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1. Aanleiding 

In het kader van de taak van de Inspectie Onderwijs als toezichthouder op de naleving van wet- 

en regelgeving, vindt controle van leerlingdossiers in het Speciaal Onderwijs (SO) plaats. 

Uitgangspunt is artikel 20, lid 3 van de Landsverordening Funderend Onderwijs, dat stelt dat 

een leerling naar een school voor speciaal funderend onderwijs wordt verwezen slechts op 

grond van een onderzoek. Het doel is om in kaart te brengen wat de huidige situatie is in het 

Speciaal Onderwijs voor wat betreft de naleving van bovengenoemde wet- en regelgeving.  

2. Situatieschets 

 Uitgangspunt  

Om de naleving van artikel 20, lid 3 van de Landsverordening Funderend Onderwijs te 

controleren, gaat de Inspectie uit van de:  

1. Toegankelijkheid van leerlingdossiers  

Alle scholen voor Speciaal Onderwijs houden voor iedere leerling afzonderlijk een 

leerlingdossier bij. Deze leerlingdossiers zijn alleen toegankelijk voor bevoegden. 

2. Aanwezigheid van psychologische rapporten  

Iedere leerling die in het Speciaal Onderwijs geplaatst is, beschikt over een psychologisch 

plaatsingsrapport.  

3. Indicatie conform schooltype  

Iedere leerling is geplaatst op de school volgens de indicatie die overeenkomt met de 

betreffende type school voor Speciaal Onderwijs.  

 

 Leerlingdossier 

Het leerlingdossier is een (hang)map die door de school voor alle leerlingen afzonderlijk 

wordt bijgehouden. Het leerlingdossier bevat strikt vertrouwelijke persoonsgegevens en 

wordt achter slot en grendel bewaard. Naast de school mag alleen de Inspectie Onderwijs 

zonder toestemming van de ouders het leerlingdossier bekijken, in het kader van haar 

wettelijke taak om het onderwijs te controleren. Vanuit de bescherming van 

persoonsgegevens wordt er uiteraard zeer discreet om gegaan met de informatie uit de 

leerlingdossiers. De Inspectie raadpleegt tijdens deze controle daarom alleen het 

psychologisch rapport dat in het leerlingdossier wordt bewaard, aangezien het 
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onderzoek waarnaar verwezen wordt in het bovengenoemde artikel, terug te vinden is 

in de vorm van een psychologisch rapport.  

 Werkwijze 

In de maand januari 2017 heeft de Inspectie schriftelijk aan de schoolbesturen 

aangekondigd (zie bijlage voor Aankondigingsbrief) dat er controle van leerlingdossiers 

Speciaal Onderwijs plaats zou vinden. Deze controle heeft in de maanden februari en 

maart 2017 plaats gevonden op alle scholen voor Speciaal Onderwijs, volgens 

onderstaand schema.  

RKCS 

 Naam school Speciaal Onderwijs-type Datum Inspectie 

1 Soeur Hedwig (SGR) Mytyl/Tyltyl 08-02-2017 

2 Blenchi MLK 02-03-2017 

3 Kennedy LOM 03-03-2017 

4 Fr.Evonius MLK 15-03-2017 

5 Br.Rigobertus MLK (LOM/MOK) 22-03-2017 

6 Sur Herman Joseph ZMLK 23-03-2017 

7 Alablanka MLK/ZMLK (LOM/MOK) 29-03-2017 

 

    DOS 

 Naam school Speciaal Onderwijs-type Datum Inspectie 

1 Marieta Alberto MLK/ZMLK 14-02-2017 

2 Myrna Dovale Doven/Slh en ESM 15-02-2017 

3 Marieta Alberto VSO-ZMLK 22-02-2017 

4 Nelly Winkel LOM (MLK) 08-03-2017 

5 Van Houte MLK 09-03-2017 

6 Piar MLK 10-03-2017 

 

   VPCO 

 Naam school Speciaal Onderwijs-type Datum Inspectie 

1 Dividivi LOM 21-02-2017 

 

Wegens afwijkende verwijzingsprocedures zijn de scholen Soeur Hedwig (SEHOS) en VSO-

ZMOK JJIC tijdens deze controle buiten beschouwing gelaten. Het onderhavige artikel is dan 

ook niet op deze scholen van toepassing.  
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3. Resultaten 

De resultaten per school zijn gelijk na afloop van de bezoeken besproken met de betreffende 

schoolleiders. Daarna zijn de resultaten in de maanden april en mei 2017 besproken met de 

betreffende functionarissen van de deelnemende schoolbesturen. Verder heeft er in mei 2017 

een presentatie plaats gevonden aan relevante stakeholders (zie bijlage voor Uitnodigingsbrief).  

Er zijn in totaal veertien, van de zestien, scholen voor Speciaal Onderwijs bezocht. Het aantal 

leerlingen dat geplaatst is op deze scholen ten tijde van de controle bedraagt 1253, van wie 830 

jongens en 423 meisjes. 

 

 Toegankelijkheid van leerlingdossiers 

Alle scholen voor Speciaal Onderwijs houden voor iedere leerling afzonderlijk een 

leerlingdossier op verschillende manieren bij. In sommige gevallen bevatten de 

leerlingdossiers overbodige of onvolledige informatie. Alle leerlingdossiers zijn veilig en 

alleen toegankelijk voor bevoegden, d.w.z. dat de privacy niet wordt geschonden. Daar waar 

noodzakelijk is gebleken, is feedback gegeven aan de schoolleider voor het overzichtelijker 

en gebruikersvriendelijker bij houden van de leerlingdossiers en het garanderen van de 

vertrouwelijkheid van de informatie door de leerlingdossiers achter slot en grendel te 

bewaren. Er zijn 1240 leerlingdossiers aanwezig, dit is 99% van de totale leerlingenpopulatie 

(1253). De overige 1% van de leerlingdossiers was in gebruik door anderen en niet 

beschikbaar op het controlemoment. 

 

 Aanwezigheid van psychologische rapporten 

Iedere leerling die in het Speciaal Onderwijs geplaatst is, beschikt over een psychologisch 

rapport. Er zijn in totaal 1171 psychologische rapporten aanwezig, dit is 94% van alle 

aanwezige leerlingdossiers (1240). Inzage in alle psychologische plaatsingsrapporten heeft 

plaats gevonden. Waar er een indicatie ontbrak, is het intelligentiequotiënt ter plekke 

deskundig geïnterpreteerd. Voor de 6% van de psychologische rapporten die niet aanwezig 

was, heeft de schoolleider een aannemelijke uitleg gegeven en zijn er duidelijke afspraken 

gemaakt.  
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 Indicatie conform schooltype 

Het percentage leerlingen dat geplaatst is op de school volgens de indicatie die overeenkomt 

met het betreffende type school voor Speciaal Onderwijs, bedraagt 95%. Binnen de 5% van 

de leerlingen die niet conform indicatie zijn geplaatst, zijn er diverse knelpunten rondom de 

plaatsing geconstateerd die verder in het hoofdstuk Knelpunten worden uitgewerkt.  

In de bijlage staan de resultaten gespecificeerd per schoolbestuur en per school behorende tot 

het betreffende schoolbestuur.  
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4. Knelpunten en verbetervoorstellen 

Tijdens de controle en bij de nabespreking met de schoolleiders en de functionarissen zijn 

diverse knelpunten geconstateerd rondom de plaatsing van leerlingen in het Speciaal 

Onderwijs. Hoewel het percentage leerlingen die niet conform de indicatie geplaatst is op het 

Speciaal Onderwijs ‘maar’ 5% bedraagt, geeft dit echter een vertekend beeld van de ernst en 

omvang van de plaatsingsproblematiek die er daadwerkelijk in de praktijk heerst. Er gaan 

namelijk achter dit ogenschijnlijk geringe percentage uiteenlopende plaatsingsproblemen 

schuil, waarvan onder andere de meest opvallende direct afgeleid uit de resultaten onder de 

aandacht worden gebracht met mogelijke verbetervoorstellen.  

 Knelpunten 

De plaatsingsproblematiek wordt in grote lijnen gekenmerkt door de volgende punten: 

1. Beperkt aanbod plaatsingen 

- De plaatsingstijd, de periode die is gelegen tussen het tijdstip van een verzoek om 

plaatsing op een school voor Speciaal Onderwijs en de daadwerkelijke toelating, 

verschilt per school. Er is sprake van wachtlijsten voor plaatsing van leerlingen. De 

situatie dat leerlingen op een plaatsingslijst staan en geen extra begeleiding krijgen op 

het Funderend Onderwijs (FO) (en soms zelfs thuis zitten) is onaanvaardbaar. 

Sommige van deze leerlingen behoren tot de groep leerlingen die hun tijd op het FO 

uitzitten in afwachting van het bereiken van de toelatingsleeftijd voor het AGO. 

- Er ontbreken sommige soorten SO-scholen, zoals een ZMOK-school (cluster 4) en de 

voorzieningen voor blinde leerlingen of met een visuele beperking zijn beperkt 

- Slechts een beperkt aantal scholen biedt proefplaatsingen aan, dit komt voornamelijk 

wegens het daaraan gekoppelde gevolg dat de leerlingen op de school blijven 

wanneer blijkt dat ze toch niet mee komen. 

- Proefplaatsingen zijn niet aan tijd en voorwaarden gebonden. 

- Wegens het nijpend tekort aan plaatsen, zoeken sommige ouders hun toevlucht in het 

inschrijven van hun leerplichtige kinderen op particulier aanbod, zoals Klimop. 

2. Beperkte mogelijkheid opstroom 

- De mogelijkheid om vanuit de LOM op te stromen naar het FO is beperkt. De 

zorgcapaciteit van het FO is beperkt, waardoor de zorggrens al gauw wordt bereikt 

door complexe zorgbehoefte van de leerlingen. 
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- De mogelijkheid om vanuit de MLK op te stromen naar de LOM is beperkt, wegens 

aansluitingsproblemen. Een groot struikelblok hierbij is het verschil in instructietaal 

en methoden tussen de beide schoolsoorten.  

3. Beperkte mogelijkheid afstroom 

- Scholen kunnen weinig invloed uitoefenen op ouders die niet akkoord gaan met de 

afstroom van hun kind (bv. FO→LOM, LOM→MLK of MLK→ZMLK). 

- Scholen regelen onderling de plaatsingen, waarbij de leerlingenruil niet altijd 

evenredig gebeurt. 

- De ouders die wel akkoord gaan, krijgen te maken met de eerder genoemde wachtlijst.  

4. Noodoplossingen binnen school 

- Om tegemoet te komen aan de plaatsingsproblematiek, creëren schoolbesturen 

allerlei creatieve constructies, zoals LOM/MOK-klassen binnen MLK-scholen, MLK-

klas binnen LOM-school, VSO-ZMLK klas binnen Mytyl/Tyltyl voor Mytyl-leerlingen 

die nergens naartoe kunnen uitstromen, ambulante remedial teaching opvang van 

voormalige GOG-ZMOK leerlingen binnen het Mytyl/Tyltyl, Pasadia leerlingen 

binnen het ZMLK, langer op school houden van VSO-ZMLK leerlingen die nergens 

naartoe kunnen uitstromen, etc. 

- Ondanks deze creatieve constructies, zijn er toch nog kinderen van wie hun 

zorgbehoefte de zorggrens van de scholen overschrijdt. Dit is de groep die vanwege 

complexe zorgbehoefte thuis zitten. Het precieze aantal is onbekend, wegens het 

ontbreken van een thuiszittersregistratie.  

5. Dubbeltellingen 

- Bovengenoemde creatieve constructies leiden tot het fenomeen van leerlingen die op 

de namenlijst van leerlingen (model 2) twee keer voorkomen.  

- Ook door ouders die hun kind op meerdere scholen voor Speciaal Onderwijs 

inschrijven, vinden er dubbeltellingen plaats.  

 

  



Rapport naar aanleiding van de controle van leerlingdossiers in het Speciaal Onderwijs 

Inspectie Onderwijs                     8                               19 mei 2017 
 
 

 Verbetervoorstellen 

De bovengenoemde knelpunten vereisen dringende aandacht, zodat er beleid vanuit het 

Ministerie van OWCS wordt ontwikkeld om de plaatsingsproblematiek aan te pakken. 

Enkele verbetervoorstellen zijn:  

-  Invoeren van wet- en regelgeving voor Speciaal onderwijs 

Het voorstel voor deze wet is vanaf 2013 tot heden in concept aanwezig. Met de invoering 

van deze wet wordt het wettelijk kader gesteld en worden de knelpunten rondom de 

inrichting van het onderwijs weggenomen. 

-  Nakomen van de zorgplicht van de overheid  

De overheid heeft een zorgplicht, waarbinnen het type scholen voor Speciaal Onderwijs 

wordt aangeboden waar vraag naar is. Om de toestroom van leerlingen vanuit het FO 

naar het SO te verminderen en te voorkomen, dient de zorgcapaciteit binnen het FO te 

worden verbreedt. Pas wanneer de zorgbehoefte van de leerling de zorggrens van het FO 

overschrijdt, en slechts op grond van een onderzoek, wordt de leerling verwezen naar 

het SO. Het installeren van een commissie voor indicatiestelling kan de toestroom van 

leerlingen vanuit het FO naar het SO en binnen de SO-scholen onderling helpen 

reguleren, om te voorkomen dat ouders zelf hun kinderen aanmelden bij de SO-scholen 

en scholen onderling de plaatsingen regelen. Het is noodzaak om vanuit het Ministerie 

van OWCS te zorgen voor beleid, zodat de plaatsing op een verantwoorde manier 

gebeurt.  

-  Organiseren van interministerieel structureel overleg met andere Ministeries  

Vanuit het Ministerie van OWCS kunnen ministerie overschrijdende knelpunten 

interministerieel aangepakt worden binnen een structureel overlegorgaan om tot 

duurzame oplossingen te komen. Te denken valt aan de Ministeries van GMN (o.a. i.v.m. 

de Mytyl/Tyltyl en Pasadia leerlingen), SOAW (o.a. i.v.m. het regelen van de 

uitstroombestendiging van de VSO-ZMLK en Mytyl leerlingen) en Justitie (o.a. i.v.m. de 

JJIC-leerlingen).  

Bovengenoemde knelpunten zijn niet limitatief van aard en vormen slechts een greep uit de 

uitdagingen waar het Speciaal Onderwijs mee kampt. De Inspectie tracht de meest opvallende 

knelpunten in kaart te brengen die binnen de reikwijdte van dit onderzoek vallen. Nader 

uitgebreid onderzoek is noodzakelijk ter verdieping. 
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5. Conclusie en aanbevelingen 

Geconcludeerd kan worden dat het onderhavige artikel in de praktijk door de scholen voor 

Speciaal Onderwijs wordt nageleefd. Het betreft artikel 20, lid 3 van de Landsverordening 

funderend onderwijs, dat stelt dat een leerling naar een school voor speciaal funderend 

onderwijs wordt verwezen slechts op grond van een onderzoek.  

De huidige situatie van de leerlingdossiers in het Speciaal Onderwijs is als volgt te beschrijven. 

Alle scholen voor Speciaal Onderwijs houden voor iedere leerling afzonderlijk een 

leerlingdossier bij. Deze leerlingdossiers zijn alleen toegankelijk voor bevoegden, maar worden 

op verschillende manieren bijgehouden met soms overbodige of onvolledige informatie. De 

onderwijswetgeving bevat geen bepalingen voor het leerlingdossier. Wel is de 

Landsverordening Bescherming Persoonsgegevens (zie bijlage) op de leerlingdossiers van 

toepassing. Daarbij worden vanuit de Inspectie Onderwijs voorschriften gesteld voor de inhoud 

van het leerlingdossier.  

Iedere leerling die in het Speciaal Onderwijs geplaatst is, behalve vijf procent, beschikt over een 

psychologisch plaatsingsrapport. Voor degenen die niet over een rapport beschikken, volstaat 

een aannemelijke uitleg en zijn er duidelijke afspraken gemaakt.  

Iedere leerling is geplaatst op de school volgens de indicatie die overeenkomt met het 

betreffende type school voor Speciaal Onderwijs. Op vijf procent na, geldt dit voor de gehele 

leerlingenpopulatie van het Speciaal Onderwijs. Aangezien deze groep de heersende 

plaatsingsproblematiek binnen het Speciaal Onderwijs vertegenwoordigt, is er baat bij de 

installatie van een commissie voor indicatiestelling. 

Verder zijn er een aantal knelpunten rondom de plaatsing geconstateerd die de dringende 

aandacht vereisen van het beleid van het Ministerie van OWCS om de problemen top-down aan 

te pakken in plaats van de huidige noodgedwongen bottom-up oplossingen waar de 

schoolbesturen mee komen.  

Uiteraard kampt het Speciaal Onderwijs met meerdere uitdagingen die niet binnen de 

reikwijdte van dit onderzoek vallen. Om ze na te gaan en passende oplossingen te vinden is het 

noodzakelijk om nader onderzoek te verrichten. De scholen met hun betreffende schoolbesturen 

dienen erbij betrokken te worden, eventueel in de vorm van een klankbordgroep.  
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6. Voorschrift inhoud leerlingdossier 

Elke school is verplicht voor iedere leerling afzonderlijk een leerlingdossier bij te houden.  De 

onderwijswetgeving geeft geen eenduidige richtlijnen voor de inhoud van leerlingdossiers. Wel 

is de Landsverordening Bescherming Persoonsgegevens (zie bijlage) op de leerlingdossiers van 

toepassing. Daarbij worden er kwaliteitseisen voor de inhoud van leerlingdossiers gegeven door 

de Inspectie. Hoewel het voorschrift scholen ruimte biedt voor aanvulling, dient het 

standaardvoorschrift als uitgangspunt gehanteerd te worden. De bedoeling is namelijk dat 

leerlingdossiers persoonsgegevens bevatten die zoveel mogelijk juist, nauwkeurig, toereikend, 

ter zake dienend, relevant en niet bovenmatig zijn.  

Leerlingdossier  

Het leerlingdossier is een verzameling persoonsgegevens die de school bijhoudt m.b.t. de 

individuele leerling. Scholen dienen bij het opbouwen van het dossier zich te houden aan het 

opnemen van feitelijke relevante informatie over de leerling. Het leerlingdossier bestaat uit twee 

delen:  

1.Administratief gedeelte In het administratieve gedeelte is de relevante informatie over de 

leerling opgenomen, zoals naam-, adresgegevens, geboortedatum en gegevens over verzuim, 

in- en uitschrijfgegevens e.d.  

2.Onderwijskundig gedeelte In het onderwijskundige gedeelte moet het onderwijskundig 

rapport en –indien van toepassing- een rapport van een psychologisch onderzoek bewaard 

worden, uitslagen van toetsresultaten, gegevens uit het leerlingvolgsysteem, verslagen van 

gesprekken met ouders en afspraken die er over de leerling zijn gemaakt en gegevens uit 

verschillende onderzoeken.  

 

Dossieropbouw 

De opbouw van het leerlingdossier begint direct vanaf het moment van aanmelding en met de 

inschrijving van de leerling op de school. Gedurende de schoolloopbaan wordt het dossier 

aangevuld met de reguliere onderwijskundige gegevens en –voor zover van toepassing- 

zorggegevens en leerling eigen bijzondere gegevens. Het dossier wordt gesloten met het 

(definitieve) bewijs van uitschrijving van de leerling als deze de school verlaat. Daarnaast dient 

het als naslagwerk als wordt vastgelegd welke afspraken zijn gemaakt met leerkracht, ouders, 

teamleden, leerling enz. Het kan ook dienen als bewijsmateriaal. 
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Toegang tot het leerlingdossier 

De leerlingdossiers dienen op een veilige en niet algemeen toegankelijke plaats te worden 

bewaard, aangezien ze privacygevoelige en strikt vertrouwelijke informatie bevatten. Naast de 

school mag alleen de Inspectie Onderwijs zonder toestemming van de ouders het leerlingdossier 

bekijken, in het kader van haar wettelijke taak om het onderwijs te controleren. Voor iedereen 

die kennis krijgt over gegevens uit het leerlingdossier geldt, gelet op het vertrouwelijk karakter 

van de gegevens, geheimhoudingsplicht.  

 

Bewaartermijnen  

De twee gedeeltes van het leerlingdossier hebben eigen bewaartermijnen:  

 De leerlingadministratie moet vijf jaar worden bewaard nadat de leerling is uitgeschreven.  

 Het onderwijskundig rapport en het psychologisch rapport dienen te worden vernietigd 

binnen twee jaar nadat een leerling de school heeft verlaten, met uitzondering van de situatie 

waarin de leerling is doorwezen naar een school voor Speciaal Onderwijs. Dan is de 

bewaartermijn drie jaar.  

 Een school voor Voortgezet Onderwijs (VO) kan bij de toelating van een kind vragen om 

inzage in het psychologisch rapport. De school kan het rapport gebruiken om het kind zo 

goed mogelijk op te vangen. De VO-school bewaart het rapport tot minimaal drie jaren en 

maximaal vijf jaren nadat het kind de school heeft verlaten. Na deze bewaartermijn kan de 

school de gegevens vernietigen of aan de ouders meegeven.  

 Naam, adresgegevens en schoolperiode van (oud-) leerlingen mogen voor onbepaalde tijd 

bewaard worden (b.v. t.b.v. een reünie)  

 

Dit onderzoek dient als steekproef en leidt tot het speerpunt van de Inspectie Onderwijs voor 

alle onderwijstypes voor wat betreft het bijhouden van leerlingdossiers en in het bijzonder voor 

de zorgleerlingen.   
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7. Bijlagen 
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Resultaat ALLE SO- scholen 

    Resultaat ALLE SO-scholen      

            

Schoolbestuur Aantal      

SO- 

scholen 

Aantal 

leerlingen 

Leerlingdossiers Psychologisch rapport    

             aanwezig 

Indicatie conform 

SO-type 

Totaal Jongens Meisjes Aanwezig Toegankelijk Totaal Ja Nee Ja Nee 

DOS 6 596 403 193 586 ja 543 93% 7% 96% 4% 

RKCS 7 503 329 174 500 ja 474 95% 5% 92% 8% 

VPCO 1 154 98 56 154 ja 154 100% 0% 98% 2% 

Totaal 14 1253 830 423 1240 ja 1171 94% 6% 95% 5% 

 

Resultaat per schoolbestuur VPCO 
   Resultaat leerlingdossiers SO VPCO februari 2017    

             

 Naam school SO-type Aantal 

leerlingen 

Leerlingdossiers Psychologisch rapport 

aanwezig 

Indicatie conform 

SO-type 

Totaal Jongens Meisjes Aanwezig Toegankelijk Totaal Ja Nee Ja Nee 

1 Dividivi LOM 154 98 56 154 ja 154 100% 0% 98% 2% 
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Resultaat per schoolbestuur DOS 
  Resultaat leerlingdossiers SO DOS februari-maart 2017     

             

 Naam 

school 

SO-type Aantal 

leerlingen 

Leerlingdossiers Psychologisch rapport 

aanwezig 

Indicatie 

conform 

SO-type 

Totaal Jongens Meisjes Aanwezig Toegankelijk Totaal Ja Nee Ja Nee 

1 Marieta 

Alberto 

MLK/ZMLK 119 80 39 119 ja 116 97% 3% 95% 5% 

2 Piar MLK 91 57 34 91 ja 89 98% 2% 100% 0% 

3 Myrna 

Dovale 

Doven/Slh/ESM 90 67 23 90 ja 71 79% 21% 100% 0% 

4 van 

Houte 

MLK 83 54 29 83 ja 78 94% 6% 94% 6% 

5 Nelly 

Winkel 

LOM 136 100 36 126 ja 131 96% 4% 98% 2% 

6 Marieta 

Alberto 

VSO/ZMLK 77 45 32 77 ja 58 75% 25% 90% 10% 

  Totaal 596 403 193 586 ja 543 93% 7% 96% 4% 
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Resultaat per schoolbestuur RKCS 

 

   Resultaat leerlingdossiers SO RKCS februari-maart 2017    

             

  Naam school SO-type Aantal 

leerlingen 

Leerlingdossiers Psychologisch rapport  

aanwezig 

Indicatie conform 

SO-type 

  

Totaal Jongens Meisjes Aanwezig Toegankelijk Totaal  Ja Nee  Ja Nee 

1 Soeur Hedwig 

(SGR) 

Mytyl/Tyltyl 56 35 21 56 ja 40 71% 29% 90% 10% 

2 Blenchi MLK 81 51 30 80 ja 78 96% 4% 90% 10% 

3 Kennedy LOM 64 49 15 64 ja 64 100% 0% 92% 8% 

4 Fr.Evonius MLK 91 66 25 89 ja 86 97% 3% 93% 7% 

5 Br.Rigobertus MLK 

(LOM/MOK) 

65 32 33 65 ja 65 100% 0% 97% 3% 

6 Sur Herman 

Joseph 

ZMLK 51 30 21 51 ja 49 96% 4% 92% 8% 

7 Alablanka MLK/ZMLK 

(LOM/MOK) 

95 66 29 95 ja 92 97% 3% 92% 8% 

    Totaal 503 329 174 500 ja 474 95% 5% 91% 9% 

 

 

  



Rapport naar aanleiding van de controle van leerlingdossiers in het Speciaal Onderwijs 

Inspectie Onderwijs                     16                               19 mei 2017 
 
 

Aankondigingsbrief 
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Uitnodigingsbrief  
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Landsverordening bescherming persoonsgegevens 
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MvT Landsverordening bescherming persoonsgegevens  

 


