
 
 

regionale spreiding speciaal basisonderwijs en 
expertise centra 
Regionale expertise centra hebben, zoals de benaming al aangeeft, een regionale functie. Dat geldt in 
zekere mate ook voor het speciaal basisonderwijs. Het basisonderwijs kent nadrukkelijk geen regionale 
functie. Zo kan op grond van het aantal basisschoolkinderen aangegeven worden, hoeveel capaciteit 
verwacht kan worden in het speciaal basisonderwijs en expertise centra. De figuur toont in welke mate 
het SBAO en de REC (primaire fase) oververtegenwoordigd zijn in de grote steden. De figuur toont niet 
de basisschoolpopulatie zelf; dit de het uitgangspunt (0%) en alleen de afwijking van het SBAO en 
REC’s zijn weergegeven. 
De tabel daaronder toont de omvang van de basisschoolpopulatie in de totale regio van de grote 
steden. 
vertegenwoordiging speciaal basisonderwijs en expertise centra t.o.v.  basisonderwijs 2002/2003 

 

primair onderwijs in de onderwijsregio 2002/2003 

Zuid-Noord-
Holland 

Rijnmond groot 
Noord-Zuid-

Holland 
Utrecht en 
omstreken 

regio G4 regio G21 
regio G overig 
c.q. landelijk 

201237 140493 164161 89881 595772 1284184 1647647 

 
 
bespreking en beoordeling resultaten 
In de G4 zijn vrijwel evenveel leerlingen in het speciaal basisonderwijs (-2%) als op grond van het 
aantal leerlingen in het basisonderwijs kon worden verwacht. In Den Haag zijn er 6% minder kinderen 
in het speciaal basisonderwijs dan verwacht. 
In de G4 zijn daarentegen veel meer kinderen ingeschreven op expertise centra, dan op grond van het 
basisonderwijs kon worden verwacht (+62%). Vooral in Utrecht kennen de expertise centra een 
belangrijke regionale functie (+148%). In Den Haag is dat veel minder het geval (+17%). 
De regionale functie van het speciaal basisonderwijs en de expertise centra is sterker zichtbaar in de 
G21. Daar is de oververtegenwoordiging veel groter dan in de G4 (respectievelijk +60% en +139%). 
Vanzelfsprekend is dan ook sprake van een ondervertegenwoordiging in de grotere steden buiten het 
grote steden beleid en de kleinere gemeenten. 
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