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De directeur van een 

instelling voor speciaal 

onderwijs wordt 

geconfronteerd met 

een reductie in 

leerlingen. Een directe 

consequentie is een 

reductie van het aantal 

formatie plaatsen. 

Deze Event Map 

visualiseert de 

mogelijke gevolgen 

voor leerkrachten, 

leerlingen en bestuur. 

CoThink Event Map: Impactanalyse recductie formatieplaatsen instelling speciaal onderwijs Legenda

De vermindering van 

het aantal formatie 

plaatsen zal een 

negatieve impact 

kunnen hebben op de:

- leerlingen (kwaliteit 

onderwijs en 

materialen)

- leerkrachten 

(motivatie, kwalificatie, 

belasting)

- instelling (financieel)
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Formatieplaatsen 
reductie 

2020/21: 23 --> 17 FTE

Vermindering leerlingen
2020 tov 2018: 95 --> 70

Wat is de oorzaak van de 
leerlingen reductie?

Leerkrachten inzetten 
buiten hun expertise

Leerkrachten vertonen 
eilandgedrag

Vermindering kwaliteit
onderwijs

Leerlingen krijgen 
minder kwaliteit dan in 

regulier onderwijs

Risico: Leerlingen 
hebben minder kans 

op vervolgopleiding of 
op arbeidsmarkt

Leerkrachten
hebben eigen 

expertise

Leerkrachten hebben 
elkaar meer nodig

Risico: leerkrachten 
overbelast

Leerkrachten 
durven geen nee te 
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schromen niet om 

te overvragen
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vaardigheden binnen 

team

Instelling krijgt minder 
budget beschikbaar

Leerkrachten 
prikkelbaar Reeds 2 zieke 

FTE's

Budget voor materiaal
leerlingen verminderd

110 Leerlingen 
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Budget voor facilitaire
diensten verminderd
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aangeschaft
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mentor

Risico: Ouders 
verliezen vertrouwen 

in opleiding

Ouders

Coaching leerkrachten

De basisvergoeding voor VO per 
leerling is €8.500,- (2018) exclusief 
toeslagen voor speciaal onderwijs. 

De reductie van het aantal leerlingen 
vertaald zich in een budgetreductie 

van 38% (212.500,-)

Budget naar rato 
van aantal 
leerlingen


