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Samenvatting 
 

Het in dit proefschrift beschreven onderzoek is te plaatsen in het licht van 
nieuw onderwijsbeleid dat er op gericht is onderwijs toegankelijk te maken voor 
ieder kind. Dit beleid is uitgemond in een nieuwe wet: de Wet op de 
Leerlinggebonden Financiering (LGF; 2003). In dit proefschrift worden de 
implicaties van deze wet beschreven voor kinderen met (zeer) ernstige 
verstandelijke en meervoudige beperkingen (EVMB).  

 
Hoofdstuk 1 gaat in op de aanleiding en doelstellingen van het onderzoek. 

Voor de invoering van de Wet op de LGF kregen de meeste kinderen met EVMB 
ontheffing van de leerplicht, omdat scholen voor speciaal onderwijs over het 
algemeen een ontwikkelingsniveau van 24 tot 30 maanden hanteerden als 
ondergrens voor het volgen van onderwijs. Aangezien het ontwikkelingsniveau 
van kinderen met EVMB lager ligt, werden deze kinderen opgevangen op 
kinderdagcentra (KDC). In de Wet op de LGF wordt de ondergrens voor het 
volgen van (speciaal) onderwijs echter losgelaten. Het leerrecht van kinderen 
(ongeacht hun ontwikkelingsleeftijd of beperkingen) komt centraal te staan. 
Kinderen met EVMB komen nu in aanmerking voor onderwijs op cluster 3 
scholen (ZML-scholen en mytyl/tyltylscholen). Voor ZML-scholen geldt hierbij dat 
ze verbrede toelating moeten aanvragen om deze kinderen les te kunnen geven.  

Het realiseren van een onderwijsaanbod dat is afgestemd op kinderen met 
EVMB vraagt om kennis, expertise en faciliteiten. Het gebrek aan instrumenten 
om de mogelijkheden en behoeften van deze kinderen in kaart te brengen, het 
ontbreken van een passend onderwijsprogramma, ofwel curriculum, en het 
gebrek aan deskundigheid onder leerkrachten bemoeilijkt dit echter. De overheid 
erkende dat dit zou kunnen leiden tot problemen. Daarom is een viertal 
werkgroepen opgericht om een bijdrage te leveren aan het opdoen van kennis en 
ervaring op vier terreinen:  

� het categoriseren van hulpvragen (kindkenmerken)  
� het ontwikkelen van een passend curriculum  
� het ontwikkelen van deskundigheidsprofielen voor medewerkers  
� het in kaart brengen van randvoorwaarden. 

 
De Rijksuniversiteit Groningen (RuG), afdeling orthopedagogiek werd 

gevraagd onderzoek te doen op twee van bovengenoemde terreinen: 
kindkenmerken en curriculumontwikkeling. Het doel van dit onderzoek was 
drieledig. Ten eerste was het gericht op het ontwikkelen van een instrument om 
kindkenmerken te beschrijven, ten tweede op het ontwikkelen en evalueren van 
een curriculum. Het derde doel was het bepalen van kenmerken van kinderen die 
na enkele jaren LGF al gebruik maken van onderwijs, en van kinderen die nog 
steeds gebruik maken van de voorzieningen op het KDC.  

De bovengenoemde werkgroepen en de onderzoekers van de RuG 
onderhielden contact, maar opereerden deels ook onafhankelijk. Met betrekking 
tot curriculumontwikkeling betekende dit bijvoorbeeld dat de werkgroep 
curriculumontwikkeling een ander ‘product’ ontwikkelde dan de RuG.  
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De hoofdstukken 2 en 3 van het proefschrift geven de ontwikkeling van 
een instrument, de ‘Inventarisatielijst Kindkenmerken’ weer. Doel van dit 
instrument is het samenstellen van ‘ondersteuningsprofielen’ waarin per kind de 
individuele mate van ondersteuning vast te stellen is en dat aanknopingspunten 
biedt voor het onderwijsprogramma. Het instrument is gebaseerd op de 
International Classification of Functioning, Health and Disabilities (ICF). In dit 
classificatiesyteem worden drie categorieën onderscheiden (functies en 
anatomische eigenschappen, activiteiten en participatie) die zijn opgedeeld in 
verschillende subcategorieën.  

Hoofdstuk 2 gaat in op de eerste stappen in de ontwikkeling van het 
instrument. Op basis van de relevante subcategorieën uit de ICF is een 
conceptinstrument samengesteld dat is voorgelegd aan negen professionals uit 
het werkveld. Naar aanleiding van hun opmerkingen is het instrument aangepast. 
Vervolgens is de lijst door leerkrachten en begeleiders ingevuld voor 123 
kinderen. Schattingen van de interne consistentie en interbeoordelaars-
betrouwbaarheid waren positief. Uit de factoranalyse (hoofdcomponenten-
analyse, gevolgd door een varimax rotatie) die vervolgens is uitgevoerd, kwamen 
elf factoren naar voren (vier in de categorie functies, drie in de categorie 
activiteiten, vier in de categorie participatie). De onderzoekers voorzagen alle 
factoren van een voorlopige factorbeschrijving en legden deze voor aan vijftien 
experts. Aan de hand van een korte vragenlijst gaven de experts een oordeel 
over de passendheid van de factorbeschrijvingen voor de items binnen een 
factor. Op basis van deze beoordeling zijn sommige factorbeschrijvingen 
geherformuleerd.  

Hoofdstuk 3 gaat in op de bruikbaarheid en (inhouds)validiteit van het 
instrument. Er is onderzocht in hoeverre leerkrachten en begeleiders zich kunnen 
vinden in het ondersteuningsprofiel dat wordt opgesteld op basis van een 
ingevulde lijst. Leerkrachten en begeleiders vulden de inventarisatielijst 
kindkenmerken in voor 32 kinderen. De onderzoekers hebben deze lijsten 
‘vertaald’ naar ondersteuningsprofielen. In een interview is aan de leerkrachten 
en begeleiders gevraagd naar hun oordeel hierover. Deze vonden over het 
algemeen dat het profiel een passend beeld gaf van het kind.  

 
Het tweede doel van het onderzoek was het ontwikkelen en evalueren van 

een curriculum voor kinderen met EVMB. Het ontwikkelde curriculum bestaat uit 
een raamwerk van verwachtingen dat voor elk kind opnieuw moet worden 
ingevuld. Hierdoor kan goed aangesloten worden bij de individuele 
mogelijkheden en behoeften van het kind. In hoofdstuk 4 komt de implementatie 
van het curriculum aan bod. Twee scholen en een samenwerkingsverband 
school-KDC volgden gezamenlijk een cursus ‘werken met het curriculum’, 
waarna case-study’s zijn uitgevoerd bij vijf leerlingen per school. Er is gekeken 
naar de mate waarin de werkwijze is gevolgd zoals voorgeschreven, naar het 
aantal behaalde doelen, en naar de mening van de betrokkenen over het werken 
met het curriculum.  

Uit de resultaten komt naar voren dat het implementeren van het 
curriculum moeilijk is, zowel als het gaat om het volgen van de werkwijze als om 



 115

het opstellen van duidelijke doelen. Hoe preciezer de richtlijnen bij het curriculum 
worden gevolgd, des te beter de resultaten zijn. De samenwerking in het team en 
de mate van enthousiasme met betrekking tot het werken met het curriculum, 
dragen ook bij aan het eventuele succes. 

 
Hoofdstuk 5 gaat in op de verschillen in kindkenmerken als het gaat om 

kinderen met EVMB op school of KDC. Op basis van 198 inventarisatielijsten 
kindkenmerken is een (K-means) clusteranalyse uitgevoerd, waaruit vier clusters 
naar voren kwamen. Kinderen op school bleken over het algemeen weinig 
bijkomende problematiek te hebben, terwijl kinderen met ernstige motorische 
beperkingen, voedingsproblemen en epilepsie zich voornamelijk op het KDC 
bevonden. Dit duidt er op dat, ondanks de nieuwe wetgeving, bepaalde kinderen 
nog steeds minder gemakkelijk toegang hebben tot onderwijs.  

 
De resultaten uit voorgaande hoofdstukken worden bediscussieerd in 

hoofdstuk 6. Hierbij wordt aandacht besteed aan de methodologische en 
praktische tekortkomingen van het uitgevoerde onderzoek. Er kan geconcludeerd 
worden dat er een betrouwbare inventarisatielijst is ontwikkeld op basis waarvan 
passende ondersteuningsprofielen kunnen worden opgesteld. Echter, de 
inventarisatielijst kindkenmerken gaat niet in op alle aspecten die van belang zijn 
bij onderwijs/ zorg aan kinderen met EVMB. Aan voorkeuren, alertheidspatronen 
en gezondheidsaspecten wordt bijvoorbeeld geen aandacht besteed. Om dit 
probleem op te lossen, zijn enkele andere instrumenten ontwikkeld. Deze zijn 
echter (nog) niet onderworpen aan uitgebreid onderzoek. 

Bij de implementatie van het curriculum komt naar voren dat leerkrachten 
positieve resultaten kunnen bereiken met het curriculum, als ze de 
voorgeschreven stappen volgen. Echter, de effectiviteit van het curriculum zou 
nader onderzocht moeten worden bij een grotere groep kinderen met EVMB en 
gedurende een langere periode. De ontwikkeling van het curriculum werd 
daarnaast gekenmerkt door dualiteit. Naast het product dat de RuG ontwikkelde, 
besloot de werkgroep curriculumontwikkeling ontwikkelingslijnen te ontwikkelen 
op vijf domeinen. Het Ministerie van OC&W verstuurde beide producten onder de 
noemer van gezamenlijk curriculum naar alle cluster 3 scholen, hoewel de 
verschillende uitgangspunten en procedures mogelijk verwarring opleveren. Het 
risico is aanwezig dat leerkrachten de ontwikkelingslijnen stapsgewijs gaan 
volgen, terwijl kinderen met EVMB zich niet ontwikkelen volgens de lijnen van de 
‘normale’ ontwikkeling. 

Hoofdstuk 6 gaat ook in op de beleidsmatige aspecten. Het doel van de 
LGF is onderwijs mogelijk te maken voor ieder kind ongeacht zijn/haar 
beperkingen. Veel kinderen met EVMB blijken echter nog steeds op het KDC te 
zitten. De maatregelen die de overheid genomen heeft om onderwijs voor deze 
groep mogelijk te maken, lijken niet voldoende te zijn. Het curriculum en de lijst 
kindkenmerken zijn weliswaar verspreid onder alle cluster 3 scholen, maar deze 
worden niet verplicht hiermee te werken, noch zijn eisen gesteld aan specifieke 
scholing van personeel of aan de realisatie van noodzakelijke faciliteiten.  
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Op inhoudelijk en organisatorisch gebied kan nog veel verbeterd worden, 
zeker als het gaat om de kwaliteit en de meerwaarde die onderwijs zou moeten 
hebben ten opzichte van een KDC. Het is aan de overheid om de maatregelen te 
nemen die hiervoor nodig zijn, zonder daarbij de eigenheid van deze groep uit 
het oog te verliezen. 




