Kent Academic Repository
Full text document (pdf)
Citation for published version
Tomlinson, Serena Rose Louisa and McGill, Peter and Gore, Nick J. and Humphreys, Jessie
(2017) Trends in the provision of residential educational placements available for young people
with learning disabilities/autism in England. Tizard Learning Disability Review, 22 (4). pp.
222-229. ISSN 1359-5474.

DOI
https://doi.org/10.1108/TLDR-07-2017-0028

Link to record in KAR
http://kar.kent.ac.uk/63864/

Document Version
Author's Accepted Manuscript

Copyright & reuse
Content in the Kent Academic Repository is made available for research purposes. Unless otherwise stated all
content is protected by copyright and in the absence of an open licence (eg Creative Commons), permissions
for further reuse of content should be sought from the publisher, author or other copyright holder.

Versions of research
The version in the Kent Academic Repository may differ from the final published version.
Users are advised to check http://kar.kent.ac.uk for the status of the paper. Users should always cite the
published version of record.

Enquiries
For any further enquiries regarding the licence status of this document, please contact:
researchsupport@kent.ac.uk
If you believe this document infringes copyright then please contact the KAR admin team with the take-down
information provided at http://kar.kent.ac.uk/contact.html

Kent Academic Repository
Full text document (pdf)
Citation for published version
Tomlinson, Serena R.L. and McGill, Peter and Gore, Nick J. and Humphreys, Jessie (2017) Trends
in the provision of residential educational placements available for young people with learning
disabilities / autism in England. Tizard Learning Disability Review, 22 (4). pp. 222-229. ISSN
1359-5474.

DOI
https://doi.org/10.1108/TLDR-07-2017-0028

Link to record in KAR
http://kar.kent.ac.uk/62409/

Document Version
Author's Accepted Manuscript

Copyright & reuse
Content in the Kent Academic Repository is made available for research purposes. Unless otherwise stated all
content is protected by copyright and in the absence of an open licence (eg Creative Commons), permissions
for further reuse of content should be sought from the publisher, author or other copyright holder.

Versions of research
The version in the Kent Academic Repository may differ from the final published version.
Users are advised to check http://kar.kent.ac.uk for the status of the paper. Users should always cite the
published version of record.

Enquiries
For any further enquiries regarding the licence status of this document, please contact:
researchsupport@kent.ac.uk
If you believe this document infringes copyright then please contact the KAR admin team with the take-down
information provided at http://kar.kent.ac.uk/contact.html

Αρτιχλε Τιτλε: Τρενδσ ιν τηε προϖισιον οφ ρεσιδεντιαλ εδυχατιοναλ πλαχεmεντσ αϖαιλαβλε φορ ψουνγ
πεοπλε ωιτη λεαρνινγ δισαβιλιτιεσ / αυτισm ιν Ενγλανδ
∗Σερενα Ρ. Λ. Τοmλινσονα
Πετερ ΜχΓιλλα
Νιχκ Γορεα
ϑεσσιε Ηυmπηρεψσα
α

Τιζαρδ Χεντρε, Υνιϖερσιτψ οφ Κεντ, Υνιτεδ Κινγδοm.

∗χορρεσπονδενχε αυτηορ: σ.τοmλινσον≅κεντ.αχ.υκ, 01227 827446, Τιζαρδ Χεντρε, Χορνωαλλισ Εαστ,
Υνιϖερσιτψ οφ Κεντ, Χαντερβυρψ, Υνιτεδ Κινγδοm, ΧΤ2 7ΝΦ

Αχκνοωλεδγεmεντσ
Τηισ αρτιχλε ρεπορτσ ον ινδεπενδεντ ρεσεαρχη φυνδεδ βψ τηε ΝΙΗΡ Σχηοολ φορ Σοχιαλ Χαρε
Ρεσεαρχη. Τηε ϖιεωσ εξπρεσσεδ αρε τηοσε οφ τηε αυτηορ(σ) ανδ νοτ νεχεσσαριλψ τηοσε οφ τηε ΝΙΗΡ
ΣΣΧΡ, ΝΗΣ, τηε Νατιοναλ Ινστιτυτε φορ Ηεαλτη Ρεσεαρχη ορ τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη.

Τρενδσ ιν τηε προϖισιον οφ ρεσιδεντιαλ εδυχατιοναλ πλαχεmεντσ αϖαιλαβλε φορ ψουνγ πεοπλε ωιτη
λεαρνινγ δισαβιλιτιεσ / αυτισm ιν Ενγλανδ
Ιντροδυχτιον
Ιν ρεχεντ ψεαρσ, τηερε ηασ βεεν α ρενεωεδ φοχυσ ον εδυχατιον φορ χηιλδρεν ανδ ψουνγ πεοπλε
“EN
T C
F
A
“EN C
P
(2015) ρειτερατεδ τηε λεγισλατιϖε ασσυmπτιον
τηατ χηιλδρεν ωιτη ΣΕΝ σηουλδ ορδιναριλψ βε εδυχατεδ ιν mαινστρεαm σχηοολσ, ανδ ρεχεντ εστιmατεσ
συγγεστ τηατ α λαργε περχενταγε οφ ψουνγ πεοπλε ωιτη mοδερατε λεαρνινγ δισαβιλιτιεσ (ΛD) ορ αυτισm
σπεχτρυm δισορδερ (ΑΣD) δο ινδεεδ αττενδ α mαινστρεαm σεττινγ (Πιννεψ, 2014). Ηοωεϖερ, σιγνιφιχαντ
προπορτιονσ οφ χηιλδρεν ανδ ψουνγ πεοπλε ωιτη ΣΕΝ αρε εδυχατεδ ιν σπεχιαλ σχηοολσ, παρτιχυλαρλψ ασ
σεϖεριτψ οφ δισαβιλιτψ ανδ νεεδσ ινχρεασε, ωιτη σοmε πλαχεδ ιν ρεσιδεντιαλ σπεχιαλ σχηοολσ ον α φυλλ ορ
παρτ τιmε βασισ (σεε Πιννεψ, 2014). Τηισ γοεσ αγαινστ γοϖερνmενταλ πολιχψ ανδ γυιδανχε φοχυσινγ ον
ινχλυσιϖε εδυχατιον φορ χηιλδρεν ωιτη ΣΕΝ ανδ δισρυπτσ τηειρ ριγητ το βε χαρεδ φορ ωιτηιν τηε φαmιλψ
ηοmε. Ρεσιδεντιαλ σχηοολσ αρε οφτεν τηε mοστ εξπενσιϖε πλαχεmεντσ, χοστινγ υπ το ≤167,268 περ ψεαρ
(Χλιφφορδ & Τηεοβαλδ, 2012), ανδ τηεψ
(ΜχΓιλλ ετ αλ., 2006)
χοmmυνιτψ.
Dεσπιτε τηισ, ινφορmατιον ρελατινγ το τηε υσε ανδ χηαραχτεριστιχσ οφ τηε ρεσιδεντιαλ εδυχατιον
σεχτορ ισ λιmιτεδ ιν α ρανγε οφ ωαψσ. Φιρστλψ, τηε νυmβερ οφ χηιλδρεν ωιτη ΛD ορ ΑΣD πλαχεδ ιν ανψ τψπε
οφ ρεσιδεντιαλ σχηοολ ισ υνκνοων. Εξιστινγ εστιmατεσ (σεε Πιννεψ, 2014) ρελατε ονλψ το mαινταινεδ (ι.ε.
χοντρολλεδ βψ τηε Λοχαλ Αυτηοριτψ) ρεσιδεντιαλ σχηοολσ, συγγεστινγ τηατ 660 χηιλδρεν ωιτη mοδερατε το
προφουνδ ΛD ανδ 700 χηιλδρεν ωιτη ΑΣD αρε πλαχεδ ιν συχη σεττινγσ. Γιϖεν τηατ τηισ φιγυρε οmιτσ
ινδεπενδεντ ανδ νον−mαινταινεδ ρεσιδεντιαλ σχηοολσ, ωηερε αλmοστ 2000 χηιλδρεν ανδ ψουνγ πεοπλε
ωιτη ΛD/Αυτισm ωερε πλαχεδ ιν 2007 (Ρεγιοναλ Παρτνερσηιπσ, 2007, ΜχΓιλλ, 2008), ιτ ισ λικελψ το βε α
χονσιδεραβλε υνδερεστιmατε. Φυρτηερmορε, νυmβερσ οφ ψουνγ πεοπλε αττενδινγ ρεσιδεντιαλ χολλεγεσ
(ωηιχη φορm α σιγνιφιχαντ παρτ οφ τηε ρεσιδεντιαλ εδυχατιον σεχτορ) αρε νοτ κνοων. Τηε εξτεντ το
ωηιχη ρεσιδεντιαλ εδυχατιοναλ πλαχεmεντσ, ρατηερ τηαν mαινστρεαm ινχλυσιϖε σεττινγσ, αρε υτιλισεδ φορ
χηιλδρεν ανδ ψουνγ πεοπλε ωιτη ΛD ορ ΑΣD ισ τηερεφορε υνκνοων.
Σεχονδλψ, τηερε ισ α νοταβλε λαχκ οφ ινφορmατιον αβουτ ρεσιδεντιαλ εδυχατιοναλ σεττινγσ
τηεmσελϖεσ, ρεπρεσεντινγ α γαπ ιν κνοωλεδγε αβουτ νατιοναλ προϖισιον. Ινφορmατιον αβουτ ρεσιδεντιαλ
σχηοολσ ανδ χολλεγεσ ισ χονταινεδ ιν α ρανγε οφ χεντραλισεδ ορ σπεχιφιχ λιστσ ωηιχη mαψ αλσο ινχλυδε
mαινστρεαm ορ νον−ρεσιδεντιαλ σχηοολσ, ανδ αρε οφτεν ουτ οφ δατε ορ ινχοmπλετε. Φυρτηερmορε,
ινδεπενδεντ σεττινγσ αρε νειτηερ συβϕεχτ το τηε σαmε ρεπορτινγ ρεθυιρεmεντσ ασ τηειρ στατε φυνδεδ
χουντερπαρτσ (Πιννεψ, 2014) νορ συβϕεχτ το φολλοωινγ τηε νατιοναλ χυρριχυλυm (ΙΠΣΕΑ, 2016) ρεσυλτινγ
ιν αδδιτιοναλ γαπσ ιν ινφορmατιον αβουτ τηε σεχτορ. Ασ α ρεσυλτ, λιττλε ισ κνοων αβουτ τηε
χηαραχτεριστιχσ οφ τηε ρεσιδεντιαλ εδυχατιον σεχτορ ασ α ωηολε (ινχλυδινγ ποστ 16 ινστιτυτιονσ). Μορε
ινφορmατιον ισ νεεδεδ ιν ορδερ το ιδεντιφψ ανψ σιγνιφιχαντ γαπσ ιν προϖισιον ανδ ενσυρε τηατ
Ιν ορδερ το προϖιδε ινφορmατιον αβουτ τηε νατιοναλ ρεσιδεντιαλ εδυχατιοναλ προϖισιον φορ
ψουνγ πεοπλε ωιτη ΛD ορ ΑΣD, τηε χυρρεντ παπερ ρεπορτσ ον τηε προχεσσ οφ ιδεντιφψινγ ρεσιδεντιαλ
εδυχατιοναλ σεττινγσ ιν Ενγλανδ ασ παρτ οφ α λαργερ προϕεχτ. Ινφορmατιον ισ προϖιδεδ αβουτ τηε σεαρχη
στρατεγψ ανδ σουρχεσ υσεδ αλονγ ωιτη αν οϖερϖιεω οφ αϖαιλαβλε ινφορmατιον αβουτ τηε χηαραχτεριστιχσ
οφ τηε σεχτορ ανδ ανψ γαπσ ορ αρεασ ωηερε φυρτηερ ινφορmατιον ισ νεεδεδ. Ιmπλιχατιονσ αρε βριεφλψ
δισχυσσεδ.

Μετηοδολογψ
Τηε προχεσσ οφ ιδεντιφψινγ ρεσιδεντιαλ εδυχατιοναλ πλαχεmεντσ φορ ψουνγ πεοπλε ΛD / ΑΣD ωασ
υνδερτακεν ασ παρτ οφ α λαργερ προϕεχτ ρελατινγ το τρανσιτιον φροm συχη πλαχεmεντσ το αδυλτ σοχιαλ χαρε
ιν Ενγλανδ. Ασ α ρεσυλτ, ρεσιδεντιαλ εδυχατιοναλ πλαχεmεντσ ωερε δεφινεδ ωιτηιν τηισ χοντεξτ ασ τηοσε
τηατ προϖιδεδ ρεσιδεντιαλ πλαχεmεντσ φορ ψουνγ πεοπλε (οϖερ τηε αγε οφ 16) ωιτη ΛD / ΑΣD, φορ ατ λεαστ
4 νιγητσ περ ωεεκ ανδ 30 ωεεκσ περ ψεαρ. Πλαχεmεντσ χουλδ βε προϖιδεδ ασ παρτ οφ τηε σχηοολ /
οmε ρυν βψ τηε σαmε οργανισατιον
ασ τηε εδυχατιοναλ σεττινγ.
Α τηρεεφολδ σεαρχη στρατεγψ ωασ υτιλισεδ το ιδεντιφψ ρελεϖαντ σεττινγσ. Φιρστλψ, σεττινγσ κνοων
το τηε αυτηορσ ασ παρτ οφ πρεϖιουσ ρεσεαρχη ανδ χλινιχαλ ωορκ ωερε χηεχκεδ το χονφιρm τηατ τηεψ ωερε
στιλλ οπερατιοναλ ανδ ηαδ νοτ χηανγεδ ρεmιτ. Φολλοωινγ τηισ, α ρανγε οφ δαταβασεσ χολλατινγ
ινφορmατιον αβουτ ρεσιδεντιαλ εδυχατιοναλ σεττινγσ φορ ψουνγ πεοπλε ωιτη ΛD / ΑΣD ωερε σεαρχηεδ
(σεε Ταβλε 1 βελοω φορ βρεακδοων οφ δαταβασεσ σεαρχηεδ ανδ νυmβερ οφ σεττινγσ ιδεντιφιεδ). Φιναλλψ,
τηε γοϖερνινγ οργανισατιον οφ εαχη ιδεντιφιεδ σεττινγ ωασ εξαmινεδ το ιδεντιφψ ωηετηερ τηεψ οπερατε
οτηερ ρελεϖαντ σεττινγσ. Wηεν α ποτεντιαλλψ ρελεϖαντ σεττινγ ωασ ιδεντιφιεδ φροm ονε οφ τηεσε
σουρχεσ, φυρτηερ ινφορmατιον ωασ σουγητ (φροm τηε σεττινγ ωεβσιτε, δοχυmεντσ αβουτ τηε σεττινγ
ινχλυδινγ Οφστεδ ρεπορτσ, Εδυβασε ρεχορδσ, ανδ ωηερε ποσσιβλε ταλκινγ διρεχτλψ το σταφφ ατ τηε σεττινγ)
το ιδεντιφψ ωηετηερ τηεψ mετ χριτερια φορ ινχλυσιον ανδ το ρεχορδ κεψ χηαραχτεριστιχσ (ραω δατα χαν βε
οβταινεδ φροm τηε φιρστ αυτηορ). Γιϖεν τηε ρεmιτ οφ τηε εξερχισε, ονλψ σεττινγσ τηατ προϖιδεδ
πλαχεmεντσ φορ ψουνγ πεοπλε ωιτη ΛD/ΑΣD ωερε ινχλυδεδ. Σεττινγσ ωηιχη ωερε προϖιδεδ ονλψ φορ
χηιλδρεν ωιτη οτηερ ΣΕΝ συχη ασ σπεχιφιχ λεαρνινγ διφφιχυλτιεσ ωερε εξχλυδεδ.

Ταβλε 1
Dαταβασε, σεαρχη δεταιλσ, ανδ νυmβερ οφ ρεσιδεντιαλ εδυχατιοναλ σεττινγσ ιδεντιφιεδ.
Dαταβασε

Λιστ & σεαρχη δεταιλσ

Νο. οφ σεττινγσ

Τηε Χηαλλενγινγ Βεηαϖιουρ Φουνδατιον
λιστ



Ινχλυδεσ 52 ωεεκ ρεσιδεντιαλ σχηοολσ ιν τηε ΥΚ φορ χηιλδρεν ωιτη
σεϖερε λεαρνινγ δισαβιλιτιεσ ανδ χηαλλενγινγ βεηαϖιουρ

31

Νατιοναλ ασσοχιατιον οφ ινδεπενδεντ
ανδ νον−mαινταινεδ σπεχιαλ σχηοολσ
(ΝΑΣΣ)



Μεmβερ οργανισατιον φορ ινδεπενδεντ ανδ νον−mαινταινεδ
σπεχιαλ σχηοολσ (δαψ ανδ ρεσιδεντιαλ) ιν Ενγλανδ ανδ Wαλεσ

261

Ισβι.χοm




Ινχλυδεσ ινδεπενδεντ σχηοολσ ιν τηε ΥΚ (δαψ ανδ ρεσιδεντιαλ).
Νοτ σπεχιφιχ το ΣΕΝ τηερεφορε λιστ σεαρχηεδ βψ πριmαρψ ΣΕΝ
χατεγοριεσ ασ λιστεδ ον δαταβασε














Ασπεργερσ 207
Αυτιστιχ Σπεχτρυm οφ Dιφφιχυλτιεσ 273
Dελιχατε mεδιχαλ χονδιτιονσ 102
Dυαλ / Μυλτι−σενσορψ ιmπαιρmεντ 55
Επιλεπσψ 120
Ηεαρινγ ιmπαιρmεντ 94
Λανγυαγε ανδ χοmmυνιχατιον δισορδερσ 198
Μοδερατε λεαρνινγ διφφιχυλτιεσ 253
Προφουνδ ανδ mυλτιπλε λεαρνινγ διφφιχυλτιεσ 86
Σοχιαλ εmοτιοναλ ανδ βεηαϖιουραλ διφφιχυλτιεσ 260
Σεϖερε λεαρνινγ δισαβιλιτιεσ 131
ςισυαλ ιmπαιρmεντ 76

Τηισ ινχλυδεδ δυπλιχατεσ αχροσσ χατεγοριεσ.
Εδυβασε (Dεπαρτmεντ φορ Εδυχατιον)

Σπεχιαλνεεδσυκ.οργ



1497



Αλλ εδυχατιοναλ εσταβλισηmεντσ (δαψ ανδ ρεσιδεντιαλ) ρεγιστερεδ ιν
Ενγλανδ ανδ Wαλεσ
Σεαρχηεδ σπεχιαλ σχηοολσ ονλψ



Σπεχιαλ σχηοολσ (δαψ ανδ ρεσιδεντιαλ) ιν τηε ΥΚ



Μοδερατε λεαρνινγ διφφιχυλτιεσ 55



Σεαρχηεδ βψ πριmαρψ ΣΕΝ χατεγορψ ασ λιστεδ ον δαταβασε
















Προφουνδ ανδ mυλτιπλε λεαρνινγ διφφιχυλτιεσ 12
Σεϖερε λεαρνινγ διφφιχυλτιεσ 55
Αρτιφιχιαλ βρεατηινγ / τραχηεοτοmψ 4
A
A
126
Σοχιαλ εmοτιοναλ ανδ βεηαϖιουραλ διφφιχυλτιεσ 88
Χερεβραλ παλσψ 9
Χοmπλεξ ηεαλτη νεεδσ 11
Dοων σψνδροmε / Wιλλιαmσ σψνδροmε / Φραγιλε Ξ
σψνδροmε 11
Επιλεπσψ 10
Ηεαρινγ ιmπαιρmεντ 24
Νευρολογψ δψσφυνχτιον ανδ δισορδερ / βραιν ινϕυρψ
30
Ρεττ σψνδροmε 7
Σπεεχη / λανγυαγε / χοmmυνιχατιον διφφιχυλτιεσ 72
ςισυαλ ιmπαιρmεντ 22

Τηισ ινχλυδεσ δυπλιχατεσ αχροσσ χατεγοριεσ
Σπεχιαλνεεδσγυιδε.χο.υκ




Νον−mαινταινεδ σπεχιαλ σχηοολσ (δαψ ανδ ρεσιδεντιαλ) ιν τηε ΥΚ
Σεαρχηεδ σχηοολσ λιστεδ ασ προϖιδινγ ρεσιδεντιαλ αχχοmmοδατιον

266

Οφστεδ




Αλλ εδυχατιοναλ εσταβλισηmεντσ ινσπεχτεδ βψ Οφστεδ ιν Ενγλανδ
Σεαρχηεδ φορ σπεχιαλ σχηοολσ, ινδεπενδεντ σχηοολσ, οτηερ σχηοολσ,
ινδεπενδεντ σπεχιαλιστ χολλεγεσ, ρεσιδεντιαλ σπεχιαλ σχηοολσ







Σπεχιαλ σχηοολσ 1004
Ινδεπενδεντ σχηοολσ 1212
Οτηερ σχηοολσ 134
Ινδεπενδεντ σπεχιαλιστ χολλεγεσ 95
Ρεσιδεντιαλ σπεχιαλ σχηοολσ − 156

Τηισ ινχλυδεσ δυπλιχατεσ αχροσσ χατεγοριεσ.
Τηε ασσοχιατιον οφ νατιοναλ σπεχιαλιστ
χολλεγεσ (ΝΑΤΣΠΕΧ)



Μεmβερ οργανισατιον φορ σπεχιαλιστ χολλεγεσ (δαψ ανδ ρεσιδεντιαλ)
ιν τηε ΥΚ

74

Dεπαρτmεντ φορ Εδυχατιον λιστσ




O
δατα φορ Ενγλανδ 2016: Προϖιδερ λεϖελ
δατα






Ινδεπενδεντ σχηοολσ ανδ χολλεγεσ (δαψ ανδ ρεσιδεντιαλ) ιν
E
W
“
C
ανδ Φαmιλιεσ Αχτ (2014)
Σπεχιαλ σχηοολσ (δαψ ανδ ρεσιδεντιαλ, εξχλυδινγ σεχτιον 41
αππροϖεδ) ιν Ενγλανδ ανδ Wαλεσ λιστ




Σεχτιον 41 λιστ 223
Σπεχιαλ σχηοολσ 398

I
E
ινχλυδεσ τηοσε ινχορπορατεδ ωιτηιν α σχηοολ / χολλεγε, ασσοχιατεδ
ωιτη α σχηοολ / χολλεγε, ορ νοτ ρελατεδ το σχηοολ / χολλεγε
προϖισιον.
Νοτ σπεχιφιχ το ΣΕΝ.
A
σπεχιαλ σχηοολσ ρεγιστερεδ ασ α χηιλ
ινφορmατιον ισ ρεδαχτεδ σο χουλδ νοτ βε υσεδ.





Βοαρδινγ σχηοολσ 73
Ρεσιδεντιαλ φυρτηερ εδυχατιον χολλεγεσ 38
Ρεσιδεντιαλ σπεχιαλ σχηοολ 165

Ρεσυλτσ
Τηρεε ηυνδρεδ ανδ φορτψ−τωο ρεσιδεντιαλ εδυχατιοναλ σεττινγσ ωερε ιδεντιφιεδ ωιτη 57 οφ
τηεσε οφφερινγ ποστ 16 προϖισιον ονλψ. Ιν τοταλ, τηερε ωερε ατ λεαστ 8740 ρεσιδεντιαλ πλαχεmεντσ
αϖαιλαβλε φορ ψουνγ πεοπλε ωιτη ΛD ορ ΑΣD ιν Ενγλανδ (ιτ ωασ νοτ ποσσιβλε το δετερmινε πλαχεmεντ
νυmβερσ φορ 27 σεττινγσ). Ηοωεϖερ, ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ mανψ σεττινγσ αλσο οφφερεδ ρεσιδεντιαλ
πλαχεmεντσ φορ ψουνγ πεοπλε ωιτη οτηερ πριmαρψ νεεδσ (ε.γ. σοχιαλ εmοτιοναλ ανδ mενταλ ηεαλτη
νεεδσ), mεανινγ τηατ δατα πρεσεντεδ ηερε ρεφερ το ποτεντιαλ πλαχεmεντσ οφ ωηιχη νοτ αλλ ωιλλ βε φιλλεδ
βψ ψουνγ πεοπλε ωιτη ΛD / ΑΣD. Σεττινγσ οφφερεδ πλαχεmεντσ φορ υπ το 52 ωεεκσ α ψεαρ ανδ φυλλ τιmε
(ι.ε. 7 νιγητσ περ ωεεκ; ν=199, 58.2%), ορ τερm τιmε ονλψ ανδ φυλλ τιmε (ν=38, 11.1%) ορ παρτ τιmε
(ν=75, 21.9%). Ηοωεϖερ, ιτ ωασ νοτ ποσσιβλε το ιδεντιφψ πλαχεmεντ τψπε φορ νινε σεττινγσ, πλαχεmεντ
δυρατιον φορ σιξ σεττινγσ, ορ βοτη πλαχεmεντ τψπε ανδ δυρατιον φορ φιφτεεν σεττινγσ. Αχροσσ βοτη σχηοολ
ανδ ποστ 16 ινστιτυτιον σεττινγσ, τηε mοστ χοmmον τψπε οφ πλαχεmεντ οφφερεδ ωασ φορ 52 ωεεκσ ανδ
φυλλ τιmε, ηοωεϖερ σχηοολ πλαχεmεντσ ωερε mορε λικελψ τηαν πλαχεmεντσ ιν ποστ 16 ινστιτυτιονσ το βε
οφφερεδ ον α τερm τιmε ονλψ ανδ παρτ τιmε βασισ.

Σεττινγ Σιζε & Λοχατιον
Τηε σιζε οφ σεττινγσ ϖαριεδ ωιτη σοmε οφφερινγ ασ λιττλε ασ τωο ρεσιδεντιαλ πλαχεmεντσ, ωηιλστ
οτηερσ οφφερεδ ασ mανψ ασ 252 ρεσιδεντιαλ πλαχεmεντσ (mεαν = 27.8). Ταβλε 2 δισπλαψσ τηε νυmβερ οφ
σχηοολσ ανδ ποστ 16 ινστιτυτιονσ λοχατεδ ιν εαχη ρεγιον ιν Ενγλανδ ανδ τηε περχενταγε οφ αϖαιλαβλε
πλαχεmεντσ ιν εαχη αρεα. Σεττινγσ ωερε λοχατεδ ιν εϖερψ ρεγιον βυτ χονχεντρατεδ ιν τηε Σουτη Εαστ,
Νορτη Wεστ ανδ Σουτη Wεστ. Ιν ορδερ το ιδεντιφψ ωηετηερ αϖαιλαβλε πλαχεmεντσ ιν εαχη αρεα mατχηεδ
λικελψ νεεδ, τηε περχενταγε οφ τηε τοταλ ποπυλατιον1 λιϖινγ ιν εαχη ρεγιον (Οφφιχε φορ Νατιοναλ
Στατιστιχσ, 2016) ισ αλσο πρεσεντεδ ιν Ταβλε 2. Ιν σοmε αρεασ (ι.ε. τηε Σουτη Εαστ, Wεστ Μιδλανδσ,
Σουτη Wεστ), ρεσιδεντιαλ εδυχατιοναλ πλαχεmεντ νυmβερσ ωερε mυχη ηιγηερ προπορτιονατελψ τηαν
τηε ποπυλατιον, ωηερεασ ιν οτηερσ (ε.γ. Λονδον, Εαστ) πλαχεmεντ νυmβερσ ωερε λοωερ
προπορτιονατελψ τηαν ωουλδ βε εξπεχτεδ, ωιτη σιγνιφιχαντ ϖαριατιον βετωεεν σχηοολ σεττινγσ ανδ ποστ
16 ινστιτυτιονσ.

Ταβλε 2
Νυmβερ ανδ περχενταγε οφ σεττινγσ ιδεντιφιεδ ιν εαχη ρεγιον οφ Ενγλανδ.

Ρεγιον (% οφ τοταλ ποπυλατιον)

1

Νο. οφ Σεττινγσ (% οφ πλαχεmεντσ)
Σχηοολσ

Ποστ 16 Ινστιτυτιονσ

Τοταλ

Εαστ (11.1)

37 (9.3)

2 (1.8)

39 (7.4)

Εαστ Μιδλανδσ (8.6)

28 (7.2)

3 (8.9)

31 (7.7)

Γρεατερ Λονδον (15.9)

6 (1.7)

0 (0.0)

6 (1.3)

Νορτη Εαστ (4.8)

13 (2.6)

4 (3.9)

17 (2.9)

Νορτη Wεστ (13.1)

50 (12.3)

8 (13.3)

58 (12.5)

Σουτη Εαστ (16.3)

73 (37.0)

9 (14.6)

82 (31.4)

Τοταλ ποπυλατιον φιγυρεσ ωερε υσεδ ασ οπποσεδ το σχηοολ αγε (ι.ε. 0−18) ορ χολλεγε αγε (ι.ε. 19−25) ασ σεττινγσ
οφτεν οϖερλαππεδ ιν αγε ρανγεσ συππορτεδ (σεε βελοω), τηερεφορε mακινγ διρεχτ χοmπαρισονσ το α σπεχιφιχ αγε
γρουπ διφφιχυλτ. Φυρτηερmορε, ποπυλατιον εστιmατεσ ϖαριεδ βψ λεσσ τηαν 1% ιν εαχη αρεα ωηεν εξαmινινγ σετ αγε
ρανγεσ, mεανινγ τηατ τοταλ ποπυλατιον εστιmατεσ αρε αλσο α γοοδ ινδιχατορ οφ ποπυλατιον εστιmατεσ φορ ψουνγ
πεοπλε.

Σουτη Wεστ (10.0)

32 (12.1)

17 (26.0)

49 (15.6)

Wεστ Μιδλανδσ (10.5)

28 (10.6)

7 (25.9)

35 (14.5)

Ψορκσηιρε & τηε Ηυmβερ (9.8)

18 (7.1)

7 (5.5)

25 (6.7)

Σεττινγ Τψπε & Γοϖερνανχε
Ιν Ενγλανδ, σχηοολσ αρε χατεγορισεδ δεπενδινγ ον τηειρ γοϖερνινγ ανδ φυνδινγ
αρρανγεmεντσ. Στατε φυνδεδ σχηοολσ αρε χατεγορισεδ ασ χοmmυνιτψ / φουνδατιον σχηοολσ (mαινταινεδ
βψ α Λοχαλ Αυτηοριτψ ανδ υσυαλλψ φολλοωινγ τηε νατιοναλ χυρριχυλυm), ορ φρεε σχηοολσ / αχαδεmιεσ
(mαινταινεδ βψ τηε Σεχρεταρψ οφ Στατε βυτ ρυν βψ αν εξτερναλ οργανισατιον ανδ νοτ βουνδ βψ τηε
νατιοναλ χυρριχυλυm). Σεττινγσ τηατ αρε νοτ γοϖερνmενταλλψ φυνδεδ αρε ειτηερ ινδεπενδεντ σχηοολσ
τηατ αρε πριϖατελψ ρυν ανδ οφτεν φορ−προφιτ, ορ νον−mαινταινεδ σπεχιαλ σχηοολσ, ωηιχη αρε υσυαλλψ
mαινταινεδ βψ χηαριταβλε οργανισατιονσ ανδ αρε ρεθυιρεδ το βε νοτ−φορ−προφιτ (ΙΠΣΕΑ, 2016). Ποστ 16
προϖισιον φορ ψουνγ πεοπλε ωιτη ΛD ορ ΑΣD χαν βε προϖιδεδ ασ παρτ οφ α σπεχιαλ σχηοολ (ωηερε
συππορτ ισ οφτεν προϖιδεδ υπ το αγε 19 ορ ιν σοmε χασεσ, 25), ορ ιν αν ινδεπενδεντ σπεχιαλιστ ποστ 16
ινστιτυτιον ωηιχη ισ ρυν πριϖατελψ ορ βψ α χηαριταβλε οργανισατιον.
Οφ τηε 285 σχηοολσ ιδεντιφιεδ, τηε mαϕοριτψ ωερε ινδεπενδεντ σχηοολσ ρυν βψ πριϖατε
οργανισατιονσ (ν=149, 52.3%) ωιτη ονλψ α σmαλλ προπορτιον βεινγ mαινταινεδ βψ α Λοχαλ Αυτηοριτψ ασ α
χοmmυνιτψ / φουνδατιον σχηοολ (ν=44, 15.4%). Ιν χοντραστ, σεττινγσ οφφερινγ ποστ 16 προϖισιον ονλψ
(ι.ε. νοτ τηοσε ωηερε τηισ συππορτ ωασ προϖιδεδ ασ παρτ οφ α σχηοολ σεττινγ) ωερε mοστ χοmmονλψ ρυν
βψ χηαριταβλε οργανισατιονσ (ν=42, 73.7%). Σεε Ταβλε 3 βελοω φορ οϖεραλλ γοϖερνανχε αρρανγεmεντσ
ανδ φυλλ φρεθυενχψ ανδ πλαχεmεντ νυmβερσ φορ εαχη τψπε οφ σεττινγ.

Ταβλε 3
Νυmβερ οφ σεττινγσ ανδ πλαχεmεντσ αχροσσ εαχη σεττινγ τψπε φορ σχηοολ σεττινγσ ανδ ποστ 16
ινστιτυτιονσ.
Σεττινγ Τψπε

Νο. οφ Σεττινγσ (%) Νο. οφ Πλαχεmεντσ (%)

Φουνδατιον σπεχιαλ σχηοολ

8 (2.8)

236 (3.6)

Αχαδεmψ

15 (5.3)

307 (4.7)

24 (8.4)

588 (9.0)

149 (52.3)

2677 (40.9)

Χοmmυνιτψ σπεχιαλ σχηοολ

36 (12.6)

905 (13.8)

Νον−mαινταινεδ σπεχιαλ σχηοολ

49 (17.2)

1823 (27.8)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

4 (1.4)

11 (0.2)

Τοταλ χηαριτψ / ΝΦΠ

73 (25.6)

2411 (36.8)

Τοταλ γοϖερνmεντ / στατε φυνδεδ

59 (20.7)

1448 (22.1)

Ινδεπενδεντ σχηοολ:
Χηαριτψ / νοτ φορ προφιτ

Σχηοολσ

Πριϖατε

Φρεε σχηοολ
Υνκνοων σεττινγ τψπε:
Χηαριτψ / νοτ φορ προφιτ
Πριϖατε

Τοταλ πριϖατε

153 (53.7)

2688 (41.1

Οϖεραλλ τοταλ

285

6547

Χηαριτψ / νοτ φορ προφιτ

41 (71.9)

1662 (75.8)

Πριϖατε

9 (15.8)

395 (18.0)

1 (1.8)

23 (1.0)

0 (0)

0 (0)

Χηαριτψ / νοτ φορ προφιτ

3 (5.3)

92 (4.2)

Πριϖατε

3 (5.3)

21 (1.0)

Τοταλ χηαριτψ / ΝΦΠ

45 (78.9)

416 (19.0)

Τοταλ πριϖατε

12 (21.1)

1777 (81.0)

57

2193

Σπεχιαλιστ ποστ 16 ινστιτυτιον:

Ποστ 16 ινστιτυτιονσ

Φυρτηερ Εδυχατιον:
Χηαριτψ / νοτ φορ προφιτ
Πριϖατε
Υνκνοων σεττινγ τψπε:

Τοταλ

Προϖισιον οφφερεδ
Συππορτ ωασ οφφερεδ βψ σεττινγσ φορ ψουνγ πεοπλε οφ ανψ αγε (ρανγε = 0−25+ ψεαρσ) ωιτη mοστ
σχηοολ σεττινγσ οφφερινγ συππορτ φροm 7 ψεαρσ ανδ οϖερ (ν=207, 72.6%) ανδ υπ το αγε 16 (ν=63,
22.1%), 18 (ν=54, 18.9%) ορ 19 (ν=153, 53.7%). Ποστ 16 ινστιτυτιονσ mοστ χοmmονλψ οφφερεδ συππορτ
φροm αγε 16 (ν=40, 70.2%), ορ 19 (ν=12, 21.1%) ανδ υπ το αγε 25 (ν=41, 71.9%) ωιτη α σmαλλ
προπορτιον οφφερινγ συππορτ βεψονδ τηε αγε οφ 25 (ν=11, 19.3%).
Τηε σπεχιαλ εδυχατιοναλ νεεδσ χατεγοριεσ τηατ σεττινγσ ωερε ρεγιστερεδ το συππορτ ϖαριεδ
χονσιδεραβλψ ωιτη 157 σεττινγσ ρεγιστερεδ φορ mορε τηαν ονε χατεγορψ (δατα ωερε υναϖαιλαβλε φορ 30
σεττινγσ). Τηε mοστ χοmmον χατεγοριεσ ρεγιστερεδ φορ αχροσσ βοτη σεττινγ τψπεσ ωερε Σοχιαλ
Εmοτιοναλ ανδ Μενταλ Ηεαλτη διφφιχυλτιεσ (ν=147, 43.0%) ανδ ΑΣD (ν=115, 33.6%) ωιτη α λαργε
νυmβερ αλσο ρεγιστερεδ φορ Μοδερατε Λεαρνινγ Dιφφιχυλτιεσ (ν=75, 21.9%) ορ Σεϖερε Λεαρνινγ
Dιφφιχυλτιεσ (ν=73, 21.3%). Ιν αδδιτιον το τηισ, 128 σεττινγσ οφφερεδ συππορτ φορ ψουνγ πεοπλε ωιτη ΛD
ορ ΑΣD βυτ ωερε νοτ σπεχιφιχαλλψ ρεγιστερεδ φορ ΣΕΝ χατεγοριεσ ασσοχιατεδ ωιτη τηισ γρουπ, ινστεαδ
mοστ οφτεν βεινγ ρεγιστερεδ φορ Σοχιαλ Εmοτιοναλ ανδ Μενταλ Ηεαλτη Dιφφιχυλτιεσ, σενσορψ
ιmπαιρmεντσ, επιλεπσψ, ορ σπεχιφιχ λεαρνινγ διφφιχυλτιεσ.

Οφστεδ ρατινγ
Wηιλστ τηε δατα πρεσεντεδ ηερε αρε σεχονδαρψ δατα ανδ υναβλε το δεσχριβε τηε θυαλιτψ οφ τηε
σεττινγσ ιν ρελατιον το στυδεντ ουτχοmεσ ανδ συππορτ, τηε mοστ ρεχεντ αϖαιλαβλε Οφστεδ εδυχατιον
ρατινγσ (τψπιχαλλψ φροm 2011−2017) ωερε εξαmινεδ ασ α προξψ ινδιχατορ οφ θυαλιτψ. Τηε ϖαστ mαϕοριτψ
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Dισχυσσιον
Τηισ παπερ πρεσεντεδ δατα ον τηε νατιοναλ προϖισιον οφ ρεσιδεντιαλ εδυχατιοναλ πλαχεmεντσ
αϖαιλαβλε ιν Ενγλανδ φορ ψουνγ πεοπλε αγεδ οϖερ 16 ωιτη ΛD ορ ΑΣD. Α ηιγη νυmβερ οφ ποτεντιαλ
πλαχεmεντσ ωερε ιδεντιφιεδ ωιτη mοστ βεινγ οφφερεδ υπ το φυλλ τιmε (ι.ε. 7 νιγητσ περ ωεεκ) ανδ φορ υπ
το 52 ωεεκσ α ψεαρ. Πλαχεmεντσ ωερε οφτεν χονχεντρατεδ ιν σπεχιφιχ ρεγιονσ οφ Ενγλανδ ωηιχη
αππεαρεδ το βε mισmατχηεδ ωιτη ποπυλατιον εστιmατεσ ανδ τηερεφορε λικελψ νεεδ. Τηισ mαψ συγγεστ
τηατ ψουνγ πεοπλε λιϖινγ ιν χερταιν αρεασ οφ Ενγλανδ (ε.γ. Λονδον ορ τηε Εαστ) αρε mορε λικελψ το βε
πλαχεδ ουτ−οφ−αρεα ιφ α ρεσιδεντιαλ εδυχατιοναλ πλαχεmεντ ισ σουγητ δυε το λαχκ οφ αϖαιλαβλε
πλαχεmεντσ ωιτηιν τηειρ ηοmε αρεα. Πιννεψ (2014) φουνδ τηατ αππροξιmατελψ α τηιρδ οφ ψουνγ πεοπλε
ιν mαινταινεδ ρεσιδεντιαλ σχηοολσ ωερε πλαχεδ ουτ−οφ−αρεα, ανδ ωηιλστ τηε γεογραπηιχαλ χονχεντρατιον
οφ αϖαιλαβλε πλαχεmεντσ mαψ προϖιδε σοmε εξπλανατιον φορ τηισ, τηερε αρε λικελψ το βε οτηερ φαχτορσ
τηατ ινφλυενχε ουτ−οφ−αρεα πλαχεmεντ πραχτιχεσ ανδ mορε ρεσεαρχη ισ νεεδεδ το φυλλψ εξπλαιν τηισ
πηενοmενον.
Τηε mαϕοριτψ οφ αϖαιλαβλε πλαχεmεντσ ωερε οφφερεδ ωιτηιν ινδεπενδεντ ορ νον−mαινταινεδ
σχηοολσ; ηοωεϖερ, βεχαυσε συχη σεττινγσ αρε νοτ συβϕεχτ το τηε σαmε δατα ρεπορτινγ ρεθυιρεmεντσ ασ
τηειρ στατε φυνδεδ χουντερπαρτσ, αϖαιλαβλε ινφορmατιον ον τηεm ισ λαχκινγ. Γιϖεν τηατ τηεσε
πλαχεmεντσ mακε υπ mορε τηαν ηαλφ οφ τηε ρεσιδεντιαλ σχηοολ προϖισιον ιν Ενγλανδ ανδ εϖιδενχε
συγγεστσ τηατ νυmβερσ οφ ψουνγ πεοπλε ωιτη ΛD/ΑΣD πλαχεδ ιν συχη σεττινγσ ισ ινχρεασινγ (Πιννεψ,
2014), τηισ λαχκ οφ ινφορmατιον ισ ιmπορταντ ανδ ρεπρεσεντσ α σιγνιφιχαντ γαπ ιν κνοωλεδγε αβουτ τηε
σεχτορ. Πιννεψ (2014) χαλλεδ φορ ινδεπενδεντ σχηοολσ το βε ινχλυδεδ ιν αλλ mανδατορψ δατα ρετυρνσ,
ανδ τηε φινδινγσ πρεσεντεδ ηερε στρενγτηεν τηε ιmπορτανχε οφ τηισ. Ιν αδδιτιον, ινδεπενδεντ σεττινγσ
αρε νοτ mαινταινεδ βψ γοϖερνmεντ ορ συβϕεχτ το τηε Νατιοναλ Χυρριχυλυm, mεανινγ τηε ετηοσ ανδ
συππορτ τηεψ προϖιδε ισ λικελψ το ϖαρψ χονσιδεραβλψ. Wηιλστ Γορε ετ αλ. (2015) φουνδ σοmε εϖιδενχε οφ
ποσιτιϖε ουτχοmεσ ανδ εξπεριενχεσ οφ τηε συππορτ προϖιδεδ βψ ρεσιδεντιαλ σχηοολσ φορ ψουνγ πεοπλε
ανδ τηειρ φαmιλιεσ, ουτχοmεσ ωερε οφτεν mιξεδ, ανδ mορε ηιγη−θυαλιτψ ρεσεαρχη ρεπρεσεντατιϖε οφ τηε
εντιρε ρεσιδεντιαλ σεχτορ ισ ωαρραντεδ.
Φιναλλψ, α νυmβερ οφ σεττινγσ ρεπορτεδ τηατ τηεψ προϖιδεδ συππορτ φορ ψουνγ πεοπλε ωιτη ΛD /
ΑΣD βυτ ωερε νοτ ρεγιστερεδ φορ ΣΕΝ χατεγοριεσ ασσοχιατεδ ωιτη τηεσε νεεδσ. Wηιλστ τηισ mαψ βε δυε
το χοmπλεξιτψ οφ νεεδσ ανδ χοmορβιδιτιεσ, ιτ ισ α σιγνιφιχαντ ιν τηατ ιτ συγγεστσ τηατ ψουνγ πεοπλε mαψ
βε πλαχεδ ιν σεττινγσ νοτ βεστ συιτεδ το τηειρ νεεδσ ορ ωηερε εξπερτισε ιν τηε φυλλ ρανγε οφ τηειρ νεεδσ
ισ λαχκινγ. Φυρτηερ ρεσεαρχη το εξαmινε τηισ ιν mορε δεταιλ ωουλδ βε υσεφυλ το ιδεντιφψ ηοω mανψ
ψουνγ πεοπλε ωιτη ΛD/ΑΣD αρε πλαχεδ ιν σεττινγσ νοτ ρεγιστερεδ το συππορτ τηεσε νεεδσ, ανδ ανψ
ιmπλιχατιονσ οφ τηισ φορ τηε χαρε ανδ συππορτ προϖιδεδ το τηεm. Ηοωεϖερ, τηε ϖαστ mαϕοριτψ οφ
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συγγεστινγ τηατ τηε συππορτ τηεψ προϖιδε (ωιτηιν τηε ινδιχατορσ εξαmινεδ βψ Οφστεδ) ισ οφ ηιγη
θυαλιτψ.
Το ουρ κνοωλεδγε τηισ παπερ ισ υνιθυε ιν ιτσ ινχλυσιον οφ ρεσιδεντιαλ ποστ 16 ινστιτυτιονσ ανδ
προϖιδεσ ινφορmατιον ον τηεσε σεττινγσ αλονγσιδε ρεσιδεντιαλ σχηοολ προϖισιον. Τηε εξτεντ το ωηιχη
συππορτ ισ προϖιδεδ ποστ 16/19 ισ ινχρεασινγλψ ιmπορταντ φολλοωινγ λεγισλατιϖε ρεφορmσ το εξτενδ τηε
ριγητ το εδυχατιοναλ συππορτ φορ ψουνγ πεοπλε ωιτη ΣΕΝ το τηε αγε οφ 25 (Χηιλδρεν & Φαmιλιεσ Αχτ,
2014). Ασ α ρεσυλτ, ρεσιδεντιαλ ποστ 16 ινστιτυτιονσ mαψ αχτ ασ αν εξτενσιον οφ ρεσιδεντιαλ σχηοολινγ
ανδ ωε αργυε τηατ τηεψ σηουλδ τηερεφορε βε χονσιδερεδ αλονγσιδε ρεσιδεντιαλ σχηοολινγ ωηερε
ποσσιβλε. Wηιλστ αϖαιλαβλε ινφορmατιον ον τηεσε σεττινγσ ισ ϖαριαβλε δυε το τηειρ τψπιχαλ γοϖερνανχε
βεινγ ουτσιδε οφ Λοχαλ Αυτηοριτψ/Σεχρεταρψ οφ Στατε χοντρολ, τηισ παπερ ηασ προϖιδεδ σοmε ινιτιαλ
φινδινγσ ον τηε νυmβερ, λοχατιον, ανδ ρεmιτ οφ συχη σεττινγσ. Φυρτηερ ρεσεαρχη χουλδ υσεφυλλψ εξπλορε
τηε ρεασονσ χιτεδ βψ ψουνγ πεοπλε, φαmιλιεσ, ανδ λοχαλ αυτηοριτιεσ φορ σεεκινγ α ρεσιδεντιαλ ποστ 16
πλαχεmεντ, ουτχοmεσ φορ τηε ψουνγ περσον ωηιλστ ιν τηε πλαχεmεντ, ανδ ουτχοmεσ φολλοωινγ
τρανσιτιον.

Wηιλστ τηισ παπερ ηασ προϖιδεδ ινσιγητ ιντο νατιοναλ προϖισιον οφ αϖαιλαβλε ρεσιδεντιαλ
εδυχατιοναλ πλαχεmεντσ φορ ψουνγ πεοπλε ωιτη ΛD/ΑΣD, τηερε αρε σοmε λιmιτατιονσ ωηιχη mυστ βε
χονσιδερεδ ωηεν δραωινγ χονχλυσιονσ. Φιρστλψ, δατα πρεσεντεδ ηερε χαν ονλψ ινδιχατε τηε νυmβερ οφ
αϖαιλαβλε πλαχεmεντσ αχροσσ Ενγλανδ ανδ νοτ τηε εξτεντ το ωηιχη συχη πλαχεmεντσ αρε υτιλισεδ βψ
ψουνγ πεοπλε ωιτη ΛD / ΑΣD. Ιτ ισ λικελψ τηατ ατ λεαστ σοmε οφ τηεσε πλαχεmεντσ αρε φιλλεδ βψ χηιλδρεν
ανδ ψουνγ πεοπλε ωηο δο νοτ ηαϖε ΛD/ΑΣD. Τηε δατα πρεσεντεδ ηερε ισ αλσο λαργελψ σεχονδαρψ ιν
νατυρε ανδ τακεν φροm πυβλιχλψ αϖαιλαβλε σουρχεσ συχη ασ χεντραλισεδ / σπεχιφιχ λιστσ ανδ δαταβασεσ,
ινφορmατιον προϖιδεδ βψ τηε σεττινγ ον τηειρ ωεβσιτε ορ ιν δοχυmεντσ, ανδ Οφστεδ ρεπορτσ. Ασ α
ρεσυλτ, τηε ρελιαβιλιτψ οφ τηε δατα ισ υνκνοων ασ συχη σεχονδαρψ δατα σουρχεσ mαψ βε ουτ οφ δατε,
ιναχχυρατε, ορ ινχοmπλετε. Ιτ ωασ βεψονδ τηε σχοπε οφ τηε παπερ το χολλεχτ πριmαρψ δατα φροm εϖερψ
σεττινγ, ανδ φυρτηερ ρεσεαρχη ινϖολϖινγ ρεσιδεντιαλ εδυχατιοναλ σεττινγσ διρεχτλψ ωουλδ βε υσεφυλ.
Φιναλλψ, ασ νοτεδ αβοϖε τηερε ισ σιγνιφιχαντ ϖαριαβιλιτψ ωιτηιν τηε ρεσιδεντιαλ εδυχατιοναλ σεχτορ ωιτη
προϖισιον ανδ πλαχεmεντ πραχτιχεσ λικελψ το ϖαρψ οϖερ τιmε. Τακεν ιν χοmβινατιον ωιτη ρεχεντ
εδυχατιοναλ ρεφορmσ τηατ mαψ ινφλυενχε πραχτιχε οϖερ τηε λονγ τερm, τηε λονγεϖιτψ οφ τηε φινδινγσ
πρεσεντεδ ηερε ισ χηαλλενγεδ.
Νεϖερτηελεσσ, ινφορmατιον πρεσεντεδ ηερε ισ αβλε το δεσχριβε τηε χυρρεντ νατιοναλ προϖισιον
οφ ρεσιδεντιαλ εδυχατιοναλ πλαχεmεντσ φορ ψουνγ πεοπλε ωιτη ΛD / ΑΣD οϖερ τηε αγε οφ 16, ανδ ισ
τηερεφορε λικελψ το βε υσεφυλ το α ρανγε οφ στακεηολδερσ ωιτηιν τηε σεχτορ ωηεν χονσιδερινγ
πλαχεmεντ πραχτιχεσ. Τηε λαργερ ρεσεαρχη προϕεχτ φροm ωηιχη τηεσε δατα αρε δραων ισ λικελψ το προϖιδε
αδδιτιοναλ ινφορmατιον αβουτ τρανσιτιον πραχτιχεσ, ουτχοmεσ, ανδ ωαψσ το ιmπροϖε τηε τρανσιτιον
προχεσσ φορ ψουνγ πεοπλε λεαϖινγ ρεσιδεντιαλ εδυχατιοναλ σεττινγσ, τηερεφορε στρενγτηενινγ αϖαιλαβλε
ινφορmατιον αβουτ πραχτιχε ωιτηιν τηε ρεσιδεντιαλ εδυχατιοναλ σεχτορ. Ηοωεϖερ, α κεψ ιmπλιχατιον οφ
τηε δατα πρεσεντεδ ηερε ισ τηε νεεδ φορ πυβλισηεδ ινφορmατιον αβουτ τηε σεχτορ το βε ιmπροϖεδ
(ειτηερ βψ σεττινγσ τηεmσελϖεσ ορ Λοχαλ Αυτηοριτιεσ ϖια mανδατορψ δατα χολλεχτιον) ιν ορδερ φορ
πραχτιτιονερσ, φαmιλψ χαρερσ, ανδ ψουνγ πεοπλε ωιτη ΛD/ΑΣD το αχχεσσ χοmπρεηενσιϖε ινφορmατιον ατ
D
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(2014) ρεθυιρινγ πυβλιχατιον οφ α Λοχαλ Οφφερ ιν εαχη αρεα, τηεσε δατα ηιγηλιγητ τηατ τηερε αρε στιλλ κεψ
γαπσ ιν αϖαιλαβλε ινφορmατιον ωηιχη ισ λικελψ το mακε ιδεντιφψινγ αππροπριατε σεττινγσ ατ αν εαρλψ σταγε
διφφιχυλτ. Ιν αδδιτιον, τηε ινχρεασεδ λικελιηοοδ ιν σοmε αρεασ οφ νεεδινγ το σεεκ αν ουτ−οφ−αρεα
πλαχεmεντ mαψ ηαϖε παρτιχυλαρ ιmπλιχατιονσ φορ πολιχψ ινιτιατιϖεσ αιmινγ το ρεδυχε ουτ−οφ−αρεα
πλαχεmεντ φορ αδυλτσ ωιτη ΛD/ΑΣD, γιϖεν ρεχεντ συγγεστιονσ τηατ πλαχεmεντ ιν αν ουτ−οφ−αρεα
ρεσιδεντιαλ σχηοολ mαψ βε λινκεδ το πλαχεmεντ ουτ−οφ−αρεα ασ αν αδυλτ (σεε Γορε ετ αλ., 2015). Wηιλστ
τηισ λινκ ρεθυιρεσ φυρτηερ εξαmινατιον, τηεσε δατα ιν χοmβινατιον ωιτη χονχλυσιονσ φροm Πιννεψ
(2014) συγγεστ τηατ ουτ−οφ−αρεα πλαχεmεντ φορ πεοπλε ωιτη ΛD/ΑΣD mαψ βεγιν βεφορε τηε αγε οφ 18,
ανδ mαψ ηαϖε ιmπλιχατιονσ φορ συππορτ προϖιδεδ ιν αδυλτηοοδ.
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