde variantie is slechts 1,6%.  

 

Stap 4 Validatie van eindmodel op het validatiesample 

Omdat het te valideren model geen enkele zittenblijver voorspelt maar alleen leerlingen die 

niet blijven zitten, is bepaling van de stabiliteit van het model middels een vergelijking van de 

geobserveerde met voorspelde uitkomsten (op grond van het ontwikkelde model in het 

ontwikkelsample) weinig zinvol.  

In dit licht is het dan ook niet verwonderlijk dat, als het in de vorige fases ontwikkelde model 

wordt geschat op de gegevens in het validatiesample al duidelijke verschillen zijn waar te 

nemen in de bèta-waarden (tabel 20).  
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Tabel 20: Model met Lwoo voor het voorspellen van zittenblijven in klas 1 of 2 van het vo voor 

het validatiesample 

 

Variabele 

B SE Wald Df p Odds ratio 

Lwoo  Nee 
(0) / / / / (1) 

  Ja 
-,007 ,188 ,001 1 ,971 ,993 

Leeftijd bij instroom in vo 
-,252 ,129 3,793 1 ,051 ,703 

Geslacht Vrouw 
(0) / / / / (1) 

  Man 
,432 ,149 8,351 1 ,004 1,515 

Etniciteit: westers 
(0) / / / / (1) 

  niet-westers 
,336 ,155 4,671 1 ,031 1,399 

Model ten opzichte van het intercept alleen model: -2(LogLikelihood)(4) = 15,261, p=0,004; Hosmer Lemeshow 
Test(7)=6,855, p=0,444 

 

Het model verklaart in deze steekproef  1,3% van de variantie, 0,3% lager dan in de 

steekproef waarop het model werd ontwikkeld. Door de al lage verklaarde variantie in het 

ontwikkelmodel is dit een afname van bijna 20%. Opnieuw geschatte bèta-waarden zijn in het 

algemeen ook lager dan in het ontwikkelmodel. Alleen geslacht en etniciteit blijven voorspellen 

in het validatiesample. Leeftijd bij instroom in het vo is in dit sample van geringere waarde 

(niet meer significant) bij het voorspellen van zittenblijven. Ook Lwoo voorspelt in dit sample 

zittenblijven niet. Wel zijn alle bèta-waarden van de ontwikkel- en validatiesteekproef 

vergelijkbaar qua richting voor de individuele voorspellers. De c statistic voor dit model, met 

de nieuw geschatte parameters, is opnieuw laag (0,58).  

 

Validatie middels voorspelde kanswaarde 

Als de parameters van het ontwikkelsample worden gebruikt als voorspellers in de 

validatiesteekproef is de c statistic voor deze steekproef tevens 0,58. Het model dat werd 

ontwikkeld geeft in deze steekproef dus een vergelijkbare discriminatie tussen zittenblijvers en 

niet-zittenblijvers als in de steekproef waarop het model werd ontwikkeld. Dat neemt niet weg 

dat het model ook in deze validatiesteekproef nog steeds slecht discrimineert.  

 

Tot slot wordt het ontwikkelde model geschat voor alle leerlingen in de ontwikkel- en 

validatiesteekproef waarvoor afdoende gegevens beschikbaar zijn.  
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Tabel 21: Model met Lwoo voor het voorspellen van zittenblijven in klas 1 of 2 van het vo, alle 

leerlingen 

 

Variabele 

B SE Wald Df p Odds 

ratio 

Lwoo  Nee 
(0) / / / / (1) 

  Ja 
-,153 ,128 1,429 1 ,232 ,858 

Leeftijd bij instroom in vo 
-,332 ,089 14,083 1 ,000 ,717 

Geslacht Vrouw 
(0) / / / / (1) 

  Man 
,402 ,103 15,153 1 ,000 1,495 

Etniciteit: westers 
(0) / / / / (1) 

  niet-westers 
,342 ,106 10,328 1 ,001 1,408 

Model ten opzichte van het intercept alleen model: -2(LogLikelihood)(4) = 39,208, p<0,001; Hosmer Lemeshow 
Test(7)=1,388, p=0,986 

 

De verklaarde variantie is opnieuw laag (Nagelkerke’s R2=1,6%). Lwoo voorspelt ook in het 

gehele sample niet. Geen van de leerlingen die daadwerkelijk bleven zitten kan met het model 

worden voorspeld. De c statistic geeft tevens het gebrek aan discriminerend vermogen weer 

met een waarde van 0,59. 

 

Met betrekking tot Lwoo, in geen enkele hier uitgevoerde analyse, met of zonder statistische 

correctie voor  andere voorspellers of hun onderlinge interacties, heeft Lwoo of een interactie 

van Lwoo met een andere voorspeller een significant verband met zittenblijven gedurende de 

eerste 2 jaren van het vo. Lwoo voorspelt in gunstige noch ongunstige zin het zittenblijven en 

voorspelt daarmee het functioneren in de eerste twee jaar van het vo niet.  

6.5.2 Het behalen  van een vmbo (vo) diploma 

Om de werking van Lwoo op het functioneren op het  voortgezet onderwijs in kaart te brengen 

worden leerlingen verwijderd die bij intrede in klas 3 een ander opleidingsniveau volgen dan 

vmbo. Dit aangezien het Lwoo in principe bedoeld is voor vmbo leerlingen. Vavo leerlingen die 

op vmbo-niveau onderwijs volgen worden ook geselecteerd. Bij hen is in het onderwijs-

voortraject sprake van een vmbo-niveau opleiding.   

Van de 6258 leerlingen worden zo 4551 (74,2%) leerlingen geselecteerd voor verdere 

analyses. Voor analyses waarbij het onderwijsniveau als medevoorspeller wordt gebruikt 

kunnen een verdere 240 leerlingen niet gebruikt worden omdat hun niveau ten tijde van klas 3 

nog steeds niet bekend was (Niveau Ongedifferentieerd). Wegens de relatief kleine aantallen 

leerlingen op vmbo gemengde leerwegniveau (vmbo-gl) en het volwassenen onderwijs op tl 

niveau (vavo-tl), zullen deze voor analyses aan het vmbo-tl worden toegevoegd.  Vavo-tl 

leerlingen zijn leerlingen die op vmbo-tl niveau onderwijs kregen, de gemengde leerweg (gl) is 

een mengvorm waarbij theoretische vorming een belangrijker rol speelt dan bij de bbl- en kbl-

niveaus. Daarmee lijkt de gemengde leerweg meer op tl niveau dan op bbl of kbl niveau. 

Verdere reden om niet verder te differentiëren tussen deze niveaus bestaat uit het 
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verhoudingsgewijs kleine aantal Lwoo-leerlingen op deze niveaus (zie ook tabel 25). Aangezien 

Lwoo de voorspeller is waar de meeste aandacht naar uitgaat is het beter deze 

onderwijsniveaus bijeen te voegen om schattingsproblemen te voorkomen. Tabel 22 geeft de 

aantallen (percentages) geselecteerde en niet-geselecteerde leerlingen per onderwijs niveau 

aan bij instroom in klas 3 van het vo. 

 

Tabel 22: Aantal (%) geselecteerde en niet-geselecteerde leerlingen per onderwijs niveau bij 

instroom in klas 3 van het vo* 
 
geselecteerde leerlingen 

Aantal %  
niet-geselecteerde 
leerlingen 

Aantal % 

Niveau Ongedifferentieerd 

(vmbo, avo/vo/vbo) 

240 3,8 Onbepaalbaar Niveau 7 ,1 

Vmbo-bbl 1260 20,1 Speciaal Onderwijs 3 ,0 

Vmbo-kbl 1488 23,8 PrO 15 ,2 

Vmbo-gl 363 5,8 Havo 1101 17,6 

Vavo-tl 2 ,0 Vwo/Atheneum 359 5,7 

Vmbo-tl 1198 19,1 Gymnasium 129 2,1 

   Totaal 1614 25,8 

   Geen informatie bekend 

(missing) 

93 1,5 

Totaal (geselecteerd): 4551 74,2 Totaal (niet-

geselecteerd): 

1707 27,3 

*Percentage van geselecteerde- en niet-geselecteerde leerlingen, N=6258. 

 

 

Onder de 1707 uitgesloten leerlingen bevinden zich slechts 64 Lwoo–leerlingen (3,7 %). Dit is 

te verklaren door het feit dat Lwoo in principe alleen aan vmbo-leerlingen wordt verstrekt. 

Verreweg de grootste groep leerlingen die afvalt zijn havoleerlingen gevolgd door vwo-

leerlingen.   

Interessant is waar de 64 leerlingen, die bij instroom in het vo Lwoo ontvingen, naartoe 

doorstromen in klas 3 van het vo. Van 34 Lwoo leerlingen (53,1%) is onbekend op welk 

onderwijsniveau zij zich bevinden. Negen Lwoo leerlingen (14,1% van de Lwoo-leerlingen) 

gaan naar het PrO,  2 (3,1%) naar het Speciaal Onderwijs. Mogelijk dat deze leerlingen te 

zware problematiek hadden om zich ook met Lwoo-ondersteuning op het vmbo te handhaven. 

Anderzijds blijkt in klas 3 dat 16 Lwoo-leerlingen op havoniveau onderwijs volgen (25,0 %) en 

dat 3 leerlingen (4,7%) een opleiding op vwo/Gymnasium niveau volgen. Mogelijk dat deze 

leerlingen met de geboden extra ondersteuning op deze niveaus kunnen blijven functioneren.  

 

De gehele groep van 4551 geïncludeerde leerlingen bevat 1329 (29,2%) leerlingen die 6 

maanden of langer Lwoo ondersteuning kregen, 2268 (49,8%) meisjes en 1506 (33,1%) 

leerlingen met een niet-westerse achtergrond (bij 75 leerlingen (1,6%) is de herkomst 
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onbekend). Het aantal leerlingen voor de verschillende vmbo-opleidingsniveaus is reeds in 

tabel 22 weergegeven. De gemiddelde leeftijd bij instroom in het vo is 12,17 jaar (SD=0,60). 

De precieze verdeling van leeftijd bij instroom in het vo wordt weergegeven in tabel 23.  

Tabel 23: Leeftijd bij instroom op het vo voor geselecteerde leerlingen 
 
Leeftijd bij 
Instroom  

Aantal % 

9 jaar 1 ,0 

10 jaar 2 ,0 

11 jaar 422 9,3 

12 jaar 2976 65,4 

13 jaar 1080 23,7 

14 jaar 56 1,2 

15 jaar 5 ,1 

Onbekend 9 ,2 

Totaal  4551 100,0 

 

Het aantal leerlingen dat wordt gebruikt om voorspellingsmodellen te ontwikkelen (het 

ontwikkelsample) is 2310; het aantal leerlingen in het sample waarop een gevonden 

voorspelmodel wordt getest is 2341.  

Er is geen verschil tussen deze steekproeven wat betreft de verhoudingen van Lwoo-leerlingen, 

opleidingsniveaus, geslacht, etnische achtergrond en leeftijd bij instroom in het vo (minimale 

p=0,15); de twee steekproeven zijn gelijkwaardig voor deze voorspellers.  

 

Uitkomstmaat voor schoolsucces binnen het voorgezet onderwijs (vo)  

Het behalen van het vo diploma is de primaire indicator voor succes en falen op het vo. 

Daarom wordt deze gebruikt als uitkomstmaat voor schoolsucces om de relatie met Lwoo te 

evalueren. De gegevens van de Gemeente Almere geven aan dat van de 4551 geselecteerde 

leerlingen in totaal slechts 111 (2,4%) in eerste instantie zakten of werden teruggetrokken 

voor het eindexamen en 12 (0,3%) met een onvolledig diploma (deelcertificaat) het vo 

verlieten. Van 3538 leerlingen (79,3%) is bekend dat zij een diploma op het vo behaalden. Van 

een verdere 816 (18,0%) leerlingen is onbekend of zij een diploma hebben behaald of niet. 

Het is mogelijk dat in deze laatste groep zowel geslaagden als gezakten voorkomen. Het lage 

aantal gezakten doet vermoeden dat gemeentelijke instanties informatie over slagen beter 

kunnen bijhouden dan informatie over zakken voor het eindexamen.  

Voor voorspellingsdoeleinden is het percentage leerlingen dat zakt erg klein. Ook als leerlingen 

die een deelcertificaat hebben gehaald tot de groep gezakte leerlingen worden gerekend (zij 

hebben immers niet een regulier vo diploma behaald)  is de proportie leerlingen die zakt erg 

laag (2,7%).  
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Gezien de kleine groep gezakten en de relatief grote groep leerlingen waarvan onbekend is of 

zij een diploma haalden is daarom naar een alternatieve maat gezocht om het functioneren in 

de laatste jaren van het vo meetbaar te maken.  

Voor de groep leerlingen waarvan onbekend is of zij zijn geslaagd of niet, kan net als bij 

andere leerlingen, vaak wèl worden bepaald of zij zijn blijven zitten. Een leerling kan weliswaar 

slagen, maar wel over de periode van instroom in klas 3 tot het eindexamen zijn blijven zitten. 

Ook als een deelcertificaat wordt behaald op vmbo niveau gaat dit gepaard met het niet op tijd 

behalen van het vmbo diploma. Met andere woorden, zakken, zittenblijven of een 

deelcertificaat halen resulteren allemaal in een verlengde studieduur gedurende klas 3 en 4 

van het vmbo.  

Als een leerling blijft zitten in klas 3 of daarna, een deelcertificaat behaalt of voor het 

eindexamen is gezakt/teruggetrokken is dit een indicator voor mindere schoolprestaties.  

Voor alle geselecteerde leerlingen is bij 260 (5,7%) de duur van de laatste 2 jaar van het 

vmbo niet te bepalen of niet bekend. Vijfhonderdachttien (11,4%) leerlingen voldoen aan een 

of meer van de bovengenoemde criteria en functioneren minder goed. Bij 3773 leerlingen 

(82,9%) is er geen sprake van blijven zitten, een deelcertificaat als diploma of zakken bij het 

eindexamen.  

In het ontwikkelsample  kan van de 2310 leerlingen bij 2174 worden vastgesteld of zij wel of 

niet gezakt zijn, een deelcertificaat hadden behaald of zijn blijven zitten. Dat was bij 263 

(12,1%) leerlingen het geval. Voor het validatiesample is dit voor de in totaal 2241 leerlingen 

bij 2117 vast te stellen. Hier is bij 255 leerlingen (12,0%) sprake van een of meer van 

bovengenoemde vertragingen. Ook wat betreft deze uitkomstmaat verschillen de twee 

steekproeven niet (LR(1)=0,003, p=0,958).  

 

Verbanden tussen Lwoo en andere voorspellers voor functioneren in klas 3 en 4 op 

het vo  

Tabel 24 geeft verbanden tussen Lwoo en de andere voorspellers weer voor de geselecteerde 

groep leerlingen.  

 



Met LWOO-rugzak van school naar werk  54 

Tabel 24: Relaties tussen Lwoo en andere voorspellers in de groep geselecteerde leerlingen 

(aantallen en percentages/gemiddelden van Lwoo/niet-Lwoo leerlingen per voorspeller) 

 

Variabele 

Geen Lwoo Lwoo LR df p 

Geslacht Vrouw 
1602 (70,6%) 666 (29,4) 0,058 1 0,810 

  Man 
1620 (71,0%) 663 (29,0)    

Etniciteit: westers 
2146 (72,3%) 824 (27,7%) 8,442 1 0,004 

  niet-westers 
1025 (68,1%) 481 (31,9%)    

Onderwijsniveau: bbl: 
496 (39,4%) 764 (60,6%) 1053,035 3 0,000 

     kbl: 
1062 (71,4%) 426 (28,6%)    

     tl, gl, vavo-tl: 
1453 (93,0%) 110 (7,0%)    

     Ongedifferentieerd 
211 (87,9%) 29 (12,1%)    

 
3222 (70,8%) 1329 (29,2%)    

 

Leeftijd bij instroom in het vo is iets hoger voor Lwoo-leerlingen (niet-Lwoo leerlingen: 

M=12,09, SD=0.576; Lwoo-leerlingen M=12,36, sd=0,627); U=1664745,5, Z=-13,861, 

p<0,001). Onder de Lwoo-leerlingen zijn leerlingen met een niet-westerse achtergrond 

wederom ruimer vertegenwoordigd dan leerlingen met een westerse achtergrond. Daarnaast is 

het duidelijk dat Lwoo-leerlingen veel vaker voorkomen op de lagere niveaus van het vmbo, 

met name onder bbl-leerlingen.  

Bij verdere analyses kan geen gebruik worden gemaakt van de 240 leerlingen waarvan het 

onderwijsniveau in klas 3 ongedifferentieerd is, omdat het specifieke onderwijsniveau bij 

hiernavolgende analyses als medevoorspeller wordt gebruikt om statistisch voor 

onderwijsniveau te corrigeren. Ook zonder deze 240 leerlingen blijven bovenstaande 

verbanden tussen Lwoo en de andere voorspellers bestaan.  

 

Stap 1 Univariate relaties tussen voorspellers en functioneren  in klas 3 en 4 van het vo 

Tabel 25 geeft de resultaten van logistische regressie analyses weer voor de afzonderlijke 

voorspellers voor de maat voor schoolsucces in klas 3 en 4 van het vo zoals hierboven 

omschreven. Leerlingen waarvan het onderwijsniveau onbekend is zijn buiten deze analyses 

gehouden. Negatieve B-waarden (en odds ratio’s <1) geven aan dat de kans op zittenblijven 

daalt als de voorspeller stijgt of dat een categorie in vergelijking met een andere categorie (de 

referentiecategorie) minder zittenblijven voorspelt. Voor positieve B–waarden (en odds ratio’s 

>1) is het omgekeerde het geval.  
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Tabel 25: Univariate voorspellers voor verminderd functioneren in klas 3 of 4 van het vo in het 

ontwikkelsample 

 

Variabele 

Aantal B SE Wald Df p Odds 

ratio 

% 

verklaarde 
variantie** 

Lwoo  Nee 
1454 (0) / / / / (1) 0,2% 

  Ja 
628 ,217 ,150 2,108 1 ,147 1,243  

Onderwijsniveau: 
   30,695 2 ,000  3,5% 

bbl: 
602 (0) / / / / (1)  

kbl: 
721 -

1,014 

,203 24,958 1 ,000 ,363  

tl, gl, vavo-tl: 
759 -,004 ,159 ,001 1 ,978 ,996  

Leeftijd bij instroom in vo* 
2082 ,335 ,117 8,261 1 ,004 1,398 0,8% 

Geslacht Vrouw 
1017 (0) / / / / (1)  

  Man 
1065 ,028 ,142 ,040 1 ,841 1,029 0,0% 

Etniciteit: westers 
1362 (0) / / / / (1)  

  niet-

westers 
720 ,269 ,145 3,460 1 ,063 1,309 0,3% 

*De variabele instroomleeftijd in het vo is voor de geselecteerde leerlingen opnieuw gecentreerd 
voorafgaande aan analyse.  
**Nagelkerke’s pseudo R2, een maat voor verklaarde variantie.  

 

Lwoo, geslacht en etnische achtergrond voorspellen het functioneren van leerlingen in klas 3 

en 4 van het vo niet. Leerlingen die op latere leeftijd in het vo instroomden functioneren 

minder goed en blijven vaker zitten. De voorspeller die het meest bijdraagt aan het 

voorspellen van het functioneren in klas 3 en 4 is het onderwijsniveau in klas 3. Leerlingen op 

kbl-niveau functioneren beter en blijven minder vaak zitten dan leerlingen op bbl-, gl-, tl- en 

vavo-tl niveau.  

 

Stap 2 

De schoolprestatie in klas 3 en 4 wordt gebruikt om te vergelijken of Lwoo-leerlingen minder of 

juist beter presteren gedurende de laatste 2 jaar van het vo. Er wordt gecontroleerd voor 

andere voorspellende variabelen (hoofdeffecten). Na uitsluiting van 123 leerlingen waarvan het 

opleidingsniveau niet duidelijk is en een verdere 105 leerlingen met missende gegevens op een 

of meerdere variabelen, kunnen 2082 leerlingen in deze analyse worden betrokken. Tabel 26a 

geeft de resultaten van het model weer voordat Lwoo als voorspeller wordt toegevoegd en 

tabel 26b nadat Lwoo is toegevoegd.  
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Tabel 26a: Model zonder Lwoo voor het voorspellen van functioneren in klas 3 of 4 van het vo 

voor het ontwikkelsample 

 

Variabele 

B SE Wald Df p Odds 

ratio 

Onderwijsniveau:  
  30,130 2 ,000  

  bbl: 
(0) / / / / (1) 

  kbl: 
-,922 ,206 20,105 1 ,000 ,398 

  Tl, gl, vavo-tl: 
,130 ,166 ,610 1 ,435 1,138 

Leeftijd bij instroom in vo 
,333 ,122 7,441 1 ,006 1,395 

Geslacht Vrouw 
(0) / / / / (1) 

  Man 
,021 ,143 ,022 1 ,882 1,022 

Etniciteit: westers 
(0) / / / / (1) 

  niet-westers 
,193 ,148 1,685 1 ,194 1,212 

Hosmer Lemeshow Test(8) =6,257, p=0,619 
 

De gezamenlijke verklaarde variantie van het model zonder Lwoo bedraagt 4,4% (-

2(LogLikelihood))(5) = 46,071, p<0,001). Het model voorspelt opnieuw geen enkele leerling 

die bleef zitten. Lagere leeftijd bij instroom in het vo en kbl-onderwijsniveau in klas 3 

voorspellen betere prestaties. Geslacht van de leerling en etnische achtergrond voorspellen de 

onderwijsprestaties niet significant.  

 

Tabel 26b: Model met Lwoo voor het voorspellen van functioneren  in klas 3 of 4 van het vo 

voor het ontwikkelsample 

 
Variabele 

B SE Wald Df p Odds 
ratio 

Lwoo  Nee 
(0) / / / / (1) 

  Ja 
,252 ,182 1,922 1 ,166 1,287 

Onderwijsniveau:  
  31,288 2 ,000  

  bbl: 
(0) / / / / (1) 

  kbl: 
-,843 ,213 15,622 1 ,000 ,430 

  Tl, gl, vavo-tl: 
,269 ,196 1,896 1 ,169 1,309 

Leeftijd bij instroom in vo 
,318 ,122 6,757 1 ,009 1,375 

Geslacht Vrouw 
(0) / / / / (1) 

  Man 
,023 ,143 ,026 1 ,871 1,024 

Etniciteit: westers 
(0) / / / / (1) 

  niet-westers 
,199 ,149 1,801 1 ,180 1,221 

Hosmer Lemeshow Test(8) =6,089, p=0,637 

 

Stap 2A. Als Lwoo wordt toegevoegd stijgt de verklaarde variantie met 0,2% naar 4,6%. De 

bijdrage van Lwoo is niet significant (stijging in -2(LogLikelihood))(1) bij toevoeging van Lwoo 

= 1,911, p=0,167). Ook dit model voorspelt leerlingen die blijven zitten niet. Na toevoeging 
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van Lwoo veranderen de waarden voor de andere voorspellende variabelen in vergelijking met 

het voorspelmodel zonder Lwoo niet substantieel.  

 

Stap 2B. Bij alpha=0,01 kan geen enkele interactie tussen Lwoo en een van de andere 

variabelen in het model worden toegevoegd. Verwijderen van (over-)invloedrijke data heeft 

weinig invloed op het model met Lwoo als voorspeller.  

De c statistic voor het model met Lwoo  (tabel 26b) is 0,63. Het model discrimineert met deze 

waarde niet voldoende tussen zittenblijvers en niet-zittenblijvers.  

 
Stap 2C. Bij verwijdering van niet-significante variabelen uit het model zonder Lwoo kunnen 

geslacht en  etnische achtergrond als voorspellers worden verwijderd. Dit gereduceerde model 

voorspelt even goed als het model waarin etniciteit en geslacht nog waren opgenomen (-

2(LogLikelihood))(4) = 46,171, p<0,001; 4,3% verklaarde variantie), en de voorspellers 

leeftijd bij instroom in het vo en het onderwijsniveau van de leerling voorspellen in 

vergelijkbare vorm het functioneren en zittenblijven.  

 

Tabel 27: Lwoo als voorspeller voor functioneren in klas 3 en 4 in het gereduceerde 

voorspelmodel  
 

Variabele 

B SE Wald Df p Odds 

ratio 

Lwoo  Nee 
(0) / / / / (1) 

  Ja 
,244 ,182 1,801 1 ,180 1,276 

Onderwijsniveau:  
  31,655 2 ,000  

  bbl: 
(0) / / / / (1) 

  kbl: 
-,873 ,212 16,937 1 ,000 ,418 

  Tl, gl, vavo-tl: 
,237 ,194 1,497 1 ,221 1,268 

leeftijd bij instroom in vo 
,332 ,122 7,371 1 ,007 1,394 

Hosmer Lemeshow Test(7) =2,991, p=0,886 

 
Lwoo voegt als voorspeller opnieuw niet toe aan het model, zie tabel 28 (stijging in -

2(LogLikelihood))(1) bij toevoeging van Lwoo = 1,791, p=0,181). Leerlingen die minder goed 

functioneren worden door het model niet voorspeld. De c statistic van 0,63 weerspiegelt dit. 

De door het model verklaarde variantie bedraagt 4,4%.  

Ook in dit voorspelmodel dragen verdere interacties tussen Lwoo en de nog in het model 

aanwezige andere voorspellers verder niet aan het voorspellen bij.  

Leerlingen die later instromen functioneren minder goed en blijven vaker zitten. Leerlingen op 

kbl-niveau blijven minder vaak zitten en functioneren beter dan leerlingen op bbl-niveau en tl-, 

gl- en vavo-tl niveau. Lwoo is niet gerelateerd aan het functioneren van een leerling5.  

                                    
5    Bij uitsluiting van outliers en invloedrijke obervaties veranderd het model slechts weinig, met uitzondering van het verwijderen van 

leerlingen met een leverage > 2,5; in dat geval is de voorspeller leeftijd bij instroom in het VO nietmeer significant. 



Met LWOO-rugzak van school naar werk  58 

Stap 3 

Voor het interactie-effectenmodel wordt met alle voorspellers, behalve Lwoo, een 

voorspelmodel gecreëerd waarbij alle voorspellers en hun onderlinge interacties worden 

gebruikt om functioneren in klas 3 en 4 te voorspellen. Omdat de aandacht uitgaat naar de 

toegevoegde waarde die Lwoo heeft wordt dit (zeer grote) model hier niet weergegeven. Het 

model met alle voorspellers (behalve Lwoo) en hun onderlinge interacties voorspelt beter dan 

een intercept-alleen model (-2(LogLikelihood))(23)= 58,546, p<0,001; verklaarde 

variantie=5,6%).  

 

Stap 3A. Toevoegen van Lwoo aan dit model draagt niet verder bij aan de voorspellende kracht 

van het model (stijging in -2(LogLikelihood))(1) bij toevoeging van Lwoo = 1,785, p=0,182; 

0,2% stijging in verklaarde variantie). Lwoo voorspelt het functioneren van leerlingen in klas 3 

en 4 niet bij volledige correctie voor andere voorspellers en hun onderlinge interacties. De B-

waarde voor Lwoo is opnieuw positief (B=0,246, SE=0,184, Odds Ratio=1,279).  

 

Stap 3B. Verdere interacties tussen Lwoo en de andere variabelen kunnen (alpha=0,01) niet 

worden toegevoegd. Lwoo voorspelt niet als hoofdeffect noch in interactie met andere 

voorspellers ná controle voor de invloeden van een volledig interactie-model van de andere 

voorspellers.  

 

Stap 3C. Als niet-significante voorspellers uit het interactie-model zonder Lwoo worden 

verwijderd blijft het model weergegeven in tabel 27 opnieuw over nadat Lwoo weer is 

toegevoegd als voorspeller.  

Samenvattend voor dit model blijkt dat toevoegen van Lwoo de prestaties van dit 

voorspelmodel niet verbetert en ook verdere toevoeging van interacties tussen Lwoo en de 

andere voorspellers geen verdere verbetering opleveren. Lwoo is niet gerelateerd aan het 

functioneren van een leerling in klas 3 en 4 van het voorgezet onderwijs.  

Daarnaast is de mate waarin het model discrimineert onvoldoende, het voorspelt geen 

leerlingen die minder goed functioneren of blijven zitten. Dit wordt weerspiegeld in een c 

statistic van 0,63 en een verklaarde variantie van slechts 4,4%.  

 

Stap 4 Validatie van eindmodel op het validatie-sample 

Ook hier is bepaling van de stabiliteit van het model middels een vergelijking van de 

geobserveerde met voorspelde uitkomsten (op grond van het ontwikkelde model in het 

ontwikkelsample) weinig zinvol. Hierbij zijn de parameters van het model gefixeerd op de 

waarden die in het ontwikkelsample zijn geschat. 

Als het in de vorige fases ontwikkelde model opnieuw wordt geschat op de gegevens in het 

validatiesample tekenen zich al duidelijke verschillen af in de bèta-waarden (tabel 28).  



Met LWOO-rugzak van school naar werk  59 

 

Tabel 28: Model met Lwoo voor het voorspellen van functioneren/zittenblijven in klas 3 of 4 

van het vo voor het validatiesample 

 

Variabele 

B SE Wald Df p Odds 

ratio 

Lwoo  Nee 
(0) / / / / (1) 

  Ja 
-,119 ,181 ,435 1 ,510 ,888 

Onderwijsniveau:  
  16,615 2 ,000  

  bbl: 
(0) / / / / (1) 

  kbl: 
-,510 ,198 6,634 1 ,010 ,600 

  Tl, gl, vavo-tl: 
,212 ,191 1,232 1 ,267 1,236 

Leeftijd bij instroom in vo 
,315 ,121 6,771 1 ,009 1,371 

Hosmer Lemeshow Test(6)=6,076, p=0,415; Model ten opzichte van het intercept alleen model –
2(logLIkelihood)(4)=24,310, p<0,001) 
 

 

Het model verklaart in deze steekproef 2,3% van de variantie. Dit is 2,1% lager dan in de 

steekproef waarop het model werd ontwikkeld en dus een afname van bijna 48%. Opnieuw 

geschatte bèta-waarden voor leeftijd bij instroom in het vo en het onderwijsniveau in klas 3 

zijn lager dan in het ontwikkelmodel maar zijn ook in deze steekproef significant. Hun bèta-

waarden zijn wel vergelijkbaar qua richting met voorspellers in de steekproef waarop het 

model werd ontwikkeld. Vooral opvallend is dat Lwoo, hoewel ook hier geen significante 

voorspeller, nu een negatieve bèta-coëfficiënt heeft: Lwoo is hier gerelateerd aan beter 

functioneren. De c statistic voor dit model, met nieuw geschatte parameters, is opnieuw laag 

(0,59). Het model discrimineert niet voldoende om ook maar één leerling die minder goed 

functioneerde of bleef zitten ook als zodanig te identificeren.  

 

Validatie middels voorspelde kanswaarde 

Als de parameters van het ontwikkelsample worden gebruikt als voorspellers in de validatie 

steekproef is de c statistic voor deze steekproef tevens 0,52. Het model dat werd ontwikkeld 

geeft in deze steekproef dus vergelijkbare discriminatie tussen zittenblijvers en niet-

zittenblijvers als in de steekproef waarop het model werd ontwikkeld. Dat neemt niet weg dat 

het model niet kan discrimineren tussen leerlingen die minder goed functioneren en leerlingen 

die wel goed functioneren.  

 

Het opnieuw geschatte model op grond van de gegevens van alle leerlingen waarvoor afdoende 

gegevens beschikbaar zijn wordt weergegeven in tabel 29.  

 



Met LWOO-rugzak van school naar werk  60 

Tabel 29: Model met Lwoo voor het voorspellen van minder goed functioneren in klas 3 of 4 

van het vo, alle leerlingen 

 

Variabele 

B SE Wald Df p Odds 

ratio 

Lwoo  Nee 
(0) / / / / (1) 

  Ja 
,059 ,128 ,215 1 ,643 1,061 

Onderwijsniveau:  
  46,875 2 ,000  

  bbl: 
(0) / / / / (1) 

  kbl: 
-,682 ,144 22,434 1 ,000 ,506 

  tl, gl, vavo-tl: 
,215 ,136 2,506 1 ,113 1,240 

Leeftijd bij instroom in vo 
,321 ,086 13,993 1 ,000 1,379 

Hosmer Lemeshow Test(7) =8,950, p=0,256; Model ten opzichte van het intercept alleen model –
2(logLIkelihood)(4)=65,441, p<0,001). 

 

De verklaarde variantie voor het model is laag (Nagelkerke’s R2=3,2%). Geen enkele leerlingen 

die bleef zitten wordt met het model ook voorspeld (c statistic =0,60). Leerlingen op kbl-

niveau functioneren beter  in klas 3 en 4 dan leerlingen op de beide andere niveaus. Leerlingen 

die op latere leeftijd in het vo instromen functioneren minder goed dan leerlingen die op 

jongere leeftijd instroomden.  

Lwoo voorspelt ook in het gehele sample niet, er is geen aantoonbare relatie tussen Lwoo en 

het functioneren in klas 3 en 4 van het vo.  

 

6.5.3 Het behalen van een startkwalificatie 

Voor het in kaart brengen van de statistische relatie van Lwoo met het wel of niet behalen van 

een startkwalificatie wordt bij de selectie leerlingen die vmbo-onderwijs gevolgd hebben 

gekeken of zij een startkwalificatie behaald hebben of daar nog naar onderweg zijn. Als 

selectiecriterium voor inclusie van vmbo-leerlingen wordt, net zoals bij de analyses voor het 

behalen van het diploma vo, opnieuw het onderwijsniveau binnen het voortgezet onderwijs ten 

tijde van de derde klas gebruikt; dit is de meest zuivere variabele. Het met terugwerkende 

kracht selecteren van vmbo-leerlingen op grond van het niveau waarop het vo-examen is 

afgelegd is niet correct omdat vmbo-leerlingen doorgestroomd kunnen zijn naar het havo of 

een hogere vo-opleiding. Deze laatste groep zou dan worden uitgesloten terwijl zij 

oorspronkelijk wel degelijk vmbo-leerlingen zijn en succesvol blijken. In totaal bestaat de 

selectie van (oud)vmbo-leerlingen uit 4551 personen voor wie gekeken wordt of Lwoo 

samenhangt met het behalen van een startkwalificatie of daar nog naar onderweg zijn.  

 

Uitkomstmaat  

Precieze en volledige kennis rond het behalen van het diploma mbo dan wel het havo/vwo is 

equivalent met weten of een leerling een startkwalificatie heeft gehaald of niet. Dit zou tegelijk 

zeer volledige informatie leveren over het precieze niveau waarop die starkwalificatie wordt 

behaald.  
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Voor de geselecteerde 4551 leerlingen ontbreekt bij 2663 (58,5%) leerlingen informatie met 

betrekking tot het behalen van het mbo of havo/vwo diploma, bij 41,5% zijn er 

examengegevens bekend. En binnen de groep mbo-leerlingen waarvan deze gegevens wel 

bekend zijn is niemand gezakt. Om beide redenen kan de informatie met betrekking tot het 

behalen van het examen niet als maat voor succes worden gebruikt.  

De belangrijkste redenen voor de enorme uitval is dat voor twee belangrijke groepen 

leerlingen de gegevens waarmee precieze  informatie over het examen wordt verstrekt 

ontbreken. Deze groepen zijn a) leerlingen die zijn uitgevallen en niet meer naar school gaan 

zonder een diploma op startkwalificatie niveau behaald te hebben (voortijdig schoolverlaters, 

vsv); en b) leerlingen die nog schoolgaand zijn en nog geen eindexamen hebben behaald. Dit 

betekent bij bijna alle leerlingen dat zij nog geen startkwalificatie hebben behaald.  

In het licht van de hoge uitval is een alternatieve maat nodig. Het ligt voor de hand gegevens 

met betrekking tot het behalen van een startkwalificatie en voortijdig schoolverlaten te 

gebruiken. Deze gegevens worden zeer nauwkeurig bijgehouden door gemeenten en het al of 

niet behaald hebben van een startkwalificatie of voortijdig schoolverlaten is daardoor voor veel 

meer leerlingen bekend. Daarbij, indien een leerling elders onderwijs heeft gevolgd en daar 

een startkwalificatie heeft behaald, dan is dat bij de gemeente waar de jongere is ingeschreven 

over het algemeen wél bekend (i.t.t. zijn precieze schoolcarrière). Van 44,1% van de leerlingen 

is bekend dat zij een (persoonlijke) startkwalificatie hebben behaald. De resterende groep 

leerlingen bestaat voor 16,1 % uit vsv-ers en een verdere 38,8% uit leerlingen die nog 

schoolgaand zijn en (hopelijk) onderweg om hun startkwalificatie te halen (zie tabel 30).  

 

Tabel 30: Gegevens over vsv, behalen van een startkwalificatie of op weg zijn naar een 

startkwalificatie van (oud) vmbo leerlingen 

 

Wel of geen startkwalificatie 

Aantal % 

Voortijdig schoolverlater (vsv) 731 16,1 

Persoonlijke Startkwalificatie 61 1,3 

Startkwalificatie 1948 42,8 

Schoolgaand zonder startkwalificatie 1771 38,9 

Te weinig gegevens 40 0,9 

Totaal 4551 100 

 
Ook het behalen van een startkwalificatie kan niet goed gebruikt worden als uitkomstmaat in 

het licht van de grote hoeveelheid leerlingen die nog onderweg zijn naar een startkwalificatie. 

Deze leerlingen zouden dan worden gerekend tot leerlingen die hun startkwalificatie niet 

gehaald hebben, maar dit beïnvloedt analyses op oneigenlijke wijze. Leerlingen die op hogere 

niveaus hun startkwalificatie proberen te behalen zijn immers vaak noodgedwongen later klaar 

omdat de opleiding langer duurt en vallen dan in de groep ‘startkwalificatie niet behaald’ bij de 
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gebruikte peildatum begin 2011. Gebruik maken van een middencategorie ‘nog geen 

startkwalificatie’ vertekent ook omdat  deze middencategorie dan potentieel met 

onderwijsniveau samenvalt. Het is daarom beter leerlingen die hun startkwalificatie nog niet 

behaald hebben in te delen bij de groep die al een startkwalificatie heeft behaald, het zijn 

immers geen vsv-ers. Daarmee worden twee groepen gecreëerd, een met leerlingen die al een 

startkwalificatie hebben of daarnaar onderweg zijn en de groep leerlingen die nog geen 

startkwalificatie heeft en ook niet meer poogt deze te bemachtigen, vsv-ers.  

Om deze redenen wordt voor voortijdig schoolverlaten als uitkomstmaat gekozen is. Hiermee 

wordt het minst scheve beeld verkregen over het wel of (nog) niet behaald hebben van een 

startkwalificatie en echte uitvallers, te weten vsv-ers. Leerlingen met een ‘persoonlijke 

startkwalificatie’ worden niet als startgekwalificeerd gezien: zij voldoen niet aan de definitie die 

de rijksoverheid hanteert.  

De zo gedefinieerde uitkomstmaat bestaat uit 3719 (81,7%) leerlingen die een startkwalificatie 

hebben behaald of daarnaar op weg zijn en 792 (17,4%) leerlingen die op de peildatum vsv-er 

waren. Van een verdere 40 leerlingen (0,9%) zijn geen vsv/startkwalificatie gegevens bekend. 

Tabel 31 geeft de herindeling van vsv/startkwalificatie gegevens in deze 2 categorieën weer. 

 

Tabel 31: Informatie over Startkwalificatie (SKW) en voortijdig schoolverlaten (vsv) voor de 

geselecteerde groep leerlingen 
VSV 

Startkwalificatie status  

SKW behaald of nog  

schoolgaand 

Geen SKW, niet 

schoolgaand 

 

Totaal 

VSV-er 0 731 731 

Persoonlijke startkwalificatie 0 61 61 

Startkwalificatie behaald 1948 0 1948 

Schoolgaand zonder startkwal 1771 0 1771 

Totaal:  3780 (81,7%) 731 (17,4%) 4511 

 

In het ontwikkelsample kan van de 2310 leerlingen bij 2289 worden vastgesteld of zij al een 

startkwalificatie hebben gehaald en of zij nog schoolgaand zijn. Dat was bij 411 (18,0%) 

leerlingen het geval (vsv). Voor het validatiesample is dit voor de in totaal 2241 leerlingen bij 

2222 vast te stellen. Van hen is bij 255 leerlingen (17,1%) geen startkwalificatie bekend en 

zijn zij niet schoolgaand (vsv). De proportie vsv-ers tussen de twee steekproeven verschilt niet 

(LR(1)=0,510, p=0,475).  

 

Verbanden tussen Lwoo en andere voorspellers bij het behalen van een 

startkwalificatie of voortijdig school verlaten (vsv) 

 

Onderwijsniveau 

Om na te gaan wat de werking is van Lwoo op het behalen van een startkwalificatie wordt 

opnieuw het onderwijsniveau meegenomen als medevoorspeller. Hierbij wordt gekeken naar 
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het niveau van instroom op het mbo om het niveau van onderwijs mee te bepalen. Gekeken 

naar de selectie van leerlingen blijkt dat voor 4057 van de 4551 (oud)vmbo-leerlingen bekend 

is op welk niveau zij zijn ingestoomd op het mbo. Voor 494 leerlingen ontbreken aanvankelijk 

de gegevens over instroom op het mbo.  

Voor een flink deel blijken deze missende gegevens te bestaan uit leerlingen die op havo- of 

vwo-niveau het eindexamen hadden afgelegd. Omdat deze oud-vmbo-leerlingen maar zelden 

instromen op het mbo, maar vaak al wel een starkwalificatie op het vo behaalden, is een extra 

categorie voor onderwijsniveau toegevoegd. Hierdoor kunnen ook leerlingen die binnen het vo 

zijn doorgestroomd en daar een startkwalificatie behaalden mee worden genomen in analyse 

mét statistische correctie voor het niveau6. Voor 188 (4,1%) leerlingen is het niet mogelijk een 

eenduidig niveau te bepalen voor het beginniveau van de onderwijsfase die opleidt tot een 

startkwalificatie. Bij 89 leerlingen van hen is weliswaar het hoogste vmbo-niveau bekend, maar 

omdat één bepaald vmbo-niveau niet noodzakelijk leidt tot één bepaald instroomniveau op het 

mbo is verdere niveaubepaling niet mogelijk. Van een verdere 99 leerlingen zijn ook geen 

eindexamengegevens vo bekend. De gegevens van deze leerlingen kunnen niet worden 

meegenomen in analyses waarbij het onderwijsniveau als mede-voorspeller functioneert. 

De resultaten van deze procedure gestratificeerd naar Lwoo wordt weergegeven in tabel 32. 

 

Tabel 32: Niveau van instroom op mbo en gegevens over havo/vwo van selectie (oud) vmbo 

leerlingen gestratificeerd naar Lwoo 

 

Onderwijsniveau bij Instroom MBO/einde VO 

Geen Lwoo Lwoo Totaal 

Mbo-1, geen vo diploma op SKW niveau behaald 86 (50,3%) 85 (49,7%) 171 

Mbo-2, geen vo diploma op SKW niveau behaald 693 (50,1%) 691 (49,9%) 1384 

Mbo-3, geen vo diploma op SKW niveau behaald 614 (76,5%) 189 (23,5%) 803 

Mbo-4, geen vo diploma op SKW niveau behaald 1364 (82,0%) 300 (18,0%) 1664 

Vo havo/vwo diploma afgelegd (gezakt en geslaagd) 331 (97,1%) 10 (2,9%) 341 

Onbekend/Onduidelijk niveau 134 (71,3%) 54 (28,7%) 188 

Totaal  3222 (70,8%) 1329 (29,2%) 4551 

 

Teneinde hun startkwalificatie te halen stromen Lwoo-leerlingen beduidend vaker in op niveaus 

1 en 2 van het mbo. Niet-Lwoo-leerlingen stromen onevenredig vaak in de hogere mbo-

niveaus in of gebruiken de vo route om een startkwalificatie te behalen (LR(4)=579,110, 

p<0,001); de  categorie onbekend/onduidelijk is daarbij niet meegerekend maar het 

gemiddelde percentage Lwoo wijkt nauwelijks af bij deze leerlingen.  

                                    
6
   Leerlingen die hun startkwalificatie al op het vo hebben behaald worden ingedeeld in de categorie “HAVO/VWO 

diploma afgelegd”, onafhankelijk van eventuele doorstroom naar het MBO. Leerlingen die zakten voor het 
HAVO/VWO diploma maar van wie het instroomniveau op het MBO bekend is worden ingedeeld in de 
desbetreffende MBO categorie van instroom. Leerlingen (N=5) die voor hun vo diploma zakten en waarvan het 
instroom niveau op het MBO onbekend is worden in de categorie “HAVO/VWO diploma afgelegd”ingedeeld.  
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Voor de relaties tussen Lwoo en de andere voorspellers/controlevariabelen (geslacht, leeftijd 

bij instroom in het vo en een westers of niet-westers achtergrond) wordt verwezen naar de 

vorige paragraaf (6.5.2). Omdat dezelfde groep leerlingen wordt gebruikt als voor de analyses 

rond het functioneren in klas 3 en 4 blijven de relaties tussen Lwoo en deze andere 

voorspellers gelijk (zie tabel 22 en 23).  

 

Stap 1 Univariate relaties tussen voorspellers en het behalen van een startkwalificatie/vsv 

Tabel 33 geeft de resultaten van logistische regressieanalyses weer voor de afzonderlijke 

voorspellers voor het behalen van een startkwalificatie/vsv. Leerlingen waarvan het 

onderwijsniveau onbekend is worden buiten deze analyses gehouden omdat deze voorspeller 

altijd als medevoorspeller wordt gebruikt.  

Negatieve B-waarden (en odds ratio’s <1) geven aan dat de kans op het behalen van een 

startkwalificatie en schoolgaand (nog onderweg naar een startkwalificatie) daalt als de 

voorspeller stijgt of dat een categorie in vergelijking met een andere categorie (de 

referentiecategorie) minder vsv voorspelt. Voor positieve B–waarden (en odds ratio’s >1) is 

het omgekeerde het geval, deze voorspellen een grotere kans op vsv.  

 

Tabel 33: Univariate voorspellers voor het behalen van een startkwalificatie/vsv in het 

ontwikkelsample 

 
Variabele 

Aantal B SE Wald Df p Odds 
ratio 

% 
verklaarde 
variantie** 

Lwoo  Nee 
1525 (0) / / / / (1) 0,7 

  Ja 
662 ,364 ,116 9,947 1 ,002 1,440  

Onderwijsniveau: 
   95,442 4 ,000  9,1 

 Mbo-2: 
716 (0) / / / / (1)  

 Mbo-1: 
80 ,789 ,242 10,625 1 ,001 2,201  

 Mbo-3: 
410 -,774 ,169 21,058 1 ,000 ,461  

 Mbo-4: 
802 -

1,028 

,143 51,703 1 ,000 ,358  

 vo havo/vwo 
100 -

3,504 

1,009 12,066 1 ,001 ,030  

Leeftijd bij instroom 
vo* 

2187 ,595 ,092 41,789 1 ,000 1,813 3,1 

Geslacht Vrouw 
1066 (0) / / / / (1) 0,1 

  Man 
1121 ,114 ,110 1,073 1 ,300 1,121  

Etniciteit:

 westers 
1436 (0) / / / / (1) 0,2 

 niet-westers 
751 -,193 ,118 2,657 1 ,103 ,824  

*De variabele instroomleeftijd in het vo is voor de geselecteerde leerlingen gecentreerd.  
**Nagelkerke pseudo R2, een maat voor verklaarde variantie.  
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Geslacht en etnische achtergrond voorspellen het behalen of nog onderweg zijn naar een 

startkwalificatie niet. Als een leerling op latere leeftijd in het vo instroomde stijgt de kans op 

voortijdig schoolverlaten. Daarbij verklaart deze variabele 3,1% van de variantie.  

De voorspeller onderwijsniveau voorspelt het sterkst (9,1%). Naarmate het onderwijsniveau 

stijgt halen leerlingen significant vaker een startkwalificatie of zijn nog schoolgaand. De enige 

uitzondering hierop is dat mbo-3 niet significant van mbo-4  leerlingen verschillen (p=0,168). 

De lagere beta coëfficiënt voor mbo-4 leerlingen (beta=-1,028) geeft wel aan dat bij hen 

minder vsv wordt voorspeld dan bij mbo-3 leerlingen (beta=-0,774).    

Gekeken naar Lwoo op zich komt naar voren dat leerlingen met een Lwoo-achtergrond in het 

vo significant minder vaak een startkwalificatie halen of nog schoolgaand zijn dan leerlingen 

zonder een Lwoo-achtergrond. De hoeveelheid variantie die Lwoo zelfstandig ‘verklaart’ is niet 

groot (0,7%).   

 

Stap 2  

De proportie leerlingen die een startkwalificatie hebben behaald of nog schoolgaand/ onderweg 

naar een startkwalificatie zijn, wordt vergeleken tussen Lwoo-leerlingen en niet-Lwoo-

leerlingen. Er wordt gecontroleerd voor andere voorspellende variabelen (hoofdeffecten, de 

voorspellende variabelen worden niet in interactie gebruikt om te voorspellen). Het aantal 

leerlingen in de gegevens waarop modellen worden ontwikkeld is 2187, maar als alle 

voorspellers worden gebruikt vallen een verdere 79 leerlingen af door ontbrekende gegevens 

voor voorspellers en/of de starkwalificatie/vsv uitkomstmaat. Voor 2108 leerlingen kunnen in 

deze analyses worden betrokken, hun gegevens zijn volledig. Tabel 34a geeft de resultaten van 

het model weer voordat Lwoo als voorspeller wordt toegevoegd en tabel 34b nadat Lwoo is 

toegevoegd.  
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Tabel 34a: Model zonder Lwoo voor het voorspellen van startkwalificatie/vsv voor het 

ontwikkelsample 

 

Variabele 

B SE Wald Df p Odds 

ratio 

Onderwijsniveau: 
  82,304 4 ,000  

 Mbo-2: 
(0) / / / / (1) 

 Mbo-1: 
,750 ,245 9,387 1 ,002 2,117 

 Mbo-3: 
-,742 ,170 18,993 1 ,000 ,476 

 Mbo-4: 
-,972 ,145 44,833 1 ,000 ,378 

 Vo havo/vwo 
-

3,419 

1,010 11,463 1 ,001 ,033 

Leeftijd bij instroom in vo 
,326 ,100 10,528 1 ,001 1,385 

Geslacht Vrouw 
(0) / / / / (1) 

  Man 
,003 ,121 ,001 1 ,980 1,003 

Etniciteit: westers 
(0) / / / / (1) 

  niet-westers 
-,260 ,129 4,035 1 ,045  

Model ten opzichte van het intercept alleen model: -2(LogLikelihood)(7) = 130,615, p<0,001); Hosmer Lemeshow 
Test(7) =4,811, p=0,683 

 

De gezamenlijke verklaarde variantie van het model zonder Lwoo bedraagt 10,1%. Het model 

voorspelt 6 leerlingen die daadwerkelijk vsv-er waren op peildatum, en 1 een die dat niet was 

(een false positive).  

Naarmate het onderwijsniveau stijgt halen leerlingen significant vaker een startkwalificatie of 

zijn nog schoolgaand (mbo-3 en mbo-4 verschillen niet significant). Voor leerlingen met hogere 

leeftijd bij instroom in het vo en voor leerlingen met een westerse achtergrond is de kans op 

vsv groter na correctie voor de andere voorspellers. Het geslacht van de leerling voorspelt niet.  
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Tabel 34b: Model met Lwoo voor het voorspellen van startkwalificatie/vsv voor het ontwikkel-

sample 

 

Variabele 

B SE Wald Df p Odds 

ratio 

Lwoo  Nee 
(0) / / / / (1) 

  Ja 
-,078 ,133 ,343 1 ,558 ,925 

Onderwijsniveau:  
  78,685 4 ,000  

 Mbo-2: 
(0) / / / / (1) 

 Mbo-1: 
-,752 ,245 9,424 1 ,002 ,472 

 Mbo-3: 
-

1,511 

,275 30,154 1 ,000 ,221 

 Mbo-4: 
-

1,748 

,262 44,369 1 ,000 ,174 

 vo havo/vwo 
-

4,205 

1,034 16,529 1 ,000 ,015 

Leeftijd bij instroom in vo 
,333 ,101 10,824 1 ,001 1,395 

Geslacht Vrouw 
(0) / / / / (1) 

  Man 
,000 ,121 ,000 1 ,997 1,000 

Etniciteit: westers 
(0) / / / / (1) 

  niet-westers 
-,258 ,129 3,987 1 ,046 ,772 

Model ten opzichte van het intercept alleen model: -2(LogLikelihood))(8) = 130,959, p<0,001); Hosmer Lemeshow 
Test(8) =5,338, p=0,721 

 

Stap 2A. Als Lwoo wordt toegevoegd stijgt de verklaarde variantie niet (blijft 10,1%). De 

bijdrage van Lwoo is niet significant (stijging in -2(LogLikelihood))(1) bij toevoeging van Lwoo 

= 0,344, p=0,557). Na correctie voor de relatie van ander voorspellers voorspelt Lwoo niet. 

Het model voorspelt 8 leerlingen die daadwerkelijk vsv-er waren op peildatum, en 2 die dat 

niet waren.  

Na toevoeging van Lwoo veranderen de waarden voor de andere voorspellende variabelen in 

vergelijking met het voorspelmodel zonder Lwoo niet substantieel met als uitzondering wat 

verschuivingen binnen de categorieën van het onderwijsniveau.  

Na correctie voor de relaties die andere voorspellers met vsv/startkwalificatie heeft Lwoo geen 

verdere relatie met het behalen van een startkwalificatie c.q. voortijdig schoolverlaten.  

 

Stap 2B. Bij alpha=0,01 kan geen enkele interactie tussen Lwoo en een van de andere 

variabelen in het model worden toegevoegd. De c statistic voor het model met Lwoo is 0,68. 

Het model discrimineert met deze waarde nog niet voldoende tussen zittenblijvers en niet-

zittenblijvers.  

Stap 2C. Bij verwijdering van niet significante variabelen uit het model zonder Lwoo kan 

geslacht als voorspeller worden verwijderd. Dit gereduceerde model voorspelt even goed als 

het model waarin geslacht nog was opgenomen (-2(LogLikelihood))(6) = 130,614, p<0,001; 



Met LWOO-rugzak van school naar werk  68 

10,1% verklaarde variantie). De voorspellers leeftijd bij instroom in het vo,  etnische 

achtergrond en het onderwijsniveau van de leerling voorspellen in vrijwel nagenoeg dezelfde 

vorm.  

Tabel 35: Lwoo als voorspeller voor startkwalificatie/vsv in het gereduceerde voorspel model  
 
Variabele 

B SE Wald Df p Odds 
ratio 

Lwoo  Nee 
(0) / / / / (1) 

  Ja 
-,078 ,133 ,343 1 ,558 ,925 

Onderwijsniveau:  
  79,337 4 ,000  

  Mbo-2: 
(0) / / / / (1) 

  Mbo-1: 
,752 ,245 9,424 1 ,002 2,121 

  Mbo-3: 
-,760 ,172 19,398 1 ,000 ,468 

  Mbo-4: 
-,996 ,151 43,780 1 ,000 ,369 

  Vo havo/vwo 
-

3,454 

1,011 11,666 1 ,001 ,032 

Leeftijd bij instroom in vo 
,333 ,101 10,829 1 ,001 1,395 

Etniciteit: westers 
(0) / / / / (1) 

  niet-westers 
-,258 ,129 3,988 1 ,046 ,772 

Model ten opzichte van het intercept alleen model: -2(LogLikelihood)(7) = 130,959, p<0,001); Hosmer Lemeshow 
Test(8) =9,537, p=0,299 
 
 

Lwoo voegt als voorspeller opnieuw niet toe aan het model, zie tabel 35 (stijging in -

2(LogLikelihood))(1) bij toevoeging van Lwoo = 0,345, p=0,557). Ook nu is het model 

praktisch gelijk aan het model mét geslacht met als uitzondering de verschillen tussen mbo-1 

en mbo-2. De interpretatie van dit model is gelijk aan die gegeven in stap 2a van deze sectie, 

het aantal juist voorspelde leerlingen is equivalent (8 juist voorspelde vsv-ers, maar 2 die dat 

niet zijn, false positives). De c statistic van 0,68 is eveneens gelijk. De door het model 

verklaarde variantie bedraagt 10,1%.  

Verdere interacties tussen Lwoo en de nog in het model aanwezige andere voorspellers dragen 

verder niet bij aan het model.  

Aangezien de hoofdmodellen met geslacht en zonder geslacht in bijna alle opzichten 

gelijkwaardig zijn maar het model zonder geslacht statistisch  zuiniger is, is het model zonder 

geslacht te prefereren. 

 
Stap 3 

Met alle voorspellers en hun onderlinge interacties, behalve Lwoo, wordt een voorspelmodel 

gecreëerd en gebruikt om startkwalificatie/vsv te voorspellen. Omdat de aandacht uitgaat naar 

de toegevoegde waarde die Lwoo heeft wordt dit (zeer grote) model hier niet weergegeven. 

Het model met alle voorspellers (behalve Lwoo) en hun onderlinge interacties voorspelt beter 

dan een intercept-alleen model (-2(LogLikelihood))(39) = 164,873, p<0,001; verklaarde 

variantie=12,6%).  
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Stap 3A. Toevoegen van Lwoo aan dit model draagt niet verder bij aan de voorspellende kracht 

van het model (stijging in -2(LogLikelihood))(1) bij toevoeging van Lwoo = 0,410, p=0,522; 

geen stijging in verklaarde variantie). Lwoo heeft geen toegevoegde voorspellende waarde bij 

volledige correctie voor andere voorspellers en hun onderlinge interacties.  

De B-waarde voor Lwoo is negatief (B=-0,086, SE=0,135, odds ratio=0,917).  

 

Stap 3B. Verdere interacties tussen Lwoo en de andere variabelen kunnen (alpha=0,01) niet 

worden toegevoegd. Lwoo voorspelt niet als hoofdeffect noch in interactie met andere 

voorspellers ná controle voor de invloeden van een volledig interactiemodel van de andere 

voorspellers.  

 
Stap 3C. Na verwijdering van niet-significante voorspellers uit het interactiemodel zonder Lwoo 

blijft het model weergegeven in stap 2C (tabel 36, gereduceerd hoofdeffectmodel) opnieuw 

over nadat Lwoo weer is toegevoegd als voorspeller. Lwoo voegt als voorspeller niet toe aan dit 

model (p=0,557).  

Zoals hiervoor besproken, voor dit model blijkt dat toevoegen van Lwoo de prestaties van dit 

voorspelmodel niet verbetert noch het toevoegen van interacties tussen Lwoo en de andere 

voorspellers.  

De verklaarde variantie bedraagt 10,1%. Het model voorspelt 8 leerlingen die daadwerkelijk 

vsv-er waren op peildatum, en 2 die dat niet waren. De c statistic van 0,68 geeft aan dat het 

model nog niet voldoende discrimineert bij een ondergrens van 0,7, die wordt aangehouden 

voor een acceptabele overeenstemming tussen geobserveerde en voorspelde vsv-ers c.q. 

leerlingen die hun startkwalificatie behaalden of nog schoolgaand waren. Verwijderen van 

(over-) invloedrijke data heeft weinig invloed op het model met Lwoo als voorspeller7.    

 

Met of zonder statistische correctie voor de invloed van beschikbare andere voorspellers lijkt 

Lwoo niet significant gerelateerd aan het behalen van een startkwalificatie dan wel voortijdig 

schoolverlaten.  

 

Stap 4 Validatie van eindmodel op het validatiesample 

Gezien de wat hogere c statistic zijn de verwachtingen met betrekking tot de stabiliteit van het 

model mogelijk iets hoger en daarom interessanter dan bij de voorgaande analyses. De 

gebruikte parameters van het model zijn hierbij gefixeerd op de waarden die in het 

ontwikkelsample zijn geschat. 

Tabel 36 geeft de schattingen van het gevonden model op de validatiesteekproef weer.  

                                    
7 Uitzondering is verwijderen van leerlingen met een leverage value> 2,5; in dat geval is voorspeller etniciteit niet 

meer significant. 



Met LWOO-rugzak van school naar werk  70 

 

Tabel 36: Model met Lwoo voor het voorspellen van starkwalificatie/vsv voor het 

validatiesample 

 

Variabele 

B SE Wald Df p Odds 

ratio 

Lwoo  Nee 
(0) / / / / (1) 

  Ja 
,188 ,137 1,876 1 ,171 1,207 

Onderwijsniveau:  
  64,210 4 ,000  

  Mbo-2: 
(0) / / / / (1) 

  Mbo-1: 
,860 ,243 12,531 1 ,000 2,364 

  Mbo-3: 
-,658 ,187 12,362 1 ,000 ,518 

  Mbo-4: 
-,741 ,152 23,793 1 ,000 ,477 

  Vo havo/vwo 
-

2,286 

,596 14,690 1 ,000 ,102 

Leeftijd bij instroom in vo 
,313 ,106 8,676 1 ,003 1,367 

Etniciteit: westers 
(0) / / / / (1) 

  niet-westers 
-,325 ,137 5,655 1 ,017 ,723 

Model ten opzichte van het intercept alleen model: -2(LogLikelihood)(7) = 110,865, p<0,001); Hosmer Lemeshow Test 
=6,490(8), p=0,593 

Het model verklaart in deze steekproef 9,0% van de variantie. Dit is 1,1% lager dan in de 

steekproef waarop het model werd ontwikkeld, een acceptabele afname in verklaarde variantie 

(10,9%) ten opzichte van de steekproef waarop het model werd ontwikkeld. De opnieuw 

geschatte bèta-waarden voor leeftijd bij instroom in het vo, het onderwijsniveau en etnische 

achtergrond zijn weliswaar niet gelijk aan die in het ontwikkelmodel maar wijken niet sterk af 

qua grootte en zijn ook in deze steekproef significant. Daarbij zijn de tekens (positief/negatief) 

van de bèta-regressiecoëfficiënten voor deze voorspellers steeds gelijk.  

Dit is anders voor Lwoo. Hoewel Lwoo ook in deze steekproef geen significante voorspeller is, 

is hier het teken van de bèta-coëfficiënt positief. Als Lwoo significant zou zijn voorspelt Lwoo in 

deze steekproef en in dit model een grotere kans op voortijdig schoolverlaten en een kleinere 

kans op het behalen van een startkwalificaties dan wel nog schoolgaand/op weg naar een 

startkwalificatie. Deze relatie is voor de gegevens in de steekproef waarop het model werd 

ontwikkeld alleen terug te vinden als geen andere voorspellers worden gebruikt, zie de 

univariate analyse in tabel 33. Interessant genoeg, geeft univariate analyse in de 

validatiesteekproef dezelfde relatie aan, maar sterker (B=0,663, Wald(1) =31,943, p<0,001; 

verklaarde variantie bedraagt 2,4%). Dit verklaart mogelijk de blijvende positieve (maar nog 

steeds niet significante) coëfficiënt voor Lwoo in de validatiesteekproef. Duidelijk is ook dat een 

deel van de univariate relatie tussen Lwoo en het behalen van een startkwalificatie of nog 

schoolgaand zijn/voortijdig schoolverlaten samenhangt met de relatie van Lwoo met ander 
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voorspellers in het model.  

 

De c statistic voor dit model met nieuw geschatte parameters is 0,67, het model discrimineert 

onvoldoende. Het model voorspelt 6 leerlingen die daadwerkelijk vsv-er waren op peildatum, 

en 3 die dat niet waren (false positives).  

 

Validatie middels voorspelde kanswaarde 

Als de parameters van het ontwikkelsample worden gebruikt als voorspellers in de validatie 

steekproef is de c statistic voor de validatie steekproef 0,67. Het model dat werd ontwikkeld 

geeft in deze steekproef vergelijkbare discriminatie in de validatiesteekproef. Het model 

discrimineert echter ook hier te weinig.  

 

Het opnieuw geschatte model op grond van de gegevens van alle leerlingen waarvoor afdoende 

gegevens beschikbaar zijn wordt weergegeven in tabel 37.  

 

Tabel 37: Model met Lwoo voor het voorspellen van starkwalificatie/vsv voor alle leerlingen  

 
Variabele 

B SE Wald Df p Odds 
ratio 

Lwoo  Nee 
(0) / / / / (1) 

  Ja 
,051 ,095 ,284 1 ,594 1,052 

Onderwijsniveau:  
  143,853 4 ,000  

  Mbo-2: 
(0) / / / / (1) 

  Mbo-1: 
,795 ,172 21,324 1 ,000 2,214 

  Mbo-3: 
-,715 ,127 31,821 1 ,000 ,489 

  Mbo-4: 
-,873 ,107 66,966 1 ,000 ,418 

  Vo havo/vwo 
-

2,737 

,511 28,690 1 ,000 ,065 

Leeftijd bij instroom in vo 
,324 ,073 19,607 1 ,000 1,382 

Etniciteit: westers 
(0) / / / / (1) 

  niet-westers 
-,289 ,094 9,491 1 ,002 ,749 

Model ten opzichte van het intercept alleen model: -2(LogLikelihood)(7) = 238,380, p<0,001); Hosmer Lemeshow Test 
(8)=12,068, p=0,148 
 
 

De verklaarde variantie voor het model is 9,4%. Zeven echte vsv-ers worden met het model 

ook voorspeld, 2 leerlingen worden als vsv-er voorspeld maar waren dat niet. De c statistic is 

0,68. Dit is te laag, het model discrimineert onvoldoende tussen vsv-ers en leerlingen die een 

startkwalificatie haalden dan wel nog schoolgaand zijn.  

Naarmate het onderwijsniveau stijgt halen leerlingen significant vaker een startkwalificatie of 

zijn nog schoolgaand (mbo-3 en mbo-4 verschillen niet significant). Voor leerlingen met hogere 

leeftijd bij instroom in het vo en voor leerlingen met een westerse achtergrond is de kans op 

vsv groter na correctie voor de andere voorspellers. De bijdrage van Lwoo is niet significant:  
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Lwoo voorspelt ook in het gehele sample niet, er is geen aantoonbare relatie tussen het Lwoo 

en het behalen van een startkwalificatie/schoolgaand zijn of voortijdig schoolverlaten.  

 

6.6 Vraag 6 

In hoeverre is binnen het vmbo een Lwoo-indicatie gecorreleerd met de Wajong? 

Om een eventuele relatie tussen Lwoo en instroom in de Wajong, de WIA of de WAO te 

onderzoeken wordt gekeken naar de gehele selectie van (oud)vmbo-leerlingen. Deze leerlingen 

zijn in meer of mindere mate arbeidsongeschikt bevonden door procedures gehanteerd door 

UWV. Voor analyses kan gebruik worden gemaakt van de eerder gebruikte groep leerlingen die 

ook betrokken werden in de analyses voor het diploma vo en het behalen van een 

startkwalificatie/voortijdig schoolverlaten. Leerlingen die bij intrede in klas 3 een ander 

opleidingsniveau volgen dan vmbo zijn verwijderd.  

Bij deze groep van 4551 leerlingen blijkt dat slechts 55 (1,2%) jongeren uiteindelijk 

arbeidsongeschikt bevonden zijn. Dit geringe percentage arbeidsongeschikten maakt het 

minder zinvol een kruisvalidatie procedure toe te passen.  Bij de ontwikkeling van het model 

op alleen de modelontwikkeling steekproef (M=2310) vallen te weinig leerlingen binnen een 

arbeidsongeschiktheidsregeling om goede schattingen van de relatie van Lwoo met 

arbeidsongeschikt te bepalen. Dit maakt dat de analyses op de volledige selectie van 4551 

leerlingen wordt toegepast.  

 

Uitkomstmaat  

Van de leerlingen in de selectie zijn zowel gegevens over Wajong, de WAO als over de Wet 

werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) bekend. Deze regelingen zeggen iets over het 

vermogen om te kunnen werken en te participeren in de maatschappij. Dit maakt dat zowel de 

Wajong-, de WAO-, als de WIA-gegevens gebruikt worden als uitkomstmaat om in kaart te 

brengen in hoeverre Lwoo gerelateerd is aan arbeidsongeschiktheid.  

Met betrekking tot Wajong is bekend wanneer een jongere een aanvraag heeft ingediend én of 

deze gehonoreerd is. Alleen gehonoreerde aanvragen worden meegenomen in de 

uitkomstmaat. In totaal is er sprake van een bij UWV bekende Wajong status (gegevens uit 

periode 1999-2010) bij 54 leerlingen uit de selectie. Dit is 1,2% van de totaal 4496 

arbeidsongeschikten. 

Naast gegevens over Wajong is tevens bekend bij welke leerlingen een WIA- of WAO-regeling 

is gehonoreerd. Ook deze regelingen worden gebruikt als indicator voor arbeidsongeschiktheid. 

Aangezien in het gehele sample slechts 1 leerling een WIA uitkering ontvangt en geen enkele 

leerlingen een WAO krijgt, worden deze verder buiten beschouwing gelaten bij verder 

analyses. 
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Verbanden tussen Lwoo en andere voorspellers bij arbeidsongeschiktheid (instroom 

Wajong). 

Ook nu wordt, naast de directe relatie tussen Lwoo en arbeidsongeschiktheid, onderzocht of 

Lwoo na  statistische controle voor andere variabelen aan arbeidsongeschiktheid gerelateerd 

kan worden.  

Naast – uiteraard – de voorspeller Lwoo worden tevens etnische achtergrond, geslacht en 

leeftijd bij instroom op het voortgezet onderwijs meegenomen als controlevariabelen 

(medevoorspellers). Leeftijd bij instroom op het vo wordt als voorspeller gebruikt omdat bij 

voorgaande analyses een samenhang met het functioneren van leerlingen naar voren kwam.  

Een hogere leeftijd bij instroom in het vo is gerelateerd aan minder functioneren in klas 3 en 4 

en met een hogere kans op voortijdig schoolverlaten. Voor het functioneren in de eerste 2 

jaren van het vo is een hogere instroomleeftijd juist gerelateerd aan minder zittenblijven. 

Leeftijd bij instroom op het vo kan een indicator zijn van een algemene achterstand, mogelijk 

op meerdere gebieden, die zich al vroeg doet gelden in de vorm van een latere leeftijd van 

instroom in het vo. Een meer algemene achterstand kan tevens van invloed zijn op de langere 

termijn en daarmee op de arbeidsgeschiktheid op latere leeftijd. Het is daarom zinvol deze 

voorspeller ook in de setting arbeids(on)geschiktheid als medevoorspeller op te nemen ter 

correctie van een mogelijke relatie tussen Lwoo en arbeidsongeschiktheid.  

Aangezien dezelfde selectie van leerlingen wordt gebruikt, zijn de relaties tussen Lwoo en deze 

voorspellers dezelfde als die weergegeven over leeftijd bij instroom in het vo, etniciteit en 

geslacht in tabel 23 en 24. Van 9 leerlingen van de totaal 4551 is de leeftijd bij instroom 

onbekend. Leeftijd bij instroom op het vo wordt als continue medevoorspeller gebruikt. 

Vergelijking van Lwoo met niet-Lwoo-leerlingen (niet-Lwoo: M=12,09, SD=0.576; Lwoo: 

M=12,36, SD=0,627); U=1664745,5, Z=-13,861, p<0,001) geeft aan dat deze leeftijd bij 

Lwoo-leerlingen hoger is.  

 

Het behalen van een startkwalificatie wordt gezien als een drempel voor participatie op de 

arbeidsmarkt. Als een leerling een startkwalificatie heeft of daar nog uitzicht op heeft, zou dat 

van invloed kunnen zijn op het aanvragen en toekennen van een 

arbeidsongeschiktheidsregeling. Deze voorspeller kan worden opgevat als het logische 

substituut voor onderwijsniveau als de uitkomstmaat arbeidsmarkt gerelateerd is.  

 

Gekeken naar het wel behaald hebben of nog op weg zijn naar een startkwalificatie blijkt dat 

dit 3719 leerlingen betreft. In deze groep bevinden zich 1005 Lwoo-leerlingen en 2714 

leerlingen die geen Lwoo hebben gehad. Daarnaast zijn er 792 leerlingen die zonder een 

startkwalificatie van school zijn gegaan. Hiervan hebben 311 leerlingen Lwoo ontvangen 

gedurende het voortgezet onderwijs. Van 40 leerlingen is onbekend of zij wel of geen 

startkwalificatie behaald hebben, of zij nog schoolgaand zijn en of zij wel of geen Lwoo hebben 
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ontvangen op het voortgezet onderwijs (zie tabel 38). Duidelijk is dat onder Lwoo-leerlingen 

significant meer vsv-ers voorkomen dan onder niet-Lwoo-leerlingen (LR(1)=45,354, p<0,001). 

 

Tabel 38: Startkwalificatie/vsv-gegevens van Lwoo-leerlingen en niet-Lwoo-leerlingen 

 

Startkwalificatie 

Startkwalificatie behaald of  

nog schoolgaand 

Geen startkwalificatie behaald  

en niet schoolgaand 

Totaal 

Geen Lwoo, <6 maanden Lwoo 2714 (84,9%) 481 (15,1%) 3195 

Lwoo, >6 maanden Lwoo 1005 (76,4%) 311 (23,6%) 1316 

Totaal 3719 (82,4%) 792 (17,6%) 4511* 

*Voor 40 leerlingen ontbreken gegevens over startkwalificatie/vsv en Lwoo. 

 

Stap 1 Univariate relaties tussen voorspellers en arbeidsongeschiktheid 

Tabel 40 geeft de resultaten van logistische regressieanalyses weer voor de afzonderlijke 

voorspellers voor toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering in de geselecteerde 

groep leerlingen.  

Positieve B-waarden (en odds ratio’s >1) geven aan dat de kans op toekenning van de 

uitkering toeneemt als de voorspeller stijgt. Hetzelfde is het geval als een categorie in 

vergelijking met een andere categorie (de referentiecategorie) een grotere kans op toekenning 

voorspelt. Voor negatieve B–waarden (en odds ratio’s <1) is het omgekeerde het geval, deze 

voorspellen een kleinere kans op het toekennen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering.  

 

Tabel 39: Univariate voorspellers voor toekenning van een arbeidsongeschiktheid regeling, alle 

leerlingen 

 

Variabele 

Aantal B SE Wald Df p Odds 

ratio 

% 

verklaarde 
variantie** 

Lwoo  Nee 
3222 (0) / / / / (1) 2,1 

  Ja 
1329 ,935 ,272 11,836 1 ,001 2,547  

SKW/vsv: SKW of schoolgaand 
3719 (0) / / / / (1)  

   Geen SKW/vsv

  

792 1,845 ,280 43,411 1 ,000 6,327 7,6 

Leeftijd bij instroom vo* 
4542 ,414 ,214 3,737 1 ,053 1,512 0,6 

Geslacht Vrouw 
2268 (0) / / / / (1)  

  Man 
2283 -,266 ,274 ,944 1 ,331 ,767 0,2 

Etniciteit: westers 
2970 (0) / / / / (1)  

  niet-westers 
1506 -,323 ,314 1,056 1 ,304 ,724 0,2 

*De variabele instroomleeftijd in het vo is voor de geselecteerde leerlingen gecentreerd.  
**Nagelkerke pseudo R2, een maat voor verklaarde variantie.  

 
 

 

Leeftijd bij instroom in het vo, geslacht en etnische achtergrond voorspellen de toekenning van 
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een arbeidsongeschiktheidsuitkering niet.  

Als een leerling niet meer schoolgaand is en nog geen startkwalificatie heeft krijgt deze vaker 

een Wajonguitkering. Deze voorspeller verklaart tevens een flink deel van de variantie (7,6%).  

Aan leerlingen met een Lwoo achtergrond in het vo wordt significant vaker een 

arbeidsongeschiktheidsregeling toegekend. De hoeveelheid variantie die Lwoo zelfstandig 

‘verklaart’ is 2,1%).   

 

Stap 2  

De proportie leerlingen aan wie een arbeidsongeschiktheidsregeling werd toegekend wordt 

vergeleken tussen Lwoo-leerlingen en niet-Lwoo-leerlingen. Er wordt gecontroleerd voor 

andere voorspellende variabelen (hoofdeffecten, de voorspellende variabelen worden niet in 

interactie gebruikt om te voorspellen). Het aantal leerlingen in de gegevens waarop modellen 

worden ontwikkeld is 4551, maar als alle voorspellers worden gebruikt vallen een verdere 75 

leerlingen af door ontbrekende gegevens voor voorspellers en/of de arbeidsongeschiktheid 

uitkomstmaat. Voor 4476 leerlingen zijn alle gegevens volledig. Tabel 40a geeft de resultaten 

van het model weer voordat Lwoo als voorspeller wordt toegevoegd en tabel 40b nadat Lwoo is 

toegevoegd.  

 

Tabel 40a: Model zonder Lwoo voor het voorspellen van een toegekende 

arbeidsongeschiktheidsregeling, alle leerlingen 

 
Variabele 

B SE Wald Df p Odds 
ratio 

SKW/vsv: SKW of schoolgaand 
(0) / / / / (1) 

   Geen SKW/vsv  
1,837 ,290 40,172 1 ,000 6,276 

Leeftijd bij instroom vo 
,201 ,225 ,798 1 ,372 1,223 

Geslacht Vrouw 
(0) / / / / (1) 

  Man 
-,273 ,319 ,731 1 ,393 ,761 

Etniciteit: westers 
(0) / / / / (1) 

  niet-westers 
-,277 ,282 ,963 1 ,326 ,758 

Model ten opzichte van het intercept alleen model: -2(LogLikelihood)(4) = 44,667, p<0,001); Hosmer Lemeshow 
Test(8) =7,768, p=0,456 
 

De gezamenlijke verklaarde variantie van het model zonder Lwoo bedraagt 8,3%. Het model 

voorspelt geen enkele leerling die daadwerkelijk een arbeidsongeschiktheidsregeling kreeg 

toegekend. Leeftijd bij instroom in het vo, een westerse- of niet-westerse achtergrond en het 

geslacht van de leerling voorspellen het toekennen van een arbeidsongeschiktheidsregeling 

niet na correctie voor de andere voorspellers. Of een leerling een vsv-er is of juist nog 

schoolgaand is dan wel al een startkwalificatie heeft behaald, maakt echter wel degelijk uit in 

dit model. Een vsv-er heeft een grotere kans op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. 

Daarnaast is deze relatie vergelijkbaar in grootte met de relatie zónder correctie zoals 
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gevonden in de univariate analyse.  

 

Tabel 40b: Model met Lwoo voor het voorspellen van een toegekende 

arbeidsongeschiktheidsregeling, alle leerlingen 

 
Variabele 

B SE Wald Df p Odds 
ratio 

Lwoo  Nee 
(0) / / / / (1) 

  Ja 
,671 ,287 5,468 1 ,019 1,957 

SKW/vsv: SKW of schoolgaand 
(0) / / / / (1) 

   Geen SKW/vsv  
1,770 ,291 37,018 1 ,000 5,872 

Leeftijd bij instroom vo 
,123 ,229 ,287 1 ,592 1,131 

Geslacht Vrouw 
(0) / / / / (1) 

  Man 
-,278 ,283 ,970 1 ,325 ,757 

Etniciteit: westers 
(0) / / / / (1) 

  niet-westers 
-,271 ,319 ,721 1 ,396 ,762 

Model ten opzichte van het intercept alleen model: -2(LogLikelihood)(5) = 50,050, p=0,001); Hosmer Lemeshow 
Test(8) =15,256, p=0,054 

 

Stap 2A. Als Lwoo wordt toegevoegd (tabel 41b) stijgt de verklaarde variantie met 1 procent 

naar 9,3 procent. Deze bijdrage van Lwoo is significant (stijging in -2(LogLikelihood))(1) bij 

toevoeging van Lwoo = 5,384, p=0,020). Aan leerlingen met een Lwoo-achtergrond in het vo 

wordt significant vaker een arbeidsongeschiktheidsregeling toegekend, maar deze samenhang 

is, na correctie voor de andere voorspellers, nu zwakker dan zonder die correctie.  Het model 

voorspelt ook na toevoeging van Lwoo geen  leerlingen die daadwerkelijk een Wajong kregen 

toegekend.  

Na toevoeging van Lwoo worden de andere voorspellers in vergelijking met het voorspelmodel 

zonder Lwoo zwakker, in het bijzonder voor leeftijd bij instroom in het vo.  

Ook na correctie voor de relaties die andere voorspellers met het toekennen van een 

arbeidsongeschiktheidsregeling hebben, voorspelt het model dat aan leerlingen met een Lwoo 

achtergrond in het vo significant vaker een arbeidsongeschiktheidregeling werd toegekend.  
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Stap 2B. Bij alpha=0,01 kan geen enkele interactie tussen Lwoo en een van de andere 

variabelen in het model worden toegevoegd8.  

Stap 2C. Bij verwijdering van niet-significante variabelen uit het model zonder Lwoo kunnen 

geslacht, etnische achtergrond en leeftijd bij instroom in het vo worden verwijderd als 

voorspellers. Dit gereduceerde model, met startkwalificatie/vsv als enige voorspeller, voorspelt 

even goed als het model waarin de verwijderde voorspellers nog waren opgenomen (verschil in 

(-2(LogLikelihood))(3) = 2,359, p=0,501; 8,3% verklaarde variantie). De voorspeller 

Startkwalificatie/vsv voorspelt ook in vrijwel dezelfde orde van grootte in vergelijking met het 

model waarin de nu verwijderde voorspellers nog aanwezig waren, zie tabel 40b.  

 

Tabel 41: Lwoo als voorspeller voor startkwalificatie/vsv in het gereduceerde voorspel model  
 

Variabele 

B SE Wald Df p Odds 

ratio 

Lwoo  Nee 
(0) / / / / (1) 

  Ja 
,690 ,283 5,923 1 ,015 1,994 

SKW/vsv: SKW of schoolgaand 
(0) / / / / (1) 

   Geen SKW/vsv  
1,792 ,286 39,221 1 ,000 6,001 

Model ten opzichte van het intercept alleen model: -2(LogLikelihood)(2) = 48,124, p<0,001; Hosmer Lemeshow 
Test(2) =0,031, p=0,985 
 
 

Toevoegen van Lwoo als voorspeller draagt significant bij aan het gereduceerde model, zie 

tabel 41 (stijging in -2(LogLikelihood))(1) bij toevoeging van Lwoo = 5,816, p=0,016). De 

door het model verklaarde variantie bedraagt 9,0%, slechts 0,3% lager dan in het model 

zonder de verwijderde voorspellers.  

Zowel voortijdig schoolverlaten als Lwoo voorspelt een grotere kans op een toegekende 

arbeidsongeschiktheidsregeling. De c statistic van dit gereduceerde model is 0,74, het model 

discrimineert redelijk acceptabel. Anderzijds, geen enkele leerling die daadwerkelijk een 

arbeidsongeschiktheidsregeling toegekend kreeg wordt voorspeld. In vergelijking met het 

model mét de verwijderde voorspellers zijn de bèta waarden voor startkwalifcatie/vsv en Lwoo 

vergelijkbaar groot.  

Verdere interacties tussen Lwoo en de nog in het model aanwezige andere voorspellers dragen 

verder niet bij aan het model (bij alpha<0,01). De in voetnoot 8 bij stap 2B genoemde 

interacties hebben dezelfde interpretatie maar zijn ook bij toevoeging aan het gereduceerde 

model niet significant (p-waarden 0,052 en 0,099).  

 

                                    
8   Interacties die de gekozen alpha enigszins benaderen bij toevoeging aan het hoofdmodel zijn een interactie tussen 

Lwoo en leeftijd bij instroom in het vo (p=0,017, voor niet-Lwoo-leerlingen is een hogere leeftijd bij instroom in het 
vo gerelateerd aan een grotere kans op honorering van arbeidsongeschiktheidregelingen, bij Lwoo-leerlingen is dit 
niet het geval) en een interactie tussen Lwoo en etnische achtergrond (p=0,047, bij leerlingen met een westerse 
achtergrond is Lwoo gerelateerd aan een stijgende kans op arbeidsongeschiktheidsregelingen, bij leerlingen met 
een niet-westerse achtergrond is dit niet het geval). In beide gevallen is de passing van het model na opname van 
de interacties beter.  
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Het gereduceerde model in tabel 41 is statistisch zuiniger en te prefereren boven het model in 

tabel 41b, het model waarin de verwijderde voorspellers nog aanwezig waren.  

 

 

Stap 3 

Met alle voorspellers en hun onderlinge interacties, behalve Lwoo, wordt een voorspelmodel 

gecreëerd en gebruikt om de toekenning van een arbeidsongeschiktheidsregeling te 

voorspellen. Omdat de aandacht uitgaat naar de toegevoegde waarde die Lwoo heeft, wordt 

het model hier niet weergegeven. Het model met alle voorspellers (behalve Lwoo) en hun 

onderlinge interacties voorspelt beter dan een intercept-alleen model (-2(LogLikelihood))(15) 

= 56,832, p<0,001; verklaarde variantie=10,6%).  

 

Stap 3A. Toevoegen van Lwoo aan dit model vergroot de voorspellende kracht van het model 

(stijging in -2(LogLikelihood))(1) bij toevoeging van Lwoo = 5,102, p=0,024; verklaarde 

variantie 11,6%). De B-waarde voor Lwoo is positief (B=0,657, SE=0,289, odds ratio=1,930). 

Leerlingen die met Lwoo ondersteund werden gedurende de vo periode, hebben een verhoogde 

kans op toekenning van een arbeidsongeschiktheidsregeling in vergelijking met leerlingen 

zonder Lwoo ondersteuning, ook als er voor de invloeden van de andere voorspellers en hun 

onderlinge interacties wordt gecorrigeerd. Geen enkele leerling die een 

arbeidsongeschiktheidsregeling toegekend kreeg, wordt door het model voorspeld.  

 

Stap 3B. Verdere interacties tussen Lwoo en de andere variabelen kunnen niet worden 

toegevoegd. Lwoo voorspelt niet als hoofdeffect noch in interactie met andere voorspellers ná 

controle voor de invloeden van een volledig interactie-model van de andere voorspellers.  

Dit geldt ook voor de eerder genoemde interacties tussen Lwoo en leeftijd bij instroom in het 

vo en de interactie tussen Lwoo en etnische achtergrond (p-waarden respectievelijk 0,019 en 

0,027). Zij zijn opnieuw de sterkste interacties, maar kunnen niet aan het interactiemodel 

worden toegevoegd bij de gehanteerde alpha=0,01.  

Stap 3C. Na verwijdering van alle niet-significante voorspellers uit het interactiemodel zonder 

Lwoo blijft het model weergegeven in stap 2C  opnieuw over nadat Lwoo weer is toegevoegd 

als voorspeller. Voor verdere details over dit model, zie stap 2C en tabel 42.  

Kort samengevat, in dit model draagt Lwoo significant bij aan het voorspellen van toegekende 

arbeidsongeschiktheidsregelingen (p=0,016). Het model verklaart 9% variantie en 

discrimineert acceptabel (c statistic=0,73). Anderzijds, leerlingen die daadwerkelijk een 

arbeidsongeschiktheidsregeling toegekend kregen worden niet voorspeld. Zowel voortijdig 

schoolverlaten als Lwoo voorspelt een grotere kans op een toegekende 

arbeidsongeschiktheidsregeling.  

Verdere interacties tussen Lwoo en de nog in het model aanwezige andere voorspellers dragen 
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verder niet bij aan het model (alpha<0,01). Ook de reeds besproken interacties tussen Lwoo 

en  leeftijd bij instroom in het vo (p=0,052) en tussen Lwoo en etnische achtergrond 

(p=0,099) kunnen niet aan het model worden toegevoegd.  

Het gereduceerde model gepresenteerd in tabel 41 is statistisch zuinig en krijgt de voorkeur 

boven andere gepresenteerde modellen. De invloed van verwijdering van (over-)invloedrijke 

data is afhankelijk van de gekozen maat voor invloedrijkheid en daardoor moeilijk te bepalen9.   

 

Wat betreft de relatie tussen Lwoo en het toekennen van een arbeidsongeschiktheidsregeling, 

zowel met als zonder allerlei statistische correcties, is de kans op toekenning van een 

arbeidsongeschiktheidsregeling voor (oud-)Lwoo-leerlingen groter dan voor leerlingen die 

tijdens het vo geen Lwoo ondersteuning kregen.  

 

NOOT: Er vallen een aantal zaken op met betrekking tot de analyses en de gebruikte 

kruisvalidatie. Wanneer er gekeken wordt naar de analyses op zich, valt het op dat er nergens 

interacties optreden. Dit is opmerkelijk aangezien de analyses uitgevoerd zijn op een zeer 

grote groep leerlingen in de grote dataset. De verwachting was dat er wel interacties zouden 

optreden tussen de gebruikte variabelen, aangezien allen betrekking hebben op leerlingen 

binnen het voortgezet onderwijs. Het is moeilijk te verklaren waarom er bij deze grote groep 

leerlingen met een groot aantal variabelen geen enkele interactie gevonden wordt. Ook vanuit 

de methodenleer is hiervoor geen verklaring  (prof. Dr. G.J. Mellenbergh). 

Met betrekking tot de validatie van de modellen gebruikt binnen de grote dataset voor 

zittenblijven in klas 1 of 2, het functioneren in klas 3 en 4 en het behalen van een 

startkwalificatie/vsv kwamen hier weinig sterke voorspellingen uit naar voren. Zoals 

besproken, voorspellen een aantal variabelen het functioneren op school maar is de 

voorspelkracht van het gehele model niet erg groot. Doordat de te valideren modellen al slecht 

voorspelden in de dataset waarop zij ontwikkeld werden, zijn de voorspellingen ook slecht voor 

dezelfde modellen voor leerlingen in het validatiesample. De gebruikte indicator voor stabiliteit 

van het model (de c statistic) is daarom voor het validatiesample vrij laag. 

                                    
9   Het model is moeilijk te controleren op gebruikelijke afwijkingsindicatoren als gestandaardiseerde Pearson residuals 

en Deviance residuals (bij uitsluiting van leerlingen met waarden >3). Omdat de voorspelde kans op een 
arbeidsongeschiktheidregeling voor leerlingen met een daadwerkelijk toegekende arbeidsongeschiktheidregeling in 
dit model erg laag blijven (hoewel gemiddeld hoger dan bij leerlingen die geen arbeidsongeschiktheidregeling 
kregen toegekend) krijgen vooral leerlingen (>45%) met een toegekende arbeidsongeschiktheidregeling hoge 
outlier waarden. Dit heeft vooral invloed op de waarde van vsv als voorspeller. Als naar andere maten word 
gekeken (Cook ’s > 1, leverage value > 2,5) heeft dit veel minder invloed op de beide voorspellers.  
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7. DISCUSSIE 

 

In dit onderzoek is gekeken naar de samenhang van Lwoo met het functioneren op school, het 

behalen van een startkwalificatie en de stap naar arbeidsparticipatie van leerlingen in Almere. 

Om de relatie tussen Lwoo en het functioneren van de doelgroep zuiver in kaart te kunnen 

brengen, werden alleen vmbo-leerlingen in het onderzoek meegenomen. De gegevens van 

leerlingen die bij aanvang van het voortgezet onderwijs speciaal onderwijs volgden, zijn uit het 

gebruikte bestand verwijderd. Daarnaast werden de gegevens van leerlingen niet meer 

meegenomen vanaf het moment dat bleek dat zij naar het praktijkonderwijs (PrO), de havo of 

het vwo waren doorgestroomd. Voor de leerlingen die speciaal onderwijs volgen of 

praktijkonderwijs gaan volgen, geldt dat zij hardnekkig problemen ervaren waar Lwoo in 

principe niet voor bedoeld is (Rijksoverheid, 2012). In de praktijk blijkt echter wel dat veel 

‘verkapte’ PrO-leerlingen die toch op het reguliere vmbo zijn begonnen, Lwoo ontvangen. Van 

de leerlingen die beginnen op het vmbo maar uiteindelijk PrO-leerlingen blijken, kreeg 85% 

Lwoo-ondersteuning op het vmbo. In sommige gevallen kan het onderscheid tussen een PrO-

leerling en een Lwoo-leerling pas later gemaakt worden. Dit is wel een aandachtspunt met 

betrekking tot het toekennen van Lwoo en de werking hiervan op het functioneren van de 

bedoelde groep vmbo-leerlingen.  

 

Lwoo 

Met betrekking tot de invloed op het presteren en slagen op het voortgezet onderwijs en 

middelbaar beroepsonderwijs, komt uit alle resultaten naar voren dat Lwoo geen relatie heeft 

met het behalen van een diploma in het voortgezet onderwijs. Gekeken naar de samenhang 

tussen Lwoo en het functioneren in klas 1 en 2 van het vmbo blijkt Lwoo wel een 

voorspellende waarde te hebben. Lwoo lijkt hier te compenseren voor de problematiek van 

Lwoo-leerlingen omdat zij het net zo goed doen als niet-Lwoo leerlingen aan het einde van klas 

2. Daarnaast zorgt Lwoo ervoor dat leerlingen minder vaak blijven zitten in klas 1 en 2.  

Bij dit gevonden effect van Lwoo komt echter een verschil naar voren tussen de twee 

databestanden die gebruikt zijn om de relatie van Lwoo met het functioneren op school  in 

kaart te brengen. De kleine dataset wordt gebruikt om het functioneren van leerlingen in klas 

1 en 2 op het voortgezet onderwijs in kaart te brengen (vraag 1-4). Daarnaast is de grote 

dataset gebruikt om te kijken naar de overgang van klas 2 naar 3, het behalen van een 

diploma en startkwalificatie en de instroom in de Wajong.  Uit de gegevens uit de kleine 

dataset komt naar voren dat, ondanks dat Lwoo-leerlingen meer problemen ervaren, zij het 

net zo goed doen aan het einde van klas 2 als niet-Lwoo-leerlingen die deze problemen niet 

hebben. Hier lijkt Lwoo dus een relatie te hebben met het functioneren aan het einde van klas 

2. Wanneer gekeken wordt naar de gegevens uit de grote dataset blijkt dat Lwoo het 

functioneren op school en daarmee de overgang van klas 2 naar 3 niet voorspelt.   
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Wanneer gekeken wordt naar de leerlingen in de grote dataset, blijkt dat Lwoo niet significant 

gerelateerd kan worden aan het functioneren op school, of er nu wel of niet voor beschikbare 

andere voorspellers of hun interacties wordt gecompenseerd. Omdat de periode gedurende de 

eerste twee jaar van het voorgezet onderwijs tevens de periode is waar Lwoo het meest 

werkzaam zou moeten zijn, behoeft dit enige aandacht. 

Het verschil tussen bevindingen in de grote en kleine dataset kan een gevolg zijn van het 

verschil in de grootte van de dataset. De grote dataset bevat bijna tien keer zoveel leerlingen 

als de kleine dataset. Ondanks dat er geselecteerd is op alleen vmbo-leerlingen, bevinden zich 

in de grote dataset leerlingen waarvoor het onderwijsniveau bij instroom op het voortgezet 

onderwijs nog niet bekend is. In deze selectie bevinden zich dus niet alleen vmbo-leerlingen 

maar ook brugklasleerlingen die uiteindelijk op havo- of vwo-niveau onderwijs gaan volgen. In 

de kleine dataset bevinden zich enkel vmbo-leerlingen. Dit kan tot verschillen in uitkomsten 

leiden omdat er in de grote dataset impliciet ook met ‘goede’ leerlingen van het havo en vwo 

wordt vergeleken in plaats van alleen met vmbo-leerlingen. Deze vergelijking is dan mogelijk 

ongunstig als er niet voor het onderwijsniveau wordt gecorrigeerd.  

Daarnaast kan het verschil in de gevonden samenhang van Lwoo met het functioneren op 

school tevens verklaard worden door de beschikbare informatie over de leerlingen. Voor 

leerlingen in de kleine dataset is gedetailleerde informatie beschikbaar over de aard en 

zwaarte van hun problematiek (IQ, achterstand en SE problematiek), waarvoor gecorrigeerd 

kan worden bij het analyseren van verschillen tussen Lwoo-leerlingen en niet-Lwoo-leerlingen. 

Deze informatie is niet beschikbaar voor de leerlingen in de grote dataset aangezien van hen 

alleen demografische gegevens beschikbaar zijn. Bij de grote dataset kan niet gecorrigeerd 

worden voor verschillen in de persoonlijke problematiek. Het wel of niet kunnen corrigeren kan 

verklaren waarom Lwoo in de kleine dataset wel en in de grote dataset geen relatie lijkt te 

hebben met het functioneren aan het einde van klas 2. Om verder zicht te krijgen op de 

identificatie van potentiële risicofactoren is het nodig veel gedetailleerdere informatie over 

leerlingen te krijgen om goede voorspellingen te kunnen doen. Gezien de ‘veranderlijke’ 

leeftijdsperiode waar voorspellingen over worden gedaan, hier van 12 tot 22 jaar, zal het 

meten van veranderingen in deze gedetailleerde informatie over de tijd waarschijnlijk ook 

nodig zijn om beter te kunnen voorspellen. 

 

Naast dat Lwoo geen relatie heeft met het behalen van een diploma op het voortgezet 

onderwijs, lijkt Lwoo wel een voorspeller voor het behalen van een startkwalificatie. Zo komt 

naar voren dat Lwoo-leerlingen minder vaak een startkwalificatie behalen en vaker voortijdig 

school verlaten dan niet-Lwoo-leerlingen. Dit is echter alleen zo wanneer er gecorrigeerd wordt 

voor de variabelen leeftijd bij instroom in het voortgezet onderwijs en het onderwijsniveau.  

Lwoo blijkt tijdens de eerst twee jaar op school een positieve relatie te hebben met het 

functioneren van leerlingen die te kampen hebben met problemen. Deze Lwoo-leerlingen 
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kunnen net zo goed meekomen op school als niet-Lwoo-leerlingen zonder problemen. In de 

bovenbouw (klas 3 en 4) en voor het behalen van een diploma op het voorgezet onderwijs is 

er geen samenhang met Lwoo te vinden. De positieve werking die er in de onderbouw is, 

wordt in de bovenbouw niet teruggevonden. Op de langere termijn blijkt dat Lwoo-leerlingen in 

de bovenbouw en op het mbo vaker voortijdig uitvallen dan leerlingen zonder Lwoo-

achtergrond. Zonder daadwerkelijke ondersteuning op school, redden de Lwoo-leerlingen het 

op de lange termijn minder vaak om op school te blijven en een startkwalificatie te behalen 

dan leerlingen zonder Lwoo-achtergrond. Dat Lwoo een positieve relatie heeft met 

functioneren in de onderbouw (klas 1 en 2), maar niet met functioneren tijdens de bovenbouw 

(klas 3 en 4), kan verklaard worden door het feit dat Lwoo in klas 1 en 2 er anders uit ziet dan 

in klas 3 en 4. In de onderbouw krijgen Lwoo-leerlingen individuele ondersteuning en is er 

meer één op één contact met de begeleider. In de bovenbouw is Lwoo niet langer individueel 

maar wordt het globaal ingezet door klassen kleiner te maken of een extra begeleider vrij te 

maken. Van individuele begeleiding is in klas 3 en 4 niet meer te spreken. Dat de individuele 

Lwoo beter werkt dan de globale Lwoo aanpak in de bovenbouw, kan worden verklaard door 

het belang van de relatie tussen leerling en leerkracht. Uit onderzoek is gebleken dat 

leerlingen die een goede relatie hebben met hun leerkracht of begeleider op school, beter 

presteren op school dan leerlingen die geen goede relatie hebben met de leerkracht en meer 

op de peer-groep gericht zijn (Dalmijn & Kempe, 2011).  

De gevonden relatie van Lwoo en het functioneren in de eerste twee jaar van het voortgezet 

onderwijs kan als stimulans worden gezien om de meer individuele vorm van Lwoo-

ondersteuning niet alleen te beperken tot de eerste twee jaar maar om deze één op één 

aanpak gedurende alle vier de leerjaren op het vmbo aan te bieden. Zo kunnen Lwoo-

leerlingen ook in de bovenbouw genieten van de compenserende werking van Lwoo voor hun 

problematiek, waardoor zij de eindstreep van het vmbo behalen. Meer onderzoek zal moeten 

aantonen hoe deze individuele vorm van Lwoo er precies uitziet en welke duur het meeste 

effect heeft op de lange termijn. 

Binnen de groep Lwoo-leerlingen is de invloed van Lwoo gelijk. Er zijn geen verschillen 

gevonden tussen de drie Lwoo-profielen wat betreft de werking van Lwoo, ondanks dat de 

problematiek tussen de profielen verschilt. De indeling is op basis van de criteria voor 

toekenning van Lwoo zoals deze vanuit de overheid worden gehanteerd. Er is dus geen 

subgroep binnen de Lwoo-leerlingen te onderscheiden die het minder of juist beter doet op 

school. 

 

Andere voorspellers 

Er zijn naast Lwoo meerdere variabelen meegenomen, waarvan een aantal van invloed is op 

het functioneren van leerlingen op school.  

Zo blijkt dat de leeftijd bij instroom op het voortgezet onderwijs van belang is bij zowel de 
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overgang naar klas 3, het behalen van een diploma op het voortgezet onderwijs, als het 

behalen van een startkwalificatie. Leerlingen die ouder zijn bij instroom op het voorgezet 

onderwijs functioneren minder goed op school. Het later instromen van deze leerlingen kan 

duiden op een algehele achterstand wat hen gedurende de hele schoolperiode parten blijft 

spelen. Dit kan verklaren waarom de leeftijd bij instroom tot aan het behalen van een 

startkwalificatie toe van invloed is. In het kader van de relatie van Lwoo met blijven zitten in 

klas 1 of 2 van het voortgezet onderwijs, is het interessant te vermelden dat, omdat Lwoo-

leerlingen gemiddeld een hogere leeftijd hebben bij instroom in het voortgezet onderwijs, ook 

dit een aanwijzing is voor de werkzaamheid van Lwoo gedurende de eerste twee jaar van het 

vmbo. 

Het geslacht van de leerling voorspelt alleen in de context van het zittenblijven in klas 1 of 2 

van het voortgezet onderwijs. Jongens blijven vaker zitten dan meisjes, ook na correctie voor 

etnische achtergrond, leeftijd bij instroom in het voortgezet onderwijs en Lwoo. Bij verdere 

analyses speelt geslacht geen differentiërende rol meer bij het voorspellen van latere 

uitkomstmaten. Mogelijk heeft het verschil in rijping tussen jongens en meisjes op die leeftijd 

een belangrijkere rol dan later. Dit kan verklaard worden door het feit dat meisjes op jongere 

leeftijd rijper zijn dan jongens, wat een positieve invloed heeft op hun beslissingsvermogen en 

functioneren (Crone, 2008). Hierdoor kunnen meisjes op deze leeftijd beter meekomen op 

school.  

Ook het onderwijsniveau heeft invloed op het wel of niet behalen van een vo-diploma of 

startkwalificatie. Interessant is dat bij het behalen van een vo-diploma alleen leerlingen op kbl-

niveau het beter doen. Het is onduidelijk waarom juist deze groep het beter doet, terwijl 

leerlingen op gl- en tl-niveau meer potentie zouden hebben, gezien hun grotere cognitieve 

vermogens.  Een verklaring hiervoor kan gevonden worden in de interactie met de leerkracht. 

Uit onderzoek van Hamstra en van den Ende (2006) blijkt dat leerkrachten meer aandacht aan 

bbl- en kbl-leerlingen op school besteden, waardoor deze leerlingen meer gestimuleerd worden 

in hun schoolloopbaan. De kbl-leerlingen hebben meer cognitieve mogelijkheden dan bbl-

leerlingen waardoor deze aandacht van leraren juist bij hen meer impact heeft. Dit kan 

verklaren waarom de groep kbl-leerlingen het op school goed doen in vergelijking met de bbl-

leerlingen die mindere vermogens hebben en de gl- en tl-leerlingen die minder aandacht van 

de leerkracht krijgen. 

Bij het behalen van een startkwalificatie komt naar voren dat hoe hoger het onderwijsniveau, 

hoe groter de kans is op het behalen van een startkwalificatie. Dit is te verklaren door de 

draagkracht van leerlingen. Toelating op een hoger niveau vindt plaats op het moment dat een 

leerling dit zowel cognitief als sociaal-emotioneel aan kan en er verder geen belemmerende 

omgevingsfactoren meespelen. Hierdoor is de draagkracht van leerlingen die toegelaten zijn op 

een hoger niveau vaak groter dan die van leerlingen op lagere schoolniveaus. Doordat 

leerlingen op een hoger niveau schoolvakken beter aankunnen is de kans groter dat zij hun 
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examens goed maken en hun startkwalificatie behalen.  

Een andere variabele die invloed heeft is etniciteit. Lwoo wordt vaker toegekend aan niet-

westerse leerlingen dan aan westerse leerlingen en overige niet-westerse leerlingen. Het is te 

verklaren dat westerse leerlingen minder vaak Lwoo toegekend krijgen omdat zij bekend zijn 

met de algemene westerse attitude ten opzichte van onderwijs en met een vergelijkbaar 

onderwijssysteem. Niet-westerse leerlingen hebben wellicht een andere onderwijs- en 

taalachtergrond en komen uit een regio waar er anders naar school wordt gekeken. Hierdoor 

hebben zij achterstanden kunnen oplopen ten opzichte van het Nederlandse onderwijssysteem. 

Het is dan niet ondenkbaar dat niet-westerse leerlingen daardoor vaker een steuntje in de rug 

nodig hebben in de vorm van Lwoo om in het Nederlandse onderwijssysteem mee te kunnen 

komen.  

Het is echter moeilijker te verklaren waarom Lwoo vaker optreedt bij niet-westerse leerlingen 

dan bij de groep overige niet-westerse leerlingen. De diversiteit aan landen en culturen binnen 

beide groepen maakt het lastig om overeenkomsten binnen de groepen aan te duiden die dit 

verschil kunnen verklaren. Zo behoren leerlingen van Antilliaanse/Arubaanse, Surinaamse, 

Turkse, Marokkaanse en Afrikaanse komaf tot de groep niet-westerse leerlingen. Tot de groep 

overige niet-westerse leerlingen behoren leerlingen die afkomstig zijn uit diverse landen uit 

Azië, Centraal Amerika, Zuid Amerika en het Midden Oosten, waarbij de grootste groep 

afkomstig is uit Iran, Afghanistan, Pakistan, Vietnam en de Filipijnen.  

Wanneer we echter naar andere factoren kijken dan cultuur en regio’s valt op dat de landen 

van herkomst in de groep niet-westers, landen zijn van waaruit mensen al vele jaren naar 

Nederland immigreren om zich hier permanent te vestigen. De multiculturele samenleving in 

Nederland bestaat al vele jaren uit een zeer grote groep mensen die afkomstig zijn uit de 

Antillen, Suriname, Marokko en Turkije. Zij maken sinds de jaren zestig van de vorige eeuw al 

deel uit van de Nederlandse samenleving. Dit maakt het des te opvallender dat juist bij deze 

groep leerlingen Lwoo vaker voorkomt dan bij leerlingen van overige niet-westerse afkomst. Je 

zou verwachten dat de groep niet-westerse mensen meer bekend is met de Nederlandse 

cultuur doordat deze bevolkingsgroepen hier al veel langer wonen dan de mensen afkomstig 

uit landen die behoren tot de categorie overig niet-westers (Nicolaas, Ooijevaar en Wobma, 

2010). Wellicht dat mensen van Antilliaanse, Surinaamse, Marokkaanse en Turkse afkomst in 

Nederland meer hun eigen subcultuur hebben gecreëerd doordat zij een grote groep vormen. 

Dit maakt dat de Nederlandse opvattingen over onderwijs minder worden overgenomen, 

omdat trouw wordt gebleven aan hun eigen culturele opvattingen die in stand kunnen worden 

gehouden in hun subcultuur binnen Nederland. Dit kan maken dat niet-westerse leerlingen 

minder goed kunnen meekomen in het westerse onderwijssysteem in Nederland waardoor zij 

uiteindelijk meer ondersteuning nodig hebben (Lwoo). Voor de groep overig niet-westers geldt 

dat zij met minder grote getallen in Nederland aanwezig zijn en het kan zijn dat zij hierdoor 

geen eigen subcultuur kunnen vormen. Zij zijn dan meer aangewezen op meedoen en zich 
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aanpassen aan de Nederlandse maatschappij. Zo ook op mee doen in het Nederlandse 

onderwijssysteem. Het ontbreken van een subcultuur kan verklaren waarom deze overig niet-

westerse leerlingen zich meer aanpassen en beter mee kunnen komen in het 

onderwijssysteem in Nederland, zonder aanvullende ondersteuning (Lwoo). 

Naast dat Lwoo vaker voorkomt bij niet-westerse leerlingen, voorspelt de etnische achtergrond 

van de leerling meer zittenblijven in klas 1 of 2 en minder goed functioneren in klas 3 en 4, 

maar minder voortijdig schoolverlaten.De bevinding dat niet-westerse leerlingen minder snel 

voortijdig schoolverlaten is opmerkelijk. Dit staat haaks op de andere bevindingen van 

gemeente Almere. Bij het monitoren van voortijdig schoolverlaten blijkt dat leerlingen met een 

niet-westerse achtergrond juist vaker voortijdig schoolverlaten dan autochtone leerlingen 

(Gemeente Almere, Monitor VSV, 2012). Het is moeilijk te verklaren waarom de uitkomsten in 

huidig onderzoek afwijken. 

Arbeidsongeschiktheid 

Naast de relatie van Lwoo met het presteren en slagen binnen het onderwijs is gekeken wat de 

relatie is tussen Lwoo en arbeidsgeschiktheid (Wajong). Lwoo-leerlingen worden vaker 

arbeidsongeschikt dan leerlingen die geen Lwoo hebben gehad. Naast deze relatie van Lwoo 

met arbeidsongeschiktheid is het hebben (of nog op weg zijn naar) een startkwalificatie van 

belang. Leerlingen die voortijdig school hebben verlaten, krijgen vaker een uitkering van 

leerlingen die wel een startkwalificatie hebben behaald. Het kunnen behalen van een 

startkwalificatie lijkt dus van belang voor het kunnen meedoen op de arbeidsmarkt. Dit 

ondersteunt de moeite en nadruk die door de overheid wordt gelegd op het behalen van een 

startkwalificatie (Rijsoverheid, 2010).   

Naast dat Lwoo compenseert voor problemen in klas 1 en 2, lijkt het tevens gerelateerd aan 

het behalen van een startkwalificatie. Daarnaast is er duidelijk sprake van een verband met de 

arbeidsgeschiktheid van een leerling. Lwoo-leerlingen hebben meer moeite met 

arbeidsparticipatie en krijgen vaker een Wajong-uitkering dan leerlingen die geen Lwoo 

hebben gehad. Dit effect houdt zelfs stand wanneer er gecompenseerd wordt voor variabelen 

zoals leeftijd bij instroom in het voortgezet onderwijs, geslacht en etniciteit. Het is mogelijk 

dat (oud-)Lwoo-leerlingen (of een deel van deze groep) wat zwakker zijn dan de andere 

leerlingen en daardoor vaker arbeidsongeschikt raken. Een aanwijzing voor het bestaan van 

zo’n subgroep ligt bijvoorbeeld in de al besproken interactie tussen Lwoo en etnische 

achtergrond. Voor de subgroep Lwoo-leerlingen met een westerse achtergrond is er sprake van 

een verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid in vergelijking met Lwoo-leerlingen met een 

niet-westerse achtergrond.  

De werking van Lwoo is, net zoals bij een startkwalificatie, ook voor het toetreden tot de 

arbeidsmarkt negatief. Ondanks dat Lwoo in klas 1 en 2 een positieve invloed heeft op het 

functioneren van Lwoo-leerlingen, weten deze leerlingen dit niet vast te houden op de lange 



Met LWOO-rugzak van school naar werk  86 

termijn, nadat de individuele ondersteuning op school is weggevallen. De eerder genoemde 

optie om te onderzoeken wat het effect is van Lwoo wanneer deze op individuele wijze langer 

wordt toegepast, is ook hier van toepassing. Met het oog op de overstap naar het mbo en het 

functioneren op het mbo, zou het doortrekken van Lwoo tot en met mbo interessant zijn. 

Wellicht dat de individuele ondersteuning op zowel het gehele vmbo tot aan de startkwalificatie 

op het mbo ervoor kunnen zorgen dat zorgleerlingen de stap naar participatie beter kunnen 

maken. Door meer ondersteuning kunnen zij beter in staat zijn om hun startkwalificatie te 

behalen en toe te treden tot de arbeidsmarkt. Verder onderzoek zal dit moeten uitwijzen. 
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