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Meande wurden 
 

Mei soarch ha ik siedde 
Doe amer nei amer, swier yn ‘e hân 
“Sûpe kringen” sei ‘k wylst ik tocht 

“Waaks foar my, meitsje my in sêft simmers kleed”.  
 

Rigel nei rigel seach ik jimme kommen 
Nei eltse stoarm holp ik jim oerein 

“De rêgen rjocht!” 
 

Nei’t de sinne syn wurk dien hie 
waard de seine harre, in lêste wurd 

“Oan’t yn de ûngetiid” 
 

Dêr leine jim, meande wurden 
leppeltsje-leppeltsje, griene legerkes 

No sjoch ik jim, heech oploege 
en ik fiel de rook van gleon-giele oppers.  

 
 

Uit Rodenboog, P. & Boersma, D. (2000). Meande wurden.  
 



Voorwoord 
 
..en dan is het stil. Waar moet je nog aan denken als je proefschrift, van kaft tot kaft, 
met alles erop en eraan, voor je ligt? Is dit nou het “zwarte gat”? Er blijft nog maar 
één ding over. Alles en iedereen nog eenmaal de revue laten passeren. Woorden, 
blikken maar in het bijzonder gezichten. Het moeten er de afgelopen jaren 
ongetwijfeld honderden zijn geweest, allemaal even belangrijk en waardevol. De 
meesten zullen anoniem blijven, een aantal wil ik hier specifiek noemen en bedanken.   
 
Ik wil alle leerkrachten, leerlingen, schoolleiders, ouders, casemanagers en speciale 
leerkrachten in Almere, die mij in de afgelopen periode op alle mogelijke manieren 
geholpen hebben, mij met raad en daad hebben bijgestaan en hun tijd voor mij vrij 
hebben gemaakt, heel hartelijk bedanken. Speciale dank gaat hierbij uit naar Jannie 
Lammers, de eerste directeur van Gewoon Anders. Haar kennis, enthousiasme en 
hulpvaardigheid waren voor mij onmisbaar. Ook bedank ik haar opvolgster Grytsje 
Durkstra en alle medewerkers van Gewoon Anders voor hun professionaliteit, 
interesse en gezelligheid.  
   De hulp die ik mocht krijgen van André Kamphuis, Loïs Triemstra, Judith Kramer, 
Arianne Perdok, Marieke Strick en Alie Visser zijn onmisbaar geweest. Zonder jullie 
reislust, inzet en enthousiasme om alle data te verzamelen, was dit proefschrift er 
nooit gekomen. In het bijzonder wil ik op deze plaats Anna Schaafsma bedanken. Zij 
heeft er op haar zeer enthousiaste en gedreven manier voor gezorgd dat het 
verzamelen van de data doorging op het moment toen dat voor mij niet mogelijk was.  
   Hierbij wil ik ook dankzeggen aan alle paneldeskundigen die hun tijd en kennis 
hebben ingezet bij het beoordelen van de case-beschrijvingen. Onze contacten zijn 
altijd zeer plezierig verlopen, ook al hebben wij elkaar nooit ontmoet.   
   Bert Creemers en Sip Jan Pijl hebben mij de afgelopen jaren onvermoeibaar laten 
schrijven, aanpassen, herschrijven en….aanpassen. Voor het feit dat dit proces 
uiteindelijk heeft geleid tot dit proefschrift wil ik hen bedanken. Ook wil ik Roel 
Bosker, directeur van het Gion, bedanken voor de mogelijkheid die hij mij heeft 
gegeven om gebruik te blijven maken van alle faciliteiten die zo belangrijk en nodig 
zijn bij “de laatste loodjes”.   
 



Wat had ik gemoeten zonder al mijn collega's van het GION? Zowel direct als indirect 
hebben jullie mij de afgelopen jaren gemaakt tot degene die ik nu ben. Een speciale 
plaats hierbij is voor mijn aio-collega’s van het eerste uur Bernadet, Joke, Hechuan, 
Hillie, Dieuwke, Hilde en Johan. Door jullie, maar ook door alle anderen ben ik 
(bijna) iedere dag met plezier naar mijn werk gegaan.  
   Tom en Esther, jullie waren afwisselend mijn kamergenoten. Tom, I wish you all 
the best for your future, but probably you already know what is coming, since the stars 
already told you (and me..). Esther, gebrek aan gespreksstof hebben wij nooit gehad. 
Zowel werkgerelateerde- als persoonlijke zaken zijn veelvuldig aan bod gekomen. Ik 
wens je heel veel succes!  
   Vera Mak heeft de afgelopen jaren een zeer bijzondere plek in mijn (GION)leven 
ingenomen. Haar aanwezigheid, oppeppende woorden, gezellige, lieve emails en 
onvoorwaardelijke hulp bij de meest uiteenlopende zaken (…), zal ik nooit vergeten.   
   Miranda Lubbers en Marjon Bruinsma: dat collegialiteit uit kan groeien tot 
vriendschap is iets wat wij met z’n drieën hebben bewezen. Jullie hebben mij dag-in-
dag-uit, op de meest uiteenlopende wijzen laten zien dat het leven meer te bieden 
heeft dan de vier muren van de werkplek. Toch zijn wij de realiteit nooit uit het oog 
verloren en zijn we er voor elkaar als dat nodig is.   
   Dan zijn er nog mijn vrienden buiten het GION. Tijdens de vele uurtjes 
koffiedrinken en winkelen (Henrike), sms’jes (Durkje), emails en “oppassessies” 
(Annette), etentjes en telefoontjes (Geeske, Sytske en Anna-Jels), het verorberen van 
heel veel beschuit-met-muisjes en op vele verschillende andere manieren, hebben 
jullie en vele anderen, mij het gevoel gegeven dat jullie mij niet vergeten waren.  
 
Last but not least, wil ik mem, heit, Gunda und Tobias bedanken. De afgelopen jaren 
bleven jullie onvermoeibaar belangstellend, wisten jullie me aan te sporen wanneer ik 
het bijltje er bij neer wilde gooien en belangrijkst van alles: jullie waren er voor me 
toen ik jullie nodig had. Wat dit voor mij heeft betekend, heb ik nooit met zoveel 
woorden kunnen zeggen.  
 
Lieve allemaal, bedankt! 
 
Dorien 
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1 Inleiding 
 

 
Een aanzienlijke groep kinderen en jeugdigen ondervindt problemen in het regulier 
onderwijs. Deze leerlingen hebben een grote kans op doubleren of kunnen 
verwezen worden naar speciale vormen van onderwijs. Voor een deel van deze 
groep, bijvoorbeeld kinderen met ernstige verstandelijke beperkingen of 
meervoudige beperkingen, geldt zelfs dat van meet af aan plaatsing op een school 
voor regulier onderwijs als een weinig reële mogelijkheid gezien wordt. Er wordt 
vanuit gegaan dat deze kinderen zonder speciale hulp en extra maatregelen in het 
regulier onderwijs vast zullen lopen (Pijl, 1997a). De vanzelfsprekendheid 
waarmee deze leerlingen geplaatst worden in separate vormen van speciaal 
onderwijs, is in de afgelopen decennia steeds meer ter discussie komen te staan. 
Dat geldt niet alleen voor Nederland, maar in nog veel sterkere mate ook voor veel 
van de landen om ons heen (Pijl, Meijer & Hegarty, 1997). 
   Het belang van integratie van mensen met enigerlei vorm van beperking in het 
onderwijs en –in een bredere context– ook in de samenleving staat sinds een aantal 
jaren nadrukkelijk op de internationale agenda's. In 1989 werd door 177 landen, 
bijeen in het kader van de Verenigde Naties, de “Conventie van de Rechten van het 
Kind” aangenomen. Hierin wordt gesteld dat discriminatie op grond van het 
hebben van een beperking niet getolereerd kan worden (website Universal 
Declaration of Human Rights). Op 31 mei 1990 namen de Raad en Ministers van 
onderwijs, bijeen in het kader van de Raad van Europa, een resolutie (nr. 
90/C162/02) aan over de integratie van kinderen en jongeren met beperkingen in 
het regulier onderwijs. De lidstaten spraken af om zich in te spannen voor “het 
bevorderen van de integratie van gehandicapte leerlingen en studenten in het 
gewone onderwijs” (art. 1). “Volledige integratie moet in alle relevante gevallen 
als prioritaire keuzemogelijkheid worden beschouwd en alle onderwijsinstellingen 
moeten in staat zijn te voldoen aan de behoeften van gehandicapte leerlingen en 
studenten” (art. 2). Verder is gesteld dat “de taak van speciale scholen gezien moet 
worden als aanvulling op de activiteiten van het reguliere onderwijs” (art. 3).
    In 1993 stellen de Verenigde Naties een aantal “Standard Rules” op. Hierin is 
vastgesteld dat de deelnemende landen moeten zorgen voor gelijke mogelijkheden 
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voor mensen met beperkingen in onder andere het onderwijs. Dit brengt met zich 
mee dat ook onderwijs aan mensen met een beperking een integraal deel van het 
reguliere onderwijs systeem moet worden (website Centre for Studies on Inclusive 
Education). Tijdens de UNESCO-conferentie in juni 1994 te Salamanca, is het 
“Salamanca Statement” opgesteld (website CSIE). In deze verklaring spreken 92 
vertegenwoordigers van even zoveel landen, waaronder Nederland en 25 
internationale organisaties zich uit voor de noodzaak het onderwijs aan leerlingen 
met beperkingen binnen het reguliere onderwijssysteem te verzorgen. Kinderen die 
speciale zorg nodig hebben, moeten toegang krijgen tot “regular schools, who 
should accommodate all children, regardless of their physical, intellectual, social, 
emotional, linguistic or other conditions” (art. 6 van het Framework for Action). In 
het Statement wordt er tevens voor gepleit dat kinderen met beperkingen naar de 
school “in de buurt” kunnen gaan, met andere woorden: naar de school waar ze ook 
naar toe zouden gaan als ze geen beperking zouden hebben. 
   Mede als gevolg van de internationale ontwikkelingen hebben diverse landen in 
Europa en daarbuiten hun eigen wetgeving ten aanzien van mensen met 
beperkingen op een aantal onderdelen aangepast. Een bekend voorbeeld hiervan is 
de “Americans with Disabilities Act” van 1990. Ook Canada (1985) en Australië 
(1992) kennen vergelijkbare wetten. Nieuw-Zeeland heeft sinds 1993 een “Human 
Rights Act”, die discriminatie op grond van het hebben van een beperking verbiedt. 
Verder hebben Duitsland, Finland, Portugal, Zuid-Afrika en Zimbabwe een 
bepaling tegen discriminatie van mensen met een beperking in hun Grondwet 
opgenomen. De Nederlandse overheid heeft verschillende internationale verdragen 
gericht op het bevorderen van integratie ondertekend en heeft daarmee aangegeven 
zich actief in te zullen zetten voor het ontwikkelen en implementeren van beleid 
gericht op integratie in het onderwijs.  
   De afgelopen jaren heeft de Nederlandse overheid verschillende beleids-
initiatieven genomen om leerlingen met beperkingen zoveel mogelijk binnen de 
muren van de reguliere school te houden en de groei van het speciaal onderwijs te 
stoppen. Op het niveau van het primair onderwijs gaat het dan om het Weer Samen 
Naar School-beleid (Min. OCW, 1990), waarin op integratie gericht beleid voor 
kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (lom), moeilijk lerende kinderen 
(mlk) en in hun opvoeding bedreigde kleuters (iobk) in gang is gezet en het 
Rugzak-beleid (Min. OCW, 1996) voor kinderen met beperkingen.  
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   In de voorbereidingsperiode voor het nieuwe integratiebeleid ontving de centrale 
overheid het verzoek om in de gemeente Almere nieuwe scholen voor speciaal 
onderwijs op te mogen richten. De jonge, snel groeiende gemeente, had maar een 
zeer beperkt aanbod aan speciaal onderwijs binnen de gemeentegrenzen en veel 
leerlingen met beperkingen moesten geplaatst worden op speciale scholen buiten 
de stad, wat lange reistijden met zich meebracht. Het verzoek van de gezamenlijke 
schoolbesturen, paste slecht in het recent gestarte integratiebeleid. Om de 
leerlingen en hun ouders een alternatief in de eigen stad te bieden, is de overheid 
met de gesprekspartners overeen gekomen om in 1997 een experimenteel project te 
starten. Doelstelling van dit project, genaamd “Gewoon Anders”, is om onderwijs-
mogelijkheden voor de groep leerlingen met beperkingen te creëren binnen het 
reguliere onderwijs in Almere. Het project liep in de initiatiefase daarmee vooruit 
op de invoering van het Rugzak-beleid en kan als een eerste grootschalig 
experiment met de feitelijke implementatie van het integratiebeleid beschouwd 
worden.  
   De probleemstelling van dit onderzoek is gericht op het beschrijven van de 
startfase van het experiment Gewoon Anders. Daarbij wordt aandacht besteed aan 
de vormgeving van integratie en de effecten die integratie heeft op diverse groepen 
betrokkenen. Om meer inzicht te krijgen in het begrip integratie, worden in 
hoofdstuk twee aan de hand van een literatuurstudie de definities en vormen van 
integratie, het Nederlands integratiebeleid en het project Gewoon Anders 
beschreven. In hoofdstuk drie worden de aspecten die een belangrijke rol spelen in 
de integratiepraktijk beschreven. Daarbij nemen de leerlingen, de leerkrachten en 
de ouders van de leerlingen met beperkingen, een centrale plek in. Ook zal 
aandacht geschonken worden aan de mogelijke effecten van integratie. Het hoofd-
stuk wordt afgesloten met de onderzoeksvragen. Hoofdstuk vier geeft een 
beschrijving van de methode, waarbij de onderzoeksgroep, de gebruikte instru-
menten en de procedures voor het verzamelen van de data aan bod komen. De 
hoofdstukken vijf en zes geven de resultaten van de afzonderlijke onderzoeks-
vragen weer. Hoofdstuk zeven sluit af met een samenvatting, discussie en 
aanbevelingen. 
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2 De ontwikkeling naar integratie 
 

 
2.1 Inleiding  
 
In de afgelopen vijftig jaar hebben zich een aantal veranderingen voorgedaan in de 
positie van mensen met beperkingen in de samenleving. Het uitgangspunt is dat 
mensen met een beperking in staat moeten zijn een zo normaal mogelijk leven te 
leiden. Dit is bekend als het “normalisatie principe” (Katoda & Miron, 1990) en  
-meer recent– als integratie in de samenleving. In lijn hiermee zijn mensen met een 
beperking zich meer en meer actief in het openbare leven gaan bewegen en dat 
bracht met zich mee dat ook in de samenleving veranderingen nodig werden. De 
samenleving was genoodzaakt plaats te maken voor deze nieuwe groep op zowel 
het sociale vlak, de vrijetijdsbesteding als in de arbeid. Vooral in de laatste jaren is 
de aandacht verschoven van een situatie waarbij alle veranderingen vanuit de 
persoon met beperkingen moeten komen en waarin deze de inspanningen moet 
leveren om “erbij te horen”, naar een situatie waarbij zowel de maatschappij als de 
personen met beperkingen in wisselwerking met elkaar komen tot een voor beiden 
aanvaardbare situatie.  
   Deze ontwikkeling is uiteraard ook in het onderwijs te zien. Niet alleen nemen 
steeds meer leerlingen met beperkingen deel aan regulier onderwijs (Meijer, 2003), 
maar ook worden vormen van onderwijs waarbij de leerling met beperkingen 
regelmatig uit de groep gehaald wordt om aanvullende instructie te krijgen, als 
onwenselijk en als een schending van de burgerrechten gezien. Smelter en Rasch 
(1994) vinden dit te ver gaan en stellen dat voor een aantal kinderen geldt dat ze 
meer leren aan de hand van een specifiek eigen programma dan wanneer zij 
klassikale instructie krijgen.  
   In het nu volgende hoofdstuk wordt aan de hand van een literatuurstudie een 
overzicht gegeven van de verschillende invalshoeken van waaruit naar het begrip 
integratie gekeken kan worden. Zo wordt in paragraaf 2.2 een aantal verschillende 
definities en vormen van integratie beschreven. In paragraaf 2.3 wordt een 
weergave gegeven van het Nederlands integratiebeleid, waarbij de twee 
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beleidslijnen Weer Samen Naar School en De Rugzak aan de orde komen. 
Paragraaf 2.4 geeft een beschrijving van project Gewoon Anders.  
 
2.2 Definities en vormen van integratie 
 
In de afgelopen jaren zijn in de internationale literatuur verschillende termen 
gebruikt om integratie van leerlingen met beperkingen in het regulier onderwijs te 
omschrijven, zoals mainstreaming, integration en recent inclusion. In de English 
Dictionary (Collins Cobuild, 1995) wordt “mainstreaming” omschreven als 
“belonging to the same group or system as most others”. “Integration” wordt 
gedefinieerd als “a person behaves in such a way that he or she becomes a part of 
the group or is accepted into it” en “inclusion” wordt omschreven als “the act of 
making the person a part of the group”. Met mainstreaming en integration wordt in 
het onderwijs ongeveer hetzelfde bedoeld. De term mainstreaming is ouder en in de 
loop van de tijd vervangen door de term integration. Het CSIE (website CSIE) 
definieert integratie als “gehandicapten en niet-gehandicapten delen een 
gemeenschappelijke ruimte of activiteit, doorgaans geleid en gecontroleerd door 
niet-gehandicapten in overeenstemming met hún waarden en normen” (website 
CSIE). Bij mainstreaming en integratie wordt er van uit gegaan dat leerlingen met 
beperkingen kunnen deelnemen aan een eventueel op onderdelen aangepaste versie 
van het reguliere curriculum.  
   Smelter en Rasch (1994, pag. 1) zien geen grote verschillen tussen integratie en 
inclusie: “inclusion involves keeping special education students in regular 
education classrooms and bringing support services to the child, rather than 
bringing the child to the support services”. De meeste auteurs echter geven aan de 
term inclusion een veel bredere connotatie (Dyson, 1999; Farrel, 2000). Inclusion 
is gebaseerd op een filosofie die verschillende sterke en zwakke punten van 
mensen met een beperking als natuurlijk en wenselijk accepteert. Bij inclusion gaat 
het niet om deelname aan een voor leerlingen met beperkingen incidenteel 
aangepaste versie van het reguliere curriculum, maar wordt gestreefd naar een 
onderwijssysteem dat in staat is alle leerlingen, ongeacht hun beperkingen, 
adequaat onderwijs te bieden. Volgens het CSIE wordt alleen middels “inclusive 
education” het recht van ieder individu gerealiseerd om deel uit te maken van de 
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samenleving zonder op grond van enigerlei beperking gediscrimineerd te worden 
(website CSIE).  
   De organisatie “Inclusion International” is een mensenrechtenorganisatie 
bestaande uit 169 organisaties uit 105 landen. Zij omschrijven inclusion als de 
mogelijkheid voor mensen met een beperking om volledig mee te doen met alle 
activiteiten die het leven van alledag bepalen, zoals: onderwijs, arbeidsmarkt, 
consumptie, recreatie en huishouden (website Inclusion International). In de 
Nederlandse spreektaal wordt echter nauwelijks onderscheid gemaakt tussen de 
begrippen mainstreaming, integration en inclusion. Allen worden vertaald met 
integratie. In de verdere tekst van dit proefschrift zal dan ook alleen de term 
integratie worden gebruikt.  
   In de discussie over de term integratie, worden verschillende typen integratie 
onderscheiden. Zo worden in een inmiddels bijna klassieke bijdrage van Kobi 
(1983) zes niveaus van integratie onderscheiden, te weten: fysieke-, 
terminologische-, administratieve-, sociale-, curriculaire- en psychologische 
integratie. Gebaseerd op Kobi’s model zijn verschillende vereenvoudigde varianten 
ontwikkeld. Een veel voorkomende variant in het onderwijs is gebaseerd op een 
driedeling, te weten: fysieke-, functionele- en sociale integratie (De Graaf, 1993). 
Bij fysieke integratie gaat het om (parttime) plaatsing van een leerling met 
beperkingen in de reguliere klas. Fysieke integratie gedurende ten minste een deel 
van de tijd is te zien als een basisvoorwaarde voor functionele en/of sociale 
integratie. Met functionele integratie wordt gedoeld op de mate waarin de leerling 
deelneemt aan de activiteiten van de rest van de klas. Bij sociale integratie tenslotte 
gaat het om de vraag in hoeverre de leerling deel uit maakt van de groep en relaties 
en vriendschappen ontwikkelt in die groep.  
   In het integratieproces gaat het uiteindelijk om sociale integratie (Flem & Keller, 
2000). Fysieke en functionele integratie kunnen in belangrijke mate bijdragen aan 
het bereiken daarvan. Hoe eerder een kind met beperkingen in contact komt met 
kinderen zonder beperkingen en hoe meer de eigen schoolse taken overeenkomen 
met die van de rest van de klas, des te kleiner is de kans dat het kind met 
beperkingen in een uitzonderingspositie zal worden geplaatst. Wanneer het kind 
door de anderen als gelijke wordt gezien, neemt de kans op “symmetrische 
interactie” toe. Dit wordt gekenmerkt door gelijkheid en het streven naar een zo 
gering mogelijk verschil tussen de kinderen onderling. Dit in tegenstelling tot 

 7



De ontwikkeling naar integratie 

“complementaire interactie” waarbij de onderlinge betrekkingen op verschil 
berusten, zoals in de leerkracht – leerling relatie (Watzlawick, Helmick Beavin & 
Jackson, 1967).  
    
2.3 Het Nederlands integratiebeleid 
 
2.3.1 Ontwikkelingen in het onderwijs 
 
Tot ver in de negentiende eeuw namen leerlingen met beperkingen maar zeer 
beperkt deel aan het onderwijs. Men ging er vanuit dat de meeste van deze 
leerlingen toch weinig profijt zouden hebben van het onderwijs en zich daarom 
beter nuttig konden maken in de samenleving. Na het invoeren van de leerplicht in 
1901, werd het onderwijssysteem echter genoodzaakt om ook voor deze groep 
leerlingen een aanbod te realiseren. De leerkrachten oordeelden echter dat met de 
binnenkomst van leerlingen met beperkingen, het klassikaal onderwijs danig werd 
verzwaard, ze weinig leerden en ze het onderwijs aan de andere leerlingen 
hinderden (Jacobs, 1937).  
  Als oplossing voor deze nieuwe en ongewenste situatie werden scholen gesticht, 
waar leerlingen met beperkingen in een rustige en veilige omgeving, onder de 
aandacht van gespecialiseerde leerkrachten en aan de hand van op hen toegesneden 
materialen, onderwijs kregen. Binnen deze “buitengewone scholen” ontstond in de 
loop van de jaren steeds meer kennis over het onderwijs aan leerlingen met 
beperkingen. Dat leidde dan ook sinds het begin van de 20ste eeuw en in versnelde 
mate sinds de jaren vijftig, tot een extra instroom van leerlingen en tot verdere 
differentiatie van het aantal scholen. Het speciaal onderwijs ontwikkelde zich tot 
een fijn vertakt, separaat deel van het schoolstelsel (Doornbos & Stevens, 1987). 
Uiteindelijk ontstonden er meer dan tien typen scholen voor speciaal onderwijs, 
waardoor het mogelijk werd om voor ieder kind met een bepaalde beperking een 
passende onderwijsplek te vinden.  
   Segregatie van kinderen met beperkingen in aparte scholen is lang door alle 
betrokkenen als een goede aanpak gezien. Scholen voor regulier onderwijs 
beschikten over het algemeen over weinig mogelijkheden om kinderen met 
beperkingen adequaat te helpen. Het ontbrak ze aan kennis, personeel, financiële 
middelen, ervaring en materialen. Tevens beloonden het onderwijsbeleid en de 
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bijbehorende wet- en regelgeving de verwijzing naar het speciaal onderwijs en 
ontmoedigden ze handhaving van leerlingen met beperkingen in het regulier 
onderwijs (Doornbos, 1991). Tenslotte gaat het Nederlandse onderscheid tussen 
regulier en speciaal onderwijs gepaard met twee verschillende, volledig gescheiden 
onderwijssystemen, waardoor flexibele vormen van samenwerking van beide 
systemen buitengewoon moeilijk te realiseren waren (Fletcher-Campbell, Meijer & 
Pijl, 1999).  
Aan het eind van de jaren zestig ontstond steeds meer discussie over het 
buitensluiten van de groep kinderen met beperkingen uit de maatschappij als 
geheel en uit het regulier onderwijs in het bijzonder. Feitelijk is al vanaf de 
oprichting van het speciaal onderwijs de segregatie van groepen leerlingen in een 
aparte vorm van onderwijs en de stigmatisering die dit met zich meebrengt, door 
een groep betrokkenen als ongewenst beschouwd (Pijl, 1997a). Met het toenemen 
van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs wordt deze stelling uiteraard 
steeds dwingender en werden ook de financiële implicaties steeds meer zichtbaar.  
   Richtinggevend werd het streven naar integratie: speciale hulp moest een 
integraal onderdeel worden van het regulier onderwijs. De Contourennota (1975) 
van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kan als één van de eerste 
Nederlandse aanzetten van “op integratie gericht beleid” gezien worden. In de nota 
pleit men voor basisonderwijs met een individualiserend karakter. Hiermee wordt 
bedoeld dat het basisonderwijs meer rekening zou moeten houden met individuele 
verschillen tussen leerlingen in onder andere aanleg, interesse en vaardigheden van 
de leerlingen, om zo de uitstroom naar het speciaal onderwijs te verminderen. In de 
afgelopen decennia heeft de overheid grote inspanningen verricht om te proberen 
de Contourennota uit te voeren en zorgverbreding in het basisonderwijs van de 
grond te krijgen. Al de ideeën, voorstellen en maatregelen waren hierbij gericht op 
de inhoudelijke kwaliteitsverbetering van het onderwijs, waarbij men verwachtte 
dat dit min of meer vanzelf zou leiden tot beter onderwijs en het afvlakken of zelfs 
teruglopen van het aantal verwijzingen naar het speciaal onderwijs. Analyses van 
de effecten van al deze inspanningen zijn teleurstellend gebleken: zorgverbreding 
kwam maar moeilijk van de grond (Reezigt, Pijl & Harskamp, 1994) en de groei 
van het speciaal onderwijs ging nog steeds door (Pijl, 1997b). Zo ging in 1975 2% 
van alle kinderen in de leeftijd van vier tot elf jaar naar een vorm van speciaal 
onderwijs, in 1985 was dit percentage gegroeid tot 3% en in 1995 nam 4% van de 
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leerlingen van vier tot elf jaar deel aan een vorm van speciaal onderwijs (Pijl, 
1997b). In de literatuur (Doornbos & Stevens, 1987; Kool & van Rijswijk, 1995; 
Fletcher-Campbell et al., 1999) worden een aantal factoren verantwoordelijk 
gehouden voor deze groei, waaronder de beperkte adaptiviteit van het onderwijs, 
het niet-stimulerende beleid en de strikte scheiding tussen regulier- en speciaal 
onderwijs.  
   In 1985 komt de “Lager onderwijswet” van 1920 te vervallen, die niet alleen het 
regulier- maar ook het speciaal onderwijs regelde. Aangezien echter het speciaal 
onderwijs op dat moment volop in beweging is, kiest de wetgever voor de 
invoering van een Interim-wet: de Interim-wet Speciaal Onderwijs en Voortgezet 
Speciaal Onderwijs (ISOVSO), die een geldigheidsduur van tien jaar had (Kool & 
van Rijswijk, 1995). Met de invoering van de ISOVSO is ook de regeling voor 
ambulante begeleiding geïntroduceerd. Deze regeling is er op gericht de 
terugplaatsing van leerlingen van het speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs 
te bevorderen. Onder de noemer “preventieve ambulante begeleiding” werd het 
ook mogelijk om begeleiding te krijgen voor leerlingen in het regulier onderwijs 
om zodoende plaatsing in het speciaal onderwijs te vermijden. In 1988 werd de 
“formatiefixatie” regeling ingevoerd. Men hoopte de groei van de kosten van het 
speciaal onderwijs in te dammen door de groei van het aantal leerkrachten in het 
speciaal onderwijs te bevriezen. Deze maatregel bleek echter al snel onwettig (Pijl, 
1997b).  
    
2.3.2 Weer Samen Naar School 
 
In 1990 wordt door staatssecretaris Wallage de notitie “Weer Samen Naar School” 
(WSNS) uitgebracht. Met deze notitie wordt een nieuwe stap gezet in de strijd 
tegen de groei van het speciaal onderwijs. De twee belangrijkste doelstellingen van 
het WSNS-beleid zijn het verbeteren van de zorg van het regulier onderwijs voor 
kinderen met onderwijskundige problemen en stabilisatie dan wel afname van het 
aantal leerlingen dat naar het speciaal onderwijs wordt verwezen. Hierbij gaat het 
echter alleen om leerlingen van de scholen voor leer- en opvoedingsmoeilijkheden 
(lom), moeilijk lerende kinderen (mlk) en de afdelingen voor in hun ontwikkeling 
bedreigde kleuters (iobk). Vanaf 1998 hebben de betreffende scholen de naam 
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“speciale scholen voor basisonderwijs” gekregen en vallen ze onder de Wet op het 
Primair Onderwijs (WPO). 
   Het WSNS-beleid wordt gekenmerkt door het opzetten van samenwerkings-
verbanden van reguliere- en speciale scholen, die bedoeld zijn om de overdracht 
van kennis, ervaring en middelen mogelijk te maken. Daarnaast werkt men met een 
nieuwe financieringssystematiek (Kool & van Rijswijk, 1995). Dit houdt in dat een 
deel van de financiën dat oorspronkelijk beschikbaar zou zijn voor het speciaal 
onderwijs, nu aan het samenwerkingsverband wordt verstrekt. Dat maakt het 
mogelijk dat leerlingen die eerder verwezen zouden zijn naar het speciaal 
onderwijs, nu met extra middelen in het regulier onderwijs kunnen blijven.  
De WPO schrijft voor dat binnen ieder samenwerkingsverband een Permanente 
Commissie Leerlingenzorg (PCL) functioneert en dat elke school een interne 
begeleider, verantwoordelijk voor de coördinatie van de leerling-zorg, aanstelt. 
Leerlingen die niet als lom, mlk of iobk geïndiceerd zijn, vallen buiten het WSNS-
beleid. Op deze groep kinderen is het zogenaamde Rugzak-beleid van toepassing.  
 
2.3.3 De Rugzak 
 
Voor leerlingen van de scholen voor visueel-, auditief-, lichamelijk-, verstandelijk- 
en/of meervoudig gehandicapten en kinderen met gedragsstoornissen is het 
Rugzak-beleid van toepassing. De kerngedachte in het beleidsplan De Rugzak 
(Min. OCW, 1996) is, dat niet langer plaatsen voor leerlingen in scholen voor 
speciaal onderwijs gefinancierd worden, maar dat de financiering aan de leerling 
gekoppeld wordt, ongeacht de plaats waar de betreffende leerling onderwijs volgt. 
Leerlingen die een vorm van speciaal onderwijs nodig hebben, hoeven niet 
noodzakelijk meer naar een school voor speciaal onderwijs om de speciale zorg te 
krijgen, maar kunnen met een zelf te besteden budget de gewenste hulp ook in het 
regulier onderwijs regelen. De hoogte van het ter beschikking gestelde budget 
hangt af van de aard en de ernst van de geconstateerde beperking(en). 
   De inhoud van de Rugzak bestaat uit drie delen, waaronder ambulante 
begeleiding voor zowel de leerling als de leerkracht vanuit een Regionaal 
Expertisecentrum, formatie (in uren) voor de leerkracht die een leerling met 
beperkingen in de klas heeft en geld voor het aanschaffen van aangepaste 
leermiddelen. De leerlinggebonden financiering (lgf) is niet bedoeld voor 
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hulpmiddelen en aanpassingen, zoals een speciaal bureau of een aangepaste 
computer, voor persoonlijke assistentie of verzorging tijdens schooltijd en voor het 
fysiek toegankelijk maken van het schoolgebouw. Daarvoor bestaan onder meer de 
Uitvoering WerknemersVerzekeringen (UWV), het persoonsgebonden budget of 
gemeentelijke regelingen. De leerlinggebonden financiering geldt niet voor 
kinderen met visuele beperkingen. Voor deze groep blijft tot 2005 de huidige 
financiering bestaan, waarbij de basisschool extra formatie en financiën kan 
aanvragen als een leerling met visuele beperkingen onderwijs volgt en begeleid 
wordt door een onderwijsinstelling voor mensen met een visuele beperking.  
Met de invoering van de Rugzak is niet alleen een nieuwe wijze van leerling-
gebonden financiering geregeld, maar is ook de vorming van Regionale Expertise-
centra (REC) in gang gezet. Om verlies en versnippering van expertise te 
voorkomen, is de bestaande indeling in tien schooltypen komen te vervallen en 
vervangen door een indeling in vier clusters Regionale Expertisecentra (website 
Min. OCW), te weten:  
 
1) Scholen voor visueel gehandicapte kinderen of meervoudig gehandicapte 

kinderen met deze handicap. 
2) Scholen voor dove kinderen, slechthorende kinderen en kinderen met ernstige 

spraak moeilijkheden of meervoudig gehandicapte kinderen met één van deze 
handicaps. 

3) Scholen voor lichamelijk gehandicapte kinderen, zeer moeilijk lerende 
kinderen en langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap, of 
meervoudig gehandicapte kinderen met één van deze handicaps. 

4) Scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, langdurig zieke kinderen 
anders dan met een lichamelijke handicap en onderwijs aan kinderen in scholen 
verbonden aan pedologische instituten.  

 
In totaal zijn er 33 REC’s opgericht in de clusters 2, 3 en 4 (Wegbereiders LGF, 
2003). De scholen in cluster 1 hebben (nog) geen REC’s opgezet. Ieder REC heeft 
een Commissie voor Indicatiestelling (CvI). De commissie beslist of een door de 
ouders aangemeld kind voldoet aan de landelijke indicatiecriteria (zie voor een 
overzicht de website landelijke commissie toezicht indicatiestelling). De 
Landelijke Commissie Toezicht Indicatiestelling (LCTI) controleert de werkwijze 
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van de CvI’s en adviseert de Minister van OCW over het systeem van indicatie-
stelling (Min. OCW, 2003b).  
   Wanneer een kind voldoet aan de criteria en als gevolg daarvan in aanmerking 
komt voor leerlinggebonden financiering, hebben de ouders de mogelijkheid om te 
kiezen tussen regulier of speciaal onderwijs (Weber, 1997). Deze keuzevrijheid is 
wettelijk geregeld in de Wet op de Expertisecentra, 2003. Reguliere scholen 
hebben echter niet de plicht om een leerling met beperkingen toe te laten. 
Voorwaarde is, dat de school in staat moet zijn de betreffende leerling een adequaat 
onderwijsaanbod te geven (Weber, 1997). Als opvang werkelijk niet mogelijk is, 
mag de school van plaatsing afzien. Zij moet van die beslissing vervolgens 
verantwoording afleggen tegenover de onderwijsinspectie.  
   De leerlinggebonden financiering wordt eerst dan aan de school uitgekeerd als 
een handelingsplan, dat betrekking heeft op de totale onderwijs- en zorgvraag, is 
opgesteld en de ouders met de inhoud van dit plan akkoord zijn gegaan. In de wet 
op de Expertisecentra zijn ook de taken van de Advies Commissie Toelating en 
Begeleiding (ACTB) vastgelegd. Wanneer ouders bezwaar maken tegen een 
beslissing van een school om hun kind niet toe te laten of wanneer ouders het niet 
eens zijn met de manier waarop de school de voorzieningen uit de Rugzak wil 
inzetten, kunnen zij beroep aantekenen bij de ACTB. Zowel ouders, scholen als 
REC's kunnen de ACTB om advies vragen (Min. OCW, 2003b).  
   Er wordt rekening mee gehouden dat het verkrijgen van een budget door ouders 
als veel aantrekkelijker wordt gezien dan het verkrijgen van een plaats in een 
school voor speciaal onderwijs. Het Ministerie van OCW verwacht met de 
invoering van de Rugzak een toename van zo’n 1500 leerlingen in zowel scholen 
voor basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs (Beelaerts & de Haan, 2002). 
Veneman (2004) verwacht echter een geringe (200 leerlingen) structurele extra 
instroom uit het reguliere basisonderwijs en een vervroeging van de aanmelding 
van leerlingen in het basisonderwijs, waardoor een structurele verlenging van de 
periode waarin leerlingen leerlinggebonden financiering genieten, optreedt. Echte 
ervaringsgegevens zijn nog niet voorhanden. 
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2.4 Het project Gewoon Anders 
 
De eerste aanzetten voor het Rugzak-beleid zijn gemaakt met de nota van de 
Commissie leerlinggebonden financiering in het speciaal onderwijs (1995) en de 
beleidsnota “De Rugzak” in 1996 (Min. OCW, 1996). In die periode startte de 
discussie over het nieuwe beleid en er werd van uitgegaan dat de volledige 
invoering in 2002 mogelijk zou zijn.  
   In de periode dat de discussies over het nieuwe beleid begonnen, vroegen de 
gezamenlijke schoolbesturen in Almere toestemming om scholen voor speciaal 
onderwijs op te richten. De in Almere wonende leerlingen met beperkingen werden 
in het algemeen verwezen naar speciale scholen buiten de gemeente. Door de groei 
van het aantal inwoners in Almere waren er echter inmiddels genoeg leerlingen met 
beperkingen om ook speciale onderwijsvoorzieningen voor deze groep op te zetten.  
Het verzoek vanuit Almere strookte niet met het recent gestarte integratiebeleid. 
Het Ministerie van OCW verzocht de gesprekspartners in Almere te onderzoeken 
of onderwijs voor leerlingen met beperkingen gerealiseerd kon worden binnen de 
bestaande onderwijsvoorzieningen in plaats van binnen nieuw op te zetten scholen 
voor speciaal onderwijs. Het Bestuurlijk Overleg Primair Onderwijs Almere 
(BOPOA) heeft vervolgens in het najaar van 1995 een werkgroep geïnstalleerd die 
de opdracht kreeg om onderwijs voor kinderen met zintuiglijke-, motorische- en/of 
verstandelijke beperkingen en/of gedragsproblemen binnen het bestaande 
voorzieningenaanbod te ontwikkelen.  
   De kern van het advies van de werkgroep was, dat de zorg voor deze leerlingen 
een gedeelde zorg voor alle schoolbesturen zou moeten zijn. De scholen zouden 
daarbij ondersteund moeten worden door een stedelijk, interzuilair en 
clusteroverstijgend Expertisecentrum. De werkgroep stelde zich verder op het 
standpunt dat waar mogelijk, integratie wordt nagestreefd en waar nodig een 
speciaal onderwijsaanbod beschikbaar zal moeten zijn. De belangrijkste 
voorwaarde die de werkgroep aan dit standpunt verbond, was dat er een reële 
bekostiging voor een dergelijke opvang beschikbaar moest zijn en dat er expliciet 
rekening gehouden moet worden met de groeisituatie van de stad.  
   Nadat in februari 1996 het BOPOA het advies van de werkgroep in grote lijnen 
heeft overgenomen, is wederom overleg gevoerd tussen het Ministerie van OCW 
en de gezamenlijke schoolbesturen in de gemeente. De toenmalige staatssecretaris 
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Netelenbos heeft vervolgens de mogelijkheid geboden om in een experimentele 
setting een onderwijsvoorziening op te zetten, waarbij de experimenteerperiode een 
looptijd heeft van tien jaar. Daarmee werd in lijn met de beleidsvoornemens het 
nieuwe op integratie gerichte beleid in Almere al ingevoerd, zij het dat er nog niet 
sprake was van een echt leerlinggebonden budget. 
   In 1996 wordt het Expertisecentrum, genaamd Gewoon Anders opgericht, dat in 
1997 operationeel wordt. Het project is gericht op “het realiseren van een kwalitatief 
hoogwaardig onderwijsaanbod en bijbehorende randvoorwaarden, ten behoeve van 
maximale integratie van leerlingen met beperkingen binnen het regulier onderwijs, 
alsmede speciaal onderwijs in een experimentele setting als alternatief voor het 
stichten van separate speciale onderwijsvoorzieningen” (Gewoon Anders, 1997, pag. 
14). Drie uitgangspunten staan centraal, te weten: integratie, keuzevrijheid van 
ouders en een interzuilaire aanpak. Het project heeft zich tot doel gesteld om in een 
periode van vijf jaar te komen tot integratie van 50% van de leerlingen met 
beperkingen. Als juridische vorm is gekozen voor een zelfstandige Stichting.  
   Het Expertisecentrum heeft als taak het (doen) verzorgen van het onderwijs, het 
verlenen van allerlei vormen van ondersteuning aan scholen, leerkrachten en ouders 
en het coördineren van de afstemming tussen de verschillende betrokkenen en de 
uitvoerende instellingen. Het expertisecentrum vervult daarnaast een cruciale rol in 
het opbouwen van de benodigde expertise binnen het Almeerse onderwijs. Slavenburg 
(1995) beschrijft de taken van een schoolbegeleidingsdienst. Hij onderscheidt zes 
categorieën waarover de werkzaamheden van deze dienst kunnen worden verdeeld, 
waaronder: het uitvoeren van screeningsonderzoeken, het verzorgen van leerling-
consultaties, het verrichten van diagnostisch onderzoek, het doorverwijzen van 
leerlingen naar gespecialiseerde instituten en het selecteren van leerlingen voor het 
speciaal onderwijs. Tenslotte is de dienst betrokken bij het adviseren en/of 
opstellen van handelingsplannen en het begeleiden van leerkrachten bij het gebruik 
daarvan. De beschrijving van Slavenburg laat zien dat er grote overeenstemming is 
tussen de taken van een schoolbegeleidingsdienst en het Expertisecentrum in Almere. 
   De medewerkers van het Expertisecentrum vervullen een breed scala aan functies, 
zoals: orthopedagoog, maatschappelijk werker, logopedist, onderwijskundige, 
motorisch remedial teacher, fysiotherapeut en ergotherapeut. Men maakt verder 
onderscheid tussen de functie van speciale leerkracht, speciale onderwijsassistent 
en casemanager, waarbij de functies van casemanager en speciale leerkracht in één 
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persoon gecombineerd kunnen zijn. De casemanagers spelen in het onderwijs aan de 
leerlingen met beperkingen een centrale rol. Zij adviseren ouders bij het maken van 
een schoolkeuze en de keuze voor het type hulp voor het kind, informeren 
leerkrachten en bieden additionele leer- en hulpmiddelen aan. Daarnaast dragen zij 
zorg voor consultatie en nazorg. De casemanagers maken deel uit van een team van 
casemanagers en de werkzaamheden zijn ingebed in een systeem dat gericht is op het 
bevorderen en ondersteunen van integratie in het basisonderwijs.  
      Gewoon Anders heeft geen eigen cursusaanbod voor leerkrachten, maar werkt 
samen met het GOSSA (Gemeenschappelijke Onderwijsverzorging Samen-
werkende Schoolbesturen Almere) die het scholingsaanbod van alle Almeerse 
scholen bundelt. Gewoon Anders informeert het GOSSA over de behoefte aan 
opleidingsaanbod. Naast het volgen van cursussen zijn er diverse andere 
mogelijkheden om kennis over integratie van kinderen met beperkingen in de 
reguliere klas te verbreden. Zo bevat het depot van Gewoon Anders een collectie 
boeken, leer- en hulpmiddelen en video’s over diverse typen beperkingen.  
   Een onafhankelijke indicatiecommissie stelt de toelaatbaarheid van de kinderen 
vast. De commissie gebruikt daarvoor de landelijk geldende indicatiecriteria. In een 
eventueel afgegeven indicatie wordt aangegeven voor welk type speciaal onderwijs 
het kind in aanmerking zou komen als Gewoon Anders geen begeleiding zou geven 
en voor welke periode de indicatie geldt. Als een kind door de indicatiecommissie 
is toegelaten, wordt er een casemanager voor het betreffende kind aangesteld. Het 
Expertisecentrum heeft, in nauw overleg met het onderwijsveld, drie modellen 
ontwikkeld voor het onderwijs aan kinderen met beperkingen: 
 
 Kind In Groep (KIG): De betrokken leerlingen worden volledig geïntegreerd en 

krijgen onderwijs op maat in een groep in het regulier onderwijs. Het onderwijs 
wordt verzorgd door een reguliere leerkracht, die waar nodig expertise van 
anderen kan inroepen.  

 Groep In School (GIS): Een groep leerlingen verblijft in een speciale klas binnen 
een reguliere school voor primair onderwijs. Het is de uitdrukkelijke bedoeling 
dat de leerlingen zoveel mogelijk aan het reguliere programma van de school 
deelnemen; dit kan zowel groepsgewijs als individueel. Het onderwijs wordt 
verzorgd door een speciale leerkracht.  
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 Groep Gekoppeld Aan School (GGAS): Bij dit model ligt de nadruk minder op 
deelname aan het regulier onderwijs. Een groep leerlingen verblijft in feite in een 
vorm van separaat speciaal onderwijs, want materiaal, opleiding leerkrachten en 
beschikbare extra expertise zijn gelijk aan het speciaal onderwijs. Waar mogelijk 
doen de leerlingen mee aan het reguliere onderwijs binnen de gekoppelde 
“stamschool”. 

 
Na plaatsing van een leerling op een school wordt er een “team rondom het kind” 
geformeerd. Dit team is verantwoordelijk voor het onderwijs en de zorg voor het 
betreffende kind. Het heeft daarnaast tot taak om de vorderingen van het kind te 
volgen en waar nodig actie te ondernemen. De samenstelling van het team is 
afhankelijk van de problematiek van het kind. De kern van het team bestaat uit de 
ouders, de leerkracht(en) en de casemanager. Daarnaast kunnen andere deskundigen 
deel uitmaken van het team. Uitgangspunt is dat de leerling niet of zo weinig mogelijk 
uit de onderwijssituatie wordt gehaald, maar dat de deskundigen naar de leerling toe 
gaan (Gewoon Anders, 1997). Het traject resulteert uiteindelijk in het opstellen van 
een handelingsplan.  
   Als de geldigheidsduur van de indicatie verlopen is, kan de leerling bij de 
indicatie-commissie worden aangemeld voor een her-indicatie. Indien nodig kan de 
commissie aanvullend onderzoek laten doen. Wanneer alle informatie compleet is, 
wordt deze weer beoordeeld aan de hand van de landelijke criteria. Als het kind 
nog steeds voor extra begeleiding van Gewoon Anders in aanmerking komt, wordt 
de indicatie met maximaal twee jaar verlengd. Zonder her-indicatie mag geen 
begeleiding meer worden geven.  
   Ouders kunnen er natuurlijk ook voor kiezen om hun kind naar een school voor 
speciaal onderwijs buiten de stad laten gaan. Wanneer ouders voor deze optie kiezen, 
valt hun kind buiten de zorg van het Expertisecentrum. In alle andere gevallen hebben 
kinderen, leerkrachten en ouders recht op de steun van het Expertisecentrum (van 
Rijswijk, 1999). 
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3 Vormgeving en effecten van integratie 
 

 
3.1 Inleiding 
 
De probleemstelling van dit onderzoek betreft het beschrijven van het project 
Gewoon Anders en de evaluatie van de eerste resultaten. In hoofdstuk 2 is aandacht 
besteed aan het begrip integratie, het Nederlands integratiebeleid en het project 
Gewoon Anders. Het voorliggende hoofdstuk behandelt de literatuur met betrekking 
tot de vormgeving en effecten van integratie. Voor het beschrijven van de wijze 
waarop integratie wordt vorm gegeven, kunnen verschillende kaders ontwikkeld 
worden. In dit hoofdstuk wordt  
–analoog aan de indeling in gebruik bij het project Gewoon Anders (1997)– gewerkt 
met een kader dat ontleend is aan de drie groepen betrokken in het integratieproces in 
Almere, te weten: de leerlingen, de leerkrachten en andere direct betrokken 
professionals en de ouders. Die structuur wordt ook gebruikt voor het beschrijven van 
de mogelijke effecten van het integratieproces in Almere op verschillende 
betrokkenen. Op grond van de analyse van de literatuur in dit hoofdstuk worden in 
paragraaf 3.4 een aantal verwachtingen over het integratieproces in Almere 
geformuleerd en wordt de vraagstelling van het onderzoek verder aangescherpt. 
 
3.2 Vormgeving van integratie 
 
3.2.1 De leerlingen 
 
De toelating van leerlingen is in Almere in handen van een onafhankelijke 
commissie. Deze commissie hanteert de criteria die ook in de landelijke regelingen 
met betrekking tot de leerlinggebonden financiering zijn opgenomen. Gewoon 
Anders gaat er van uit dat in principe voor alle leerlingen met beperkingen een 
goed onderwijsaanbod binnen Almere mogelijk is. Landelijke gegevens wijzen uit, 
dat in 1997 gemiddeld 15% van de leerlingen met beperkingen aan het regulier 
onderwijs deelneemt (Gewoon Anders, 1997).  Dat percentage is gebaseerd op de 
verhouding van het aantal ambulant begeleide leerlingen en de leerlingen onder het
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 Aanvullend Formatie Beleid geïntegreerd in het reguliere basisonderwijs met het 
totale aantal leerlingen met beperkingen. Het doel van het project Gewoon Anders 
is veel ambitieuzer: dat percentage zou in de Almeerse setting in vijf jaar moeten 
groeien tot 50% in 2003 (Gewoon Anders, 1997). In de beleidsplannen van 
Gewoon Anders wordt de doelgroep op geen enkele wijze ingeperkt: ook 
leerlingen met ernstige en/of meervoudige beperkingen kunnen in principe 
geplaatst worden in het regulier onderwijs.  
   Zowel nationale- als internationale studies naar de kenmerken van geïntegreerde 
leerlingen zijn maar beperkt voorhanden. Daarbij komt dat de nationale 
regelgeving betreffende toelating en financiering de selectie van leerlingen in hoge 
mate kleurt en de vergelijking tussen landen bemoeilijkt. Voor een aantal 
onderzoekers is een vergelijking van wel en niet geïntegreerde leerlingen in het 
geheel niet interessant. Zo wijzen Booth en Ainscow (1998) een vergelijking van 
wel en niet geïntegreerde leerlingen principieel af, omdat zij er vanuit gaan dat 
inclusieve scholen open moeten staan voor álle leerlingen, ongeacht de aard en de 
ernst van de beperkingen.  
   Toch lijkt de beschikbare literatuur de verwachting te rechtvaardigen dat het in 
Almere in de eerste vijf jaren voornamelijk om de groep leerlingen met relatief 
milde beperkingen zal gaan. Evans en Lunt (2002) vinden namelijk in hun 
onderzoek onder alle Local Educational Authorities (LEA’s) in Engeland en Wales 
dat in de praktijk een onderscheid ontstaan is tussen “gemakkelijk” en “moeilijk” te 
integreren leerlingen met beperkingen. Zo worden leerlingen met emotionele en 
gedragsstoornissen, zeer moeilijk lerende kinderen, kinderen met meervoudige 
beperkingen, autistische kinderen en kinderen die (medische) lichamelijke 
verzorging nodig hebben als moeilijk te integreren gezien. Pijl en Meijer (1991) 
concluderen op grond van een vergelijkende studie in acht landen dat ook in landen 
met een lange ervaring in integratie van leerlingen met beperkingen in het regulier 
onderwijs, een groep van ongeveer 1% van alle leerlingen niet te integreren lijkt in 
het regulier onderwijs. Pijl en Meijer (1991) beschrijven niet om welke subgroep 
leerlingen het dan gaat. In een recent uitgevoerde vergelijkende studie (Meijer, 
2003) wordt echter aangegeven dat vooral leerlingen met ernstige 
gedragsproblemen en leerlingen met sociaal-emotionele problematiek moeilijk te 
integreren zijn. Glazer (1997) gaat er van uit dat het uiteindelijke criterium voor 
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deelname aan regulier onderwijs bestaat uit de mate waarin kinderen met 
beperkingen in een reguliere klas storend zijn voor de overige kinderen in de klas.  
   Het onderzoek naar ambulante begeleiding in Nederland laat zien dat 86% van de 
ambulant begeleide leerlingen bestaat uit leerlingen met zintuiglijke, motorische en 
meervoudige beperkingen (Kool & Derriks, 1996). Boerman en Hoogendoorn 
(2002) constateren dat vooral leerlingen met zintuiglijke- en motorische 
beperkingen deelnemen aan het regulier onderwijs. Visser (2001) heeft onderzoek 
gedaan naar het aantal leerlingen en het verwachte aantal leerlingen met 
beperkingen in reguliere scholen onder zorgcoördinatoren en remedial teachers in 
het voortgezet onderwijs. Ook hier komt naar voren dat er bij plaatsing rekening 
gehouden wordt met het type beperking. Zo zien bijna alle scholen mogelijkheden 
om leerlingen met dyslexie, ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) en 
dyscalculie op te nemen. Voor kinderen met NLD (nonverbal learning disability) 
en het syndroom van Asperger, pdd-nos (pervasive developmental disorder-not 
otherwise specified) en autisme liggen deze percentages veel lager. De 
belangrijkste redenen die genoemd worden om deze leerlingen niet te plaatsen, 
zijn: onvoldoende kennis en vaardigheden, onvoldoende faciliteiten en middelen, 
de angst dat het ten koste gaat van de andere leerlingen, te grote klassen en 
onbekendheid met bepaalde beperkingen.  
   Resumerend: de beschikbare literatuur suggereert dat bepaalde groepen 
leerlingen met beperkingen eerder toegelaten worden dan andere. Vooral leerlingen 
met gedragsproblemen, met meervoudige beperkingen en met beperkingen in het 
autistisch spectrum lijken moeilijk te integreren. Op grond van deze bevindingen 
wordt verwacht dat ook in de eerste vijf jaren in Almere deze leerlingen relatief 
weinig zullen worden geplaatst in het regulier onderwijs. 
    
3.2.2 De professionals 
 
Opleiding en houding van leerkrachten 
Hoewel in de periode na invoering van de regelingen voor ambulante begeleiding 
(vanaf 1985) veel reguliere scholen al ervaring hebben opgedaan met het onderwijs 
aan leerlingen met beperkingen, is toch de integratie van deze leerlingen 
betrekkelijk nieuw. Niet alleen voor de leerkrachten in Almere, ook voor veel 
leerkrachten in Nederland is het onderwijs aan leerlingen met beperkingen lang als 
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taak voor gespecialiseerde leerkrachten gezien. Het onderwijssysteem was er op 
gericht leerlingen met beperkingen tijdig te selecteren, teneinde ze te plaatsen op 
een beter passend schooltype (de school voor speciaal onderwijs). Met de komst 
van het beleidsplan de Rugzak zullen leerkrachten het regulier onderwijs aan deze 
groep kinderen zelf vorm moeten geven en reguliere leerkrachten voelen zich niet 
altijd even goed voorbereid op deze taak. Attitude en expertise zijn de 
kernbegrippen waar het bij deze doelgroep om draait (Gewoon Anders, 1997).   
   Padeliadu en Lampropoulou (1997) hebben onder Griekse leerkrachten uit zowel 
het speciaal-, als het regulier onderwijs, onderzoek gedaan naar de meningen over 
integratie. Hieruit komt naar voren dat de meerderheid van de leerkrachten uit het 
regulier onderwijs liever niet een kind met beperkingen in de klas wil hebben omdat 
zij dit associëren met moeilijkheden en problemen. Eén van de oorzaken daarvoor is 
dat de lerarenopleidingen niet altijd adequaat zijn voor de vereisten die het werken 
met een leerling met beperkingen met zich meebrengt. Het gebrek aan geschikte 
cursussen leidt tot onwetendheid en daarmee tot een negatieve houding ten 
opzichte van integratie, met als gevolg dat men toch voor verwijzing naar het 
speciaal onderwijs kiest (Labon & Evans, 1999). Bos (1997a) noemt eveneens het 
scholen en trainen van leerkrachten als belangrijk aspect voor het doelgericht inspelen 
op de mogelijkheden van leerlingen. Ainscow (1991) voegt hier aan toe dat reguliere 
leerkrachten, door het volgen van cursussen, meer kennis en begrip krijgen voor de 
situatie waarin de leerling zich bevindt en dat ze zo de vaardigheden verwerven die 
nodig zijn om de leerling met beperkingen zo goed mogelijk te begeleiden. Ook 
Schumm en Vaughn (1991) vinden in hun onderzoek dat veel leerkrachten in het 
regulier onderwijs twijfelen aan hun kennis en vaardigheden om op een adequate 
manier les te kunnen geven aan leerlingen met beperkingen. Tenslotte meldt ook 
Barga (1996) in haar onderzoek, dat de stigmatiserende houding van leerkrachten 
ten opzichte van leerlingen met beperkingen kan afnemen door het omscholen en 
trainen van leerkrachten. Als gevolg hiervan zullen leerkrachten meer gevoel 
ontwikkelen voor de behoeften van de leerlingen en zijn ze daarnaast beter 
toegerust om het onderwijs aan leerlingen met beperkingen vorm te geven. 
Daarnaast concluderen Pastor en Jiménez (1994) dat jonge en minder ervaren 
leerkrachten positiever tegenover integratie staan dan hun oudere en meer ervaren 
collega’s.  
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Schoolleiderschap en bestuur 
Scholen en leerkrachten vormen als uitvoerders binnen Gewoon Anders de spil van 
het project. De verantwoordelijkheid voor veranderingen en verbeteringen binnen 
het onderwijs en de school, komt uiteindelijk op de schouders van de leerkrachten 
terecht. Fullan en Hargreaves (1991) stellen dat hoe nobel en verstandig voorstellen 
voor verandering ook zullen zijn, zij nooit tot hun recht komen als leerkrachten ze 
niet vertalen naar de praktijk van de klas. Firestone en Pennell (1993) wijzen er op 
dat leerkrachten ondersteuning nodig hebben om de motivatie op te brengen te 
werken aan een professionele werkhouding en zich continue aan te passen aan 
veranderingen. De Commissie Evaluatie Basisonderwijs ziet het gebrek aan 
onderwijskundig leiderschap als één van de redenen waarom vernieuwingen in het 
basisonderwijs soms slecht van de grond komen (Schoor, 1994).  
   Belangrijk is dat de schoolleider zorgt voor een gevoel van vertrouwen en 
optimisme onder het leerkrachtenteam (Ainscow & Muncey, 1989). Dat heeft een 
positieve invloed op het onderwijs aan leerlingen met beperkingen, omdat het 
vertrouwen ontstaat dat met leerlingen met specifieke individuele behoeften 
adequaat omgegaan kan worden en dat iedere leerling met succes de school zal 
kunnen doorlopen. Ook volgens Singh en Billingsley (1998) zullen leerkrachten 
meer professioneel betrokken zijn wanneer de school wordt geleid door een sterke 
schoolleider. Er zijn veel omschrijvingen van de kenmerken en de kwaliteiten van 
een goede schoolleider. Zo wordt genoemd dat een schoolleider iemand is die “de 
kennis van zijn team weet aan te boren. Zelf hoeft deze persoon niet over alle 
kennis te beschikken. De moderne leider mobiliseert de kennis in zijn team en 
appelleert aan de verantwoordelijkheid van mensen” en “een goed leider houdt zich 
bezig met het primaire onderwijsproces”. Verder moet een schoolleider “zorgen 
voor overzicht, prioriteiten stellen en ideeën leveren” (Schoor, 1994, pag. 12). Van 
een schoolleider wordt verwacht dat deze duidelijke verwachtingen uit, oprechte 
evaluaties geeft en daarnaast zorgt voor voldoende begeleiding en ondersteuning 
(Singh & Billingsley, 1998). Ook Kleis Jager (1996, pag. 12) gaat in op de definitie 
van een goede schoolleider: “een goede schoolleider is geen allemansvriend, maar 
wel iemand die goede contacten met zijn team onderhoudt en de onderlinge 
samenwerking bevordert”. Daarnaast komt naar voren dat goed leidinggeven “in de 
eerste plaats betekent dat ruimte gecreëerd wordt voor een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van het team”. Een schoolleider moet deel uitmaken van het 
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geheel en er bij vernieuwingen voor zorgen dat er steun van het hele team is”. Een 
belangrijk aspect daarvan is dat leerkrachten een eigen inbreng hebben in de 
ontwikkeling en de implementatie van beslissingen op schoolniveau (Benzley, 
Kauchak & Peterson, 1985). In verschillende organisatietheorieën wordt daarbij 
gewezen op het belang van een gemeenschappelijke visie bij het nemen van  
beslissingen. De veronderstelling hierbij is, dat dit zal leiden tot een grote mate van 
betrokkenheid onder alle participanten (Bryk & Driscol, 1988; Hoy & Ferguson, 
1985) en dat de deelnemers zich meer verantwoordelijk voor het besluit zullen 
voelen (Mortimore, Sammons, Stoll, Lewis & Ecob, 1988).  
   Boehlje (1995) noemt een aantal voorwaarden voor die inbreng. Zo moet het 
voor alle partijen duidelijk zijn wie de eindverantwoordelijkheid heeft, moet er een 
gevoel van wederzijds vertrouwen, collegialiteit en consensus bestaan en moet er 
tijd en gelegenheid zijn om onderling overleg te hebben. Conway en Calzi (1995) 
noemen echter een aantal “dark sides of shared decision making” waaronder het 
feit dat leerkrachten door de participatie aan de beleidsvorming afgeleid worden 
van hun primaire taak: het lesgeven.  
   Wanneer de ondersteuning vanuit de schoolleider of het schoolbestuur 
achterwege blijft, kan dit leiden tot een gevoel van hulpeloosheid en frustratie 
(Blase, 1987; Rosenholtz, 1989). Stoel (1996) stelt dat wanneer een schoolleider 
niet berekend is voor zijn taak, dit kan leiden tot verlies of vermindering van de 
kwaliteit van het onderwijs, en tot ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid van de 
schoolleider zelf of van de overige personeelsleden. Singh en Billingsley (1998) 
geven in een literatuuroverzicht de effecten weer van het krijgen van steun bij het 
onderwijs. Zo halen zij Fimian (1986), Fimian, Pierson en McHardy (1986) en 
Zabel en Zabel (1982) aan, die beweren dat leerkrachten die steun krijgen van het 
schoolbestuur minder stress en een kleinere kans op het krijgen van een burnout 
hebben. Dworkin (1985) voegt hieraan toe dat leerkrachten die ondersteuning van 
het schoolbestuur krijgen, minder vaak ziek zijn en over het algemeen een meer 
positieve werkhouding hebben en een hogere arbeidsinzet. Billingsley en Cross 
(1991), Bloland en Selby (1980) en Platt en Olson (1990) merken op dat het 
ontbreken van steun door het schoolbestuur door leerkrachten een veel genoemde 
reden is om het onderwijs te verlaten. Stoel (1996) wijst er tenslotte op dat een 
slecht functionerend schoolteam een negatief effect op de prestaties en de motivatie 
van leerlingen kan hebben. 
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Leerkrachtenteam 
Naast de steun van de schoolleider en het schoolbestuur kunnen de directe 
collega’s een belangrijke rol vervullen bij het vormgeven van het onderwijs aan 
leerlingen met beperkingen. Dat kan in een heel informele en weinig 
georganiseerde vorm, maar er zijn ook meer gestructureerde modellen ontwikkeld. 
In de Verenigde Staten bijvoorbeeld, hebben verschillende openbare scholen het 
systeem van “Peer Assistance and Review” (PAR) opgericht. Het doel hiervan is 
om jonge leerkrachten en/of leerkrachten die specifieke problemen ervaren, te 
koppelen aan een mentor, meestal een ervaren leerkracht (Lieberman, 1998). De 
mentor bezoekt de klas wekelijks om de leerkracht te observeren en bespreekt de 
bevindingen met de betreffende klassenleerkracht (Stedman & Stroot, 1998). 
Kumrow en Dahlen (2002) voegen hier aan toe dat mentoren binnen het PAR-
systeem idealiter van andere scholen afkomstig zouden moeten zijn, aangezien op 
deze manier meer objectief en vrij gesproken kan worden. Munson (1998) wijst er 
op dat leerkrachten opbouwende feedback nodig hebben over de wijze van 
lesgeven. Door de observaties van collega’s kregen zij deze feedback en door deze 
vorm van “peer review” bleek de onderlinge collegialiteit toe te nemen  
   Mayo (1997) onderscheidt negen “peer review” procedures die in de huidige 
onderwijssituatie gebruikt worden. Zo noemt hij onder andere “classroom-
observations”, waarbij een leerkracht die zijn lessen uitvoert, geobserveerd wordt 
door een collega. Daarnaast noemt hij “peer partnership”, dat zich richt op het 
ontwikkelen van een professionele ondersteuningsrelatie. Bij “teacher monitoring” 
delen ervaren leerkrachten hun onderwijservaringen met minder ervaren 
leerkrachten. Tenslotte kan door middel van “self-evaluation” en “action research” 
naar het eigen functioneren worden gekeken, waardoor de mogelijkheid ontstaat tot 
het ontwikkelen van een individueel plan van aanpak en er een dieper begrip van 
het eigen functioneren ontstaat.  
   Manning (1988) wijst er op dat een groot voordeel van peer review is, dat het 
primaire doel gericht is op het verbeteren van de instructie, waardoor zowel de 
observator als de geobserveerde van elkaar leren. Steun van collega’s wordt door 
Bloland en Selby (1980) en Metzke (1988) geassocieerd met tevredenheid. In een 
onderzoek van Rothberg en Fenner (1991) onder 230 leerkrachten die een 
vragenlijst aangaande “peer review” invulden, gaf 80% aan dat door de observaties 
door collega’s de eigen professionele ontwikkeling gegroeid is. 17% van de 
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leerkrachten was hier niet van overtuigd, terwijl 3% te kennen gaf zich zeer 
ongemakkelijk te voelen bij het idee door een collega geobserveerd te worden. 
 
De casemanager en overige deskundigen 
Verschillende studies wijzen uit dat integratie van leerlingen met beperkingen in 
het regulier onderwijs alleen succesvol is, wanneer met de komst van een leerling 
met beperkingen ook aanvullende ondersteuning beschikbaar komt (Stainback, 
Stainback & Forest, 1989; Bruskewitz, 1998). Ook in de nota “Weer Samen Naar 
School” (Min. OCW, 1990) wordt geconcludeerd dat de aanwezigheid van 
deskundigen één van de basisprincipes voor succesvolle integratie is. 
   In het project Gewoon Anders fungeert de casemanager als de spil in de 
ondersteuning van de leerkrachten. De casemanager begeleidt zowel de leerling als 
de leerkracht, fungeert als contactpersoon en coördineert het “team rondom het 
kind”. Met deze functie zijn elders al ervaringen opgedaan. Om reguliere 
leerkrachten een helpende hand te bieden is in de Verenigde Staten de “teacher 
collaborator” in het leven geroepen (Bruskewitz, 1998). Deze vorm van 
samenwerking is gebaseerd op een aantal uitgangspunten: (a) alle leerlingen 
kunnen succesvol zijn; (b) het succes van de leerling hangt af van de inspanningen 
van zowel de school als de leerling; (c) geen enkel individu bezit álle vaardigheden 
om een leerling met beperkingen succesvol te begeleiden en (d) ondersteuning en 
begeleiding moet tijdig ingezet worden. Bruskewitz (1998) stelt verder dat de taak 
van de “teacher collaborator” voor het grootste gedeelte uit het begeleiden van 
leerkrachten bestaat, waarbij vragen om ondersteuning niet betekent dat de 
leerkracht faalt of onbekwaam is. Volgens Bruskewitz (1998) is de kans op 
mislukking van het integratieproces veel groter, wanneer leerkrachten hun 
eventuele tekortkomingen niet erkennen en daarvoor geen hulp zoeken.  
   De casemanager speelt bij de begeleiding van de leerling en bij de opbouw van de 
benodigde expertise van de leerkracht een centrale rol en de aard van de 
werkzaamheden heeft dan ook overlap met de taak van een ambulant begeleider. 
Beiden adviseren ouders bij het maken van een schoolkeuze en de keuze voor het 
type hulp voor het kind, informeren leerkrachten en bieden additionele leer- en 
hulpmiddelen aan. Daarnaast dragen beiden zorg voor consultatie en nazorg 
(Boerman & Hoogendoorn, 2002). Er bestaan echter ook verschillen tussen beide 
functies. In de eerste plaats is er in Almere geen sprake van ambulante begeleiding 
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vanuit het speciaal onderwijs, maar vanuit het Expertisecentrum. Vervolgens maken 
de casemanagers uitdrukkelijk deel uit van een team van casemanagers, dit in 
tegenstelling tot de meer individueel opererende ambulant begeleider. Daarnaast zijn 
de werkzaamheden van de casemanager ingebed in een systeem dat gericht is op het 
bevorderen en ondersteunen van integratie in het basisonderwijs, terwijl ambulante 
begeleiding vooral gericht is op de individuele leerkracht en leerling. Tenslotte is de 
term ambulant begeleider niet ladingdekkend voor de taken van de casemanager, 
omdat ook de coördinatie van de betrokkenen uitdrukkelijk onderdeel vormt van zijn 
werkzaamheden (Dijkhuizen, 1999). De activiteiten van de casemanager overlappen 
op onderdelen verder met de taken voor de schoolbegeleider (Slavenburg, 1995) en de 
remedial teacher. Beide houden zich bezig met het doen van leerlingconsultaties 
waarbij de leerkracht en andere deskundigen worden geadviseerd over problemen 
van de leerling, zonder dat de betrokkene daarbij de leerling zelf heeft onderzocht. 
Ook het adviseren voor doorverwijzing naar gespecialiseerde instellingen zoals het 
speciaal onderwijs, logopedist, hulpverleningsinstanties etc. behoort tot beider 
taken. Tenslotte zijn beiden betrokken bij het opstellen van het handelingsplan en 
houden zij zich (in samenwerking met de leerkracht) bezig met de uitvoering en 
evaluatie hiervan.  
   
Het onderwijsaanbod 
De integratie van leerlingen met beperkingen in het regulier onderwijs in Almere 
zal in veel gevallen leiden tot een meer heterogene groep leerlingen in de klas. Van 
leerkrachten wordt verwacht dat ze het onderwijsaanbod zullen aanpassen aan de 
mogelijkheden van hun leerlingen. De AdviesRaad voor het Basisonderwijs, het 
speciaal onderwijs en de Opleidingen (ARBO) geeft aan dat zorgverbredings-
maatregelen voornamelijk gericht moeten zijn op differentiatiecapaciteiten en 
professionalisering van de leerkracht (ARBO, 1984; van der Leij & van der Linde-
Kaan, 1998). Differentiatie, ook wel adaptief onderwijs of onderwijs-op-maat 
genoemd, wordt door Reezigt, Houtveen en van de Grift (2002, pag. 16) 
gedefinieerd als “een onderwijskundig middel dat scholen en leraren inzetten om 
bepaalde doelen bij kinderen (die van elkaar verschillen in kenmerken die voor het 
onderwijs belangrijk zijn) te bereiken”. Volgens Dessent (1987) kan adaptief 
onderwijs gerealiseerd worden door het onderwijs zodanig in te richten dat niet het 
vak, maar het kind centraal staat. Voortgang en resultaten moeten aan het 
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individuele kind gerelateerd worden en niet aan een gemiddelde norm. Hofman en 
Vonkeman (1995) beschrijven adaptief onderwijs aan de hand van tien aspecten 
onderscheiden door het Procesmanagement “Weer Samen Naar School”. Volgens 
het Procesmanagement benadrukt adaptief onderwijs (1) het actieve aandeel van 
leerlingen in het onderwijsleerproces. Door kinderen te laten ervaren dat ze 
controle hebben over de eigen omgeving, ontwikkelen ze (2) een sterke motivatie 
en krijgen ze meer zelfvertrouwen. Vervolgens moeten ze in staat gesteld worden 
(3) incidenteel (toevallig) te leren, door middel van vrije keuzeactiviteiten. 
Hierdoor wordt een actieve leerhouding bevorderd. De veronderstelling bij adaptief 
onderwijs is verder dat (4) op het gebied van instrumentele vaardigheden bepaalde 
minimumdoelen worden nagestreefd. Daarnaast worden, afhankelijk van de 
mogelijkheden van de leerling, aanvullende doelen gesteld. Ook hecht adaptief 
onderwijs veel belang aan (5) intentioneel (doelbewust) leren. Het curriculum is (6) 
in kleine stapjes verdeeld en heeft een duidelijke, logische opbouw. Het is voor de 
leerkracht van het grootste belang dat hij een (7) overzicht van de mogelijkheden 
en beperkingen van iedere leerling heeft. Afhankelijk van de behoeften van de 
leerling kan dan (8) een passende instructieroute, leeractiviteit en materiaal 
gekozen worden (9). Tenslotte streeft de leerkracht naar (10) een effectieve 
klassenorganisatie waardoor momenten van individuele instructie mogelijk 
worden. Samenvattend stelt het Procesmanagement WSNS dat “adaptief onderwijs 
is aangepast aan de onderwijsbehoeften van leerlingen. Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van uiteenlopende materialen en instructieroutes. De leerkracht gebruikt 
gevarieerde instructieprincipes om de leerling in de gelegenheid te stellen de 
instrumentele vaardigheden te leren beheersen. Bij adaptief onderwijs nemen 
leerlingen in toenemende mate zelf verantwoordelijkheid voor de planning en 
evaluatie van hun eigen leerproces” (Hofman & Vonkeman, 1995, pag. 12).  
   In het Landelijk Project Schoolverbetering, een project voor adaptief onderwijs, 
is aandacht besteed aan het verbeteren van instructie door leerkrachten (Houtveen, 
1997). Leerkrachten werkten met een model voor directe instructie, waarbij de les 
een vaste opbouw kent: -terugblik op de voorgaande les, -presentatie van de te 
leren nieuwe vaardigheden, -oefenen onder begeleiding van de leerkracht,  
-zelfstandig werken en tenslotte -terugkoppeling op het geleerde (Rosenshine & 
Stevens, 1986). Dit type instructie zou voornamelijk bij risicoleerlingen tot hogere 
prestaties leiden (Slavin, Karweit & Madden, 1989; Chall, 2000; de Jager, 2002). 
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Hardin en Hardin (2002) beschrijven drie effectieve methoden die leerkrachten 
kunnen toepassen in een geïntegreerde setting. Zo noemen zij (1) “peer tutoring”, 
waarbij een (emotioneel) oudere, goed communicerende klasgenoot hulp biedt aan 
een leerling die dit nodig heeft, (2) “cooperative learning”, waarbij het doel is dat alle 
leden van een groep op hun eigen manier de leerstof leren en (3) “reverse inclusion”, 
waarbij leerlingen zonder beperkingen in een klas waar verschillende leerlingen met 
beperkingen het onderwijs volgen worden geïntegreerd. De door Hardin en Hardin 
(2002) onderscheiden werkwijzen komen deels terug in een studie van Meijer (2003) 
naar effectieve werkwijzen in inclusief onderwijs. De studie wijst op tenminste vijf 
groepen factoren die effectief lijken voor inclusief onderwijs: (1) samenwerkend 
onderwijzen, waarbij leerkrachten moeten samenwerken en praktische en flexibele 
ondersteuning van een range aan collegae krijgen, (2) samenwerkend leren, waarbij 
leerlingen elkaar helpen in zowel het cognitieve- als in het sociaal-emotionele domein 
van het leren, (3) gezamenlijk oplossen van problemen met betrekking tot ongewenst 
gedrag in de klas, (4) heterogeen groeperen en (5) effectief onderwijs, waarbij het 
stellen van doelen, het onderwijs baseren op vorderingenregistratie en -evaluatie, hoge 
verwachtingen, directe instructie en feedback een belangrijke rol innemen. 
   Meijer’s vierde punt heeft betrekking op de manier waarop leerlingen gegroepeerd 
worden. Pleit Meijer (2003) voor heterogeen groeperen, Engelmann (1999) echter 
stelt dat leerkrachten verschillende organisatiemethoden moeten hanteren, 
waaronder het indelen van leerlingen in homogene groepen voor instructie. Door 
Manning en Manning (1995) wordt ingegaan op de omvang van de groepen. Zij 
onderscheiden (a) het vormen van paren waarbij twee leerlingen samenwerken, (b) 
het gebruik van kleine groepen bestaande uit drie tot zes leerlingen en (c) het 
werken met grote groepen (bijvoorbeeld de gehele klas). Manning en Manning 
(1995) geven hierbij wel aan dat wanneer voor het werken met grote groepen 
gekozen wordt, men niet kan verwachten dat alle leerlingen evenveel profijt zullen 
hebben van de aangeboden stof. Voor een deel van de leerlingen zal toch nog extra 
instructie in kleinere groepen nodig zijn, maar het werken in de grote groep 
bevordert het eenheidsgevoel binnen de groep. Stainback et al. (1989) stellen voor 
dat leerkrachten in een geïntegreerde setting, een “circle of friends” aanwijzen die 
als tutors kunnen fungeren en/of gezamenlijk activiteiten kunnen ondernemen met 
een kind met beperkingen. Daarnaast kan een leerkracht de klas op de komst van 
kind met beperkingen voorbereiden, door bijtijds gezamenlijk te bespreken op 
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welke manier men met de leerling om kan gaan en wat de groep kan doen om de 
nieuwe leerling zich welkom te laten voelen. Hierbij kan gedacht worden aan het 
doen van rollenspelen, waarbij de leerlingen zonder beperkingen ervaren hoe het is 
om te leven, werken en spelen met een beperking (Hardin & Hardin, 2002). 
   Het is duidelijk dat de leerkracht een centrale positie inneemt bij de vormgeving 
van adaptief onderwijs en zorg draagt voor een onderwijsleeromgeving waarin 
verschillen in kennis, vaardigheden, gedrag en onderwijsbehoeften van leerlingen 
als vanzelfsprekend worden beschouwd. Houtveen (1994) stelt echter dat het 
handelen van de leerkracht, ondersteund dient te worden met maatregelen op 
schoolniveau en op schooloverstijgend of regionaal niveau. Op schoolniveau gaat 
het dan onder meer om het vaststellen van minimumdoelen waaraan leerlingen 
moeten voldoen en het systematisch volgen van leerresultaten. Schooloverstijgende 
maatregelen zijn gericht op het onderhouden van contacten met het voortgezet 
onderwijs en de samenwerking met het speciaal onderwijs. Tevens valt het creëren 
van bestuurlijke en financiële stimulansen voor onderwijs-op-maat onder deze 
voorwaarden.  
   Een belangrijke voorwaarde voor integratie is verder, dat leerkrachten verant-
woordelijk voor het onderwijs aan leerlingen met beperkingen, de beschikking 
moeten hebben over een ruim scala van middelen (Min. OCW, 1990). Ook Bos 
(1997b) stelt dat door het ontwikkelen van specifieke middelen, scholen beter in 
kunnen spelen op verschillen tussen leerlingen. Afhankelijk van de beperking van het 
kind, zal de school de noodzakelijke aanpassingen moeten doen zoals het verwijderen 
van drempels, het aanbrengen van liften, ringleidingen en visuele alarmsignalen. 
Verder kan gedacht worden aan het aanschaffen van groot-letterboeken, boeken in 
braille, extra grote potloden of rolstoel vriendelijk meubilair. 
 
Planning en evaluatie 
Doelen en aanpak voor het onderwijs aan een kind met beperkingen, moeten 
worden vastgelegd in een handelingsplan (Min. OCW, 2003a). Een handelingsplan 
heeft betrekking op de totale onderwijs- en zorgvraag, inclusief afspraken die 
betrekking hebben op het realiseren van de onderwijsdoelen. Aan de hand van dit 
handelingsplan kan de voortgang van de leerling worden bijgehouden, waardoor er 
snel kan worden gereageerd als de voortgang te wensen overlaat. Ook in het project 
Gewoon Anders wordt met handelingsplannen gewerkt en het ondersteunen van 
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leerkrachten en ouders bij het opstellen en evalueren van handelingsplannen wordt 
tot één van de consultatieve taken van Gewoon Anders gerekend (Gewoon Anders, 
1997). 
   Genee, den Hollander, van Oudheusden en de Bruin (2003) stellen dat het op 
papier zetten van een handelingsplan voor een leerling met beperkingen in zowel 
het regulier- als het speciaal onderwijs verplicht is. Zij noemen een aantal aspecten 
dat het plan in ieder geval moet bevatten zoals een beschrijving van het niveau van 
de leerling op het moment dat het handelingsplan tot stand komt, de 
onderwijsdoelen die de school voor de leerling nastreeft en de maatregelen die de 
school neemt om onder andere de individuele begeleiding te regelen. Daarnaast 
moet in het plan staan welke externe deskundigen kunnen worden ingeschakeld en 
welke speciale voorzieningen getroffen kunnen worden. Tenslotte zal in het 
handelingsplan ingegaan moeten worden op de manier waarop de Rugzak-
middelen worden ingezet en de manier waarop de vorderingen van de leerling 
worden gevolgd en geregistreerd.  
   Om de doelen zoals gesteld in het handelingsplan te kunnen controleren, is het 
noodzakelijk om een schoolgebonden, geïndividualiseerd leerlingvolgsysteem te 
gebruiken (Labon & Evans, 1999). Aan de hand van dit systeem is de ontwikkeling 
van de leerling goed te volgen (Ainscow & Muncey, 1989). Een regelmatige 
evaluatie van de voortgang in het licht van de gestelde doelen blijkt een positief 
effect op prestaties van de leerlingen te hebben (Bos, 1997b; Fraser, 1987; Levine & 
Lezotte, 1990). Dit kan echter alleen gedaan worden wanneer er duidelijkheid is over 
de te bereiken doelen en capaciteiten van de leerling.  
   Notebomer (1996) noemt drie voorwaarden waaraan een leerlingvolgsysteem 
moet voldoen. Zo moet het helder zijn wat precies gemeten wordt, moet het 
longitudinaal te gebruiken zijn en moet het de mogelijkheid bieden om problemen 
van leerlingen te analyseren en op te lossen. Van de verschillende in Nederland 
gebruikte leerlingvolgsystemen worden het leerlingvolgsysteem van de Citogroep 
en het IPMON (instrumentarium voor periodieke methode-onafhankelijke niveau-
bepaling)-leerlingvolgsysteem het meest gebruikt.  
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3.2.3 De ouders 
 
Gewoon Anders wijst op het feit dat de keuzevrijheid en betrokkenheid van ouders 
essentiële onderdelen van integratie zijn. Zij kennen het kind als geen ander en zijn 
een belangrijke partij bij de vormgeving van het onderwijs. Wanneer een kind is 
aangemeld zal dan ook geïnventariseerd worden wat de wensen en verwachtingen 
van de ouders zijn. Deze zullen richtinggevend zijn bij het gezamenlijk bepalen 
van een keuze voor één van de integratiemodellen. Vervolgens dienen ook de 
ouders in te stemmen met het aangeboden onderwijsprogramma (zoals dat 
verwoord wordt in het handelingsplan) en participeren zij in het “team rondom het 
kind” (Gewoon Anders, 1997).  
   Op grond van onderzoek (Gross, 1996; Scheepstra, 1998) is te verwachten dat 
relatief hoogopgeleide en assertieve ouders meer van deze keuzevrijheid zullen 
profiteren. Zij zijn beter opgewassen tegen eventuele bezwaren en twijfels van een 
reguliere school. Daarnaast lijken hoogopgeleide ouders meer hulp voor hun kind 
op school krijgen dan ouders die lager opgeleid zijn. Voor het leerkrachtenteam is 
de actieve betrokkenheid van deze ouders niet altijd gemakkelijk. Coleman (1987) 
laat zien dat de hoogopgeleide ouders meer de neiging hebben tot het bekritiseren 
van leerkrachten en het ondermijnen van hun autoriteit.  
   Stainback et al. (1989) en Labon en Evans (1999) stellen dat de betrokkenheid 
van ouders essentieel is om leerlingen met beperkingen binnen de muren van de 
reguliere klas te ondersteunen. Ook Booth en Ainscow (1998) en Meijer en 
Waslander (2001) brengen in de uitwerking van hun onderzoek de rol van de 
ouders ter sprake, maar deze groep speelt daar echter een veel minder prominente 
rol vergeleken met de rol van de ouders in de plannen van Gewoon Anders.  
   In de Verenigde Staten draait het debat over de herstructurering van scholen rond 
twee thema’s, te weten: ouderparticipatie en de betrokkenheid van leerkrachten bij 
het nemen van beslissingen op schoolniveau (Conley, 1991). Epstein (1995) schetst 
zes vormen van ouderparticipatie, lopende van de traditionele passieve manier 
waarbij ouders aanwezig zijn bij schoolse activiteiten en/of dienst doen als 
vrijwilligers, tot geheel nieuwe manieren waarbij het gezin als geheel met de 
school samenwerkt om het leren en de ontwikkeling van het betreffende kind te 
beïnvloeden en het onderwijs te verbeteren (Epstein, 1995; Epstein & Dauber, 
1991). Wanneer ouders en leerkrachten zich meer in het onderwijs willen mengen, 

 32



 Vormgeving en effecten van integratie  

kan dit volgens Bauch en Goldring (1996) leiden tot vier patronen waarbij (a) de 
betrokkenheid van ouders sterk is, terwijl leerkrachten weinig invloed hebben bij 
het maken van beslissingen op schoolniveau, (b) ouders en leerkrachten samen 
invloed uitoefenen op beslissingen, (c) zowel ouders als leerkrachten geen invloed 
hebben bij het nemen van beslissingen en (d) alleen leerkrachten invloed kunnen 
uitoefenen.  
   Winlock (1994) gaat in op het proces achter ouderparticipatie. Wanneer scholen 
streven naar een verbetering van de betrokkenheid van ouders moeten ze een relatie 
met de ouders opbouwen, die gebaseerd is op communicatie, vertrouwen en begrip 
voor eventuele culturele verschillen. Winlock (1994) onderscheidt drie stappen in 
ouderparticipatie. De eerste stap begint met het wederzijds leren kennen van school en 
ouders. De ouders zullen moeten worden geïntroduceerd in de school, waarbij de 
school ze het gevoel geeft welkom te zijn. Tijdens de tweede stap wordt meer 
diepgaand op het onderwijskundig systeem ingegaan. In de derde stap zullen ouders 
suggesties kunnen geven die ten goede komen aan het kind, zoals het (samen met de 
leerkracht en overige deskundigen) opstellen van een handelingsplan. Zij hebben 
hiervoor in de voorgaande stappen voldoende kennis en vertrouwen kunnen 
opbouwen. De belangrijkste voorwaarde voor een succesvolle invoering van stap drie 
is de hoeveelheid tijd en energie die besteed is aan de eerste stap. Zinkil en Gilbert 
(2000) geven een aantal handreikingen voor ouders wanneer het kind voor het eerst in 
een geïntegreerde setting geplaatst wordt. Zo stellen zij dat ouders en leerkrachten 
regelmatig met elkaar moeten overleggen. Door het geven van achtergrondinformatie 
over de ontwikkeling en het gedrag van het kind zullen leerkrachten meer begrip 
tonen, kunnen ouders het kind beter helpen met de schoolse taken en kunnen regels op 
elkaar worden afgestemd. Simpson (1995) doet een aantal suggesties om ouders bij 
het opstellen van het handelingsplan te betrekken. Belangrijk is dat er een 
vertrouwensrelatie tussen ouders en professionals opgebouwd wordt, dat algemeen 
toegankelijk spraakgebruik gehanteerd wordt, dat het aantal deelnemers aan 
vergaderingen beperkt moet blijven en dat voorkomen moet worden dat ouders 
geïntimideerd worden door alle deskundigen. 
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3.3 Effecten van integratie 
 
De leerling met beperkingen  
Ouders van kinderen met een handicap vinden het van belang dat hun kind zoveel 
mogelijk opgroeit en naar school gaat in de eigen woonomgeving. Zij verwachten 
hiermee dat het kind daardoor beter wordt voorbereid op een toekomstig geïntegreerd 
bestaan in de samenleving (Gewoon Anders, 1997). Ook Nakken en Pijl (2002) 
stellen dat één van de meest beoogde effecten van integratie, het ontstaan van 
contacten tussen gehandicapten en niet-gehandicapten is. Het ontwikkelen van 
sociale contacten lijkt zelfs hoger gewaardeerd te worden dan de leervorderingen 
van de leerlingen (Goodwin, Wurzburg & Biklen, 1987).  
    Bandura en Walters (1969) zien het onderlinge contact als het meest essentiële in 
het socialisatieproces van het kind met beperkingen. Volgens hen is de school één van 
de belangrijkste plekken om tot dergelijke contacten te komen. Langeveld (1967) 
vindt het samen zijn van kinderen belangrijk omdat dit leidt tot de geestelijke groei 
van de persoonlijkheid en het een kind zelfstandig maakt. Erikson (1963) stelt dat bij 
kinderen in de leeftijdsfase tussen de vier en twaalf jaar, het zoeken naar een eigen 
identiteit, een belangrijke rol speelt. Hij gebruikt het begrip “sociale zelf”, waarmee 
hij wil aangeven, dat een persoon zichzelf definieert in zijn verhoudingen met anderen 
(zijn sociale relaties), op grond van bepaalde eigenschappen. Zo beginnen zes tot 
twaalf jarigen zichzelf te meten met leeftijdsgenoten, om te weten wie ze zijn en waar 
ze toe in staat zijn (zie ook Veen & Wilke, 1986). Terry en Coie (1991) stellen dat het 
ontbreken van “status” in de kinderjaren een significante voorspeller is voor het 
mogelijk ontwikkelen van aanpassingsproblemen tijdens volwassenheid.  
   Jacklin (1998) concludeert in zijn onderzoek dat het opbouwen en handhaven van 
een vriendschap met leeftijds-, klas- en/of buurtgenootjes en het op die manier 
verwerven van een bepaalde status, voor een leerling met een beperking, verreweg de 
belangrijkste doelen zijn. Volgens Hallinan (1976) kunnen het pedagogische klimaat 
(de manier van omgaan van leerlingen in een klas) en het didactische milieu (de 
manier waarop het leerproces wordt gestimuleerd) bepalend zijn voor de aard van 
vriendschapsrelaties tussen kinderen in dezelfde klas. Door kinderen met beperkingen 
naar dezelfde school te laten gaan als kinderen zonder beperkingen, krijgen volgens 
Guralnick en Groom (1987) de eerstgenoemde de mogelijkheid om zich, op zowel 
sociaal als cognitief terrein op te trekken aan de klasgenoten. 
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In de onderzoeken van Guralnick (1992) en Cole en Meyer (1991) komt naar voren 
dat kinderen met verstandelijke beperkingen in gesegregeerde settings zowel minder 
sociale interacties met andere kinderen hebben als dat de interacties van mindere 
kwaliteit zijn dan in geïntegreerde settings. Dit staat echter haaks op de bevindingen 
van Fuchs, Fuchs en Fernstrom (1993) en Smelter en Rasch (1994), die stellen dat 
leerlingen met cognitieve beperkingen zich niet goed ontwikkelen in een reguliere 
klas. Een aantal studies wijst op het risico gepest te worden in de reguliere klas (de 
Monchy, 2003; Dekker, Diepeveen & Krooneman, 2003). Veel leerkrachten 
rapporteren vormen van pesten en op de website “Kinderen pesten kinderen” is op 
te maken dat ruim 60% van alle basisschoolleerlingen wel eens gepest wordt, 
waarbij opgemerkt moet worden dat leerlingen met beperkingen extra risico lopen 
om gepest te worden. Johnson en Johnson (1984) toetsten vier theorieën, die elk een 
andere verklaring leveren voor eventueel gebrek aan  contacten tussen leerlingen met 
en zonder leerlingen zonder beperkingen. Zo stelt de “contacttheorie” dat 
samenwerken alleen dán tot positieve resultaten zal leiden, wanneer alle partijen van 
dezelfde status, in termen van prestaties, zullen zijn. De “samenwerkings-theorie” stelt 
dat degenen die meer naast dan met de groep werken, door de overige groepsgenoten 
niet gewaardeerd zullen worden, omdat zij negatief interfereren met het behalen van 
de groepsdoelen. De derde theorie, de “frustratie-agressie-theorie” voorspelt dat 
leerlingen zonder beperkingen gefrustreerd raken door het lage prestatieniveau van 
leerlingen met beperkingen en als gevolg daarvan een negatieve en in enkele gevallen 
zelfs agressieve houding aannemen. Tenslotte is de “academische-leertijd-theorie” 
getoetst. Deze theorie stelt dat wanneer een leerling met beperkingen in een reguliere 
groep wordt onderwezen, dit de tijd die de leerkracht besteedt aan de overige 
leerlingen zal verminderen. Daardoor verminderen de prestaties van de leerlingen 
zonder beperkingen en dat leidt dan tot een negatieve houding ten opzichte van 
leerlingen met beperkingen. De resultaten van het onderzoek onder 48 studenten (36 
leerlingen zonder en 12 leerlingen met beperkingen) laten zien dat geen van de vier 
theorieën stand houdt.  
   Scheepstra en Pijl (1995) stellen dat ouders van kinderen met het syndroom van 
Down redelijk tot zeer tevreden zijn over de sociale integratie van hun kind in de 
buurt, als gevolg van integratie in de reguliere school. De Graaf (1996) stelt dat 
integratie in de buurt niet alleen te maken heeft met het krijgen van vriendjes, maar 
het kan ook betrekking hebben op het "erbij horen" ten opzichte van de andere 
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bewoners. Zo heeft de gang naar de basisschool ook een “uitstralingseffect” op 
kinderen en ouders die het kind met beperkingen niet direct via de school kennen. 
Ook uit onderzoek van Sloper en Tyler (1992) komt naar voren dat ouders 
ondervinden dat hun kind met beperkingen na schooltijd van hun nieuw verworven 
contacten profiteert.  
   Nakken en Pijl (2002) concluderen tenslotte dat het niet geheel duidelijk is of 
integratie van leerlingen met beperkingen in het regulier onderwijs al dan niet 
resulteert in het hebben en krijgen van meer sociale interacties en vriendschappen. 
Onderzoek op dit gebied heeft volgens hen geen eenduidig resultaat opgeleverd. Zo 
vinden zij in hun review dat een aantal onderzoeken geen significante verschillen 
vindt tussen leerlingen die onderwijs volgen in een geïntegreerde setting 
vergeleken met leerlingen in het speciaal onderwijs, terwijl andere onderzoeken 
wel verschillen hebben geconstateerd.  
   Over de effecten op leerprestaties valt niet veel te zeggen. Pijl, Nakken en Mand 
(2003) vonden in een review geen relevante verschillen tussen leerlingen in 
regulier en leerlingen in speciaal onderwijs. Vaughn en Schumm (1995) 
waarschuwen dat niet alle leerlingen zowel cognitief als sociaal een succesvolle 
schoolcarrière zullen hebben in het regulier onderwijs, maar geven niet aan welke 
problemen zich dan kunnen voordoen. 
 
De ouders van leerlingen met beperkingen 
Ouders zijn verantwoordelijk voor het maken van keuzes voor hun kind. Onderzoek 
naar het effect voor de ouders van de keuze voor integratie op een reguliere school is 
echter nauwelijks voorhanden. Zinkil en Gilbert (2000) noemen een vijftal vragen die 
ouders zichzelf moeten stellen, alvorens zij een beslissing nemen over het al dan niet 
plaatsen van hun kind in een geïntegreerde setting: (1) kunnen de doelen die gesteld 
worden in het handelingsplan bereikt worden in een reguliere klas? (2) is het verschil 
tussen het cognitief functioneren van het kind en dat van de groep waarin het geplaatst 
wordt minder dan drie jaar? (3) kan het kind cognitief, gedragsmatig en/of sociaal, 
functioneren in een klas met 25 à 30 leerlingen? (4) wordt het kind door de leerkracht 
beschreven als gemotiveerd en (5) heeft het kind profijt van de sociale contacten met 
medeleerlingen? Wanneer een bevestigend antwoord op de meeste vragen gegeven is, 
kan plaatsing van het kind in een reguliere setting overwogen worden. Die evaluatie 
blijft ook na de plaatsing van belang en ouders van geïntegreerde leerlingen zullen 

 36



 Vormgeving en effecten van integratie  

veel vaker dan ouders met een kind in het speciaal onderwijs, te maken hebben met 
(tussen)evaluaties van de plaatsing van hun kind.  
   Volgens Zinkill en Gilbert (2000) moeten ouders er verder rekening mee houden dat 
cijfers in het regulier onderwijs lager kunnen zijn dan de cijfers die het kind in het 
speciaal onderwijs behaalde. Positieve feedback op de door de leerling met 
beperkingen behaalde resultaten is dan ook van groot belang. Tevens zal aan het kind 
het verschil in setting moeten worden uitgelegd om zo het verschil in waardering op 
de schoolse taken te kunnen verklaren. Tenslotte wordt genoemd dat ouders zowel de 
cognitieve, als de sociale en emotionele ontwikkeling in de gaten moeten houden, om 
op basis hiervan beslissingen te nemen over het vervolg van de plaatsing voor dit 
specifieke kind.  
 
De leerkrachten en de leerkrachtenteams 
De plaatsing van een kind met beperkingen in een reguliere schoolklas heeft uiteraard 
gevolgen voor de betreffende klassenleerkracht en de collega’s. Die gevolgen zijn 
impliciet in paragraaf 3.2 al aan de orde gesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om het 
volgen van een aanvullende opleiding, het werken met een handelingsplan, het 
aanpassen van het curriculum en het onderwijsaanbod (McDonnell & Hardman, 
1989), het aanpassen van de organisatie in de klas (Stainback et al., 1989), het 
samenwerken met verschillende externe deskundigen, het vervullen van 
verzorgende taken of het (bij)sturen van de sociale integratie. Monahan en Marino 
(1996) benadrukken nog eens dat wanneer een kind met beperkingen participeert in 
een geïntegreerde setting, zowel de betrokken leerkracht als het leerkrachtenteam 
open zullen moeten staan voor veranderingen, regelmatig voortgangscontroles 
uitvoeren en bereid zijn cursussen en trainingen (zoals gebarentaal of braille) te 
volgen om van de ontwikkelingen in het veld en/of de omgang met leerlingen met 
beperkingen op de hoogte te blijven. Regelmatige evaluatie van de ontwikkeling 
van de leerling met beperkingen is noodzakelijk. Uit onderzoek blijkt dat veel 
leerkrachten een te positief beeld hebben van de sociale integratie van een leerling 
met beperking in hun klas (Scheepstra, 1998; Pijl & de Monchy, 2004) en als 
gevolg daarvan wellicht te laat of niet onderkennen dat aanvullende maatregelen 
nodig zijn. 
   Veel van de hiervoor genoemde aspecten zijn direct te vertalen in termen van 
taakbelasting. Daarbij komt dat leerkrachten met een kind met beperkingen zich 
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regelmatig blijken af te vragen of hun onderwijsaanbod voor de betreffende leerling 
wel goed genoeg is (Scheepstra, 1998). Zeker wanneer leerlingen maar langzaam 
vorderen, twijfelen leerkrachten al gauw aan hun competentie. Daartegenover staat 
een grote arbeidssatisfactie als de vorderingen en de sociale en/of sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de leerling positief zijn en dat ook door derden zo ervaren wordt 
(Scheepstra, 1998). 
 
De klasgenoten en hun ouders 
Gewoon Anders stelt, dat door de integratie van leerlingen met beperkingen binnen 
het regulier onderwijs, ook de leerlingen zonder beperkingen leren om te gaan met en 
respect krijgen voor de diversiteit in de samenleving (Gewoon Anders, 1997). Staub 
en Peck (1994) en Peltier (1997) geven literatuuroverzichten van het effect van de 
aanwezigheid van leerlingen met beperkingen op leerlingen zonder beperkingen. Zij 
stellen, dat in de discussie rondom dit thema, drie vragen van ouders en leerkrachten 
een belangrijke rol spelen. De eerste vraag die ook door Vaughn, Schumm en 
Kouzekanani (1993) wordt gesteld, is of integratie de cognitieve ontwikkeling van 
leerlingen zonder beperkingen al dan niet belemmert. Er zijn slechts een klein aantal 
onderzoeken gevonden die op deze vraag zijn ingegaan. Alle betreffende resultaten 
laten echter zien dat er geen vermindering van de cognitieve ontwikkeling optreedt bij 
leerlingen zonder beperkingen, wanneer zij in dezelfde klas zitten als een leerling met 
beperkingen. Een tweede vraag gaat in op de situatie dat leerlingen zonder 
beperkingen minder tijd en aandacht zullen krijgen van de leerkracht wanneer een 
kind met beperkingen aanwezig is. Staub en Peck (1994) stellen dat er geen redenen 
zijn om aan te nemen dat de aanwezigheid van een leerling met beperkingen effect 
heeft op de onderwijstijd van leerlingen zonder beperkingen. Ook de tijd die besteed 
wordt aan onderbrekingen (geven van meer uitleg en/of opmerkingen door de 
leerkracht) is niet significant hoger vergeleken met de effectieve onderwijstijd van 
groepen leerlingen die in een klas zitten zonder de aanwezigheid van een leerling met 
beperkingen. Meijer (2003) deed onderzoek naar samenwerkend leren, waarbij 
leerlingen elkaar helpen in zowel het cognitieve- als in het sociaal-emotionele domein 
van het leren. Ook daar zijn geen indicaties gevonden dat de beter presterende 
leerlingen nadeel hebben van deze werkwijze. De derde vraag die ouders en 
leerkrachten zorgen baart, is of leerlingen zonder beperkingen ongewenst gedrag 
overnemen van leerlingen met beperkingen. Een aantal onderzoeken hebben zich met 
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dit thema bezig gehouden, waaruit blijkt dat dit slechts in een zeer enkel geval 
voorkomt.  
   Kelly (2001) heeft een zestal stellingen aangaande integratie voorgelegd aan 370 
ouders van leerlingen zónder beperkingen en de uitkomsten hiervan vergeleken met 
resultaten behaald uit eerdere studies onder 65 ouders van kinderen mét beperkingen. 
Hieruit komt naar voren dat de ouders uit beide groepen een positieve mening hebben 
over de stelling dat de school interacties tussen leerlingen met en zonder beperkingen 
stimuleert. Ook zijn beide groepen positief over de stellingen dat “leerlingen met 
beperkingen meer zelfvertrouwen krijgen als zij samen met leerlingen zonder 
beperkingen les krijgen” en “leerlingen met beperkingen op cognitief gebied profijt 
hebben van interacties met kinderen zonder beperkingen”. De ouders van kinderen 
met beperkingen gaven echter een significant hoger oordeel over de stelling dat: 
”kinderen met beperkingen kunnen hun voordeel doen op het sociale vlak in de 
interacties met kinderen zonder beperkingen”. Kelly (2001) laat verder zien dat ouders 
van leerlingen zonder beperkingen in een klas waarin ook een leerling met 
beperkingen zit, niet negatiever staan tegenover de aandacht die de leerkracht heeft 
voor het eigen kind dan de ouders van een kind zonder beperkingen van wie het kind 
geen klasgenoot met beperkingen in de klas heeft.  
 
3.4 Samenvatting 
 
Het project Gewoon Anders heeft zich ten doel gesteld in een periode van vijf jaar 
(1997-2002) 50% van de 4-12 jarige leerlingen met beperkingen in het regulier 
onderwijs in Almere te plaatsen. Dat percentage overtreft het landelijke percentage 
in 1997 (ongeveer 15%) ruimschoots (Gewoon Anders, 1997). In de beleids-
plannen van Gewoon Anders wordt de doelgroep op geen enkele wijze ingeperkt: 
ook leerlingen met ernstige en/of meervoudige beperkingen kunnen in principe 
geplaatst worden in het regulier onderwijs. Het is echter de vraag of de praktijk de 
doelgroep niet wat zal inperken. In verschillende onderzoeken (zie paragraaf 3.2.1) is 
immers gebleken dat bepaalde groepen kinderen niet snel een plaats in het regulier 
onderwijs krijgen. Vooral leerlingen met gedragsproblemen, met complexe 
meervoudige beperkingen en met beperkingen in het autistisch spectrum lijken 
moeilijk te integreren. Op grond van deze bevindingen wordt verwacht dat ook in 
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de eerste vijf jaren in Almere deze leerlingen relatief weinig zullen worden 
geplaatst op reguliere scholen. 
   Veel leerkrachten in het regulier onderwijs hebben het onderwijs aan leerlingen met 
beperkingen lang gezien als een taak voor specialisten in een gespecialiseerde setting. 
Uit onderzoek blijkt steeds weer dat reguliere leerkrachten zich onvoldoende opgeleid 
voelen voor deze taak, vrezen voor taakverzwaring en onwerkbare onderwijssituaties 
en om die redenen integratie afwijzen. Pas wanneer leerkrachten zich goed voorbereid 
voelen, zeker zijn van de steun van collega’s, directie en ondersteuning door 
specialisten en zonodig extra tijd en middelen kunnen inzetten, zullen ze bereid zijn 
een leerling met beperkingen in hun klas op te nemen. De ervaring leert dat 
succeservaringen met het onderwijs aan een leerling met beperkingen snel leiden tot 
een meer positieve attitude. In Almere wordt reguliere leerkrachten met een leerling 
met beperkingen in de klas begeleiding aangeboden vanuit het Expertisecentrum. Die 
begeleiding wordt uitgevoerd en/of gecoördineerd door de casemanager.  
   Men mag aannemen dat ook leerkrachten in Almere in eerste instantie aarzeling 
zullen hebben met betrekking tot integratie van leerlingen met beperkingen. Na 
verloop van tijd kan die aarzeling overgaan in een gevoel van zelfvertrouwen. 
Leerkrachten die zich alleen gelaten voelen met een geïntegreerde leerling zullen een 
nog negatievere houding ontwikkelen (Lanier & Lanier, 1996). Het Expertisecentrum 
in Almere wil in relatief korte tijd grote aantallen leerlingen in het regulier onderwijs 
plaatsen. Die snelle groei maakt de kans op fouten in opleiding en begeleiding van 
leerkrachten groter. Bij zo’n ambitieuze doelstelling kan rekening gehouden worden 
met een aantal problemen op leerkracht-niveau. 
   De integratie van leerlingen met beperkingen heeft een aantal gevolgen voor de 
inrichting van het onderwijs. In de literatuur worden verschillende veranderingen in 
de organisatie (groeperingsvormen, manier waarop leerlingen samenwerken), de wijze 
van aanbieden (directe instructie, kleine stappen, meer oefening) en de doelstelling 
van het onderwijs (aangepaste leerdoelen, aanvullende doelen op sociaal en sociaal-
emotioneel terrein) voorgesteld en wordt de taak van de leerkracht (samenwerkend 
onderwijzen, planmatig werken, ondersteuning sociale ontwikkeling, verzorgende 
taken) deels herschreven. In veel gevallen zijn de suggesties uit de literatuur overigens 
helemaal niet nieuw, maar zijn het gewoon aspecten van goed (adaptief) onderwijs. 
Toch vragen al die veranderingen samen een forse inspanning van het 
leerkrachtenteam. Te verwachten is dat dat in een startend experiment niet overal even 
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goed te implementeren zal zijn en dat het onderwijsaanbod aan een aantal leerlingen 
op onderdelen te kort zal schieten.  
   Voor ouders van kinderen met een beperking heeft de integratie van hun kind in de 
lokale reguliere school een aantal voordelen met betrekking tot bijvoorbeeld reistijd 
en integratie in de buurt. Toch wordt niet verwacht dat veel ouders met een kind op 
een school voor speciaal onderwijs in de regio rond Almere van school zullen 
veranderen. Het zal vooral gaan om ouders met relatief jonge kinderen die niet eerder 
geïndiceerd zijn. Dat maakt dat de meerderheid van de ouders die hun kind 
inschrijven bij Gewoon Anders geen of weinig ervaring met het speciaal onderwijs 
heeft. Deze ouders vergelijken regulier en speciaal niet met elkaar, maar kiezen uit 
praktische of ideële motieven voor regulier onderwijs. Ouders zullen bij gebrek aan 
vergelijkingsmateriaal niet snel aan de juistheid van die keuze twijfelen, laat staan dat 
ze hun kind van school halen.  
   Het gevolg van integratie voor de ouders is dat zij vaker zullen moeten overleggen 
met de leerkrachten en meer dingen zelf moeten regelen, die op het speciaal onderwijs 
als vanzelfsprekend zouden zijn ervaren. Het project Gewoon Anders gaat er van uit 
dat de betrokkenheid van ouders een essentieel onderdeel van integratie is en dat 
standpunt komt ook in de beschreven literatuur terug (zie paragraaf 3.2.3). Ook 
wanneer de betrokkenheid van ouders in de praktijk niet gerealiseerd wordt 
(bijvoorbeeld bij de ouders uit de lagere sociaal-economische lagen), zullen de meeste 
van deze ouders niet (erg) klagen over het onderwijs aan hun kind.  
   Wanneer kinderen met beperkingen naar dezelfde school gaan als kinderen zonder 
beperkingen, krijgen de eerstgenoemde de mogelijkheid om zich op te trekken aan het 
hogere niveau en tempo in de reguliere klas en gerapporteerd is dat leerlingen met 
beperkingen door andere leerlingen te observeren, afwijkend gedrag afleren. Ook op 
sociaal terrein zijn er mogelijkheden voor verdere ontwikkeling, waarbij onderlinge 
relaties en de groei van de persoonlijkheid als meest essentiële gezien wordt. Dat 
kinderen profiteren van de gang naar de school in de buurt, blijkt uit het feit dat ze 
meer vriendjes in de buurt hebben, vaker op bijvoorbeeld verjaardagspartijtjes 
uitgenodigd worden en op straat en in winkels begroet worden.  
   Als bijkomend voordeel wordt genoemd dat er een positievere beeldvorming 
rondom kinderen met beperkingen ontstaat. De leerlingen zonder beperkingen wennen 
snel aan de aanwezigheid van een leerling met beperkingen en het lijkt hun attitude 
ten opzichte van mensen met beperkingen positief te beïnvloeden. Leerkrachten 
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kunnen de interacties tussen de leerling met beperkingen en de klasgenoten 
stimuleren. In bepaalde gevallen is het nodig de komst van een leerling met 
beperkingen actief voor te bereiden door er klassikaal aandacht aan te besteden, 
bijvoorbeeld in de vorm van rollenspelen, rijden in een rolstoel, of geblinddoekt door 
de school gaan.  
   Er zijn maar enkele onderzoeken gedaan naar het effect dat integratie heeft op de 
cognitieve ontwikkeling van de klasgenoten zonder beperkingen. De resultaten laten 
zien dat de ontwikkeling bij leerlingen zonder beperkingen er niet onder lijdt. Ook een 
vermindering in de hoeveelheid onderwijstijd van de leerkracht bij de aanwezigheid 
van een leerling met beperkingen kan niet worden aangetoond. Tenslotte kan geen 
eenduidig antwoord gegeven worden op de vraag of leerlingen zonder beperkingen 
ongewenst gedrag overnemen van de leerling met beperkingen. Verwacht wordt dat 
het effect van integratie op de leerling met beperkingen doorgaans positief zal zijn, 
aangezien deze zich kan conformeren aan het sociale gedrag van klasgenoten en 
daarnaast cognitief uitgedaagd zal worden. Tevens zitten er aan integratie voor 
klasgenoten positieve elementen, waaronder het leren omgaan met verschillen, zorg te 
hebben voor- en geduld te hebben met mensen die “anders” zijn. 
 
3.5 Vraagstelling 
 
De doelstelling van het project Gewoon Anders is om onderwijsmogelijkheden 
voor leerlingen met beperkingen te creëren binnen het regulier onderwijs in 
Almere. Het project loopt daarmee vooruit op de invoering van het Rugzak-beleid 
en kan als een eerste experiment met de feitelijke implementatie van het 
integratiebeleid beschouwd worden. Op basis van de uitgevoerde literatuur-
verkenningen (zie de paragrafen 3.2 en 3.3) is een aantal verwachtingen over de 
gang van zaken in Almere en over de te verwachten effecten van het integratie-
beleid geformuleerd. Het onderzoek heeft twee hoofdvragen te weten: 
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1. Op welke wijze wordt het integratieproces in Almere vormgegeven?  
 
Bij het beschrijven van de vormgeving gaat het onder meer om de samenstelling 
van de groep leerlingen met beperkingen, de positie van de leerkrachten, de 
organisatie van de ondersteuning, de adaptiviteit van het onderwijs en de 
betrokkenheid van de ouders van de leerlingen met beperkingen.  
 
2. Welke effecten heeft integratie op de verschillende groepen betrokkenen?  
 
De effectvraag is gericht op de effecten van integratie voor de verschillende 
groepen betrokkenen. Daarbij komen de ontwikkeling van de leerlingen met 
beperkingen, de bijdrage van de ouders, de gevolgen in termen van opleiding, 
werkwijze en taakbelasting voor leerkrachten en de veranderingen voor de 
leerlingen zonder beperkingen aan bod. Het onderzoek wordt uitgevoerd in de 
startfase van het project. Uit de analyse in paragraaf 3.4 blijkt dat de startfase heel 
goed de meest moeilijk fase van het project kan zijn. Dit gegeven moet betrokken 
worden bij de interpretatie van de bevindingen. 
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4 Methode 
 

 
4.1 Inleiding 
 
In de voorgaande hoofdstukken is beschreven welke aspecten bij de integratie van 
leerlingen met beperkingen in het regulier onderwijs een rol spelen en welke effecten 
integratie zou kunnen hebben. Dit is uitgemond in de onderzoeksvragen beschreven in 
het voorgaande hoofdstuk. In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze de 
onderzoeksvragen beantwoord worden. In paragraaf 4.2 wordt de onderzoeksgroep 
gespecificeerd, in paragraaf 4.3 wordt het onderzoeksinstrumentarium beschreven en 
vervolgens geeft paragraaf 4.4 de procedures weer voor de afname hiervan.  
 
4.2 De onderzoeksgroep 
 
4.2.1 Procedure 
 
Uit de jaarlijkse overzichten van Gewoon Anders blijkt dat er op 1 september van 
schooljaar 98/99, 71 leerlingen ingeschreven staan. Op 1 september van schooljaar 
99/00 waren dit er 142, het daaropvolgende schooljaar 00/01 stonden er 209 
leerlingen ingeschreven. Al deze kinderen komen in aanmerking voor een plek binnen 
een school voor speciaal onderwijs. Zij zijn geïndiceerd op grond van: blind-
/slechtziendheid,  doof-/slechthorend,  ernstige spraak-/taalstoornissen, motorische 
beperkingen, langdurige ziekte, meervoudige beperkingen, verstandelijke beperkingen 
en/of ernstige gedragsproblemen. Aangezien de opzet van het onderzoek het niet 
toelaat om informatie over alle leerlingen die ingeschreven staan bij Gewoon Anders 
te verzamelen, is er voor gekozen een steekproef te trekken. Het eerste doel hierbij is 
om in de steekproef een zo breed mogelijk beeld te kunnen schetsen, gebaseerd op 
onderzoek met leerlingen met verschillende beperkingen, leeftijden en deelnemend 
aan verschillende integratiemodellen. Een random trekking zou kunnen leiden tot een 
onder- danwel oververtegenwoordiging van leerlingen met bepaalde beperkingen. Om 
deze reden is gekozen voor een gestratificeerde steekproeftrekking met drie 
stratificatiecriteria: (1) het cluster van de  beperking (2) het integratiemodel en (3) 
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leeftijd. Alle nieuw ingeschreven leerlingen zijn (vanaf schooljaar 99/00) op grond 
van de aard van de beperkingen ingedeeld in de vier clusters beperkingen beschreven 
in de Wet op de Expertisecentra te weten visuele-, auditieve- en/of communicatieve 
beperkingen, motorische- en/of verstandelijke beperkingen en gedragsproblemen 
(zie paragraaf 2.3.3). Gelet op de onderzoekscapaciteit werd gestreefd naar een groep 
van ongeveer 25 leerlingen per jaar. De leerlingen zijn in principe evenredig verdeeld 
over de verschillende clusters getrokken. Daarbij werd gestreefd naar tenminste zes 
leerlingen per cluster. In de tweede selectieronde is getracht een representatieve 
verdeling van de drie verschillende integratiemodellen, te weten Kind In Groep 
(KIG), Groep In School (GIS) en Groep Gekoppeld Aan School (GGAS) (zie 
paragraaf 2.4) te realiseren. Waar mogelijk is binnen de subgroepen gestreefd naar een 
redelijke leeftijdsspreiding. 
   Alvorens met het onderzoek is begonnen, is in een brief aan de betrokken ouders 
toestemming voor deelname van hun kind aan het onderzoek gevraagd. Rekening 
houdend met enige non-respons zijn in schooljaar 98/99 van de 71 ingeschreven 
leerlingen, de ouders van 34 kinderen aangeschreven en 25 reageerden positief. Van 
de overigen gaven zes aan geen toestemming te willen verlenen, waarbij zij geen 
nadere redenen noemden, twee waren net verhuisd of waren dit op zeer korte termijn 
van plan en van één familie is ook na herhaald aanschrijven geen reactie ontvangen. 
In de loop van schooljaar 98/99 verlaten elf leerlingen om verschillende redenen 
Gewoon Anders en in de loop van schooljaar 99/00 verlaten nog eens twee leerlingen 
de steekproef. Deze leerlingen gaan naar scholen voor voortgezet onderwijs (4), 
verhuizen (1), gaan naar een school voor speciaal onderwijs (1) of kunnen zonder de 
steun van Gewoon Anders in het regulier onderwijs verder. De uitval reduceert de 
overblijvende steekproef 98/99 tot slechts twaalf leerlingen.  
   In schooljaar 99/00 is een steekproef getrokken uit de 82 nieuw ingeschreven 
leerlingen. Ook nu zijn de ouders van 34 kinderen benaderd. Deze keer gaven 20 
ouders toestemming voor het onderzoek. Van acht is ook na herhaald aanschrijven 
geen reactie ontvangen. De resterende zes wilden geen toestemming geven. De meest 
voorkomende reden hiervoor was dat hun kind al aan zeer veel onderzoeken meedeed. 
Een andere reden die werd gegeven is dat de ouders meenden dat het onderzoek de 
ontwikkeling en de rust van het kind niet ten goede zou komen. Aan het eind van 
schooljaar 99/00 zijn er van de 20 leerlingen, nog 19 over. 
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In schooljaar 00/01 tenslotte, hebben de ouders van 32 kinderen, die geselecteerd 
waren uit 95 nieuw ingeschreven leerlingen, een brief gekregen met de vraag om 
toestemming voor medewerking aan het onderzoek. Slechts van 16 van hen kwam een 
positieve reactie. Van de overige 16 werd van elf geen reactie ontvangen, ook niet na 
herhaald verzoek. Vijf ouderparen gaven aan geen belangstelling te hebben voor het 
onderzoek. In de loop van het schooljaar heeft geen enkele leerling het project 
Gewoon Anders verlaten. 
        
4.2.2 Samenstelling onderzoeksgroep 
 
In tabel 4.1 staat per schooljaar een overzicht van het totaal aantal ingeschreven 
leerlingen bij Gewoon Anders (Tot.), het aantal nieuw ingeschreven leerlingen per 
schooljaar (Nieuw) en de leerlingen uit de steekproef (Steekp.). De clusters 1 t/m 4 
staan, zoals eerder beschreven, voor: 1) kinderen met een visuele beperking, 2) 
kinderen met een auditieve- en/of communicatieve beperking, 3) kinderen met een 
motorische- en/of verstandelijke beperking en 4) kinderen met gedragsproblemen. Het 
is duidelijk dat kinderen met een visuele beperking nauwelijks deelnemen aan het 
project Gewoon Anders. De omvang van de totale groep leerlingen met beperkingen 
die met ondersteuning van Gewoon Anders deelneemt aan het regulier onderwijs in 
Almere omvat in het schooljaar 00/01 209 leerlingen.  
 
Tabel 4.1 Aantallen leerlingen totaal, nieuw en steekproef per cluster en schooljaar . 
Cluster Jaar 

 98/99 99/00 00/01 
 Tot Steekp. Tot Nieuw Steekp. Tot Nieuw Steekp. 
         
1 1 0 0 0 0 1 0 0 
2 16 5 39 23 6 53 23 5 
3 33 13 46 19 6 68 28 4 
4 21 7 57 40 8 87 44 7 

Totaal 71 25 142 82 20 209 95 16 
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In tabel 4.2 worden de aantallen leerlingen in de steekproef per schooljaar, type 
stoornis en type integratiemodel weergegeven. De tabel laat zien dat het accent in 
Gewoon Anders ligt op individuele integratie in de klas (Kind In Groep). Veel minder 
leerlingen nemen deel aan groepsgewijze integratiemodellen (Groep In School en 
Groep Gekoppeld Aan School).  
 
Tabel 4.2 Aantallen leerlingen per cluster, schooljaar en integratiemodel 

Cluster Jaar  
 98/99 99/00 00/01 Totaal 
 Integratiemodel 
 
 

K
IG

 

G
IS

 

G
G

A
S 

K
IG

 

G
IS

 

G
G

A
S 

K
IG

 

G
IS

 

G
G

A
S 

 

           
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 2 3 0 4 2 0 3 2 0 16 
3 12 1 0 5 1 0 4 0 0 23 
4 3 0 4 3 1 4 5 0 2 22 

Totaal 17 4 4 12 4 4 12 2 2 61 
 
In tabel 4.3 wordt de verdeling per sekse weergegeven, per integratiemodel en type 
beperkingen. Hieruit blijkt dat het aantal meisjes binnen de clusters 2 en 4 en binnen 
de integratiemodellen KIG en GGAS veel minder is, dan het aantal jongens. 
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Tabel 4.3 Verdeling  sekse per cluster en integratiemodel 
Cluster Integratiemodel 

 KIG GIS GGAS 
 ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 
       

1 0 0 0 0 0 0 
2 2 7 2 5 0 0 
3 11 10 1 1 0 0 
4 1 10 1 0 1 9 
Totaal 14 27 4 6 1 9 

 
De gemiddelde leeftijd van de ingeschreven leerlingen is 7.0 jaar. Binnen elk van de 
drie integratiemodellen (KIG, GIS en GGAS) zijn de gemiddelde leeftijden 
respectievelijk: 6.9, 5.8, en 8.4 jaar. De 61 leerlingen uit de drie steekproeven volgen 
het onderwijs op 28 verschillende scholen, waarvan zestien openbaar, zes protestants-
christelijk, één rooms-katholiek, twee oecumenisch, één Jenaplan, één Montessori en 
één Dalton zijn. Vier van de hierboven genoemde scholen zijn scholen voor speciaal 
basisonderwijs. Aangezien Gewoon Anders zijn diensten aanbiedt aan alle basis-
scholen voor primair onderwijs, vallen ook de laatstgenoemde onder de doelgroep.  
 
4.3 Instrumenten  
 
In de paragrafen 3.2 en 3.3 is een brede range aan onderwerpen besproken die allen 
relevant lijken voor het beschrijven van het integratieproces in Almere en voor het 
beschrijven van de effecten. Beschrijvende informatie over de leerlingaantallen en het 
type beperkingen van leerlingen kan verkregen worden uit de bestanden van Gewoon 
Anders en uit gesprekken met de casemanagers. Informatie met betrekking tot 
opleiding en attitude van leerkrachten, de rol van het team en van de directie, de 
ondersteuning door de casemanager en andere deskundigen, het onderwijsaanbod, 
materialen en methoden, leerlingvolgsystemen en het handelingsplan wordt 
ingewonnen door bevraging van leerkrachten, casemanagers en schooldirecties en 
door observaties in de klas. Het onderzoek naar de inbreng van de ouders wordt 
gebaseerd op bevraging van de ouders van een kind met beperkingen. De vragen 
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gericht op de effecten worden beantwoord middels bevraging van leerlingen, 
leerkrachten en ouders. Om niet alleen afhankelijk te zijn van meningen van direct- 
betrokkenen wordt in het onderzoek naar de effecten ook een extern panel betrokken. 
   Om tot beantwoording van de onderzoeksvragen te komen is de keuze gemaakt voor 
vier verschillende typen onderzoeksinstrumenten te weten: vragenlijsten voor 
leerlingen en schoolleiders, interviews voor casemanagers, leerkrachten en ouders 
(gebaseerd op vragenlijsten ontwikkeld door Scheepstra, 1998), een observatie-
instrument en een analyse van case-beschrijvingen door een panel van deskundigen. 
Om de kinderen met beperkingen zo weinig mogelijk te belasten is een gesloten 
vragenlijst voor ze ontwikkeld. De leerlingen kunnen deze invullen (indien nodig met 
behulp van de ouders) wanneer hen dat het beste uitkomt. Op deze manier wordt hun 
anonimiteit ten opzichte van klasgenoten gewaarborgd en worden ze niet in een 
bijzondere positie geplaatst. De vragenlijst bestaat uit 27 vragen en legt de nadruk op 
het welbevinden van de leerling. Zo worden onder andere vragen gesteld naar de 
mening van het kind over de school, het maken van opdrachten die verschillen van de 
opdrachten van de rest van de klas, het hebben van vriendjes, pesten, sporten en naar 
het worden uitgenodigd op verjaardagsfeestjes (zie Bijlage 1 voor het volledige 
instrument). 
   Ook voor de schoolleiders is een deels gesloten vragenlijst ontwikkeld. De vragen 
voor de schoolleider zijn niet erg complex en er zijn geen uitgebreide toelichtingen 
nodig. Mocht men echter meer informatie willen verschaffen of uitleg bij een vraag 
geven, dan was daar ruimte voor. De vragenlijst voor de schoolleiders bestaat uit zes 
thema's, te weten: -schoolkenmerken, -schoolbeleid, -integratiebeleid, -onderwijs,  
-omgeving en -rugzak. Het eerste thema gaat in op kenmerken van de school en het 
thema schoolbeleid bevat vragen over het gebruik van een leerlingvolgsysteem, het 
werken met klasoverstijgende niveaugroepen, de coördinatie van de leerlingenzorg en 
het verwijzen van leerlingen naar het speciaal onderwijs. Bij integratiebeleid gaat het 
om vragen over het beleidsplan aangaande integratie, de deskundigheidsbevordering 
van de leerkrachten, de ervaringen met integratie en de financiering van integratie. Bij 
het thema “onderwijs” wordt gevraagd naar de voorwaarden waaraan een leerling 
moet voldoen bij plaatsing, het thema “omgeving” gaat in op de reacties op integratie 
en het laatste thema stelt het leerlinggebonden budget aan de orde. Voor een volledige 
weergave van deze vragenlijst wordt verwezen naar Bijlage 2.  
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In vergelijking met de kosten van het opsturen van een vragenlijst, liggen deze bij het 
verzamelen van data met behulp van interviews veel hoger. Te denken valt hierbij aan 
de tijdsinvestering van beide partijen, maar ook aan de gemaakte reiskosten. Het 
voordeel van deze methode is echter, dat dikwijls meer informatie wordt verkregen 
dan men in eerste instantie verwacht had. Verder leveren interviews, in tegenstelling 
tot het opsturen van gesloten vragenlijsten, het hoogste responspercentage op 
(Mertens, 1998). 
   Aangezien er voor de beantwoording van een aantal onderzoeksvragen behoefte was 
aan meer achtergrondinformatie over de leerlingen met beperkingen in de steekproef 
en de ontwikkeling van deze leerlingen, is een interview ontwikkeld voor de 
casemanagers. In het interview wordt een aantal onderwerpen aan de orde gesteld: -de 
onderwijsgeschiedenis van het kind, -de problematiek van het kind, -de ontwikkeling 
van het kind, -de eventuele consequenties van de beperking voor de overige leerlingen 
in de klas en -de inhoud van het handelingsplan. Zie Bijlage 3 voor de volledige versie 
van de vragenlijst. 
   De personen die het meest direct met integratie en de gevolgen hiervan in aanraking 
komen zijn de leerkrachten. Zij kunnen dan ook de meeste praktijkinformatie 
verschaffen. Gelet op de aard van de vragen, het aantal open vragen en de behoefte 
om door te kunnen vragen, is voor deze groep betrokkenen gekozen voor een 
interview. In het interview komt een aantal onderwerpen aan de orde, te weten: -de 
gang van zaken in de klas, -de opleiding, -de houding van team en directie,  -de 
begeleiding van de leerkrachten, -de ervaringen met integratie, -de relatie tussen de 
klas en de leerling met beperkingen, -de reacties van buitenstaanders op de komst van 
de leerling en -de voorbereiding in bijvoorbeeld medezeggenschapsraad of 
ouderavonden (zie Bijlage 4).  
   Ook voor de bevraging van de ouders van de leerlingen met beperkingen is gekozen 
voor een interview. De ervaring in ander onderzoek (Scheepstra, 1998) leert dat 
ouders van leerlingen met beperkingen in het regulier onderwijs het zeer op prijs 
stellen in de vorm van een gesprek informatie te geven en de verwachting was dat het 
toezenden van een vragenlijst tot een zeer lage respons zou leiden. Het interview gaat 
in op -de ervaringen met Gewoon Anders, -het contact met de leerkracht, -de 
ontwikkeling van hun kind op school en –de sociale relaties van hun kind. Een 
volledig overzicht van het interviewschema is te vinden in Bijlage 5.  
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Naast het afnemen van interviews om informatie te verzamelen, is gekozen voor het 
observeren in de klas. Op deze manier kan naast het beeld wat door betrokkenen 
geschetst is, ook een praktijkbeeld verkregen worden. Het observeren van gedrag is 
echter zeer complex. Gedragingen vloeien bijna naadloos in elkaar over en veel zaken 
gebeuren tegelijkertijd. Het is daarom nodig om de stroom van gedragingen op te 
delen in kleinere eenheden, waarbij sterk op elkaar lijkende gedragingen in één 
categorie kunnen worden ondergebracht. Dit kan op twee manieren worden gedaan, te 
weten: event-sampling of time-sampling (van der Sande, 1997). Bij event-sampling 
wordt het gedrag in “natuurlijke” stukken verdeeld, waarvan bijvoorbeeld de 
frequentie of de duur wordt vastgesteld. Bij time-sampling of ook wel interval-
sampling, kan een duidelijke scheiding tussen gedragseenheden of een duidelijk 
patroon, niet gemaakt worden. In zulke gevallen neemt men een onnatuurlijker 
eenheid van observatie, te weten een tijdseenheid. Door op gezette intervallen te 
noteren wat iemand doet, wordt een soort steekproef uit het gedrag getrokken. Zowel 
event-sampling als time-sampling maken beide deel uit van systematische observatie. 
Aangezien hierbij een beperkt aantal gedragingen op een precies omschreven wijze 
gecodeerd wordt, stelt ze minder hoge eisen aan de persoonlijke kwaliteiten van de 
observator. Dit is een voordeel in het geval er met verschillende observatoren gewerkt 
moet worden. Deze methode is dan ook in de meeste gevallen nauwkeuriger en 
betrouwbaarder vergeleken met beschrijvende observatie, waarbij men probeert 
zoveel mogelijk aspecten van de waargenomen situatie in hun onderlinge samenhang 
te observeren en daar vervolgens een schriftelijke beschrijving van te geven (van der 
Sande, 1997). 
   Om een beeld te krijgen van de activiteiten die een leerling met beperkingen 
gedurende een dagdeel in een geïntegreerde setting doet, is aan de hand van de time-
sampling methode een instrument ontwikkeld. De gecodeerde eenheden van 
gedragingen bevatten onder andere de thema’s activiteiten waarbij het samenwerken, 
spelen en doen van opdrachten aan de orde komt; inhoud interactie waarbij gekeken is 
naar het vragen van hulp door de leerling aan de leerkracht dan wel klasgenoten of  
het hebben van sociale interactie en gedrag leerkracht/overige leerlingen waarbij 
gekeken is naar de situatie waarbij men hulp biedt, corrigeert of klassikaal bezig is. 
Zie Bijlage 6 voor het gehele observatie-instrument.  
   Om in het onderzoek naar de effecten van integratie niet helemaal afhankelijk te zijn 
van meningen van direct-betrokkenen is in het onderzoek ook een panelbevraging 
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opgenomen. De verwachting is dat de direct-betrokkenen positief staan tegenover 
integratie, aangezien er bewuste keuzes en intensief overleg aan vooraf zijn gegaan. 
Om deze reden zijn case-beschrijvingen van leerlingen voorgelegd aan een panel van 
deskundigen. Het panel is geanonimiseerde informatie over de leerlingen, hun 
ontwikkeling en het onderwijs aangeboden en is gevraagd een oordeel te geven over 
de ontwikkeling en het onderwijsaanbod aan de leerling met beperkingen in Almere. 
De informatie voor het panel is gebaseerd op gegevens uit de bovengenoemde 
instrumenten, voor zo ver beschikbaar aangevuld met bijvoorbeeld schooltoetsen. 
Deze data zijn door de onderzoeker omgezet in case-beschrijvingen. Voor dit deel 
van het onderzoek is informatie met betrekking tot de leerlingen van de 
steekproeven 98/99 en 99/00 gebruikt. Er zijn geen beschrijvingen van de leerlingen 
uit steekproef 00/01 gebruikt omdat deze groep nog maar een jaar gevolgd was en 
omdat er vergeleken met de andere groepen maar beperkte informatie beschikbaar 
was. Van de dan beschikbare 31 leerlingen zijn 30 case-beschrijvingen gemaakt (van 
één leerling was te weinig informatie voorhanden om een case-beschrijving te 
construeren). Zoals uit tabel 4.4 valt op te maken zijn twee keer acht case-
beschrijvingen van leerlingen uit de clusters 2 en 4 en 14 beschrijvingen van leer-
lingen uit cluster 3 gemaakt. Van deze leerlingen volgen 18 het onderwijs aan de hand 
van het model Kind In Groep, zes volgen het onderwijs aan de hand van het model 
Groep In School en eveneens zes volgen het onderwijs aan de hand van het model 
Groep Gekoppeld Aan School.  
 
Tabel 4.4 Verdeling case-beschrijvingen per cluster en integratiemodel 
Cluster Integratiemodel   
 KIG GIS GGAS Totaal % 
      
1 0 0 0 0 0 
2 3 5 0 8 27 
3 13 1 0 14 46 
4 2 0 6 8 27 
Totaal 18 6 6 30 100 
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Om te controleren of de onderzoeker de case-beschrijvingen neutraal samengesteld 
heeft, zijn de data van drie, at random geselecteerde leerlingen, eveneens door een 
medewerker van de basiseenheid Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit 
Groningen omgezet in case-beschrijvingen. Deze zijn ter controle aan twee 
paneldeskundigen voorgelegd. 
   Samenvattend kan gesteld worden dat om tot beantwoording van de 
onderzoeksvragen  te komen, de keuze gemaakt is voor vier verschillende typen 
onderzoeksinstrumenten, te weten: een open vragenlijst voor casemanagers, 
leerkrachten en ouders, een gesloten vragenlijst voor de leerlingen met beperkingen en 
schoolleiders, een observatie-instrument voor alle leerlingen en een analyse van case-
beschrijvingen door een panel van deskundigen. De instrumenten zijn zo 
geconstrueerd dat zij in principe voor de beantwoording van verschillende 
onderzoeksvragen relevant zijn. 
 
4.4 Procedures 
 
4.4.1 Interviews  
 
Omdat bij het verkrijgen van achtergrondgegevens van de leerlingpopulatie geen 
gebruik gemaakt kan worden van de bij Gewoon Anders aanwezige leerlingdossiers 
(dit op grond van de Wet Persoonsregistraties), is er voor gekozen om aan de hand 
van interviews met casemanagers de benodigde informatie te verkrijgen. De 
gesprekken waren er vooral op gericht om meer achtergrondinformatie van de 
betrokken leerlingen te krijgen. Elk gesprek werd, na het vragen en verlenen van 
toestemming, opgenomen op band en vervolgens uitgewerkt tot een verslag.  
   Eén maal per jaar, aan het eind van de schooldag, werd bij de leerkracht met een 
kind uit de steekproef in de klas, een interview afgenomen, dat, na het vragen van 
toestemming hiervoor, werd opgenomen op band en op een later tijdstip uitgewerkt. 
Het interview nam in de praktijk een half tot anderhalf uur. Wanneer het kind in het 
volgende schooljaar nog dezelfde leerkracht had, werd het interview niet weer 
afgenomen, maar werd er tijdens informele gesprekken gevraagd of en zo ja, welke 
zaken voor de leerkracht in de loop van het jaar veranderd waren. Wanneer de leerling 
echter een nieuwe leerkracht had gekregen of van school was veranderd, werd het 
interview wederom afgenomen. 
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Per kind is éénmaal in de loop van het onderzoek een interview afgenomen met één of 
beide ouders. Hiervoor is een bezoek aan de ouders thuis gebracht. Het interview 
duurde één tot anderhalf uur. Nadat hiervoor toestemming was gevraagd, werd ook nu 
ieder gesprek opgenomen op band en op een later tijdstip uitgewerkt.  
   De analyse van de gegevens is een zeer bewerkelijk proces. Eerst zijn alle 
interviews die op band zijn opgenomen per thema uitgewerkt. Vervolgens zijn, om de 
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, de zo ontstane verslagen herhaalde malen 
doorgenomen om de mening van de betrokkenen weer te kunnen geven.  
 
4.4.2 Vragenlijst  
 
Alle leerlingen hebben thuis een vragenlijst ontvangen, samen met een begeleidende 
brief voor de ouders met een verzoek om medewerking. Ook werd gevraagd of de 
ouders hun kind zo nodig wilden helpen met het invullen van de lijst. Indien na een 
aantal weken geen reactie was ontvangen, is nog eens een brief met een vragenlijst 
verzonden. Alle vragenlijsten waren voorzien van een gefrankeerde retourenvelop. 
Ook is aan alle schoolleiders die één of meer kinderen op school hadden, die begeleid 
werden door Gewoon Anders en in de steekproef zaten, een vragenlijst gestuurd. Alle 
vragenlijsten waren voorzien van een begeleidende brief en gefrankeerde 
retourenvelop.  
   De analyse van deze vragenlijsten is gedaan aan de hand van het statistisch 
programma SPSS 11.01. Alle kwantitatieve gegevens zijn in dit programma ingevoerd 
en vervolgens zijn de benodigde analyses uitgevoerd. Indien er aanvullende, 
kwalitatieve informatie gegeven is, is dit per geval uitgewerkt en bij de analyses 
betrokken.  
 
4.4.3 Observatie-instrument  
 
Het instrument is eerst in conceptvorm op bruikbaarheid getest, wat leidde tot bij-
stellingen en aanvullingen. Vervolgens is voorafgaand aan de daadwerkelijke 
observaties aan alle observatoren een training gegeven om kennis te maken met het 
instrument en om overeenstemming over de interpretatie van de verschillende 
gedragseenheden te verkrijgen. De training was drieledig. Deze bestond allereerst uit 
het gezamenlijk doornemen van de categorieën en het geven van uitleg hierbij. 
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Vervolgens werd een videoband bekeken, waarop een klas tijdens een les te zien was. 
Het gedrag van één van de kinderen is door alle observatoren gescoord. Tenslotte zijn 
de scores van alle observatoren vergeleken en besproken en werd indien dit nodig 
bleek, wederom de videoband bekeken, totdat overeenstemming bereikt werd. Om na 
te gaan in hoeverre er daadwerkelijk overeenstemming bestond tussen de obser-
vatoren, is het gedrag van een kind op een tweede videoband gescoord. Analyse aan 
de hand van Pearsons' correlatie levert een overeenstemming van twee paren 
observatoren op van 0,82 en 0,85. Nadere analyse van de verschillen wees uit dat 
vooral het scoren van de korte opmerkingen (“ga weg” of “kijk eens!”) van de leerling 
in de categorieën “inhoud interactie” en “interactie” nog problemen opleverde. 
   Iedere observator bezocht de scholen individueel en zoveel mogelijk in de ochtend. 
In de meeste gevallen kreeg de observator een plaats in de klas aangewezen, met goed 
zicht op de betreffende leerling. Alleen de leerkracht en de observator waren van het 
doel van de observatie op de hoogte. De time-sampling methode houdt in dit 
onderzoek in, dat er vijf minuten gescoord wordt op de gedragseenheden en 
vervolgens vijf minuten een beschrijvende weergave gegeven wordt. Binnen de 
eerstgenoemde vijf minuten, wordt per minuut na 20 en 50 seconden gescoord. 
Bewust is bij het observeren niet gekozen voor enige mate van technische 
ondersteuning in de vorm van een videocamera. Het gebruik van een videocamera zou 
te veel de nadruk op de leerling met beperkingen leggen, de gewone gang van zaken 
in de klas verstoren en niet-doorsnee gedrag uitlokken. Een observator achter in de 
klas is voor zowel de leerkracht als de leerlingen te accepteren, aangezien men 
gewend is aan extra mensen in de klas als gevolg van de grote belangstelling voor het 
project. Om de gedragingen van de kinderen uit de onderzoeksgroep die gebruik 
maken van het integratiemodel Kind In Groep in context te plaatsen, wordt gebruik 
gemaakt van een at random gekozen leerlingen zonder beperkingen, van hetzelfde 
geslacht en uit dezelfde klas/niveaugroep als het kind uit de onderzoeksgroep. Deze 
groep zal in het vervolg “controlegroep” genoemd worden.  
   Voor de analyse van de gegevens is wederom gebruik gemaakt van het statistisch 
programma SPSS 11.01. Alle scores op de gedragseenheden zijn per leerling en per 
observatiemoment ingevoerd. Het kwalitatieve deel van de observaties is 
uitgewerkt en onder meer voor de case-beschrijvingen voor het panel gebruikt. 
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4.4.4 Analyse van case-beschrijvingen 
 
De dataverzameling in het kader van de tweede onderzoeksvraag is gebaseerd op 
bevraging van direct-betrokkenen en op bevraging van een extern panel van 
deskundigen. Het panel is gevraagd een oordeel te geven over 30 leerlingen. Daartoe 
zijn beknopte case-beschrijvingen ontwikkeld, gebaseerd op informatie verkregen uit 
interviews met de casemanagers, leerkrachten en ouders, een vragenlijst voor de 
leerlingen en de uitwerkingen van de observaties. 
   In de voortgangsrapportage van de Wegbereiders (2001) wordt een overzicht 
gegeven van de directeuren/contactpersonen van alle REC’s in Nederland. Alleen 
de REC’s buiten de regio’s rondom Almere konden aan dit deel van het onderzoek 
meedoen. Er is een verdeling gemaakt over drie terreinen, te weten: auditieve-
/communicatieve beperkingen (drie deskundigen), motorische-/verstandelijke be-
perkingen (vier deskundigen) en gedragsproblemen (vier deskundigen). Binnen elk 
terrein zijn directeuren/contactpersonen van de REC’s benaderd met de vraag 
welke ervaren ambulant begeleider in de eigen organisatie aangeschreven zou 
kunnen worden. Deze personen zijn vervolgens telefonisch dan wel schriftelijk 
benaderd met het verzoek als panellid aan het onderzoek mee te werken. Mocht 
men besluiten aan het onderzoek mee te werken, dan kon dit worden aangegeven 
door een contract in te vullen en te retourneren in een bijgevoegde gefrankeerde 
envelop. 
   Iedere case-beschrijving is door twee deskundigen beoordeeld. Het maximum 
aantal leerlingdossiers per panellid is zeven. De panelleden is gevraagd om elke 
case-beschrijving nauwkeurig te lezen en een oordeel te geven over de sociaal-
emotionele ontwikkeling, het gedrag en het onderwijs aan de leerling. Het oordeel 
kon worden gegeven aan de hand van een vijfpuntsschaal lopende van 1 (zeer 
zorgwekkend ontwikkeling) tot 5 (zeer tevredenstellende ontwikkeling). Ver-
volgens was er voldoende ruimte voor op- en aanmerkingen en eventuele suggesties 
ter aanvulling of verbetering van de situatie. 
   De scores van de paneldeskundigen zijn ingevoerd in het statistisch programma 
SPSS 11.01. In de analyse van de gegevens zijn de scores van de twee panelleden die 
dezelfde case-beschrijvingen beoordeeld hebben, omgezet in verschilscores. Kleine 
verschillen tussen de panelleden werden als minder belangrijk gezien, maar grotere 
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verschillen zouden in de analyse zwaarder moeten tellen. Om die reden is gekozen 
voor Gower’s coëfficiënt als index voor overeenstemming (Gower, 1971). 
    
De afnamen van de interviews en de observaties zijn, naast de onderzoeker zelf, 
uitgevoerd door studenten Sociologie, Onderwijskunde en Sociale Psychologie van de 
RijksuniversiteitGroningen.
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5 Resultaten: vormgeving van integratie 
 

 
5.1 Inleiding 
 
Zoals in paragraaf 3.2 is aangegeven, wordt integratie in het Almeerse onderwijs 
beschreven aan de hand van drie groepen betrokkenen die binnen Gewoon Anders een 
belangrijke rol spelen, te weten: de leerlingen, de leerkrachten en andere professionals 
en de ouders1. De kenmerken en acties van deze drie groepen betrokkenen komen in 
de paragrafen 5.2, 5.3 en 5.4 aan de orde.  
   Om de vraag te beantwoorden hoe integratie in Almere vorm wordt gegeven, is 
informatie verzameld over 61 leerlingen. Aan de hand van open vragenlijsten zijn 
bij twaalf verschillende casemanagers, 45 ouders en 48 verschillende leerkrachten 
interviews afgenomen. Bij de beschrijving van de resultaten met betrekking tot de 
leerlinggroep (in paragraaf 5.2) zullen echter de gegevens worden gepresenteerd 
van 39 leerkrachten, aangezien negen leerkrachten informatie hebben verschaft 
over leerlingen, die al eerder in een interview zijn besproken. Bij de beschrijving 
van overige gegevens (zie paragraaf 5.3) wordt echter wel de informatie van alle 48 
leerkrachten gepresenteerd. Gesloten vragenlijsten zijn door 32 leerlingen en 25 
schoolleiders ingevuld. De observaties in de klas zijn voor alle 61 leerlingen 
uitgevoerd.  
   In de gevallen waarin informatie ontbreekt, is het niet mogelijk geweest een 
afspraak te maken of wilden deze personen niet aan het onderzoek meewerken. Bij de 
beschrijvende weergave van de resultaten zal alleen onderscheid tussen de drie 
integratiemodellen (Kind In Groep, Groep In School en Groep Gekoppeld 
AanSchool) gemaakt worden, wanneer zich opvallende verschillen voordoen.

                                                           
1 Eveneens worden personen bedoeld aan wie ouders taken geheel of gedeeltelijk hebben 
overgedragen zoals pleegouders, adoptiefouders en/of voogden.  
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5.2 De Onderzoeksgroep 
 
5.2.1 Beschrijving van de onderzoeksgroep 
 
Van de 41 leerlingen die hun onderwijs volgen aan de hand van het integratiemodel 
Kind In Groep, hebben tien leerlingen (24%) de indicatie zeer moeilijk lerend 
gekregen. Zij hebben allen een ontwikkelingsachterstand en spraakproblemen. Een 
deel van deze leerlingen heeft het syndroom van Down. Van de tien leerlingen hebben 
enkele een IQ lager dan 50 en enkele leerlingen worden tevens als autistisch en 
hyperactief (ADHD) beschreven.  
   Negen leerlingen (22%) in het KIG integratiemodel hebben als indicatie: ernstige 
spraak-/ taalstoornis. Een aantal heeft voornamelijk problemen met het articuleren, 
spreken met 2 tot 3-woordzinnen en vertonen open-mond-gedrag. Volgens de be-
treffende leerkrachten komt ook faalangstig gedrag veel voor. De leerkrachten ver-
onderstellen dat het faalangstige gedrag terug te voeren is op de onzekerheid die  
ontstaat wanneer ze herhaaldelijk niet begrepen worden en/of onvoldoende 
presteren. 
   Leerlingen met een complexe en onduidelijke problematiek kunnen geïndiceerd 
worden voor één van de pedologische instituten binnen cluster 4. De zeven 
leerlingen (17%) in het KIG integratiemodel met de indicatie “pedologisch 
instituut” worden getypeerd als kinderen met problemen in het autistisch spectrum 
en/of  als kinderen met gedragsproblemen. Voor alle leerlingen geldt dat er een 
combinatie van verschillende problemen is, bijvoorbeeld verstandelijke 
beperkingen, spraak-/ taalproblemen, hyperactiviteit, motorische beperkingen of 
ernstige dyslexie.  
   Zeven leerlingen (17%) worden als “langdurig ziek” geïndiceerd. Binnen deze 
groep worden verschillende ziektebeelden genoemd, al dan niet in combinatie met 
elkaar: cara, allergieën, astma, cystic fibrosis (taaislijmziekte), puberte prekoks 
(groeistoornis), hartproblemen en/of incontinentie. Voor twee andere kinderen 
(5%) geldt dat ze geïndiceerd zijn als “langdurig ziek” met vooral psychiatrische 
problemen. Zij hebben beiden een pervasieve ontwikkelingsstoornis met daarnaast 
impulsiviteit, hyperactiviteit, gedragsstoornissen, denkstoornissen, verhoogde 
angstbeleving en/of aandachtstekortstoornissen.  
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Vier leerlingen (10%) worden beschreven als motorische beperkt. Deze 
beperkingen lopen zeer uiteen. In deze groep zijn bijvoorbeeld kinderen met 
spastische tetraparese, waarbij de ledematen ongecontroleerde spastische be-
wegingen maken, een kind met spina bifida (open rug) en een waterhoofd en een 
kind met dwerggroei. Voor veel van deze leerlingen geldt dat er ook verstandelijke 
beperkingen zijn.  
   Tenslotte zijn twee leerlingen (5%) als zeer moeilijk opvoedbaar geïndiceerd. Er 
is sprake van hyperactieve gedragsproblemen. Ze zijn snel boos, maken veel ruzie 
en hebben weinig contact met klasgenoten.  
   Van de tien leerlingen die hun onderwijs volgen aan de hand van het 
integratiemodel Groep In School, hebben zeven leerlingen de indicatie ernstige 
spraak-/ taalproblemen. Zij hebben onder andere een achterstand op het gebied van 
het technisch lezen, spellen en de spontane spraak. Daarnaast zijn ze vaak zeer 
faalangstig, als gevolg waarvan ze emotioneel kunnen reageren. Ook het hebben van 
een aan autisme verwante stoornis, cara, een gehoorstoornis en neurologische 
problematiek komen voor, evenals het vertonen van hyperactief gedrag. 
   Twee leerlingen zijn geïndiceerd als zeer moeilijk lerend. Zij hebben een 
ontwikkelingsachterstand met eveneens een brede range aan bijkomende aspecten, 
zoals reuzengroei, cara, epilepsie, hyperactiviteit en het ontbreken van voldoende 
tijdsbesef. Eén leerling heeft de indicatie “pedologisch instituut” gekregen.  
   Van de tien leerlingen, die hun onderwijs volgen aan de hand van het 
integratiemodel Groep Gekoppeld Aan School, zijn zeven geïndiceerd als “langdurig 
ziek/psychiatrisch”. Ze worden beschreven als leerlingen met concentratie-
problemen, ernstige aandachtsproblemen, problemen in sociale contacten, een 
grote fantasie, contactstoornissen, gebrek aan tolerantie, slechte aanspreekbaarheid, 
angstig gedrag en/of leerlingen met weinig tot geen zichtbare emoties. Verder 
komen coördinatiestoornissen, een motorische ontwikkelingsstoornis en hyper-
actief gedrag voor.  
   De twee kinderen met een “pedologisch instituut”-indicatie worden getypeerd 
met verschillende combinaties van beperkingen: een verminderd gezichts-
vermogen, concentratieproblemen, astma, een achterstand in de motorische ont-
wikkeling, spraak-/ taalproblemen en gedragsproblemen. Eén leerling heeft een 
zmok-indicatie gekregen. Tabel 5.1 geeft een overzicht van de 61 leerlingen die 
deel hebben genomen aan het onderzoek per integratiemodel en type beperkingen. 
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Tabel 5.1 Aantal leerlingen per type stoornis en integratiemodel 
Type stoornis Integratiemodel 
 KIG GIS GGAS 
    
Ernstige spraak-/taalmoeilijkheden 9 7 0 
Motorische beperkingen 4 0 0 
Langdurig ziek 7 0 0 
Langdurig ziek/psychiatrisch 2 0 7 
Zeer moeilijk lerend 10 2 0 
Pedologisch instituut 7 1 2 
Zeer moeilijk opvoedbaar 2 0 1 
Totaal 41 10 10 

 
Het integratiemodel Kind In Groep wordt in de praktijk vooral gebruikt voor 
leerlingen met de indicatie motorische beperkingen, langdurig ziek, zeer moeilijk 
lerend, en leerlingen toelaatbaar tot een pedologisch instituut. Tabel 5.1 laat nog 
eens zien dat binnen het model Kind In Groep, de leerlingen geïndiceerd als “zeer 
moeilijk lerend” en als “ernstig spraak-/taalgestoord” het meest voorkomen. Het 
model Groep In School is specifiek gericht op leerlingen met ernstige spraak-
/taalproblemen en wordt in de praktijk ook vooral door deze groep gebruikt. In het 
integratiemodel Groep Gekoppeld Aan School worden vooral leerlingen met de 
indicatie “langdurig ziek/psychiatrisch” geplaatst. Gewoon Anders laat de keuze van 
het integratiemodel in principe aan de ouders, maar gelet op de typen leerlingen in het 
GIS en GGAS model lijkt daar toch enige sturing te hebben plaatsgevonden. 
   Zoals beschreven in paragraaf 2.4 kent het model Groep Gekoppeld Aan School 
een beperkte integratie. Aangenomen mag worden dat de betreffende groep 
leerlingen door hun gedrag voor ernstige verstoringen van de gang van zaken in de 
reguliere klas zouden zorgen. In de situatie in Almere gaat volledige integratie in het 
regulier onderwijs van alle leerlingen, ongeacht het type beperkingen niet op. Vooral 
voor de leerlingen die onderwijs krijgen aan de hand van het KIG-model, is sprake 
van volledige integratie. In de overige gevallen is sprake van (gedeeltelijke) 
segregatie, aangezien deze leerlingen minder contacten hebben met leerlingen zonder 
beperkingen. Dit is overigens in lijn met de uitgangspunten voor Gewoon Anders, 
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waarin gesteld wordt dat waar mogelijk integratie en anders speciaal onderwijs wordt 
aangeboden (zie paragraaf 2.4).  
   Het project Gewoon Anders heeft zich tot doel gesteld om in een periode van vijf 
jaar te komen tot integratie van 50% van de leerlingen met beperkingen. Dat zou 
medio 2002 gerealiseerd moeten zijn. In het schooljaar 00/01 namen 209 leerlingen 
deel aan onderwijs begeleid door Gewoon Anders. Van de ongeveer 23500 
leerlingen van 4 – 12 jaar oud in Almere kan 2,4% (website Eurydice, 2004) als 
leerlingen met beperkingen beschouwd worden. De helft daarvan (282) 
vertegenwoordigd in 00/01 Almere’s target. Afgezet tegen de 209 leerlingen nu al 
betrokken bij Gewoon Anders wordt dat doel gehaald. 
 
5.2.2 Onderzoeksgroep vergeleken met landelijke data 
 
Om de samenstelling van de groep leerlingen met beperkingen begeleid door 
Gewoon Anders te kunnen beoordelen, wordt de leerlingverdeling van deze groep 
vergeleken met andere gegevens over de verdeling van leerlingen met beperkingen 
in het onderwijs. In tabel 5.2 worden de percentages leerlingen begeleid door 
Gewoon Anders (schooljaar 00/01) in de eerste cijferkolom gegeven. Daarnaast 
zijn data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (schooljaar 02/03) (website 
CBS), resultaten van een onderzoek naar de indicatiestelling voor de 
leerlinggebonden financiering (Veneman, Pijl & Guldemond, 2002; Veneman, 
2004) en de gegevens van de Wegbereiders LGF opgenomen. Bij de presentatie 
van de gegevens is onderscheid gemaakt tussen de vier clusters beperkingen. Een 
verder onderscheid naar de tien achterliggende typen scholen voor speciaal 
onderwijs (zie paragraaf 2.3.3) bleek door de steeds iets andere opzet van de vier 
bestanden alleen voor cluster 3 uitvoerbaar (zie tabel 5.3).  
   De vier bestanden zijn inhoudelijk niet zonder meer vergelijkbaar. Bij de 
verdeling van de leerlinggroep in Almere (het GA bestand in de tabel) gaat het om 
leerlingen die allen naar een school voor regulier basisonderwijs gaan. Het CBS 
geeft jaarlijks een overzicht van alle leerlingen in scholen voor speciaal onderwijs 
(website CBS). De CBS-data moeten geïnterpreteerd worden als de verdeling van 
alle leerlingen in het speciaal onderwijs in Nederland over de typen beperkingen. 
In de derde cijferkolom wordt een verdeling over clusters beperkingen gegeven, 
gebaseerd op recent uitgevoerd onderzoek naar de indicatiestelling voor de 
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leerlinggebonden financiering (Veneman et al., 2002; Veneman, 2004). De 
gegevens zijn gebaseerd op 987 leerlingdossiers die door 42 verschillende 
Commissie’s voor Indicatiestelling (CvI) beoordeeld zijn met de nieuw 
ontwikkelde landelijke indicatiestellingcriteria. Deze groep is geselecteerd met de 
criteria die ook gebruikt zijn in de selectie voor toelating tot Gewoon Anders. In de 
laatste kolom worden gegevens over de verdeling over clusters beperkingen van 
ambulant begeleide leerlingen in Nederland gegeven. De “Wegbereiders LGF” 
(Kuijs, 2003) hebben een inventarisatie gemaakt van het aantal leerlingen met een 
beperking die in schooljaar 02/03 het regulier onderwijs volgen met behulp van 
ambulante begeleiding (AB). Deze groep heeft dus al een plaats in het regulier 
onderwijs.  
 
Tabel 5.2 Leerlingen met beperkingen in speciaal- en regulier onderwijs (in %) 
Cluster Bron 
 GA* CBS CvI AB 
     
1 0 1 4 8 
2 25 17 18 47 
3 32 65 47 43 
4 43 17 31 2 
Totaal** 100 100 100 100 

* GA staat voor Gewoon Anders 
** N is resp. 209, 19020, 987 en 7484 
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Tabel 5.3 Leerlingen met beperkingen in speciaal- en regulier onderwijs, cluster 3 
(in % van tabel 5.2) 

Cluster Type beperking Bron 
  GA* CBS CvI AB 
      

3 Motorische beperkingen 5 4 7 32 
3 Langdurig ziek - somatisch 6 15 2 1 
3 Zeer moeilijk lerend 21 31 32 6 
3 Meervoudige beperkingen 0 15 6 4 

Totaal  32 65 47 43 
* GA staat voor Gewoon Anders 
 
Wanneer de Almeerse gegevens vergeleken worden met de gegevens van het CBS 
valt op dat in Almere het accent ligt op leerlingen uit de clusters 2 en 4. In Almere 
komen vergeleken met het CBS veel minder kinderen uit cluster 3 aan bod. Uit een 
nadere analyse van de basisgegevens (zie tabel 5.3) is op te maken dat vooral de 
zeer moeilijk lerende en de langdurig zieke leerlingen ondervertegenwoordigd zijn. 
In de vergelijking van de verdeling van Gewoon Anders met de landelijke CBS 
gegevens moet bedacht worden dat Gewoon Anders er naar streeft om na vijf jaar 
50% van de leerlingen met beperkingen in het Almeerse regulier onderwijs te 
integreren (Gewoon Anders, 1997). De hier gepresenteerde percentages wijzen er 
op dat in de startfase het accent op leerlingen uit de clusters 2 en 4 is komen te 
liggen. In de derde cijferkolom worden gegevens van de grootschalige, landelijke 
praktijkproef met de nieuwe systematiek voor indicatiestelling gegeven. De 
selectiecommissie in Almere heeft dezelfde criteria gebruikt. Toch doen zich een 
aantal verschillen voor. Zo laten de clusters 2 en 4 in Almere een kleine 
oververtegenwoordiging zien, terwijl procentueel iets meer leerlingen door de 
CvI’s worden gecategoriseerd als zijnde motorisch beperkt, langdurig ziek en/of 
zeer moeilijk lerend.  
   De cijfers met betrekking tot de ambulante begeleiding geven aan dat landelijk 
vooral leerlingen uit de clusters 1, 2 en 3 met behulp van ambulante begeleiding in 
het regulier onderwijs een plaats gevonden hebben en dat leerlingen met 
gedragsproblemen nauwelijks deelnemen aan regulier onderwijs met ambulant 
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begeleiding. In Almere echter is het percentage leerlingen met gedragsproblemen 
in het regulier onderwijs beduidend hoger. Bekend is dat de selectie voor deelname 
aan ambulant begeleide plaatsing vrij strikt is (Claessens, de Vries, van Eijk & 
Bertens, 1989). Alleen de leerlingen die een redelijk tot grote kans van slagen 
hebben in het regulier onderwijs worden ambulant begeleid in het regulier 
onderwijs. Kennelijk wordt dat bij leerlingen met gedragsproblemen doorgaans 
somber in geschat en daar komt bij dat de regeling tot 2002/2003 niet toegankelijk 
was voor deze groep (van der Pluijm, Gloudemans & Hamers, 2003). Het relatief 
grote aantal leerlingen met gedragsproblemen in Almere wordt deels opgevangen 
in het integratie model Groep Gekoppeld Aan School. Deze vorm van integratie 
heeft in de praktijk kenmerken van speciaal gesegregeerd onderwijs. Zo bezien is 
het relatief hoge percentage geïntegreerde leerlingen met gedragsproblemen in 
Almere wat kunstmatig. 
   Samenvattend kan opgemerkt worden dat Gewoon Anders vergeleken met de 
CBS en CvI data gestart is met relatief veel leerlingen uit de clusters 2 en 4. Ook in 
de vergelijking met de gegevens over ambulante begeleiding valt het grote aandeel 
van de leerlingen met gedragproblemen op. In paragraaf 3.2.1 werd verwacht dat 
het project in Almere zou starten met de relatief gemakkelijk te integreren 
leerlingen en dat met name leerlingen met gedragsproblemen, met meervoudige 
beperkingen en met beperkingen in het autistisch spectrum ondervertegenwoordigd 
zouden blijven. Dat lijkt voor de leerlingen met meervoudige beperkingen op te 
gaan (zie tabel 5.3). Voor leerlingen met beperkingen in het autistisch spectrum is 
dat moeilijker vast te stellen omdat die niet als aparte categorie in de bestanden 
voorkomen en in de praktijk verdeeld zijn over verschillende schooltypen 
(Veneman & de Vries, 2001). De verwachting dat ook de groep leerlingen met 
gedragsproblemen in de eerste jaren ondervertegenwoordigd zou zijn, lijkt niet uit 
te komen. Het grote aandeel van leerlingen met gedragsproblemen wordt echter 
deels (zie tabel 5.2) verklaard doordat ongeveer eenderde van de in totaal 87 
leerlingen met gedragsproblemen in het model Groep Gekoppeld Aan School in 
een bijna geheel seperate voorziening zitten. 
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5.3 De professionals 
 
5.3.1 Opleiding en houding van leerkrachten 
 
Het gemiddelde aantal jaren onderwijservaring van de in het onderzoek bevraagde 
leerkrachten in Almere bedraagt tien jaar met een range van één jaar tot 27 jaar (46 
respondenten). Van twee leerkrachten zijn over de vooropleiding en ervaring geen 
gegevens bekend. De gegevens van de derde meting bij het Prima-cohortonderzoek 
(98/99) laten zien dat het gemiddelde aantal jaren onderwijservaring voor de 
leerkrachten in dat onderzoek negentien jaar is (Ledoux, Overmaat, van der Veen 
& van der Meijden, 2000). De leerkrachten in Almere zijn vergeleken met het 
landelijke gemiddelde minder ervaren en vrijwel zeker ook jonger. De 
aanwezigheid van de relatief jonge groep leerkrachten is te verklaren aan de hand 
van de enorme groei van het aantal inwoners in Almere. Dat leidt uiteraard ook tot 
groei in het onderwijs en een vraag naar nieuwe leerkrachten. Voornamelijk net-
afgestudeerden vinden hier vervolgens een plek.  
   Van de responderende 46 leerkrachten in Almere heeft 61% geen ervaring met 
speciaal onderwijs en als gevolg daarvan ook betrekkelijk geringe ervaring met het 
onderwijs aan leerlingen met beperkingen. Ook heeft deze groep geen aanvullende 
cursussen gevolgd. Deze groep heeft gemiddeld negen jaar onderwijservaring. De 
resterende leerkrachten hebben wel ervaring in het speciaal onderwijs. Voor een 
aantal geldt dat zij binnen dit type onderwijs gewerkt hebben, anderen hebben de 
opleiding “speciaal onderwijs” gedaan. Deze groep leerkrachten heeft gemiddeld 
twaalf jaar ervaring in het onderwijs.  
   De respondenten in Almere geven aan dat bij plaatsing in het algemeen rekening 
gehouden wordt met de ervaring van de betreffende leerkracht. Er wordt naar 
gestreefd de meer ervaren leerkrachten in te zetten voor het onderwijs aan de 
leerlingen met beperkingen. Binnen Almere behoren de respondenten vermoedelijk 
tot de relatief meer ervaren leerkrachten. Dat versterkt het beeld van een relatief 
jonge groep leerkrachten in het onderwijs in Almere nog meer.  
   Wanneer gevraagd wordt naar de mogelijkheden voor bijscholing aangaande 
integratie, geeft 46% van de 48 leerkrachten aan dat de mogelijkheid wordt geboden 
tot het volgen van cursussen. Dit is opvallend hoog, aangezien bij de derde meting van 
het PRIMA-cohort onderzoek slechts 2% van de betreffende leerkrachten 
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antwoordt, dat formatie en middelen worden ingezet voor nascholingscursussen 
gericht op leerlingen met leer- en gedragsproblemen (Ledoux et al., 2000). Het 
volgen van cursussen, workshops en het zelf actief op zoek gaan naar informatie in 
bibliotheken en op internet over de aard van de beperkingen van de leerling en de 
gevolgen hiervan voor de ontwikkeling van het kind, wordt door een groot aantal 
leerkrachten vaak in de eigen vrije tijd en op eigen kosten gedaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een leerkracht: “Bij ons op school wordt verwacht dat het leerkrachtenteam 
ieder jaar een cursus van de schoolbegeleidingsdienst volgt. Tijdens deze 
cursus wordt een sterkte/zwakte analyse gemaakt, waaruit een aantal 
actiepunten worden gekozen. Deze punten worden vervolgens tijdens de 
lessen uitgevoerd en geobserveerd. Naar aanleiding van de uitkomsten 
hiervan worden door de directie en de interne begeleider cursussen 
uitgezocht die aansluiten bij de hulpvraag”. 

In totaal 42 leerkrachten hebben de vraag naar de mening ten opzichte van 
integratie, vóór men een leerling met beperkingen in de klas heeft, beantwoord. 
Van hen geven 28 aan dat zij vóór de komst van een leerling met beperkingen hier 
positief tegenover stonden. Tien staan er positief tegenover mits de school kan 
bepalen welke leerlingen al dan niet geplaatst worden, de gevolgen van de 
beperking voor de leerkracht en de overige leerlingen niet te groot zijn en/of de 
(coördinatie van de) begeleiding goed is. Eén leerkracht staat bij voorbaat negatief 
tegenover integratie. Tenslotte zijn drie leerkrachten afwachtend, hebben 
gemengde gevoelens, vinden het budget te krap en/of zien integratie als een 
verkapte bezuinigingsmaatregel. 
   Stoler (1992) stelt dat leerkrachten die extra cursussen of een vooropleiding 
gericht op het speciaal onderwijs gevolgd hebben, meer positief tegenover 
integratie staan dan leerkrachten die geen extra opleiding hebben gevolgd. Dat 
effect blijkt uit de data van dit onderzoek niet. De samenhang tussen opleiding en 
de houding ten opzichte van integratie is niet significant (Chi2 = 5.3; p = .07). Ook 
een verband tussen het aantal jaren onderwijservaring en de houding ten opzichte 
van integratie is niet aangetoond (Chi2 = 1.2;  p = .54).  
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De houding ten opzichte van integratie uit zich ook in de voorwaarden die 
schoolteams stellen voor of na toelating van een leerling met beperkingen. In totaal 
32 leerkrachten hebben informatie gegeven over de voorwaarden die de school 
eventueel stelt. Hoewel Gewoon Anders en de scholen die zich aan dit project 
verbonden, stellen dat zij zich “in principe garant stellen voor het plaatsen van 
kinderen met een handicap in een gewone school voor primair onderwijs” 
(Gewoon Anders, 1997), blijken er aanvullende voorwaarden op schoolniveau te 
bestaan. In tabel 5.4 wordt onderscheid gemaakt tussen de voorwaarden die vóór en 
na plaatsing van een kind gesteld worden. 
 
Tabel 5.4 Voorwaarden vóór en na plaatsing van een leerling met beperkingen 

Voorwaarden % 
Vóór plaatsing Na plaatsing  
   
Geen voorwaarden. Geen voorwaarden. 13% 
 
Geen voorwaarden. 

 
Voldoende begeleiding, niet ten 
koste van groep, support van 
leerkrachten. 

 
28% 

 
Afhankelijk van problematiek van 
kind en houding van team. 

 
Geen voorwaarden. 

 
25% 

 
Alleen leerlingen met specifieke 
beperkingen. Leerling moet 
regulier programma kunnen 
volgen. 

 
Geen voorwaarden. 

 
16% 

 
Nog niet bekend of nog niet 
uitgewerkt. 

  
18% 

N = 32 
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Zoals uit de gegevens van tabel 5.4 kan worden opgemaakt, antwoordt 41% van de 
32 leerkrachten dat ieder kind dat door de ouders aangemeld wordt, zonder verdere 
voorwaarden vooraf geplaatst kan worden. Na plaatsing wordt door een deel van 
deze groep wel voorwaarden gesteld. Eigenlijk gaat het dan om zwaarwegende 
aandachtspunten in de regelmatige evaluatie. Zo moeten er voldoende mogelijk-
heden voor begeleiding zijn, moet de leerling met beperkingen zich positief 
ontwikkelen, mag integratie niet ten koste gaan van de groep, moet de leerkracht 
het onderwijs aan kunnen en moet er onder het leerkrachtenteam steun zijn voor 
integratie. Vijfentwintig procent van de leerkrachten geeft aan, dat de voorwaarden 
die door de school gesteld worden per kind verschillen. Het hangt van de aard van 
de beperkingen en van de houding van het leerkrachtenteam af. Een klein deel van 
de scholen (16%) stelt specifieke eisen voor plaatsing. Zo moet de leerling het 
reguliere onderwijsprogramma kunnen volgen en wil een aantal scholen alleen 
kinderen met bepaalde beperkingen opnemen, zoals: langdurig zieke kinderen, 
kinderen met het syndroom van Down en kinderen met spraak-/taalstoornissen. 
Een aantal scholen weigert kinderen die volgens de school te zware beperkingen 
hebben, sociaal-emotioneel niet binnen de groep passen, problemen met de 
werkhouding of cognitieve achterstanden hebben. Deze criteria zijn lang niet altijd 
op schrift gesteld. Maar een beperkt deel (6 van de 26) van de bevraagde 
schoolleiders geeft aan dat de school in het beleidsplan aandacht besteedt aan de 
plaatsing van leerlingen met beperkingen. In vijf gevallen gaat het dan om 
bepalingen met betrekking tot het type beperkingen dat geplaatst kan worden en/of 
criteria voor de plaatsing. 
 

 
Een leerkracht: “Het blijft natuurlijk een basisschool, geen opvang”. 

 
    
Het is overigens de vraag of de scholen die op voorhand bepaalde groepen 
leerlingen uitsluiten, niet in strijd met de wet handelen. Volgens het Ministerie van 
OCW (1996) mag een school een kind niet weigeren, tenzij men kan aantonen (op 
basis van beleid, zoals geformuleerd in de officiële schoolgids) dat de school niet 
bij machte is om de leerling een passende onderwijsplek te bieden.  
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   Niet alle leerkrachten zijn onverdeeld positief over het Rugzak-beleid. Vijftien 
van de 38 leerkrachten die de vraag beantwoordden, stellen dat integratie voor een 
aantal leerlingen goed kan zijn, maar dat het niet voor alle leerlingen met 
beperkingen goed is om een plek te hebben in het regulier onderwijs. Een aantal 
kinderen zal ongeacht de hoeveelheid begeleiding en zorg vast lopen in het regulier 
onderwijs. De wens tot integratie van een aantal ouders zal soms moeten worden 
afgeremd door de school. Die zou duidelijk moeten stellen welke kinderen men wél 
en welke kinderen men niet kan of wil opnemen. Verder maken leerkrachten zich 
zorgen over de impact van de aanwezigheid van een leerling met beperkingen op 
de overige leerlingen. Zeven leerkrachten zijn bang dat de Rugzak een 
bezuinigingsmaatregel is en ten koste gaat van iets anders. Daarnaast vreest men 
dat een aantal scholen alleen geïnteresseerd is in de extra middelen en het belang 
van het kind ondergeschikt wordt. Elf leerkrachten zijn gematigd positief over de 
nieuwe beleidsmaatregel. Zij hanteren als voorwaarde, dat zowel ouders als 
scholen goed begeleid moeten worden en gecontroleerd worden door een 
onafhankelijke instantie. Daarnaast moet het welbevinden van de leerling centraal 
gesteld worden, de leerkracht er positief tegenover staan en de betreffende leerling 
een niet te groot stempel drukken op de rest van de groep. Drie leerkrachten halen 
de rol van de ouders aan. Zij ervaren dat het verstrekken van een Rugzak ouders 
aan de ene kant mondiger maakt, maar dat dit aan de andere kant ook kan door 
slaan. Ouders eisen dingen, die in de praktijk niet te realiseren zijn. Daarnaast 
hebben deze leerkrachten het idee dat het voor mensen uit lagere milieus nog 
steeds moeilijk is om hulp voor hun kind te vragen. Twee van de ondervraagde 
leerkrachten zijn totaal onbekend met het Rugzak-beleid.  
   Samenvattend, de bevraagde leerkrachten horen binnen Almere tot de meer 
ervaren groep, maar zijn in vergelijking met landelijke cijfers relatief jong. Bijna 
40% van deze groep heeft de opleiding speciaal onderwijs en/of werkervaring in 
het speciaal onderwijs. De helft van de leerkrachten geeft aan dat er mogelijkheden 
voor bijscholing aangaande integratie zijn en dat percentage is aanzienlijk hoger 
dan de landelijke cijfers. Een ruime meerderheid van de leerkrachten heeft een 
positieve houding ten opzichte van integratie. Drie leerkrachten aarzelen en één is 
bij voorbaat negatief. Het landelijke Rugzak-beleid wordt kritisch bekeken. 
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5.3.2 Bestuur en beleid  
 
De mate waarin de leerkracht vorm kan geven aan het onderwijs aan de leerling 
met beperkingen is direct gerelateerd aan het beleid van de school op dit gebied. 
Dit bepaalt hoeveel tijd, middelen en begeleiding leerkrachten ter beschikking 
hebben. Van de 26 bevraagde schoolleiders wijzen 25 op de begeleiding vanuit 
Gewoon Anders. Daarnaast hebben 24 zelf maatregelen genomen voor het 
onderwijs aan de leerling met beperkingen. Acht hebben naast de begeleiding door 
Gewoon Anders extra externe begeleiding voor de leerkracht geregeld, 18 hebben 
interne begeleiding opgezet, 16 hebben nieuwe onderwijsmethoden en materialen 
aangeschaft en vijf melden aanpassingen aan klas en/of schoolgebouw.  
   Van de betreffende leerkrachten geeft ruim eenderde aan dat zij steun krijgt van 
de schooldirectie op het gebied van het verzorgen van onderwijs aan een leerling 
met beperkingen. 19% krijgt dit niet. De overige leerkrachten hebben hierover geen 
uitspraken gedaan of vinden het niet nodig dat de directie zich met hun taken 
bemoeit.  
   Twaalf leerkrachten laten zich negatief uit over het integratiebeleid van de 
school. Hierbij noemt men als belangrijkste redenen dat de draagkracht van het 
team wat betreft integratie sterk verdeeld is. De directie kan het team (tot op heden) 
niet overtuigen van het belang van integratie van leerlingen met beperkingen. Ook 
wordt genoemd dat de directie andere schoolse zaken stelt vóór integratie, het erg 
lang duurt voor begeleiding van de grond komt en er geen “transfer” van 
informatie is tussen scholen onderling.  
    
 
 
 
 

Een leerkracht: “De directie van mijn school is geen voorstander van 
integratie, steun is dus minimaal”.  

In paragraaf 5.3.1 is onder meer ingegaan op de voorwaarden die schoolteams 
stellen voor of na toelating van een leerling met beperkingen (zie tabel 5.4). In 
totaal 32 leerkrachten hebben informatie gegeven over de voorwaarden die de 
school eventueel stelt. Uit de gegevens blijkt dat het in 18% van de gevallen nog 
niet volledig duidelijk is welk beleid de school hanteert bij het nemen van 
beslissingen met betrekking tot het opnemen van leerlingen met beperkingen. Voor 
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de interpretatie van dat gegeven biedt het Prima-cohortonderzoek (98/99) (Ledoux 
et al., 2000) enige referentie. Daar bleek dat acht procent van de leerkrachten 
oordeelde dat er op hun school geen duidelijke visie op onderwijs was. Rekening 
houdend met enig sociaal wenselijk antwoordgedrag bij de algemeen 
geformuleerde PRIMA-vraag, lijkt het percentage leerkrachten in Almere dat 
onzeker is over het door de school gevoerde beleid niet af te wijken van landelijke 
trends. In tabel 5.5 wordt een overzicht gegeven van de betrokkenen bij de 
besluitvorming met betrekking tot het plaatsen van een leerling met beperkingen op 
een reguliere school in Almere. Het was mogelijk verschillende antwoorden te 
geven. 
 
Tabel 5.5 Betrokkenen bij besluitvorming m.b.t. plaatsing (in frequenties en %) 
Betrokkenen Integratiemodel 
 

K
IG

 

 
 
% G

IS
 

 
 
% G

G
A

S  
 
% 

       
Schoolleider en/of directie 19 68 3 60 0 0 
Schoolleider en/of team 19 68 2 40 0 0 
Leerkracht en/of team 15 53 3 60 0 0 
Remedial teacher en/of ib’er 16 57 2 40 0 0 
Geen van bovengenoemde personen 0 0 0 0 2 100 

N is resp. 28, 5 en 2 
 
De gegevens in tabel 5.5 laten zien dat in de optiek van de leerkrachten bij 
plaatsingsbeslissingen maar een beperkt aantal personen betrokken is. In 68% van 
de gevallen zouden Kind In Groep-plaatsingen met medeweten van schoolleider 
en/of directie worden gerealiseerd, wat tegelijk betekent dat 32% van de 
schoolleiders en directies niet of marginaal betrokken is bij de plaatsing. Dezelfde 
conclusies zijn te trekken voor de combinatie schoolleider en/of team. Ook de 
gegevens met betrekking tot de betrokkenheid van de beoogde leerkracht en het 
team wijzen op een verbazend lage deelname bij deze beslissingen. Het is 
nauwelijks voor te stellen dat in het model KIG een deel van de directies, 
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schoolleiders en leerkrachten niet betrokken is. Het kan zijn dat de gegevens hier 
meer zeggen over het gevoel van betrokkenheid van leerkrachten dan over de 
realiteit. De cijfers voor de integratiemodellen Groep In School en Groep 
Gekoppeld Aan School zijn gebaseerd op kleine aantallen. Deze wijzen eveneens 
op een matige betrokkenheid van de hier beschreven actoren bij plaatsings-
beslissingen. In het model GGAS wordt de plaatsing beschreven als een 
verantwoordelijkheid van de indicatiecommissie en is de betrokkenheid van de 
school bij de plaatsing van de geïndiceerde leerlingen met ernstige gedrags-
problemen gering. 
 
5.3.3 Leerkrachtenteam 
 
Volgens 68% van de bevraagde 48 leerkrachten is er op hun school een positief 
klimaat aangaande leerlingen met een handicap. In de praktijk uit zich dit doordat 
collega's bijvoorbeeld steun bieden in de vorm van een “wakend oog”, advies 
geven, de leerling met beperkingen tijdelijk opvangen, mee denken over het 
onderwijs aan de leerling zowel tijdens formele als tijdens informele 
bijeenkomsten, betrokken zijn en belangstelling tonen voor het reilen en zeilen in de 
klas.  
   Maar een klein deel van de leerkrachten (4%) krijgt ondersteuning in de vorm van 
een persoonlijke mentor in de persoon van een meer ervaren leerkracht. Veertig 
procent van de leerkrachten ervaart de collega’s als een bron van kennis en ervaring, 
van wie men veel kan leren. Dit komt overeen met de mening van de leerkrachten die 
mee hebben gewerkt aan de derde meting van het Prima-cohortonderzoek (Ledoux et 
al., 2000). De stelling “wij praten als collega’s veel met elkaar over onze manier 
van lesgeven” wordt daar door 42% van de respondenten onderschreven. Het 
maken van video-opnames in de klas van de leerkracht met een leerling met 
beperkingen blijkt een weinig gebruikt middel om kennis en ervaring van collega’s 
direct over te dragen (6%). De beelden worden samen met een deskundige of collega 
geëvalueerd. Niet alle leerkrachten hebben echter goede ervaringen met de 
bemoeienissen van collega’s. In een enkel geval ervaart men het als bedreigend en 
ziet men het als een aanval op het eigen functioneren.  
   Twintig procent van de leerkrachten geeft aan dat het team verdeeld is over de 
aanwezigheid van leerlingen met beperkingen binnen de muren van de school. Een 
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deel van de teamleden voorziet grote praktische problemen voor zowel de 
leerkracht, de leerling als de overige kinderen, is onwetend over de aard en 
consequenties van de beperkingen van het kind en ziet niet hoe men voldoende 
aandacht aan het kind met beperkingen kan besteden, zonder daarmee de rest van 
de groep te benadelen. 
   
 
 
 
 
 

Een leerkracht: “Mijn collega’s zijn "positief onwetend". Hiermee bedoel ik dat 
ze het leuk vinden dat zo’n kind er is, zolang zij er zelf maar niet mee worden 
geconfronteerd”. 

Tenslotte geeft 12% van de leerkrachten aan dat zij merken dat de overige 
leerkrachten een negatief standpunt hebben over het aanwezig zijn van een leerling 
met beperkingen. Door een gebrek aan kennis over de (on)mogelijkheden van het 
kind, wordt de aanwezigheid als een extra belasting ervaren.  
   
5.3.4 De casemanager en overige deskundigen 
 
Gewoon Anders (1997) omschrijft de rol van de casemanager als het begeleiden van 
de leerkracht en het zorgdragen voor de coördinatie van alle deskundigen. Van de 
ondervraagde 48 leerkrachten is 52% tevreden over de begeleiding door de 
casemanager. Tijdens besprekingen worden praktische adviezen en handreikingen 
geboden. Tevens wordt de problematiek van het kind besproken, worden gemaakte 
observaties geëvalueerd en worden de onderwijsdoelen zoals geformuleerd in het 
handelingsplan gecontroleerd en zonodig bijgesteld.  
   Enkele leerkrachten (17%) geven aan niet tevreden te zijn over de mate en manier 
van begeleiding. Een regelmatig terugkerend punt van kritiek is dat de casemanagers 
te weinig concrete adviezen geven over hoe in de praktijk met het kind in de klas moet 
worden gewerkt. Tevens had een aantal leerkrachten verwacht een duidelijke 
“ontwikkelingslijn” voor de betreffende leerling te krijgen. Naar aanleiding hiervan 
zouden zij verwachtingen kunnen vormen en plannen kunnen ontwikkelen in overeen-
stemming met de specifieke ontwikkeling van het kind. Tenslotte vindt een aantal 
leerkrachten dat de casemanagers bij het geven van adviezen teveel uitgaan van een 
ideale leerkracht – leerling verhouding. In het veel voorkomende geval waarin de 
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groep bestaat uit dertig leerlingen, wordt het voorstel van de casemanager om 
intensieve individuele begeleiding te geven, als niet realistisch ervaren. Van de 
overige leerkrachten (31%) zijn geen gegevens bekend. 
 
 
 
 
 

Een leerkracht: “Voor je gevoel doe je altijd al te weinig aan zo'n kind, als een 
casemanager je dat gevoel ook nog eens geeft, wil je nooit meer zo'n kind in de 
klas”. 

Scholen met een leerling met beperkingen worden niet alleen begeleid door de 
casemanager, maar hebben ook de beschikking over één of enkele ondersteunende 
personeelsleden om de betreffende leerkrachten helpen bij het onderwijs. Zo 
worden stagiaires, intern begeleiders, schoolbegeleiders, leerkrachten uit het 
speciaal onderwijs, logopedisten, onderwijsassistenten, orthopedagogen of 
maatschappelijk werkers ingezet.  

 
 
 
 

Een leerkracht: “Op mijn school is een speciale “integratie werkgroep” 
opgericht. Hierin hebben een aantal mensen zitting die direct betrokken zijn 
bij de vormgeving van integratie op school”. 

 
 
Slechts een zeer klein percentage leerkrachten maakt gebruik van de expertise van 
leerkrachten uit het speciaal onderwijs. In de Almeerse situatie is dit ook begrijpelijk 
aangezien de casemanagers van Gewoon Anders de rol van deze speciale leerkrachten 
op zich nemen. Aan twee (3%) van de leerkrachten is de mogelijkheid geboden om 
één of meerdere dagdelen met een leerkracht uit het speciaal onderwijs mee te lopen. 
Eén leerkracht kon tijdens de leerlingbesprekingen, indien nodig, collega’s uit het 
speciaal onderwijs uitnodigen om informatie te geven.  
   Alle 48 leerkrachten geven aan dat voor de leerling met beperkingen in de klas 
op verschillende wijzen aanvullende ondersteuning mogelijk is op probleem-
gebieden zoals taal en rekenen, de (fijne) motoriek en sociale contacten. Tevens 
kunnen de werkzaamheden bestaan uit het samen met de leerling voorbereiden van 
schoolse taken, het inlezen in de problematiek van het kind en het voeren van 
gesprekken met deskundigen en ouders. In tabel 5.6 wordt een overzicht gegeven 
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van zowel de ondersteuning beschikbaar in Almere als de ondersteuning genoemd 
in het derde Prima-cohortonderzoek (Ledoux et al., 2000; Driessen, van Langen & 
Vierke, 2000). 
 
Tabel 5.6 Deskundigen in Almere vergeleken met derde Prima-cohort (in %) 
Deskundigen Almere Prima (98/99) 
   
Remedial teacher 30 24 
Logopediste 27 4 
Casemanager 18 0 
Intern begeleider 13 30 
Onderwijsassistent 9 0 
Ambulante begeleiding 0 9 

N is resp. 48 en 360 
 
Uit tabel 5.6 kan worden opgemaakt dat in Almere de logopedist een betrekkelijk 
grote rol inneemt. Dit valt te verklaren uit het feit dat in Almere een relatief grote 
groep leerlingen geïndiceerd als kinderen met spraak-/taalproblemen geplaatst is. 
De functie van casemanager kent men buiten het Almeerse onderwijs niet. De 
taakstelling van de casemanager is echter vergelijkbaar met die van de intern 
begeleider. Wanneer de Almeerse percentages van de casemanager (18%) en de 
intern begeleider (13%) gesommeerd worden, is dit 31%. Dit komt overeen met het 
percentage interne begeleiding dat door de leerkrachten uit het Prima-cohort is 
opgegeven. Almere onderscheidt zich op dit gebied dus niet. 
 
5.3.5 Adaptief onderwijs  
 
De komst van een leerling met beperkingen in de klas, zal tot gevolg hebben dat de 
leerkracht de manier van lesgeven aan zal moeten passen aan de mogelijkheden van 
het kind. Door het afstemmen van begeleiding en het (onderwijs)materiaal aan de 
behoeftes van individuele leerlingen, ontstaat een vorm van adaptief onderwijs. 
Van de 48 leerkrachten stemt 34% het onderwijs af op de specifieke 
onderwijskundige behoeften van de leerling(en). Zij passen lesmateriaal aan, 
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bewerken taken en ontwikkelen werkvormen, aangepast aan het niveau van de 
leerling. Dat percentage lijkt overeen te komen met gegevens uit onderzoek van 
Reezigt en Pijl (1998) waaruit blijkt dat eenderde van de lessen in groep drie 
adaptief zijn. Volgens de overige 66% van de leerkrachten is dit in de praktijk niet 
uitvoerbaar. Het hoofdargument daarvoor is, dat de tijd ontbreekt om dit uit te 
voeren.  
 
 
 
 
 

Een leerkracht: “Ik probeer het onderwijs af te stemmen op iedere individuele 
leerling, maar wil tegelijkertijd het groepsgevoel vasthouden. Ik wil dat iedereen, 
op hetzelfde moment, met hetzelfde bezig is”. 

 
Van de 25 schoolleiders antwoordt 69% positief op de vraag of de school aandacht 
besteedt aan het aanbieden van adaptief onderwijs. Hierbij geeft 23% aan dat dit 
alleen aan bepaalde zorgleerlingen wordt aangeboden of aan leerlingen die een 
afwijkende leerlijn volgen. Volgens één schoolleider biedt de school geen adaptief 
onderwijs, waarbij wel de opmerking gemaakt wordt, dat men aandacht besteedt aan 
verrijking en verdieping van de stof op individueel leerling-niveau. Uit het 
bovenstaande kan worden opgemaakt, dat er een groot verschil bestaat tussen het 
beleidsmatig karakter van waaruit schoolleiders redeneren en de praktische 
uitvoeringsmogelijkheden van leerkrachten, wanneer gesproken wordt over het 
aanbieden van adaptief onderwijs.  
   Naast het afnemen van interviews en het opsturen van vragenlijsten is ook 
middels observaties in de klas informatie verzameld aangaande het onderwijs aan 
de leerlingen met beperkingen in Almere. Tijdens de observaties is gelet op: het 
gedrag van de leerkracht en/of de overige leerlingen, de activiteiten die de 
leerlingen in de loop van de dag uitvoeren, de setting waar de leerling zijn 
onderwijs volgt, de wijze waarop de leerling zowel communiceert met de 
leerkracht als met zijn klasgenoten en tenslotte de inhoud van deze interactie. 
Parallel aan de dataverzameling bij de leerlingen met beperkingen in het 
integratiemodel Kind In Groep zijn ook gegevens verzameld over een 
controlegroep. Deze groep bestaat uit aselect gekozen leerlingen van dezelfde 
sekse en uit dezelfde jaargroep als de leerlingen uit de onderzoeksgroep. Zij hebben 
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les van dezelfde leerkracht en zitten in dezelfde (klasse)situatie als de leerling met 
beperkingen, waardoor vergelijking mogelijk is.  
Tabel 5.7 Gedrag leerkracht en/of overige leerlingen per integratiemodel (in %)  
Gedragingen Integratiemodel 
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Leerkracht geeft hulp en/of uitleg aan de leerling** 5 2 6 8 
Klasgenoot geeft hulp en/of uitleg aan de leerling** 1 0 0 1 
Leerkracht corrigeert gedrag van de leerling** wel 2 2 3 4 
Leerkracht corrigeert gedrag van de leerling** niet 1 0 0 0 
Leerkracht werkt klassikaal  85 84 80 61 
Niet van toepassing 6 12 11 26 
Totaal*** 100 100 100 100 

* Contr. staat voor de leerlingen uit de controlegroep 
** De “leerling” is de leerling met beperkingen; met “overige leerlingen” 

worden de klasgenoten bedoeld 
***  Totaal aantal observatie-momenten zijn resp. 1150, 539, 357 en 481 
 
De percentages tussen de drie integratiemodellen verschillen over het algemeen 
niet. Uitzondering hierop is het klassikaal lesgeven van de leerkrachten. Het blijkt 
dat het grootste deel van de leerkrachten kiest voor klassikale vormen van 
onderwijs. Alleen in de meer gespecialiseerde kleine groep (model GGAS) is het 
percentage lager. De verwachting was dat leerkrachten, met de komst van een 
leerling met beperkingen, meer aandacht aan verschillen tussen individuele 
leerlingen zouden besteden en dat als gevolg hiervan het klassikaal onderwijs, 
waarbij de instructie en de lesstof op niveau wordt aangeboden en in individueel of 
groepstempo wordt verwerkt, terrein zou verliezen. De gegevens in tabel 5.7 laten 
zien dat deze verwachting niet uitkomt. De gevonden percentages bij de leerlingen 
zonder beperkingen in de controlegroep leveren geen noemenswaardige verschillen 
op met de leerlingen met beperkingen in het model KIG.  
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Een leerkracht: “Ik leg in een eerder stadium en op individueel niveau de lesstof 
aan de leerling uit. Vervolgens laat ik de leerling zelf herhalen wat de opdracht 
is, loop ik regelmatig even langs om te controleren of de opdracht begrepen is, 
probeer ik de omvang van de stof te beperken en prijs ik goed gedrag en het op 
de juiste wijze uitvoeren van een opdracht direct”.  

In tabel 5.8 wordt aan de hand van de observatie gegevens zichtbaar gemaakt wat 
de leerlingen in de verschillende integratiemodellen in de loop van een dagdeel 
doen. De activiteiten “samenwerken met leerling (gelijkwaardig)” en “samen-
werken met leerling (tutor)” staan voor de situaties waarin respectievelijk - de 
leerling op gelijk niveau samen met een klasgenoot werkt en - een klasgenoot 
zonder beperkingen als tutor optreedt. De activiteit “klas doet gezamenlijke 
activiteit” bestaat bijvoorbeeld uit het gezamenlijk bekijken van programma’s van 
schooltelevisie, het met elkaar bezig zijn met handenarbeid of samen zingen. Met 
het item “maken van individuele opdracht (zelfde)” wordt gedoeld op het door de 
leerling maken van dezelfde schooltaak (rekenen, taal, geschiedenis, etc.) als de 
klasgenoten. Bij het item “maken van individuele opdracht (anders)” maakt de 
leerling met beperkingen een schooltaak die qua niveau en/of onderwerp anders is 
dan die van de klasgenoten.  
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Tabel 5.8 Activiteiten per integratiemodel (in %) 
Activiteiten Integratiemodel 
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Samenwerken met andere leerling 
(gelijkwaardig) 

3 2 1 0 

Samenwerken met andere leerling (tutor) 0 0 0 0 
Werken met (speciale) leerkracht 2 1 6 0 
Klas doet een gezamenlijke activiteit 29 22 24 18 
Maken van een individuele opdracht (zelfde) 32 47 20 40 
Maken van een individuele opdracht (anders) 5 0 10 4 
Niets doen 13 21 19 22 
Alleen spelen 8 1 0 3 
Met andere leerling(en) spelen 6 2 7 8 
Met de leerkracht spelen 0 0 0 0 
Leerling laat zich bemoederen 0 0 0 0 
Leerling wordt lichamelijk verzorgd 0 0 0 0 
Anders  2 4 13 5 
Totaal  100 100 100 100 

Totaal aantal observatie-momenten zijn resp. 1157, 543, 372 en 478 
 
Opvallend in tabel 5.8 is dat de activiteiten waarin de klas gezamenlijk iets doet en 
waarin leerlingen allen dezelfde opdracht maken het meest voorkomen. Het relatief 
veel voorkomen van deze activiteiten versterkt het beeld dat er in alle drie 
integratiemodellen veel klassikaal gedaan wordt. Dat zou geïnterpreteerd kunnen 
worden als een indicatie voor een beperkte mate van adaptief onderwijs. 
Vergelijking binnen het KIG model wijst uit dat de leerlingen met beperkingen 
minder vaak dezelfde opdracht maken, wat meer alleen en met anderen spelen en 
minder mogelijkheden hebben niets te doen in vergelijking met de leerlingen uit de 
controlegroep. Dat gegeven wijst wel op een gedifferentieerde aanpak in de klas. 
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De verschillen tussen de drie integratiemodellen die in tabel 5.8 gepresenteerd 
worden, zijn in de meeste gevallen zeer klein. Alleen in het model GGAS worden 
minder gezamenlijke activiteiten en wat meer individuele werkvormen toe gepast. 
Ze doen ook wat vaker niets. De categorie leerlingen opgevangen in het GGAS 
model (zie tabel 3.1) maakt het uitvoeren van gezamenlijke activiteiten ook niet 
altijd gemakkelijk.  
   Een geheel andere manier van het aanbieden van onderwijs aangepast aan de 
behoeftes van de leerlingen, is door het systeem van klassenoverstijgende 
niveaugroepen. Hierbij wordt de lesstof bij bepaalde vakken op niveau aangeboden, 
waarbij de leerlingen al naar gelang hun kennis van het betreffende vak, tussen de 
(jaar)groepen kunnen wisselen. Van de 25 schoolleiders geeft 20% aan dat de school 
werkt met deze vorm van het aanbieden van de lesstof op niveau. Op de overige 
scholen is dit niet gebruikelijk. 
   Verschillende leerkrachten vermelden organisatievormen die het mogelijk maken 
actief met de leerling met beperkingen bezig te zijn. Zo wordt in een aantal 
gevallen de gehele reguliere groep één keer in de week overgenomen door een 
onderwijsassistent of vervangende leerkracht. Ook wordt in specifieke gevallen de 
leerling met beperkingen gekoppeld aan een andere leerling, in de literatuur “peer 
assistence” genoemd. Voor de vaste leerkracht komt op deze manier tijd vrij om in 
een één-op-één-situatie met de leerling te werken, verslagen te schrijven of met 
ouders te spreken. 
   Voor individuele instructie of het maken van individuele opdrachten kunnen 
leerlingen uit de klas worden gehaald. Die werkvorm wijst op adaptieve vormen 
van onderwijs, maar is in integratieperspectief omstreden.  
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Tabel 5.9 Setting van de leerling per integratiemodel (in %) 
Setting Integratiemodel 
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Leerling zit in de klas 94 97 77 99 
Leerling zit afgezonderd van de groep (in de klas) 4 3 20 0 
Leerling zit afgezonderd van de groep (buiten de klas) 2 0 3 1 
Totaal 100 100 100 100 

N is resp. 1166, 547, 373 en 471 
 
De gegevens uit tabel 5.9 laten zien dat de leerlingen die hun onderwijs volgen aan 
de hand van de integratiemodellen Kind In Groep en Groep Gekoppeld Aan School 
voornamelijk in het eigen lokaal en binnen de eigen groep het onderwijs volgen. 
De leerlingen die onderwijs volgen in het model GIS zitten vaker afgezonderd van 
de groep, maar blijven wel binnen de eigen klas.  
   Eerder (zie paragraaf 2.2) is aangegeven dat fysieke integratie gezien wordt als 
een vereiste voor functionele integratie (doet het kind mee met de activiteiten van 
de rest van de klas) en/of sociale integratie (in hoeverre is het kind opgenomen 
in/door de groep). Geconcludeerd kan worden dat in alle integratiemodellen in 
gebruik in Almere, leerlingen goede mogelijkheden bieden voor functionele en 
sociale integratie met de andere leerlingen in de betreffende groep.  
   Naast het inzetten van aanvullende begeleiding kunnen ook methoden en 
materialen aan het niveau van de individuele leerling worden aangepast. Negen van 
de 48 leerkrachten geven aan dat zij specifieke werkwijzen gebruiken, zoals voor 
leerlingen met rekenproblemen de methode Remelka, voor leerlingen met spraak-
/taalproblemen klankgebaren en verschillende symbolen en picto’s om kinderen op 
een non-verbale manier te ondersteunen.  
   Naast de zorg voor de onderwijskundige opvoeding heeft de school tevens de 
(mede)verantwoordelijkheid voor de lichamelijke ontwikkeling van een kind. Het kan 
dan bijvoorbeeld gaan om een aangepaste stoel en tafel, zodat een juiste 
uitgangspositie om te kunnen schrijven gecreëerd wordt. Volgens 13% van de 48 
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leerkrachten heeft Gewoon Anders gezorgd voor extra voorzieningen op school zoals 
een koelkast, een plek op school waar de leerling kan rusten en een kluisje voor 
medicijnen.  
   Wanneer een reguliere school instemt met plaatsing van een leerling met 
beperkingen, wordt een handelingsplan gemaakt. Het opstellen van een handelings-
plan is zowel in het speciaal- als in het regulier onderwijs voor alle leerlingen met 
beperkingen verplicht (Genee et al., 2003). Van de 48 Almeerse leerkrachten maakt 
een overgrote meerderheid (98%) gebruik van een handelingsplan. In het plan staat 
welke onderwijsdoelen men nastreeft, op welke manier extra begeleiding wordt 
ingezet en welke specifieke voorzieningen worden getroffen. Volgens Simpson 
(1995) zal dit overleg van het “team rondom het kind” waarbij gestelde doelen 
nader beschouwd worden, idealiter moeten bestaan uit een remedial teacher of 
ambulant begeleider, de leerkracht, de ouders en andere deskundigen die door de 
school dan wel de ouders zijn uitgenodigd. Toch bepaalt 36% van de 48 
leerkrachten zonder tussenkomst van anderen, de inhoud van het handelingsplan. De 
overige leerkrachten werken bij het opstellen van het handelingsplan samen met de 
casemanager van Gewoon Anders (43%), de intern begeleider (32%), de 
(motorisch) remedial teacher (9%) en/of de onderwijsassistent (6%). In een aantal 
gevallen dragen ook de logopedist en de fysiotherapeut bij aan het opstellen van 
het handelingsplan. Ouders komen in de antwoorden van leerkrachten nauwelijks 
(3%) voor. 
   Het al dan niet behalen van de in het handelingsplan gestelde doelen en de 
controle van de voortgang van de leerling om tijdig hiaten te kunnen ontdekken, is 
van groot belang. Tweederde deel van de schoolleiders geeft aan dat de school het 
leerling-volgsysteem van de Citogroep gebruikt. Daarnaast worden nog enkele 
andere systemen gebruikt waaronder Esis, Avi, overige landelijk genormeerde toetsen 
en door de school zelf ontwikkelde systemen. Dit is in lijn met landelijke gegevens 
waarbij 63% van de leerkrachten aangeeft dat op school het leerlingvolgsysteem van 
de Citogroep gebruikt wordt (Ledoux et al., 2000). Van de 48 leerkrachten geeft 
42% aan dat een leerling-bespreking tussen de één en vijf keer per jaar wordt 
georganiseerd. Dat steekt af tegen de 68% van de leerkrachten in het PRIMA-
cohortonderzoek die leerlingbesprekingen organiseerden (Ledoux et al., 2000). Een 
reden voor dat verschil kan zijn dat betrokkenen in Almere meer contact met elkaar 
hebben en dat formele leerlingbesprekingen minder nodig zijn. 
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5.4 De ouders  
 
Van de 45 ouders van wie het kind betrokken is bij het onderzoek, hebben 41 
informatie verstrekt over de door hen gevolgde en voltooide opleiding. 66% heeft 
een vorm van voortgezet onderwijs en/of een propedeutisch jaar afgerond. 32% 
heeft een vorm van hoger- dan wel universitair onderwijs gevolgd. Tenslotte heeft 
2% na het basisonderwijs geen vervolgopleiding gedaan. Landelijke gegevens van 
het CBS in 2003 (website CBS) laten zien dat 65% van de totale beroepsbevolking 
een vorm van voortgezet onderwijs heeft gevolgd, 27% een vorm van hoger- dan 
wel universitair onderwijs heeft afgerond terwijl 8% na het basisonderwijs geen 
vervolgopleiding heeft gedaan. De conclusie wordt getrokken dat de ouders in 
Almere qua vooropleiding een representatieve steekproef zijn in vergelijking met 
landelijke gegevens. De onderlinge verschillen zijn beperkt. Vergeleken met 
landelijke gegevens vindt men in Almere een zeer kleine oververtegenwoordiging 
van hoogopgeleiden. Dit is wel in overeenstemming met uitkomsten van onderzoek 
van Gross (1996) waarin hij concludeert dat hoogopgeleide en assertieve ouders 
beter kunnen omgaan met bezwaren tegen plaatsing van een reguliere school, maar 
het effect is maar klein. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat het voor ouders 
in Almere nu relatief gemakkelijk is hun kind met beperkingen in het regulier 
onderwijs geplaatst te krijgen en dat het “voordeel” van de hogere opleiding en 
assertiviteit hierdoor minder effect heeft. 
   Het integratieproces in Almere heeft een aantal voordelen voor de ouders van 
kinderen met een beperking, maar toch werd niet verwacht dat veel ouders met een 
kind op een school voor speciaal onderwijs in de regio rond Almere van school zullen 
veranderen (zie paragraaf 3.4). Uit het onderzoek blijkt dat die verwachting juist was. 
In tabel 5.10 is van de 45 betrokken ouders weergegeven waar hun kind vóór de 
komst van Gewoon Anders (G.A.) naar school ging.  
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Tabel 5.10 Plaats van de leerling vóór de komst van G.A.(in frequenties en %) 
Plaats Integratiemodel 
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Op huidige school 26 74 0 0 2 50 28 62 
Nieuw geplaatst 9 26 5 83 2 50 16 36 
Onbekend 0 0 1 17 0 0 1 2 
Totaal 35 100 6 100 4 100 45 100 

 
Verrassend gegeven in tabel 5.10 is, dat 62% van de ouders geen keuze voor een 
school gemaakt heeft. Zij geven aan dat hun kind met beperkingen al voor de start 
van Gewoon Anders naar de huidige reguliere school ging. Deze ouders hebben 
zonder de steun van het integratieproject de beslissing genomen om met de 
reguliere school in gesprek te gaan en hebben een plaats voor hun kind 
gerealiseerd. Wanneer deze groep uitgesplitst wordt naar de drie integratiemodellen 
blijkt dat 74% van de leerlingen die het onderwijs volgt aan de hand van het 
integratiemodel Kind In Groep al vóór de komst van Gewoon Anders op de huidige 
school zat. In deze situatie verandert zowel voor de school, de leerling als de 
ouders maar weinig. Er is extra begeleiding ingezet, er zal in leerlingbesprekingen 
met meer mensen worden overlegd en er zijn meer middelen voor onderwijs en 
begeleiding beschikbaar vanwege de betrokkenheid van Gewoon Anders.  
   De overgrote meerderheid (83%) van de leerlingen die het onderwijs volgt met 
het model Groep In School is met de komst van Gewoon Anders nieuw op school 
geplaatst. Dit is begrijpelijk aangezien deze groep voor kinderen met zeer 
specialistische problemen vóór de komst van Gewoon Anders niet bestond. In een 
enkel geval zijn de ouders naar Almere verhuisd vanwege het aanbieden van dit 
type onderwijs. In de overige gevallen zijn de kinderen van overige reguliere- dan 
wel speciale scholen afkomstig. Tenslotte zat 50% van de leerlingen die werken 
met het model Groep Gekoppeld Aan School vóór de komst van Gewoon Anders 
op de huidige school en is 50% nieuw geplaatst.  
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De leerlingen die al voor de start van Gewoon Anders de huidige reguliere school 
bezochten en geplaatst zijn in het integratiemodel KIG, blijken iets jonger te zijn 
dan de nieuw toegelaten leerlingen (6.6 en 6.9 jaar oud). Datzelfde geldt voor de 
GGAS leerlingen (7.0 en 10.1 jaar oud). Veneman (2004) laat zien dat de 
introductie van de leerlinggebonden financiering kan leiden tot het eerder 
aanmelden van leerlingen in het regulier onderwijs voor een indicatiestelling. Deze 
leerlingen zouden onder het toelatingsbeleid zoals dat gold tot augustus 2003, 
deelnemen aan regulier onderwijs totdat plaatsing op een speciale school niet meer 
te vermijden zou zijn. Onder het nieuwe beleid wordt voor deze leerlingen veel 
eerder een budget aangevraagd. De leeftijd van de “zittende” leerlingen in Almere 
(respectievelijk 6.6 en 7.0 jaar) past in dat beeld. De start van Gewoon Anders 
heeft geleid tot vervroeging van aanmelding van leerlingen die zonder Gewoon 
Anders nog een aantal jaren regulier onderwijs gevolgd hadden en dan toch 
verwezen zouden zijn naar een school voor speciaal onderwijs. 
   49% van de 45 ouders is in meer of mindere mate actief betrokken geweest bij het 
opstellen van het handelingsplan. Zo kon het verslag worden doorgelezen en 
ondertekend, maar werd er ook ruimte geboden voor eigen ideeën, wensen en 
veranderingen. De overige 31% van de Almeerse ouders is, volgens eigen zeggen, niet 
betrokken geweest bij de ontwikkeling van het handelingsplan. Zij weten niet wat er 
in staat en zeggen niet op de hoogte gehouden te worden van eventuele wijzigingen. 
Op grond van Gross (1996) en Coleman (1987), die aantoonden dat vooral hoger 
opgeleide ouders meer hulp voor hun kind op school regelen en kritisch het 
onderwijs volgen, wordt verondersteld dat het vooral de hoogopgeleide ouders zijn 
die actief bij Gewoon Anders zijn betrokken. Zij zullen eerder contact opnemen en 
informeren naar mogelijkheden om de gang van zaken in het onderwijs aan hun 
kind bespreekbaar te maken.  
   In de opzet van Gewoon Anders heeft de casemanager ook een schakelfunctie 
naar de ouders. De casemanager kan ook voor ouders een bron van informatie zijn 
aangaande de onderwijssituatie van het kind en de gevolgen van de beperkingen 
voor het verloop van de ontwikkeling van hun kind. Helaas hebben veel ouders 
(57%) geen informatie gegeven over hun contacten met de casemanager. Van de 45 
ouders geeft 29% aan dat zij met vragen altijd bij de casemanager terecht kunnen. 
Zij hebben daarbij het gevoel zeer serieus te worden genomen. Tijdens de 
gesprekken worden ouders geholpen om een passende school te vinden, worden 
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nieuwe ideeën gegeven en wordt goede uitleg over de beperkingen van het kind en 
de gevolgen ervan voor de ontwikkeling gegeven. Enkele ouders (8%) hebben 
negatieve ervaringen met het functioneren van de casemanager. Het gaat in deze 
gevallen voornamelijk om het handelen in het eerste jaar, waarin gemaakte 
afspraken voor begeleiding van hun kind niet zijn nagekomen en pas na verloop 
van tijd geëffectueerd zijn. Ook geven deze ouders aan het niet prettig te vinden dat 
zij degenen zijn die steeds met initiatieven moeten komen, terwijl Gewoon Anders 
zich passief opstelt. Enkele andere ouders (6%) weten niet wie de casemanager is 
en hebben volgens eigen zeggen nooit contact gehad met de casemanager.  
   De relatie met Gewoon Anders als geheel wordt door 27% van de ouders als 
prettig en goed ervaren. 36% geeft echter aan dat in het begin van de plaatsing het 
contact en de ervaringen met de Stichting niet goed waren. De ouders zeggen dat 
het soms veel moeite kostte om het kind aan te melden, er veel tijd zat tussen de 
constatering van een probleem en het oplossen hiervan en dat de gesprekken 
meestal kort zijn waardoor het perspectief van de ouders onderbelicht bleef. Na 
verloop van tijd zijn de problemen echter opgelost. Een deel van de ouders (18%) 
zegt weinig rechtstreeks contact met Gewoon Anders te hebben. De meeste 
contacten lopen via de leerkracht. Van de overige 19% zijn geen gegevens bekend.  
   In totaal 38 ouders hebben hun mening gegeven over de Rugzak. Hieruit komt 
naar voren dat zestien ouders het een prima initiatief vinden. Toch hebben zeven 
van hen hierbij een aantal opmerkingen waaronder het feit dat het kind niet ten 
koste van alles in het regulier onderwijs zal moeten worden gehouden. Integratie 
moet in de eerste plaats gedragen worden door de leerkracht en het moet daarnaast 
te allen tijde duidelijk zijn dat het goed gaat met de betreffende leerling op school. 
Wanneer dit niet het geval is, moet de keus voor het speciaal onderwijs 
bespreekbaar zijn. Het is opvallend dat twaalf ouders niet weten wat bedoeld wordt 
met de Rugzak. Zeven ouders vinden dat met de komst van de Rugzak het voor hen 
moeilijk geworden is. Zij voorzien problemen, aangezien zij niet de kennis hebben 
om de juiste bronnen te raadplegen en bang zijn in het doolhof van instanties niet 
de juiste hulp te kunnen vinden. Een aantal stelt dan ook voor om een 
“stappenplan” te ontwikkelen, dat ouders af kunnen werken. Twee ouders zouden 
graag willen zien wat de school met het geld doet. Zij zouden het prettig vinden om 
naast het handelingsplan, ook een financieel plan te ontvangen, waarin uitgewerkt 
is hoe het geld uit de Rugzak gebruikt wordt. Tenslotte is er één ouder die ervan 
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overtuigd dat de Rugzak een utopie is. Hij stelt dat kinderen die iets meer aandacht 
nodig hebben dan het “gemiddelde” kind, in de “schoolfabrieken” van vandaag de 
dag niet meer terecht kunnen.  
 
5.5 Samenvatting  
 
Om antwoord te krijgen op de vraag hoe integratie in de Almeerse onderwijssituatie 
vorm wordt gegeven, zijn drie invalshoeken gekozen. Het gaat hierbij om de 
leerlingengroep, de betrokken professionals en de ouders. Aan de hand van interviews 
met casemanagers, ouders en leerkrachten, vragenlijsten voor leerlingen en 
schoolleiders en het observeren van alle 61 leerlingen is informatie verzameld.  
   De onderzoeksgroep bestaat uit 22% leerlingen met ernstige spraak-
/taalmoeilijkheden, 24% zeer moeilijk lerende kinderen, 17% kinderen met de 
indicatie pedologisch instituut, 5% kinderen met de indicatie langdurig 
ziek/psychiatrische stoornis, 17% langdurig zieke kinderen (somatisch), 10% 
motorisch beperkte kinderen en 5% zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Vergeleken 
met landelijke gegevens is Gewoon Anders begonnen met relatief veel leerlingen 
uit cluster 2: leerlingen met auditieve- en communicatieve beperkingen en cluster 
4: leerlingen met ernstige gedragsproblemen. Ook in de vergelijking met de 
gegevens over ambulante begeleiding valt het grote aandeel van leerlingen met 
gedragproblemen op. Op grond van de beschikbare literatuur werd verwacht dat het 
project in Almere zou starten met de relatief gemakkelijk te integreren leerlingen. 
De conclusie dat bijna tweederde van de leerlingen al voor de start van Gewoon 
Anders zonder extra voorzieningen op de huidige reguliere school zaten (zie tabel 
5.10), lijkt dat te bevestigen. De verwachting dat de groep leerlingen met 
gedragsproblemen in de eerste jaren ondervertegenwoordigd zou zijn, is niet uit 
gekomen. Het grote aandeel van leerlingen met gedragsproblemen wordt echter 
deels (zie tabel 4.1) verklaard doordat ongeveer eenderde van de in totaal 87 
leerlingen met gedragsproblemen in het model Groep Gekoppeld Aan School in 
een grotendeels aparte voorziening zitten. 
   Het onderwijs aan leerlingen met beperkingen kan een beroep doen op kennis en 
vaardigheden die reguliere leerkrachten niet altijd hebben. De leerkrachten in het 
onderzoek zijn vergeleken met landelijke cijfers wat minder ervaren, maar 
ongeveer 40 procent heeft ervaring met speciaal onderwijs en bijna de helft heeft 
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de mogelijkheid nascholing te volgen. 42 leerkrachten hebben een expliciet 
antwoord gegeven op de open vraag naar hun mening over integratie. Drie 
leerkrachten stellen zich afwachtend op en één ziet niets in de komst van een 
leerling met beperkingen. De rest is in meer of mindere mate positief. In de 
literatuur (zie paragraaf 3.2.2) wordt opleiding en ervaring gekoppeld aan attitude 
met betrekking tot integratie, maar dat verband kon in het onderzoek niet bevestigd 
worden. 
   Of leerkrachten integratie als een uitdaging of een struikelblok zullen ervaren 
hangt mede af van het beleid van de school. De schoolleiders hebben verschillende 
maatregelen genomen om de betreffende groepsleerkracht te ondersteunen, maar 
slechts eenderde van de leerkrachten zegt expliciet steun te krijgen van de school-
leiding. Een kwart van de leerkrachten oordeelt negatief over het integratiebeleid 
van de school. Zij wijzen dan op het gebrek aan draagkracht voor integratie in het 
team, op een gebrek aan begeleiding en sturing van de directie. Verder suggereren 
de gegevens over de betrokkenheid bij plaatsingsbeslissingen dat leerkrachten zich 
maar in beperkte mate geïnformeerd en betrokken voelen bij deze beslissingen.  
   De sfeer binnen het leerkrachtenteam is mede bepalend voor de manier waarop 
integratie vorm krijgt. Volgens 68% van de 48 leerkrachten heerst er binnen het team 
een positief klimaat aangaande het onderwijs aan leerlingen met een beperking. Dit uit 
zich doordat collega's bereid zijn mee te denken bij moeilijkheden, betrokken zijn en 
belangstelling tonen voor het reilen en zeilen in de klas. Tevens ervaart 40% van de 
leerkrachten de collega’s als een belangrijke bron van kennis en ervaring. 
Intensievere vormen van samenwerking (bijvoorbeeld een persoonlijke mentor) 
komen nauwelijks voor. Eenderde deel van de leerkrachten geeft aan dat het team 
verdeeld is over de aanwezigheid van de leerlingen met beperkingen of zelfs 
negatief oordeelt over de plaatsing van een leerling met beperkingen op school.  
   Na plaatsing van een voor Gewoon Anders geïndiceerde leerling krijgt de 
leerkracht begeleiding van de casemanager. De helft van de leerkrachten (52%) is 
hier tevreden over, terwijl 17% niet tevreden is. Volgens hen gaan de casemanagers 
bij het geven van adviezen teveel uit van een ideale situatie in de klas en geven ze 
weinig concrete adviezen. Eenderde van de leerkrachten heeft de vraag niet 
beantwoord, maar het is onzeker of zij daarmee neutraal oordeelden of om een of 
andere reden hun oordeel voor zich wilden houden. Naast de begeleiding door de 
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casemanager krijgen alle leerkrachten extra ondersteuning. De expertise van het 
speciaal onderwijs buiten Almere wordt nauwelijks benut. 
   Een belangrijk thema in de implementatie van integratie is adaptief onderwijs. 
Van de 48 leerkrachten betrokken bij het onderzoek zegt 34% het onderwijs af te 
stemmen op de specifieke onderwijskundige behoeften van de leerling(en). Zij 
passen lesmateriaal aan, bewerken opdrachten en ontwikkelen werkvormen, 
aangepast aan het niveau van de leerling. Volgens de overige 66% van de 
leerkrachten is adaptief onderwijs in de praktijk niet uitvoerbaar. De schoolleiders 
zijn veel positiever over de mate van adaptiviteit van het onderwijs op hun school. 
In de observaties is onder meer gelet op de gang van zaken in de klas. Daaruit blijkt 
dat alle betrokken leerkrachten het grootste gedeelte van de dag besteden aan 
klassikaal onderwijs. Dit ondersteunt de indruk dat er een beperkte mate van 
adaptiviteit in het onderwijsaanbod is. Maar de observaties gericht op de activiteiten 
van de leerlingen wijzen met name in het integratiemodel Kind In Groep wel op een 
gedifferentieerde aanpak in de klas. De mogelijkheid bestaat dat leerkrachten bij de 
vraag of zij adaptief onderwijs verzorgen een “ideaalbeeld” voor ogen hebben, terwijl 
zij in de praktijk, in meer of mindere mate, het onderwijs aanpassen aan de 
(on)mogelijkheden van de leerling. In lijn met het integratiestreven worden leerlingen 
weinig uit de groep gehaald voor extra training. 
   Voor het onderwijs aan alle in het onderzoek betrokken leerlingen wordt een 
handelingsplan opgesteld. Eenderde van de leerkrachten maakt dit zelf. De 
overigen werken samen met de verschillende professionals betrokken bij 
(onderdelen van) het onderwijs. Uit de antwoorden van de leerkrachten blijkt dat 
ouders geen rol van betekenis spelen bij het opstellen van een handelingsplan. 
Voor de evaluatie van de vorderingen worden leerlingvolgsystemen gebruikt en 
worden in minder dan de helft van de gevallen regelmatige leerlingbesprekingen 
georganiseerd. 
   De ouders in Almere lijken qua vooropleiding een representatieve steekproef in 
vergelijking met landelijke gegevens te zijn. Vergeleken met landelijke gegevens 
vindt men in Almere een zeer kleine oververtegenwoordiging van hoogopgeleiden. 
De invloed van de ouders op het onderwijs van hun kind uit zich onder andere – 
volgens de ouders – door het betrokken zijn (49% van de ouders) bij het opstellen 
van het handelingsplan. Eerder bleek dat leerkrachten daar heel anders over 
denken. Dat verschil in beleving en in waardering van de betrokkenheid is niet 
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ongewoon. Al in 1983 beschreef Ysseldyke (1983) in een onderzoek naar het 
opstellen van Individual Education Programs (iep) dat de professionals de bijdrage 
van ouders als miniem beoordeelden, terwijl de ouders het gevoel hadden een 
substantiële bijdrage geleverd te hebben.  
   Een meerderheid van de ouders die de vraag naar het contact met de casemanager 
beantwoord heeft, is tevreden over de begeleiding en ondersteuning. Enkele ouders 
zijn niet tevreden of zeggen nog nooit contact met de casemanager gehad te 
hebben.
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6 Resultaten: effecten van integratie 
 

 
6.1 Inleiding 
 
In het nu volgende hoofdstuk zal in paragraaf 6.2 in gegaan worden op de vraag 
naar de effecten van integratie volgens de direct betrokken: de leerling, de ouders, 
de leerkracht, het leerkrachtenteam en de klasgenoten met hun ouders. Paragraaf 
6.3 doet verslag van de beoordeling van de effecten van integratie door een extern 
panel van deskundigen. De resultaten zijn gebaseerd op de gegevens verkregen 
middels een vragenlijst ingevuld door 22 leerlingen, interviews met 45 ouderparen 
en 42 leerkrachten, observaties in 40 klassen en de beoordeling van 30 dossiers 
door elf deskundigen.  
 
6.2 De effecten van integratie volgens direct betrokkenen 
 
6.2.1 De effecten van integratie op leerlingen met beperkingen  
 
Een ruime helft (58%) van de leerlingen vindt het volgens eigen zeggen leuk op 
school. De overigen vinden het soms (39%) of niet (3%) leuk. De toelichtingen die 
zij daarbij geven zijn bijvoorbeeld: “ik vind het moeilijk als de leerkracht boos 
wordt op de klas terwijl ik niks verkeerd doe”, “het is te moeilijk”, “soms mag ik 
niet meedoen met gym, maar moet ik wat anders doen”, “één dag per week is er 
een andere leerkracht, die ik niet aardig vind”, “ik vind het moeilijk om rustig te 
werken”, “ik vind het saai” of “soms heb ik geen zin”. 
   Op de vraag of de leerling wel eens een andere opdracht moet doen vergeleken 
met de rest van de klas, geeft 50% een positief antwoord, terwijl 20% aangeeft dat 
dit soms het geval is. Van deze groep vindt veruit het grootste deel dat leuk, maar 
er is een enkeling dat helemaal niet leuk vindt. De overige 30% van de leerlingen 
zegt dat zij nooit een andere opdracht hoeft doen.  
   Niet alleen aan de kinderen zelf, ook aan hun ouders is in een interview naar hun 
ervaringen met integratie en de effecten hiervan op hun kind gevraagd. Van de 45 
ouderparen heeft 69% het idee dat hun kind gelukkig is op de huidige school. 18% 
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van de ouders heeft het gevoel dat hun kind zich niet fijn voelt op school. Er zijn 
geen uitspraken bekend van de overige 13%. Als positieve aspecten van integratie 
noemen de ouders: het gestimuleerd worden te leren en het overnemen van het 
sociaal gedrag van de klasgenoten (13%), groeiend zelfvertrouwen (9%), minder 
bezig met de beperking (7%) rustiger en blijer (6%) en beter taalgebruik. Daarnaast 
zien de ouders dat hun kind meegaander, bijdehanter, opener, drukker, vrijer of 
sociaal vaardiger is geworden en/of meer doorzettingsvermogen ontwikkeld heeft 
(4%). 
    
 
 
 
 

Een moeder: “Mijn kind gaat erg goed vooruit. Mensen die hem een tijdje niet 
gezien hebben, valt dat meteen op”. 

Eén van de belangrijkste effecten van integratie is het gebruiken van de 
mogelijkheden voor sociale integratie. Dan gaat het om sociale contacten, sociale 
relaties en het opbouwen van een netwerk (Schaffer, 1996). Het streven is dat 
leerlingen met een beperking in het regulier onderwijs in vergelijking met 
klasgenoten eenzelfde patroon aan contacten en relaties opbouwen. In tabel 6.1 
worden gegevens gepresenteerd uit de observaties in de klas. De tabel geeft een 
overzicht van de interacties van de leerlingen tijdens een dagdeel. Ook in deze 
analyses is gewerkt met een controlegroep leerlingen zonder beperkingen bij het 
model Kind In Groep (zie paragraaf 4.4.3). Opgemerkt moet worden dat bij de 
twee andere modellen geen kinderen zonder beperkingen in dezelfde groep zijn 
geplaatst en daar dus geen controlegroep voorhanden is. Een tweede opmerking 
heeft betrekking op de interpretatie van de data. De geobserveerde leerlingen in het 
model Kind In Groep waren 77% van de tijd bezig met het schoolwerk. De hier 
gepresenteerde gegevens hebben dan ook betrekking op de overige 23% van de 
geobserveerde tijdsperiode. De gegevens voor de controlegroep in KIG hebben 
betrekking op 20% van de tijd, voor de kinderen in het model Groep In School op 
31% van de tijd en voor de kinderen in het model Groep Gekoppeld Aan School op 
35% van de geobserveerde tijd. 
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Tabel 6.1 Interactie van de leerlingen per integratiemodel (in %) 
Type interactie* Integratiemodel 
 

K
IG

 

Co
nt

r. 

G
IS

 

G
G

A
S 

     
Leerling neemt initiatief tot gesprek 13 16 12 19 
Leerkracht neemt initiatief tot gesprek 13 8 11 16 
Andere leerling neemt initiatief tot gesprek 4 3 6 13 
Leerling is in gesprek met leerkracht 16 8 17 21 
Leerling is in gesprek met andere leerling(en) 44 55 45 25 
Leerling reageert gedragsmatig op verbaal initiatief 
van leerkracht 

1 2 4 2 

Leerling reageert gedragsmatig op verbaal initiatief 
van andere leerling 

1 3 0 1 

Leerling reageert gedragsmatig op gedrag van 
leerkracht 

1 1 0 1 

Leerling reageert gedragsmatig op gedrag van andere 
leerling 

4 4 5 1 

Leerling reageert niet op leerkracht/andere leerling 3 0 0 1 
Totaal 100 100 100 100 

* Gescoorde interacties buiten schoolwerk 
** N is resp. 1147, 538, 368 en 478 
 
Zoals uit tabel 6.1 duidelijk wordt, bestaan er tussen de leerlingen met beperkingen 
in het model KIG en de controlegroep weinig verschillen. Op slechts een drietal 
punten worden verschillen gevonden. Zo nemen leerkrachten vaker het initiatief tot 
het voeren van een gesprek met de kinderen uit de onderzoeksgroep vergeleken 
met klasgenoten zonder beperkingen. Logischerwijs brengt dit met zich mee, dat 
deze groep dan ook vaker met de leerkracht in gesprek is en zijn de overige 
leerlingen vaker met elkaar in gesprek.  
   Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat er sprake is van een “Pygmalion 
effect” (Rosenthal & Jacobson, 1968). Hiermee wordt bedoeld dat leerkrachten 
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zich bewust of onbewust een beeld vormen van een aantal specifieke kenmerken 
van de leerling met beperkingen, zoals bijvoorbeeld dat het kind veel aandacht 
nodig heeft. De mogelijkheid bestaat dat de leerling zich vervolgens (eveneens 
onbewust) naar deze verwachtingen zal gaan gedragen. De betrekkelijk geringe 
verschillen tussen de leerlingen met beperkingen en de controlegroep leerlingen in 
het KIG model geven aan dat de leerlingen met beperkingen in KIG betrekkelijk 
normale sociale contacten lijken te hebben met leerlingen zonder beperkingen in 
hun klas.  
   De verschillen tussen de contacten van de leerlingen in het model KIG en de 
twee andere modellen zijn op zich niet groot. Alleen lijken leerlingen in GGAS 
meer kortere gesprekken met elkaar te voeren. De leerlingen in de modellen GIS en 
GGAS zitten echter in een groep met alleen leerlingen met beperkingen.  
   In tabel 6.2 wordt dieper ingegaan op de inhoud van de interacties van de 
leerlingen met beperkingen in de verschillende modellen. De geobserveerde 
leerlingen in het model KIG waren 72% van de tijd bezig met schooltaken. De hier 
gepresenteerde gegevens hebben betrekking op de overige 28% van de 
geobserveerde tijdsperiode. De gegevens voor de controlegroep in KIG hebben 
betrekking op 22%, voor de kinderen in het model Groep In School op 10% en 
voor de kinderen in het model Groep Gekoppeld Aan School op 39% van de 
geobserveerde tijd. 
 
Tabel 6.2 Inhoud interactie van de leerlingen per integratiemodel (in %) 
Inhoud interactie Integratiemodel 
 KIG Contr. GIS GGAS 
     
Vragen om hulp aan leerkracht  7 6 4 8 
Vragen om hulp aan leerling 1 2 6 1 
Sociale interactie met leerkracht 12 9 13 10 
Sociale interactie met leerling 55 65 42 12 
Anders  25 18 35 69 
Totaal  100 100 100 100 

* Gescoorde activiteiten buiten schoolwerk 
** N is resp. 1073, 484, 371 en 448 
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Net zoals in tabel 6.1 blijkt ook uit tabel 6.2 dat de leerlingen van de controlegroep 
wat vaker met elkaar in gesprek zijn in vergelijking met de leerling met 
beperkingen in het model KIG. De gegevens van tabel 6.2 voegen hieraan toe, dat 
het tijdens die gesprekken voornamelijk gaat om sociale interacties. Verder blijkt 
uit de gegevens in tabel 6.2 dat de leerlingen in Groep In School en vooral Groep 
Gekoppeld Aan School (veel) minder onderlinge sociale interacties hebben. Zeker 
de GGAS leerlingen scoren hoog in de categorie “anders”. In dit geval betekent 
dat, dat ze korte (vaak negatief getinte) opmerkingen over en weer uitwisselen, in 
zich zelf praten/ zingen, rondlopen, stoeien met leerkracht, rondkijken of voor zich 
uit staren. 
   Naast aandacht voor sociale contacten is in het onderzoek ook ingegaan op de 
sociale relaties van de leerlingen. Een groot deel van de leerlingen in het onderzoek 
zeggen een goede vriend of vriendin in de klas te hebben (81%); 19% heeft dat 
niet. Hun leerkrachten schatten dat wat somberder in. 38% van de leerkrachten 
geeft aan dat de leerling met beperkingen een vaste vriend of vriendin in de klas 
heeft, 33% meldt dat er geen vaste vriend(in) is en de overige leerkrachten kunnen 
hier geen uitspraak over doen. Op de vraag of de kinderen denken dat hun 
klasgenoten hen aardig vinden, reageert 71% positief, is 3% van de leerlingen 
negatief en weet 23% het niet met zekerheid te zeggen. Van drie procent van de 
leerlingen is geen informatie ontvangen. De leerlingen die denken niet aardig 
gevonden te worden hebben daar verschillende verklaringen voor: “soms krab ik 
wel eens of schop ik iemand en dat vinden ze niet leuk”, “ze vinden mij niet leuk”, 
“ze liegen tegen mij” of “we plagen elkaar”. 
   Kinderen met beperkingen, zeker als ze weinig contacten met andere leerlingen 
en geen goede relaties of vriendschappen in de klas hebben, lopen de kans gepest te 
worden (de Monchy, 2003). Iets meer dan de helft van de onderzoeksgroep (52%) 
zegt wel eens gepest te worden. Een aantal heeft ook een reden hiervoor: “alleen 
door de jongens omdat ik een meisje ben”, “omdat ik heel klein ben”, “net zoals 
elk ander kind wel eens geplaagd wordt”, “omdat ik snel boos word”, “ik heb de 
naam van een meisje terwijl ik een jongen ben!”, “omdat we soms ruzie krijgen” en 
“omdat ik soms anders reageer dan de andere kinderen willen”. 60% van de ouders 
geeft aan dat hun kind op school, dan wel in de buurt gepest wordt. Dit is in 
overeenstemming met de 52% van de kinderen die aangeeft wel eens gepest te 
worden. De overige 48% van de kinderen geeft aan nooit gepest te worden. De 

 97



Resultaten: effecten van integratie 

vergelijking met landelijke cijfers wijst uit dat de 52% in Almere een betrekkelijk 
laag percentage is. Volgens Dekker et al. (2003) heeft 38% van de leerkrachten het 
afgelopen schooljaar ernstige vormen van pesten in de klas gesignaleerd. 
Incidentele pesterijen maakt bijna elke leerkracht (89%) jaarlijks mee. Op de 
website “Kinderen pesten kinderen” wordt vermeld dat ruim 60% van alle 
basisschoolleerlingen wel eens gepest wordt. Gelet op deze cijfers lijkt de groep 
leerlingen met beperkingen in Almere niet buitensporig gepest te worden.  
   Naast het leven op school is er ook een leven in de eigen buurt. De activiteiten 
die de kinderen aangeven graag te doen na schooltijd worden alleen gedaan (40%), 
samen met de ouders (20%), met vrienden van een vorige school (10%) of met 
vrienden van school dan wel buurtkinderen (20%). Van de overige 10% zijn 
hierover geen gegevens bekend. De meerderheid van de ouders (60%) geeft aan dat 
het kind vriendjes uit zowel de buurt als van school heeft. Een enkeling stelt dat dit 
voornamelijk vrienden zijn met dezelfde type beperking, terwijl 13% van de ouders 
aangeeft dat hun kind geen vaste vriendjes heeft. Deze kinderen spelen dan ook 
voornamelijk alleen of met broers en/of zussen. Van de overige 27% zijn hierover 
geen gegevens bekend. 
   Ook aan de casemanagers is gevraagd wat volgens hen de effecten van integratie 
voor het kind kunnen zijn. Volgens hen ligt het zwaartepunt voornamelijk op het 
sociaal-emotionele vlak. Door de directe en duidelijke aanwezigheid van klasgenoten 
zonder beperkingen om zich heen, komen vragen naar boven als: “krijg ik later wel 
een baan”, “zal ik ooit een partner en kinderen hebben” en “hoe moet het verder met 
mij”. Volgens de casemanagers is 34% van de kinderen met beperkingen angstig. Ze 
verklaren dat door het voortdurend aanwezig zijn van kinderen die allemaal “anders” 
en vaak “beter” zijn. Kinderen kunnen daarop heel verschillend reageren. Zo komt het 
voor, dat een kind met beperkingen boos, agressief of depressief is, waarbij de 
controle naar anderen toe verloren wordt en er geschopt, geslagen, gepest en gehuild 
wordt. 
 
6.2.2 De effecten van integratie op de ouders van leerlingen met een 

beperking  
 
Voor een deel van de ouders (zie paragraaf 5.4) begint integratie met het zoeken 
van een geschikte school. Dit is echter niet altijd gemakkelijk. Zo geeft een moeder 
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aan dat zij geprobeerd heeft haar kind op drie verschillende scholen te plaatsen 
voordat uiteindelijk een school akkoord was. Wanneer het kind eenmaal geplaatst 
is wordt een handelingsplan opgesteld. Hierin kunnen zeer uiteenlopende afspraken 
staan aangaande de verantwoordelijkheden van de ouders, zoals het voorbereiden 
van een les voor de volgende dag of het zelf regelen van logopedie. Volgens 27% 
van de leerkrachten worden ouders ingezet bij schoolse taken en 31% van de 
ouders geeft aan dat zij in de thuissituatie het kind (spelenderwijs) stimuleren bij 
het doen van schoolse taken en opdrachten.  
   Een aantal ouders vindt het belangrijk om de leerkrachten regelmatig informatie 
te verschaffen over de ontwikkeling van de beperking van het kind en de mogelijke 
invloed hiervan op de schoolprestaties, om een mogelijk tekort aan kennis bij de 
leerkracht te compenseren. Ook bestaat er voor de ouders de mogelijkheid om zich 
in het “team rondom het kind” meer intensief met het onderwijs te bemoeien. 
Volgens de leerkrachten zijn ouders in 35% van de gevallen actief  betrokken bij 
het onderwijs. Het onderhandelen over wat het kind kan en nodig heeft is echter 
een taak waarbij het volgens een moeder soms “hard tegen hard gaat”. Een aantal 
ouders wil betrokken worden bij de selectie van de leerkracht waar hun kind het 
volgende schooljaar in de klas komt en bij de aard en omvang van de begeleiding 
die dan beschikbaar is. De wens van de ouders kan hier in conflict komen met de 
belangen van de leerkracht en/of de casemanager. Deze kunnen het moeilijk vinden 
om te gaan met een gesprekpartner die louter en alleen gericht is op een individueel 
kind en die in de meeste gevallen zonder achtergrondkennis wil meebeslissen over 
onderwijsinhoudelijke zaken. Onderzoek in een wat andere context, namelijk de 
oudergeleding van de medezeggenschapsraad in het onderwijs, onderstreept dit. 
Daar bleek de kloof in kennis en invloed tussen personeel enerzijds en de ouders 
anderzijds het grootste knelpunt te zijn (Smit, Doesborgh & van Kessel, 2001). 
    
 
 
 
 
 
 
 

Een moeder: “Je moet zelf alles uitzoeken en verdedigen op school. Op het 
moment is er een groot tekort aan leerkrachten, ga dan maar weer iedere 
keer vertellen dat je wel weet dat de school in nood is, maar dat de interne 
begeleider of de remedial teacher toch echt alleen speciale zorg aan jouw 
kind moet besteden, omdat ‘ie daar nou eenmaal voor betaald wordt. Hoe 
lang houd je zoiets vol?”. 
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Zoals hierboven is aangegeven is het verschaffen en verkrijgen van informatie voor 
de ouders van groot belang. Een aantal ouders participeert daarom in een 
oudercontactgroep. Ook is een moeder contactpersoon op de school van haar kind. 
Haar taak bestaat uit het bieden van informatie aan ouders met een kind met 
beperkingen, die plaatsing op de school overwegen.  
 
6.2.3 De effecten van integratie op de leerkrachten en het leerkrachtenteam  
 
Op de vraag of de leerkrachten de komst van een leerling met een beperking als 
taakverzwarend ervaren, antwoordt 36% bevestigend. De redenen die hierbij 
gegeven worden hebben betrekking op het vele papierwerk, het extra overleg, het 
maken van aangepaste materialen en de extra studie over de beperkingen van de 
leerling. De overige 64% geeft echter aan dat het onderwijs er voor hen niet 
zwaarder op is geworden. Wel geven ook deze leerkrachten aan dat het onderwijs 
en de verschillende taken wel meer tijd innemen. Dit wordt echter niet als 
taakverzwarend bestempeld. Het volgen van cursussen, workshops en het zelf actief 
op zoek gaan naar informatie in bibliotheken en op internet over de aard van de 
beperkingen van de leerling en de gevolgen hiervan voor de ontwikkeling van het 
kind, wordt door een groot aantal leerkrachten, vaak in de eigen vrije tijd en op eigen 
kosten, gedaan. Dit levert, naast de dagelijkse onderwijstaak, een extra (tijds)belasting 
op. 
   In totaal 38 leerkrachten beschrijven de ontwikkeling in hun eigen houding ten 
opzichte van integratie. Achttien leerkrachten (47%) stonden positief tegenover 
integratie en zijn dat na eigen ervaring met het onderwijs aan een leerling met 
beperkingen nog steeds. Voor nog eens tien leerkrachten (26%) geldt dat ook, zij het 
dat ze nu bij plaatsing van een leerling wel bepaalde voorwaarden stellen. De 
resterende tien leerkrachten (eveneens 26%) heeft na eigen ervaring met het onderwijs 
aan een leerling met beperkingen, een negatieve attitude ontwikkeld. De leerkrachten 
noemen als belangrijkste redenen voor deze ommekeer dat er op de reguliere 
school onvoldoende materialen voorhanden zijn, men om uiteenlopende redenen 
geen adequate leerlingbegeleiding kon bieden, de groep te groot is en de leerling 
zoveel extra tijd in beslag neemt dat het groepsbelang in het geding komt.  
   In het onderzoek is nagegaan of er een relatie is tussen de ontwikkeling in 
houding ten opzichte van integratie en respectievelijk de mate waarin de leerling de 
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orde in de klas verstoort, de mate waarin het onderwijs aan de leerling als 
taakverzwarend wordt ervaren en de mate waarin begeleiding voor de leerkracht 
beschikbaar is. Deze relaties zijn onderzocht met behulp van de chi-kwadraat-toets. 
Alle relaties blijken niet significant te zijn (Chi2 = 6.3; p = .17; Chi2 = 7.8, p = .09; 
Chi2 = 1.8; p = .76). De omslag in houding valt dus niet te verklaren vanuit 
ordeverstoring in de klas, taakverzwaring en beschikbaarheid van begeleiding. 
 
 
 
 
 
 
 

Een leerkracht: “Eerst was ik erg positief over integratie. Nu vind ik het 
eigenlijk gemeen voor het kind. Op het speciaal onderwijs hebben ze alle 
materialen en begeleiding die de kinderen nodig hebben, hier is het 
behelpen”. 

6.2.4 De effecten van integratie op klasgenoten en hun ouders 
 
Eén van de meest gewaardeerde effecten van integratie is de positievere beeldvorming 
die rondom kinderen met beperkingen ontstaat. Het zou de attitude ten opzichte van 
mensen met beperkingen blijvend positief beïnvloeden. De leerkrachten in het 
onderzoek stellen dat de klasgenoten van de leerling met beperkingen door 
integratie leren dat sommige mensen anders zijn, dat ze daar rekening mee moeten 
houden en dat ze daar soms geduld mee moeten hebben. 43% van de leerkrachten 
geeft aan dat de klas zeer sociaal en hulpvaardig is, zowel bij schooltaken als 
bijvoorbeeld bij het vastmaken van veters. Tweederde van de leerkrachten geeft 
verder aan dat zij het gevoel hebben dat de klasgenoten de leerling met 
beperkingen accepteren. Eén leerkracht heeft zelfs het gevoel dat de groep de 
leerling soms teveel accepteert. Volgens hem kan het kind alles maken zonder dat 
de klas daar op een negatieve manier op reageert. De contacten tussen de leerling 
met beperkingen en de klasgenoten gaan volgens 70% van de leerkrachten in 
gelijke mate van beide partijen uit. Volgens 17% is het vaak de leerling met 
beperkingen zelf die het initiatief neemt, terwijl het volgens de resterende 
leerkrachten (13%) juist de klasgenoten zijn die de eerste stap zetten. 
   Toch zitten er natuurlijk ook minder positieve kanten aan integratie. Volgens 
32% van de leerkrachten hebben zij een sturende rol in de omgang tussen de 
klasgenoten en het kind met beperkingen. De reden hiervoor is dat de overige 
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kinderen de leerling met beperkingen soms links laten liggen en niet met hem 
willen werken of spelen. In 33% van de gevallen accepteren niet alle klasgenoten 
de leerling met een beperking. Dit leidt niet in alle gevallen tot pesten, maar 
negeren of uitlokken van niet-gewenst gedrag komt regelmatig voor. 
 
 
 
 
 
    

Een leerkracht: “De aanwezigheid van een kind met beperkingen werkt zelfs 
motiverend voor de overige leerlingen. Wanneer de groep merkt dat het kind 
iets kan en zij niet, dan is dit voor de overige leerlingen een extra stimulans 
om beter hun best te doen”.

Slechts in een enkel geval zijn er kritische geluiden geweest van de ouders van de 
overige leerlingen naar aanleiding van het aanwezig zijn van een kind met 
beperkingen in de klas. Ook de ouders van kinderen met beperkingen hebben zelf 
weinig tot geen commentaar gehad van de ouders van de klasgenoten. Er is, om dat 
te voorkomen, op veel scholen (73%) uitgebreid aandacht besteed aan het aanwezig 
zijn van leerlingen met beperkingen tijdens ouderavonden, in de 
medezeggenschapsraad en in de schoolgids. 
 
 
 
 
 
 
 

Een leerkracht: “Een aantal ouders was boos omdat hun kind niet meer naar 
school durfde naar aanleiding van het gedrag van een kind met beperkingen. 
Toen de school echter een extra informatieavond had georganiseerd om 
hierover te praten, kwam er niemand opdagen”. 

 
6.3 De effecten van integratie volgens een extern panel  
 
6.3.1 Inleiding  
 
Om niet geheel afhankelijk te zijn van meningen van direct betrokkenen is in het 
onderzoek naar de effecten van integratie ook een panelbevraging opgenomen. Het 
panel is geanonimiseerde informatie over de leerlingen, hun ontwikkeling en het 
onderwijs aangeboden en is gevraagd een oordeel te geven over de ontwikkeling van 
en het onderwijsaanbod aan de leerlingen met beperkingen in Almere.  
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De informatie voor het panel is gebaseerd op gegevens uit de verschillende in het 
onderzoek gebruikte instrumenten (zie paragraaf 4.3), voor zover mogelijk aangevuld 
met bijvoorbeeld schooltoetsen. Deze data zijn door de onderzoeker omgezet in 
compacte case-beschrijvingen. De case-beschrijvingen zijn bedoeld om een beeld 
te geven van de (ontwikkeling van de) leerlingen en hun onderwijs. De be-
schrijvingen gaan in op het sociaal-emotioneel functioneren en het gedrag van de 
leerlingen en bevatten verder een beschrijving van het onderwijs (waaronder de 
manier waarop het onderwijs plaats vindt en de wijze waarop de leerling hiermee 
omgaat). Getracht is ook een beeld te schetsen van de leerprestaties van de 
leerlingen, maar de beschikbare informatie daarover was onvoldoende. De 
gegevens in dit hoofdstuk hebben betrekking op de eerstgenoemde drie onder-
werpen, te weten: sociaal-emotioneel functioneren, gedrag en onderwijs-aanbod. 
   Een doorsnee case-beschrijving bestaat uit vijf tot zeven pagina’s tekst. Het gaat 
in op de thuissituatie van de leerling (ouders, leeftijden, opleiding, beroep, andere 
kinderen en de thuissituatie in het algemeen). In bijna alle gevallen is er informatie 
over de ontwikkeling van de leerling vanaf de geboorte opgenomen. Verslagen 
over de medische geschiedenis en psychologische, pedagogische, didactische en 
andere tests worden kort samengevat. In de case-beschrijving wordt verder ruime 
aandacht geschonken aan het huidige gedrag van de leerling in de klas en de  
sociaal-emotionele ontwikkeling. Het gaat in op gedrag op school, reacties op 
andere leerlingen, ordeverstoringen in de klas en op zelfbeeld, zelfvertrouwen en 
sociale vaardigheden. Deze informatie is gebaseerd op de informatie van ouders, 
leerkrachten, observatie-gegevens en indien beschikbaar recente tests. De case-
beschrijving bevat ook informatie over het onderwijs aan de leerling, gebaseerd op 
gegevens van de leerkracht, de casemanager en de schooldirecteur. Het gaat in op 
onder meer de doelen, de werkwijze in de klas, de klasorganisatie en extra 
individuele of groepsgewijze ondersteuning. 
   Voor dit deel van het onderzoek is informatie met betrekking tot de leerlingen 
van de steekproeven 98/99 en 99/00 gebruikt. Van de dan beschikbare 31 leerlingen 
zijn 30 case-beschrijvingen gemaakt (van één leerling was te weinig informatie 
voorhanden om een case-beschrijving te construeren). Er zijn twee keer acht case-
beschrijvingen van leerlingen uit de clusters 2 en 4 en 14 beschrijvingen van 
leerlingen uit cluster 3 gemaakt. Van deze leerlingen volgen 18 het onderwijs aan de 
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hand van het model KIG, zes volgen het onderwijs aan de hand van het model GIS en 
eveneens zes volgen het onderwijs aan de hand van het model GGAS. 
 
6.3.2 Geschiktheid van de case-beschrijvingen 
 
Om te controleren of de onderzoeker de case-beschrijvingen neutraal samengesteld 
heeft, zijn de data van drie, at random geselecteerde leerlingen, door een medewerker 
van de basiseenheid Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen eveneens 
omgezet in case-beschrijvingen. Deze dubbele datasets zijn ter controle aan twee 
panelleden voorgelegd. De mate van overeenstemming tussen de beoordelaars is 
vastgesteld met de overeenstemmingsmaat ontwikkeld door Gower (Gower, 1971). 
   De overeenstemming tussen de drie case-beschrijvingen samengesteld door zowel 
de onderzoeker als de onafhankelijke medewerker levert Gower-coëfficiënten op van 
respectievelijk 0,79, 0,87 en 0,70 voor de thema’s sociaal-emotioneel functioneren, 
gedrag en onderwijsaanbod. Dit impliceert dat de case-beschrijvingen met betrekking 
tot het sociaal-emotioneel functioneren en gedrag goed vergelijkbaar zijn. De 
vergelijkbaarheid van de beschrijvingen van het onderwijsaanbod valt echter 
enigszins tegen. Resultaten hebben uitgewezen dat de onderzoeker een wat te 
positief beeld heeft geschetst in vergelijking met de weergave van de collega; dit 
effect is echter klein.  
 
6.3.3 Betrouwbaarheid van de oordelen 
 
Om na te gaan of verschillende beoordelaars met het opgestelde 
beoordelingsschema tot vergelijkbare oordelen over de (ontwikkeling van) 
leerlingen en hun onderwijs komen, zijn alle case-beschrijvingen twee keer door 
verschillende deskundigen beoordeeld. De mate van overeenstemming tussen de 
oordelen geeft aan of de paneldeskundigen, gebruikmakend van het 
beoordelingsschema, tot eensluidende oordelen komen. Dit wordt in de tabellen 
6.3, 6.4 en 6.5 per beoordelingsonderwerp (sociaal-emotioneel functioneren, 
gedrag en onderwijs) verder uitgewerkt. Hierbij staan zowel de rijen als de 
kolommen voor de oordelen die de paneldeskundigen gegeven hebben. De cellen 
representeren de frequenties waarmee de combinatie van de betreffende oordelen 
gegeven is. Zo geeft bijvoorbeeld in tabel 6.3 de frequentie 1 (rij 2, kolom 4) aan, 
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dat slechts in één geval een deskundige de score 2 heeft gegeven, terwijl een 
andere deskundige de score 4 van toepassing vindt. Wanneer alle scores op de 
diagonaal van links boven naar rechts onder zouden liggen (de deskundigen geven 
een identiek oordeel) zou Gower’s coëfficiënt 1 zijn.  
 
Tabel 6.3 Thema sociaal-emotioneel funct. Tabel 6.4 Thema gedrag  
Oordeel  Oordeel 
 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 
             
1 0 2 0 0 0  1 0 1 0 2 0 
2 1 5 2 1 1  2 1 4 1 2 1 
3 0 2 0 1 1  3 1 0 1 2 0 
4 0 0 0 7 3  4 0 0 3 5 3 
5 0 0 0 1 3  5 0 0 0 1 0 

N = 30 N = 28 
 
Gower’s coëfficiënt over de gegevens zoals weergegeven in tabel 6.3 en 6.4 zijn 
beide 0,80. Dit geeft aan dat de verschillende deskundigen het onderling voldoende 
eens zijn over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van de leerlingen.  
 
Tabel 6.5 Thema onderwijs 
Oordeel 
 1 2 3 4 5 
      
1 0 1 1 4 0 
2 0 2 0 2 1 
3 1 0 2 0 1 
4 0 0 5 4 2 
5 0 0 0 1 1 

N = 28 
 
De gegevens uit de tabel 6.5 levert een Gower-waarde van 0,70 op. Voor het thema 
onderwijs geldt dus wederom dat de overeenstemming in de oordelen van de panel-
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deskundigen maar als nauwelijks voldoende kan worden aangemerkt. 
Geconcludeerd mag worden dat over het geheel genomen de verschillende 
deskundigen tot overeenkomstige oordelen komen wanneer zij gebruik maken van 
het beoordelingsinstrument. Daarmee is de weg vrijgemaakt voor een meer 
inhoudelijke analyse van de oordelen van het panel van deskundigen. 
 
6.3.4 Effecten op leerling-niveau 
 
De tabellen 6.3, 6.4 en 6.5 hebben een eerste indruk gegeven van de resultaten van de 
evaluatie. De combinatie van lage oordelen (1 en 2) geeft aan dat deze leerlingen 
volgens de beoordelaars risico lopen in het onderwijs. De combinaties van oordelen, 
zoals 1-3, 1-4 en 2-3, worden niet als een eenduidige indicatie voor een zorgwekkende 
ontwikkeling van de leerlingen of de kwaliteit van het onderwijs geïnterpreteerd. Eén 
van de beoordelaars oordeelt daar wel negatief, maar de tweede is het daar niet mee 
eens. De oordelencombinaties 1-1, 1-2, 2-1 of 2-2 worden wel opgevat als een sterke 
aanwijzing dat de ontwikkeling van de leerling en/of het onderwijs te wensen over 
laten.  
   Bij het thema sociaal-emotioneel functioneren blijkt dat de deskundigen achtmaal 
een oordeel in termen van de combinaties 1-2, 2-1 of 2-2 gegeven hebben. Dit geldt 
eveneens in zes gevallen bij het thema gedrag en in drie gevallen is bij het thema 
onderwijs de combinatie 1-2 of 2-2 gegeven. Verdere analyses laten zien dat wanneer 
gecorrigeerd wordt voor overlap het hier gaat om in totaal elf leerlingen (37%). In 
tabel 6.6 worden van deze groep de sekse, het oordeel per thema (waarbij thema 
1=sociaal-emotioneel functioneren, thema 2=gedrag en thema 3=onderwijs), het 
integratiemodel en de beperking weergegeven.  
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Tabel 6.6 Sekse, oordeel per thema, integratiemodel en type beperking 
Leerling Sekse Thema Integratiemodel Beperking 
  1 2 3   
       
1 M 2-2 2-2  GIS Esm 
2 M 1-2 2-2  GGAS Lzk/psych 
3 M 2-1 2-1 2-2 GGAS Zmok 
4 M  2-2  GGAS Pi 
5 M 2-2 1-2  GGAS Lzk/psych 
6 V 1-2   KIG Lzk/psych 
7 V 2-2   KIG Lg 
8 V 2-2   KIG Zmlk 
9 M   1-2 KIG Zmlk 
10 V 2-2  2-2 KIG Zmlk 
11 V  2-2  KIG Zmlk 

  
Uit tabel 6.6 blijkt dat de deskundigen zich zorgen maken over de 
prestaties/ontwikkeling van één leerling op alle drie thema’s. Van drie leerlingen 
hebben de deskundigen zich verontrust getoond op het terrein van het sociaal-
emotioneel functioneren en het gedrag. De ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied 
en het onderwijs van één leerling baart de deskundigen zorgen. De hierboven 
gepresenteerde elf leerlingen vormen 37% van de totale groep leerlingen van wie een 
case-beschrijving aan de deskundigen is voorgelegd. De data uit tabel 6.6 laten verder 
zien dat het thema sociaal-emotioneel functioneren een belangrijk thema voor de 
deskundigen is. In acht van de elf gevallen is dit beoordeeld als (zeer) negatief en is 
men bezorgd over de ontwikkeling van de leerlingen. 
   Wanneer vervolgens naar de combinatie van hoge oordelen (4 en 5) gekeken wordt, 
blijkt dat na correctie voor overlap in leerlingen, de ontwikkeling en het onderwijs aan 
vijftien leerlingen als (zeer) positief beoordeeld worden. Dat is 50% van het aantal 
leerlingen waarvan de case-beschrijvingen aan deskundigen zijn voorgelegd. In tabel 
6.7 worden ook van deze groep de sekse, het oordeel per thema (waarbij thema 
1=sociaal-emotioneel functioneren, thema 2=gedrag en thema 3=onderwijs), het 
integratiemodel en de beperking gegeven. 
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Tabel 6.7 Sekse, oordeel per thema, integratiemodel en type beperking 
Leerling Sekse Thema Integratiemodel Beperking 
  1 2 3   
       
1 V 4-4   GIS Esm 
2 M 5-5 4-5 4-4 GIS Esm 
3 M 5-5   GIS Esm 
4 M 4-4   GGAS Lzk/psych 
5 M 4-4 4-4  GIS Zmlk 
6 M 4-4   KIG Pi 
7 M   4-4 KIG Zmlk 
8 V 4-5  4-5 KIG Lzk 
9 M 4-4 4-4 5-5 KIG Lg 
10 M 4-4 4-4 4-4 KIG Lzk 
11 M 4-4 4-5 4-4 KIG Zmlk 
12 M 4-5 4-4  KIG Lzk 
13 M 5-5 4-5  KIG Esm 
14 V 4-5 5-4 4-5 KIG Esm 
15 M 5-4 4-4 5-4 KIG Esm 

 
Uit tabel 6.7 komt naar voren dat van zes leerlingen de deskundigen op ieder van de 
drie thema’s een (boven)gemiddeld oordeel hebben gegeven. Hiervan volgen vijf 
leerlingen het onderwijs aan de hand van het integratiemodel Kind In Groep en de 
zesde volgt het onderwijs in het model Groep In School. Er bestaat op geen enkel 
onderdeel overlap tussen de leerlingen in tabel 6.6 en de leerlingen in tabel 6.7.  
   Samenvattend kan worden opgemerkt dat de in dit onderzoek geraadpleegde 
beoordelaars van mening zijn dat het met 63% van de leerlingen in de steekproef 
redelijk tot goed gaat: de sociaal-emotionele ontwikkeling, het gedrag en het 
gerealiseerde onderwijsaanbod geven geen reden tot zorg en voor een deel is de 
situatie zelfs beter dan verwacht mocht worden. Dat laat onverlet dat de beoordelaars 
niet erg tevreden zijn met de sociaal-emotionele ontwikkeling, het gedrag en het 
gerealiseerde onderwijsaanbod van de overige 37% van de leerlingen. Dat in de 
steekproef leerlingen uit Almere tweederde een redelijk tot goede ontwikkeling heeft 
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in het regulier onderwijs, lijkt voor een experimentele integratie setting een goede 
score, maar in de praktijk zal de meeste aandacht uitgaan naar de 37% waar de 
ontwikkeling en/of het onderwijsaanbod te wensen over laten. 
   Bij de interpretatie van dit laatste percentage zijn een aantal kanttekeningen te 
plaatsen. In het onderzoek is de beoordelaars gevraagd de sociaal-emotionele 
ontwikkeling, het gedrag en het gerealiseerde onderwijsaanbod van 6 of 7 leerlingen 
te beoordelen op een vijf-punts schaal. Ook voor beoordelaars in deze situatie geldt de 
wet van Postumus (Posthumus, 1947): ze zullen de neiging hebben in de beoordeelde 
subgroep een enkele leerling als slecht, een middengroep als redelijk en een enkele als 
goed vorderend te categoriseren. Zo bezien kan een deel van de 37% als een artefact 
van de onderzoeksmethode gekenschetst worden.  
   Een tweede kanttekening betreft de referentiegroep van de beoordelaars. Zoals 
eerder aangegeven (zie paragraaf 4.4.4) bestaat de groep beoordelaars grotendeels uit 
ervaren ambulant begeleiders. In de Nederlandse context zijn dat eigenlijk de enige 
experts in staat te beoordelen wat van de ontwikkeling van een leerling met 
beperkingen in het regulier onderwijs verwacht mag worden. Nu is bekend (Claessens 
et al., 1989) dat de selectie van leerlingen voor opname in de ambulante begeleiding 
vrij streng is. Alleen leerlingen waarvan verwacht wordt dat ze het in het regulier 
onderwijs zullen redden, worden toegelaten voor ambulante begeleiding. Dat betekent 
dat de referentiegroep voor de ambulant begeleiders bestaat uit de relatief goed 
functionerende leerlingen uit het speciaal onderwijs. Dat selectiepatroon geldt niet 
voor de leerlingen in Almere. Daar geldt alleen dat leerlingen toelaatbaar moeten zijn 
volgens de criteria voor het leerlinggebonden budget (zie bijv. de website landelijke 
commissie toezicht indicatiestelling). Het is aannemelijk dat de groep leerlingen met 
beperkingen in het regulier onderwijs in Almere bestaat uit leerlingen, die niet 
allemaal in aanmerking zouden komen voor opname in de ambulante begeleiding. 
Dan is ook begrijpelijk dat de beoordelaars zich zorgen maken over de sociaal-
emotionele ontwikkeling, het gedrag en het gerealiseerde onderwijs-aanbod van een 
deel van de Almeerse leerlinggroep.  
   Een laatste opmerking over de leerlingen waar de ontwikkeling en/of het 
onderwijsaanbod te wensen over laten, gaat in op de vergelijking met leerlingen in het 
speciaal onderwijs. Het punt hier is dat die vergelijking voor het grootste deel van de 
leerlingen van Gewoon Anders niet mogelijk is. Alleen voor de leerlingen in het 
integratiemodel GGAS geldt dat hun onderwijssituatie -een aparte klas- redelijk 
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overeenkomt met die van leerlingen in het speciaal onderwijs. Maar kennis over hoe 
het de hier beoordeelde steekproef leerlingen of een vergelijkbare groep leerlingen in 
scholen voor speciaal onderwijs zou zijn vergaan, is er niet. Het is mogelijk dat de 
ontwikkeling van de bedoelde 37% veel beter, vergelijkbaar of problematischer zou 
zijn geweest. Die onzekerheid –met de twee eerder gemaakte kanttekeningen– maakt, 
dat het absolute percentage leerlingen waar de ontwikkeling en/of het onderwijs-
aanbod te wensen over laten, niet als een tekort schieten van het project in Almere 
mag worden opgevat. De oordelen van de externe beoordelaars over de kwaliteit van 
het onderwijsaanbod in Almere geven daar in elk geval geen aanleiding toe (zie 
bijvoorbeeld tabel 6.6). Wel zou het oordeel van de experts over de leerlingen in de 
twee situaties in Almere met relatief veel negatieve beoordelingen, namelijk de 
motorisch, verstandelijk of meervoudige beperkte kinderen of langdurig zieke 
kinderen in het integratie model Kind In Groep en de leerlingen met 
gedragsproblemen in Groep Gekoppeld Aan School, voor Gewoon Anders aanleiding 
moeten zijn de ontwikkeling van die leerlingen en het onderwijsaanbod nog eens 
kritisch te analyseren en verder te verbeteren. De sociaal-emotionele ontwikkeling is 
daarbij het meest dringende aandachtspunt. Overigens lijken de casemanagers de ge-
volgen van integratie op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen met 
beperkingen goed onderkend te hebben (zie paragraaf 6.2.1). 
 
6.4 Samenvatting 
 
De vraag naar de effecten van integratie is gesplitst in twee delen. Het eerste deel 
geeft aan de hand van interviews, vragenlijsten en observatiegegevens de effecten 
weer, zoals de betrokken leerlingen, hun ouders, de leerkrachten en de klasgenoten 
deze ervaren. In het tweede deel worden de effecten van integratie beoordeeld door 
een panel van externe deskundigen.  
   Een groot deel van de kinderen uit de onderzoeksgroep geeft aan, het (meestal) 
leuk te vinden op school. Ook een groot deel van de ouders oordeelt positief over 
de schooltijd van hun kind. Uit het onderzoek is gebleken dat het type en de inhoud 
van interacties tussen de leerlingen met beperkingen in het integratiemodel Kind In 
Groep en hun klasgenoten zonder beperkingen vergelijkbaar zijn. Dat wordt 
opgevat als een signaal voor een goede sociale integratie van deze leerlingen in hun 
klas. Voor de leerlingen in de integratiemodellen GIS en GGAS geldt dit minder. 
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Zij zitten doorgaans niet in een groep samen met leerlingen zonder beperkingen. 
Voor de hele groep geldt dat driekwart van de leerlingen denkt aardig gevonden te 
worden door klasgenoten en een goede vriend(in) in de klas heeft. De informatie 
van de ouders ondersteunt dit, maar de leerkrachten zijn er wat kritischer over. 
Opvallend is dat meer dan de helft van de kinderen aangeeft dat zij na schooltijd 
veel alleen of met een ouder spelen. De helft van de leerlingen zegt wel eens gepest 
te worden. Daarbij wordt het hebben van een beperking nauwelijks als oorzaak 
genoemd. Overigens is het percentage leerlingen dat zegt wel eens gepest te 
worden lager dan de landelijke cijfers met betrekking tot pesten. 
   De effecten van integratie voor de ouders van de leerlingen met beperkingen 
hebben betrekking op het actief zoeken van een school, het organiseren van extra 
therapie na schooltijd, het overleg met de leerkrachten en/of het actief volgen van de 
ontwikkeling van hun kind. De gegevens wijzen uit dat het grootste deel van de 
ouders tevreden is met de onderwijssituatie van hun kind. Ouders melden dat in de 
startfase van Gewoon Anders niet alles soepel liep, maar de meeste problemen lijken 
naar tevredenheid opgelost. Een beperkt aantal ouders heeft het gevoel dat ze de plaats 
van hun kind steeds moeten bevechten en is zich steeds bewust van het risico die 
plaats te verliezen. Om die reden volgen ze de ontwikkelingen nauwlettend, ver-
strekken informatie over hun kind en proberen invloed uit te oefenen op de gang van 
zaken op school.  
   De selectie van leerlingen voor het onderzoek heeft te lijden gehad onder een 
behoorlijk aantal weigeringen van ouders om aan het onderzoek mee te werken en 
onder uitval van respondenten. Het is niet duidelijk hoe dat geïnterpreteerd moet 
worden. Immers, ouders die grote problemen ervaren zouden gemotiveerd kunnen 
zijn middels het onderzoek dat publiek te maken, maar het kan ook zijn dat 
ontevreden ouders niet aan het onderzoek meedoen om de verhoudingen met de 
school en/of Gewoon Anders niet verder op scherp te zetten. Gelet op het feit dat 
de bevraagde ouders zich op een aantal onderdelen kritisch hebben uitgelaten, lijkt 
de laatst genoemde veronderstelling niet erg waarschijnlijk. Er is dan weinig reden 
om aan te nemen dat het beeld dat geschetst is door de ouders participerend in het 
onderzoek, vertekend is.  
   Tweederde van de leerkrachten geeft aan dat voor hen het onderwijs niet echt 
zwaarder is geworden na de komst van een kind met beperkingen. Voor het 
resterende deel is dit wel het geval. Zij wijten dit voornamelijk aan de toegenomen 
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hoeveelheid papierwerk en bijkomende vergaderingen. Tien van de 38 
responderende leerkrachten zegt voor de plaatsing van de leerling met beperkingen 
een positieve houding ten op zichtte van integratie gehad te hebben, maar is na 
eigen ervaring met het onderwijs aan een leerling met beperkingen van mening 
veranderd en oordeelt nu negatief over plaatsing van een leerling met beperkingen 
in hun klas.  
   Volgens de leerkrachten is het effect op de overige kinderen in de klas in de 
meeste gevallen positief. De kinderen leren van jongs af aan dat niet iedereen gelijk 
is en dat ze rekening met elkaar moeten houden. Toch geeft eenderde van de 
leerkrachten aan, dat niet alle leerlingen het kind met beperkingen accepteren. Dit 
uit zich door het uitlokken van ongewenst gedrag en het negeren van de leerling. 
Slechts in een enkel geval hebben de ouders van klasgenoten zich kritisch 
uitgelaten over de aanwezigheid van een leerling met beperkingen in de klas. Op 
driekwart van de scholen is uitgebreid aandacht besteed aan de aanwezigheid van 
deze leerlingen en konden ouders in een vroeg stadium hun zorgen bespreekbaar 
maken.  
 
Het tweede deel van onderzoeksvraag twee houdt zich bezig met de vraag wat het 
effect van integratie is volgens een extern panel van deskundigen, aan de hand van 
een dertigtal case-beschrijvingen. De in dit onderzoek geraadpleegde deskundigen 
beoordelen de situatie van elf van de dertig leerlingen als tegenvallend en 
verontrustend. Hier tegenover staat 63% die zich wel goed ontwikkeld in de hier 
geëvalueerde setting. Van deze 63% wordt 50% beoordeeld als functionerend boven 
het gemiddelde en bestaat tevredenheid over de ontwikkeling op de drie gebieden 
sociaal-emotioneel functioneren, gedrag en onderwijs. Dat ruim tweederde van de 
leerlingen uit de steekproef in Almere een redelijk tot goede ontwikkeling heeft in het 
regulier onderwijs is voor een experimenteel integratie-project een goede score. Maar 
de 37% van de leerlingen waar de ontwikkeling en/of het onderwijsaanbod te wensen 
over laat, valt veel meer op. Er moet rekening mee gehouden worden dat door de 
methode van onderzoek en door de selectie van beoordelaars dat percentage een 
overschatting is. Verder is natuurlijk niet bekend hoe het deze leerlingen in het 
speciaal onderwijs vergaan zou zijn. Het is mogelijk dat de ontwikkeling van de 
bedoelde groep veel beter, vergelijkbaar of problematischer zou zijn geweest. Om die 
redenen moet met die 37% met enige voorzichtigheid om gegaan worden. Die 
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onzekerheid maakt, dat het absolute percentage leerlingen waar de ontwikkeling en/of 
het onderwijsaanbod te wensen over laten, niet als een tekort schieten van het 
experiment in Almere mag worden opgevat. Tenslotte zijn de externe beoordelaars 
maar in drie gevallen negatief over het geboden onderwijs. Wel zou het oordeel van 
de experts over de leerlingen aanleiding moeten zijn voor een kritische analyse. De  
sociaal-emotionele ontwikkeling is daarbij het meest dringende aandachtspunt. De 
casemanagers hebben overigens de gevolgen van integratie op de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de leerlingen met beperkingen ook opgemerkt. 
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7 Samenvatting, discussie en aanbevelingen 
 

 
7.1 Inleiding  
 
Voor leerlingen met een visuele-, auditieve- en/of communicatieve-, motorische- 
en/of verstandelijke beperking en gedragsproblemen is vanaf 2003 het Rugzak-
beleid van toepassing. Met de invoering van de Rugzak wordt onder meer een 
nieuwe wijze van leerlinggebonden financiering en een nieuw systeem van 
indicatiestelling ingevoerd (Min. OCW, 2003a). De basis voor het nu ingevoerde 
beleid werd in 1996 met de nota “de Rugzak” (Min. OCW, 1996) gelegd.   
   In lijn met de toenmalige ontwikkelingen, werd het oprichten van nieuwe 
speciale scholen in de jonge, snel groeiende gemeente Almere ontmoedigd. Om 
leerlingen en hun ouders een alternatief te bieden, is in 1997 een experimenteel 
project opgezet, genaamd Gewoon Anders. Doelstelling van het project is om 
onderwijsmogelijkheden voor de groep leerlingen met beperkingen te creëren in 
het eigen reguliere onderwijs. Het project liep in de initiatiefase daarmee in zekere 
zin vooruit op de invoering van het beleid omtrent de Rugzak.  
   Gewoon Anders heeft in overleg met het onderwijsveld, drie modellen ontwikkeld 
voor het onderwijs aan kinderen met beperkingen te weten: Kind In Groep (KIG), 
waarbij de betrokken leerling volledig geïntegreerd wordt; Groep In School (GIS), 
waarbij een groep leerlingen in een speciale klas binnen een reguliere school voor 
primair onderwijs verblijft en Groep Gekoppeld Aan School (GGAS), waarbij een 
groep leerlingen op een separate locatie het onderwijs volgt.  
 
7.2 Onderzoeksdesign 
 
Onderzoeksvragen 
De eerste vraag die in het onderzoek centraal staat, is op welke wijze vorm wordt 
gegeven aan het integratieproces. Richtinggevend in de uitwerking zijn de drie 
doelgroepen die bij Gewoon Anders centraal staan, namelijk de leerlingen de 
leerkrachten en tenslotte de ouders van de betrokken leerlingen. Op grond van een 
analyse van de literatuur worden onder andere de opleiding en houding van 
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leerkrachten, schoolleiderschap en bestuur, het leerkrachtenteam, de casemanager 
en overige deskundigen, het verzorgen van adaptief onderwijs en het werken met 
handelingsplannen genoemd als aspecten om integratie van leerlingen met 
beperkingen vorm te geven. Onderzoeksvraag twee richt zich op het effect van 
integratie en is opgesplitst in twee delen. Het eerste deel gaat in op de vraag wat het 
effect van integratie is op de direct betrokkenen als de leerlingen met beperkingen, de 
ouders, de leerkrachten en de klasgenoten en hun ouders. In het tweede deel staat de 
vraag centraal wat het effect van integratie is volgens een extern panel van 
deskundigen.  
 
Methode 
61 leerlingen zijn aan de hand van een gestratificeerde steekproeftrekking uit het 
leerlingenbestand van Gewoon Anders geselecteerd en hebben als onderzoeksgroep 
gefungeerd. Van deze groep volgen 41 leerlingen het onderwijs aan de hand van 
het integratiemodel Kind In Groep, tien leerlingen het onderwijs met het model 
Groep In School en eveneens tien leerlingen het model Groep Gekoppeld Aan 
School. Verder bestaat de onderzoeksgroep uit 19 meisjes en 42 jongens.  
   Om tot beantwoording van de onderzoeksvragen te komen, is gekozen voor 
verschillende onderzoeksinstrumenten te weten: een open vragenlijst voor 
casemanagers, leerkrachten en ouders, een gesloten vragenlijst voor de leerlingen en 
schoolleiders, een observatie-instrument voor alle leerlingen en een analyse van case-
beschrijvingen door een panel van deskundigen.  
 
7.3 Samenvatting van de onderzoeksresultaten 
 
Het project Gewoon Anders heeft zich ten doel gesteld om in een periode van vijf 
jaar (1997-2002) 50% van de 4-12 jarige leerlingen met beperkingen in het regulier 
onderwijs in Almere te plaatsen. Dat percentage overtreft het landelijke percentage 
in 1997 (ongeveer 15%) ruimschoots (Gewoon Anders, 1997). De cijfers in het 
schooljaar 00/01 wijzen uit dat dan al 37% van de betreffende groep leerlingen in 
Almere betrokken is bij onderwijs via Gewoon Anders.  
   Uit het onderzoek blijkt dat vergeleken met landelijke gegevens, Gewoon Anders 
is gestart met relatief veel leerlingen uit de clusters 2: leerlingen met auditieve- en 
communicatieve beperkingen en 4: leerlingen met ernstige gedragsproblemen. Dat 
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bijna tweederde van de leerlingen al voor de start van Gewoon Anders zonder extra 
voorzieningen naar de huidige reguliere school ging, kan opgevat worden als een 
aanwijzing dat gestart is met de relatief gemakkelijk te integreren leerlingen. De 
verwachting dat de groep leerlingen met gedragsproblemen in de eerste jaren 
ondervertegenwoordigd zou zijn in Gewoon Anders, is niet uit gekomen. Het grote 
aantal leerlingen met gedragsproblemen wordt echter deels verklaard doordat een-
derde van de leerlingen met gedragsproblemen in het model Groep Gekoppeld Aan 
School in een grotendeels aparte voorziening zit.  
   De snelle integratie van leerlingen met beperkingen in het regulier onderwijs in 
Almere heeft de werksituatie van vooral de leerkrachten werkend met de modellen 
Kind In Groep en Groep In School veranderd. Uit onderzoek naar de invoering van 
integratie blijkt steeds weer dat reguliere leerkrachten zich onvoldoende opgeleid 
voelen voor het onderwijs aan leerlingen met beperkingen, opzien tegen 
taakverzwaring en bang zijn voor onwerkbare onderwijssituaties.  
   Gebleken is dat de in het onderzoek participerende leerkrachten vergeleken met 
landelijke cijfers wat minder ervaren zijn, maar bijna de helft heeft ervaring met 
speciaal onderwijs en er zijn verschillende mogelijkheden voor nascholing. Alle 
leerkrachten in Almere krijgen extra ondersteuning en de meeste zijn tevreden over 
de kwaliteit van die ondersteuning. Bijna de helft van de leerkrachten ervaart binnen 
het leerkrachtenteam een positief klimaat aangaande het onderwijs aan leerlingen met 
een beperking, maar eenderde deel van de leerkrachten geeft aan dat het team 
verdeeld is of zelfs negatief oordeelt over de plaatsing van een leerling met 
beperkingen op school. 
   Het is aannemelijk dat ook leerkrachten in Almere in eerste instantie aarzeling 
zullen hebben met betrekking tot integratie van leerlingen met beperkingen. De 
leerkrachten hebben die bedenkingen in het onderzoek niet naar voren gebracht, maar 
voor een kwart van de bevraagde leerkrachten geldt wel, dat de eerste ervaringen met 
een leerling met beperkingen in de klas niet als positief beoordeeld worden. Uit de 
literatuur is bekend dat succeservaringen met het onderwijs aan een leerling met 
beperkingen zullen leiden tot een meer positieve attitude en een groeiend 
zelfvertrouwen, maar leerkrachten die zich alleen gelaten voelen met een 
geïntegreerde leerling zullen een negatieve houding ontwikkelen. Dat lijkt ook voor 
de leerkrachten in het onderzoek op te gaan. Onbekend is wat de redenen daarvan zijn. 
Het is mogelijk dat integratie te rooskleurig is voorgesteld, dat de leerkracht de 
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eigen capaciteiten overschat heeft, dat de begeleiding onvoldoende was, of dat de 
problemen van de betreffende leerling toegenomen zijn.  
   De plaatsing van leerlingen met beperkingen in het regulier onderwijs heeft verder 
gevolgen voor de inrichting van het onderwijs. In de literatuur worden verschillende 
veranderingen in de organisatie, de wijze van aanbieden en de doelstelling van het 
onderwijs voorgesteld en wordt de taak van de leerkracht deels herschreven. Al die 
veranderingen samen leiden tot een forse inspanning van het leerkrachtenteam. Van 
de leerkrachten betrokken bij het onderzoek zegt eenderde het onderwijs af te 
stemmen op de specifieke onderwijskundige behoeften van de leerling(en). Zij 
passen lesmateriaal aan, bewerken opdrachten en ontwikkelen werkvormen, 
aangepast aan het niveau van de leerling. De overigen geven aan dat adaptief 
onderwijs in de praktijk niet uitvoerbaar is en uit de observaties in de klassen is 
inderdaad gebleken dat veel onderwijs klassikaal wordt aangeboden. Toch zijn er ook 
aanwijzingen dat met name in het integratiemodel KIG wel op een gedifferentieerde 
wijze gewerkt wordt. In lijn met het integratiestreven worden leerlingen weinig uit de 
groep gehaald voor extra begeleiding en training. 
   Voor het onderwijs aan alle in het onderzoek betrokken leerlingen wordt een 
handelingsplan opgesteld. In de beleving van de leerkrachten spelen ouders geen 
rol van betekenis bij het opstellen van een handelingsplan. Voor de evaluatie van 
de vorderingen worden leerlingvolgsystemen gebruikt en in minder dan de helft 
van de gevallen worden regelmatige leerlingbesprekingen georganiseerd. 
   Voor ouders van kinderen met een beperking heeft de integratie van hun kind in de 
lokale reguliere school een aantal voordelen in termen van een verkorte reistijd naar 
en van school en integratie in de buurt. Uit de literatuur blijkt dat vooral hoog 
opgeleide ouders dit voordeel binnen halen. Andere groepen ouders worden meer 
geconfronteerd met afwijzingen door de reguliere scholen. Dat is in de Almeerse 
situatie niet zo. De ouders in Almere lijken qua vooropleiding een representatieve 
steekproef te zijn van de Nederlandse bevolking met hooguit een zeer kleine 
oververtegenwoordiging van hoogopgeleiden.  
   Een belangrijk deel van de ouders had hun kind al voor de komst van het project 
Gewoon Anders op een reguliere school in Almere. Voor de andere ouders begint 
integratie met het zoeken van een geschikte school. Dit blijkt echter niet altijd 
gemakkelijk te zijn en in enkele gevallen heeft dat tot herhaald afwijzen door 
verschillende scholen geleid. Wanneer het kind eenmaal geplaatst is, stellen de 
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ouders samen met de leerkracht en eventueel andere deskundigen het 
handelingsplan op. Eerder bleek al dat leerkrachten die bijdrage van de ouders in 
het opstellen van het handelingsplan niet erg herkennen. Enkele ouders vinden het 
belangrijk om een mogelijk tekort aan kennis bij de leerkracht te compenseren en 
de leerkrachten regelmatig informatie te verschaffen over de ontwikkeling van de 
beperking van hun kind en de mogelijke invloed hiervan op de schoolprestaties. 
Het gevolg van integratie voor de ouders is ook dat zij vaker zullen moeten 
overleggen met de leerkrachten en meer zaken zelf moeten regelen, die op het speciaal 
onderwijs als vanzelfsprekend zouden zijn ervaren. Een meerderheid van de ouders 
die de vraag naar het contact met de casemanager beantwoord heeft, is tevreden 
over de begeleiding en ondersteuning.  
   Een groot deel van de kinderen uit de onderzoeksgroep geeft aan, het (meestal) 
leuk te vinden op school. Ook een groot deel van de ouders oordeelt positief over 
de schooltijd van hun kind. Wanneer kinderen met beperkingen naar dezelfde school 
gaan als kinderen zonder beperkingen, krijgen de eerstgenoemde de mogelijkheid om 
zich op te trekken aan het hogere niveau en tempo in de reguliere klas en 
gerapporteerd is dat leerlingen met beperkingen door andere leerlingen te observeren, 
afwijkend gedrag afleren. Ook op sociaal terrein zijn er mogelijkheden voor verdere 
ontwikkeling. Uit het onderzoek is gebleken dat het type en de inhoud van 
interacties tussen de leerlingen met beperkingen in het integratiemodel Kind In 
Groep en hun klasgenoten zonder beperkingen vergelijkbaar zijn. Dat wordt 
opgevat als een signaal voor een goede sociale integratie van deze leerlingen in hun 
klas. Voor de leerlingen in de integratiemodellen GIS en GGAS geldt dit minder. 
Zij zitten doorgaans niet in een groep samen met leerlingen zonder beperkingen. 
Dat kinderen profiteren van de gang naar de school in de buurt, blijkt uit het feit dat ze 
meer vriendjes in de buurt hebben, vaker op bijvoorbeeld verjaardagspartijtjes 
uitgenodigd worden en op straat en in winkels begroet worden. Driekwart van de 
leerlingen met beperkingen denkt aardig gevonden te worden door klasgenoten en 
een goede vriend(in) in de klas te hebben. De informatie van de ouders ondersteunt 
dit.  
   Eén van de effecten van integratie op de klasgenoten van leerlingen met een 
beperking is dat er een positievere beeldvorming rondom kinderen met beperkingen 
ontstaat. De leerlingen zonder beperkingen wennen snel aan de aanwezigheid van een 
leerling met beperkingen en het lijkt hun attitude ten opzichte van mensen met 
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beperkingen blijvend positief te beïnvloeden. De leerkrachten in het onderzoek 
bevestigen dit effect. Gemeld wordt dat de klas sociaal en hulpvaardig is, zowel bij 
schooltaken als bijvoorbeeld bij het vastmaken van veters. Tweederde van de 
leerkrachten geeft verder aan dat zij het gevoel hebben dat de klasgenoten de 
leerling met beperkingen accepteren. Toch meldt eenderde van de leerkrachten dat 
in de omgang tussen de klasgenoten en het kind met beperkingen soms ingegrepen 
moet worden, omdat niet alle klasgenoten de leerling met een beperking 
accepteren. Dat uit zich bijvoorbeeld in negeren, in pesten of in uitlokken van 
ongewenst gedrag. 
   Het oordeel van direct betrokkenen zoals ouders kan positief gekleurd zijn omdat 
ouders bij gebrek aan vergelijkingsmateriaal niet snel aan de juistheid van de 
schoolkeuze twijfelen en geneigd zijn positief te oordelen over de school en de 
begeleiding van hun kind. Om die reden is een aantal externe deskundigen gevraagd 
te oordelen over de ontwikkeling van de leerlingen en over hun onderwijsaanbod. 
Zij geven aan dat het met eenderde van de beschreven leerlingen mogelijk niet 
goed gaat. Vooral de sociaal-emotionele ontwikkeling van acht leerlingen wordt als 
zorgelijk bestempeld. Al eerder rapporteerden ook de casemanagers in Almere dat 
ze zich zorgen maken over de sociaal-emotionele ontwikkeling van bepaalde 
leerlingen.  
    
7.4 Discussie 
 
Integratie van leerlingen met beperkingen is een zeer actueel thema en staat hoog 
op de agenda van veel beleidsmakers, ouders en leerlingen. Mede dankzij nieuwe 
wet- en regelgeving en de vele jaren ervaring met ambulante begeleiding en 
integratie onder het Aanvullend Formatie Beleid is in Nederland een voorzichtige 
ontwikkeling naar integratie in gang gezet. Voor een aantal betrokkenen 
(bijvoorbeeld ouders) gaat die ontwikkeling niet snel genoeg, voor anderen 
(bijvoorbeeld schoolleiders regulier onderwijs) veel te hard.  
   In het Nederlandse integratie-perspectief zijn de ontwikkelingen in Almere 
tamelijk spectaculair. Gewoon Anders wil binnen vijf jaar de helft van de 4-12 
jarige leerlingen met beperkingen in het regulier onderwijs hebben, wat het 
landelijke percentage in 1997 (ongeveer 15%) ruimschoots overtreft (Gewoon 
Anders, 1997). De gegevens wijzen uit dat Almere die doelstelling ook haalt. De 
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omvang van de groep geïntegreerde leerlingen en het tempo waarin Almere die 
plannen verwezenlijkt zijn in Nederland ongekend. Nu is daar wel wat op af te 
dingen. Almere werkt met drie integratiemodellen waarvan één (GGAS) meer op 
segregatie dan op integratie berust. Overigens moet opgemerkt worden dat het 
aantal leerlingen in dat model relatief beperkt is. Verder zijn een aantal leerlingen 
aangemeld bij Gewoon Anders die voordien zonder enige extra ondersteuning in 
het regulier onderwijs in Almere zaten. Die leerlingen zijn door een onafhankelijke 
indicatiecommissie beoordeeld en getoetst tegen landelijk geldende criteria. Het 
gaat dus zeker om leerlingen met beperkingen, maar het kan opgevat worden als 
een indicatie dat met betrekkelijk gemakkelijk te integreren groepen gestart is. 
Maar zelfs met die kanttekeningen is het integratietempo in Almere ongeëvenaard 
hoog. 
   Veel actoren op dit terrein stellen dat een hoog tempo absoluut ten koste zal gaan 
van de kwaliteit van het onderwijsaanbod, dat leerlingen met beperkingen daarvan 
de dupe zullen worden en dat leerkrachten zullen afhaken en een negatieve houding 
ten opzichte van integratie zullen ontwikkelen. Met een hoog tempo zou alles 
uiteindelijk blokkeren. Nu is het waar dat een kwart van de leerkrachten een 
negatieve houding ten opzichte van integratie ontwikkeld heeft, dat de 
ondersteuning van leerkrachten door directie, team en/of casemanagers zeker in de 
eerste periode te wensen overliet, dat adaptief onderwijs niet echt uit de verf komt, 
en dat de ontwikkeling van een deel van de leerlingen zorgen baart. Die samen-
vatting laat een negatieve indruk achter. Nu kan bij elk van deze punten wel een 
kanttekening gemaakt worden, maar naar ons oordeel moet in de evaluatie van het 
project Gewoon Anders het hoge integratietempo centraal geplaatst worden.  
   Het opzetten van een nieuwe organisatie met de doelstelling in vijf jaar de helft 
van de leerlingen met beperkingen te plaatsen op reguliere scholen, kan bijna niet 
anders dan met enige schade gerealiseerd worden. Nu die doelstelling gehaald 
wordt is de vraag of de schade acceptabel is. Die balans ziet er als volgt uit. De 
kwaliteit van het onderwijsaanbod wordt door externe deskundigen maar in 10% 
van de gevallen bekritiseerd. Verder oordelen de externe deskundigen dat het met 
veel leerlingen goed gaat, maar dat er ook leerlingen zijn waarbij de sociaal-
emotionele ontwikkeling en/of het gedrag op school te wensen overlaten. Ook de 
casemanagers in Almere hadden die problemen al gesignaleerd. Onduidelijk is in 
hoeverre die problemen te voorkomen of te verhelpen zouden zijn geweest in 
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andere onderwijssettings. Ook in integratieve settings met een langzamer 
ontwikkelingstempo en ook in het speciaal onderwijs hebben leerlingen problemen.  
   Het onderzoek laat zien dat een aantal leerkrachten in Almere is afgehaakt. 
Ongeveer een kwart van de bevraagde leerkrachten meldt, na eigen ervaringen met 
een leerling met beperkingen in de klas, een omslag van een positieve naar een 
negatieve attitude ten opzichte van integratie. De rest blijft onverkort positief of 
blijft positief met -door ervaring wijs geworden- enige voorwaarden. Dat zich op 
het niveau van de leerkracht een aantal problemen voordoen in het integratie project 
Almere is zorgelijk. In relatief korte tijd zijn grote aantallen leerlingen met 
beperkingen in het regulier onderwijs geplaatst en dat resulteert in grote druk op 
leerkrachten en teams en vergroot de kans op fouten in opleiding en begeleiding van 
leerkrachten. Het lijkt er op dat het streven naar integratie in Almere in elk geval 
“slachtoffers” onder de leerkrachten gemaakt heeft. Dat is gezien de ambitieuze 
doelstelling niet verbazend in een startperiode, maar die ontwikkeling moet wel 
gestopt worden. Als leerkrachten in deze omvang blijven afhaken en hun collega’s 
informeren over hun teleurstellende ervaringen, wordt het draagvlak op 
uitvoeringsniveau snel minder. Voor de voortgang van integratie zijn succes-
ervaringen van leerkrachten met de integratie van een leerling met beperkingen van 
groot belang (Scheepstra, 1998). Alleen dan wordt in de organisatie zelfvertrouwen 
en kennis opgebouwd en ontstaat een positieve houding in het team.  
   Verschillende indicatoren in het onderzoek geven aan dat het onderwijs in Almere 
in de klassen met een leerling met beperkingen niet echt adaptief is. Aangezien het 
met een groot deel van de leerlingen goed gaat en ook externe deskundigen over het 
onderwijsaanbod van veel leerlingen tevreden zijn, is dat wellicht ook niet een 
zwaarwegend punt van kritiek. Tenslotte wordt vaker (Reezigt in Bergsma, 2004) 
geklaagd over een tekort aan adaptief onderwijs in veel reguliere scholen in 
Nederland. 
   Het uiteindelijke doel van integratie is leerlingen met beperkingen meer kansen te 
geven om sociaal te integreren, dat wil zeggen sociale interacties en relaties te 
hebben met leeftijdgenoten zonder beperkingen en vriendschappen op te bouwen 
op school en in de eigen omgeving. Het onderzoek laat zien dat dat zeker voor de 
leerlingen in het individuele integratiemodel Kind in Groep werkt en dat model 
herbergt veruit de meeste leerlingen betrokken bij Gewoon Anders. In de twee 
andere integratiemodellen hebben de leerlingen minder mogelijkheden voor 

 122



 Samenvatting, discussie en aanbevelingen  

omgang met leeftijdsgenoten zonder beperkingen en lijken ze meer op onderwijs in 
speciale scholen. Toch hebben deze integratiemodellen het voordeel dicht bij huis 
te zijn en kan verwacht worden dat alleen dat al meer kansen op integratie in de 
lokale samenleving oplevert.  
   De omvang van het project in Almere heeft als gunstig neveneffect dat niet alleen 
goed opgeleide en welbespraakte ouders integratie in het regulier onderwijs kunnen 
realiseren. In eerder onderzoek (bijv. Scheepstra, 1998) bleek integratie toch vooral 
bewerkstelligd te worden door een bepaalde categorie ouders, maar in Almere is 
dat patroon niet aangetoond.  
   Opmerkelijk is, dat leerkrachten en ouders hun betrokkenheid bij het onderwijs 
verschillend inschatten. Het beeld is ontstaan dat ouders het gevoel hebben een 
bijdrage te leveren, maar dat leerkrachten die bijdrage niet herkennen of niet erg 
relevant vinden. In de beleidsplannen geeft Gewoon Anders ouders een prominente 
positie, maar dat is op de werkvloer nog niet vanzelfsprekend. 
   Resumerend kan gesteld worden dat Gewoon Anders een in het Nederlandse 
kader ongewoon grote stap naar integratie gezet heeft. In een korte tijd hebben 
relatief veel leerlingen de weg naar het regulier onderwijs gevonden. De 
veranderingen in het onderwijs in Almere lijken echter tot een hoge “integratie-
slijtage” bij leerkrachten geleid te hebben. Dat is vanuit een systeem perspectief 
een belangrijk punt van zorg.  
 
7.5 Aanbevelingen  
 
In de literatuur over de vormgeving en invoering van integratie in het onderwijs wordt 
steeds weer gewezen op de centrale positie van de leerkrachten daarin. De integratie 
van leerlingen met beperkingen wordt uiteindelijk in de groep door de leerkracht 
gerealiseerd (Meijer, 2003). Om die reden gaan de aanbevingen vooral in op de 
positie van de leerkracht.  
   Veel leerkrachten in het regulier onderwijs hebben het onderwijs aan leerlingen met 
beperkingen lang gezien als een taak voor specialisten in een gespecialiseerde setting. 
Uit onderzoek blijkt steeds weer dat reguliere leerkrachten zich onvoldoende opgeleid 
voelen voor deze taak, vrezen voor taakverzwaring en onwerkbare onderwijssituaties 
en om die redenen integratie afwijzen. Pas wanneer leerkrachten zich goed voorbereid 
voelen, zeker zijn van de steun van collega’s, directie en ondersteuning door 
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specialisten en zonodig extra tijd en middelen kunnen inzetten, zullen ze het 
aandurven een leerling met beperkingen in hun klas op te nemen. 
   Het integratieproject in Almere heeft nog eens duidelijk gemaakt dat voorbereiding 
van leerkrachten en liever nog hele teams belangrijk is. Daarbij moet niet te veel 
verwacht worden van veranderingen in de initiële opleiding van leerkrachten. Dat 
programma is al overvol, het duurt te lang voor de gehele leerkracht-populatie 
getraind is en de opleiding kan onmogelijk elke leerkracht voorbereiden op elke 
denkbare situatie in de klas. Het accent in de voorbereiding moet bestaan uit een vorm 
van korte nascholing die specifiek gericht is op de consequenties van de beperkingen 
van de leerling voor het onderwijs.  
   Belangrijker nog dan scholing is begeleiding en ondersteuning van leerkrachten. De 
ervaring in Almere en trouwens ook in de ambulante begeleiding is, dat leerkrachten 
die zich gesteund voelen met meer vertrouwen en durf het onderwijs aan leerlingen 
met beperkingen vormgeven. Die leerkrachten lopen minder risico op negatieve 
ervaringen en zullen niet snel een negatieve attitude ten opzichte van integratie 
ontwikkelen. Vanuit integratie perspectief is dat belangrijk omdat de dan ervaren 
leerkracht ook later voor andere leerlingen met beperkingen ingezet kan worden. 
   Het is bijna niet te voorkomen dat leerkrachtenteams zich overrompeld zullen 
voelen bij de aanmelding van een leerling met beperkingen. Een ruime 
voorbereidingstijd zal er in het algemeen niet zijn. Dat betekent dat op regionaal 
niveau de ondersteuning van leerkrachten voorbereid moet zijn, ook als er nog geen 
concrete aanmeldingen zijn. Schoolbesturen en directies moeten niet alleen een 
duidelijk standpunt innemen ten aanzien van integratie, maar vroegtijdig 
ondersteuning opzetten. Voor individuele scholen is dat moeilijk te realiseren. Een 
schaalgrootte als het integratieproject in Almere is daarvoor veel geschikter. 
Elementen van de Almeerse werkwijze zouden wellicht op het niveau van (groepen) 
samenwerkingsverbanden WSNS overgenomen kunnen worden. Met het van kracht 
worden van de Wet op de Expertisecentra in augustus 2003 is het hoog tijd voor 
voorbereidend overleg tussen samenwerkingsverbanden WSNS en Regionale 
Expertisecentra om het onderwijs aan leerlingen met een leerlinggebonden budget 
voor te bereiden.  
   Nauwere regionale samenwerking tussen SWV’s en REC’s om een regionaal 
onderwijs-aanbod voor leerlingen met beperkingen in het regulier onderwijs aan te 
bieden, heeft consequenties voor onderdelen van het huidige beleid met betrekking tot 
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de leerlinggebonden financiering. Het project Gewoon Anders int als het ware op 
regionaal niveau het leerlinggebonden budget van alle ingeschreven leerlingen en 
creëert zo de speelruimte om de middelen te herverdelen en niet direct 
leerlinggebonden activiteiten (denk aan opleiding) te realiseren. Zonder deze centrale 
inning van budgetten, zouden ook met Gewoon Anders vergelijkbare regionale 
organisaties, hun middelen niet kunnen herverdelen en alleen met grote moeite 
centrale activiteiten kunnen aanbieden. De regionale inning van budgetten staat haaks 
op één van de uitgangspunten van het Rugzak-beleid, namelijk de emancipatie van 
ouders en leerlingen. Hiervoor in de plaats zouden zij (of een vertegenwoordiger) 
nauw betrokken kunnen worden bij het opzetten en uitvoeren van een regionaal op 
integratie gericht onderwijsaanbod in SWV/REC-kader. Voor reguliere scholen in een 
dergelijk samenwerkingsverband komt de ondersteuning dan dichter bij en is 
structureel beschikbaar. Plaatsing van een leerling met beperkingen is nu voor scholen 
een betrekkelijk zeldzame gebeurtenis en vraagt een eenmalige organisatie van 
bijvoorbeeld ondersteuning en opleiding. De door de school moeizaam opgebouwde 
expertise vervalt weer met het vertrek van de leerling. De organisatie op regionaal 
niveau neemt veel van het ad hoc karakter van de plaatsing weg en leidt tot een 
groeiende kennis en ervaring op het niveau van het samenwerkingsverband. De 
omvang van een gemiddeld samenwerkingsverband is in de meeste gevallen 
voldoende, nu komt die taak immers bij individuele scholen terecht.  
   Hoe ook georganiseerd, integratie is uiteindelijk een taak voor leerkrachten. De 
ambulante begeleiding sinds 1985 en Gewoon Anders in Almere hebben laten zien dat 
–zelfs als niet alles onmiddellijk goed gaat– leerkrachten in het regulier onderwijs die 
taak bij veel leerlingen met beperkingen aankunnen.
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Summary, discussion and recommendations 
 

 
Introduction 
 
Since 2003, pupils with visual, auditory, physical- and/or mental handicaps or 
behavioural problems are entitled to enrol in the Backpack-policy. The Backpack is 
a new type of pupil-bound financing, as well as a new system for objectively 
identifying pupils with disabilities (Min. OCW, 2003). The idea behind this was 
developed in 1996, when the report “De Rugzak” (Min. OCW, 1996) was 
published.  
   In accordance with the developments towards inlusion at the time, the building of 
schools for special education in the young, fast growing city of Almere was 
discouraged. An experimental project, Just Different (Gewoon Anders), was 
instigated in 1997 to offer pupils and their parents a tailor-made alternative. The 
goal of this project was to create educational opportunities for disabled children in 
regular schools. The project thus anticipated the arrival of the Backpack. 
   In close consultation with the educational field, Gewoon Anders developed three 
models for including pupils with disabilities: Child In Group, where the pupil 
involved is fully included in a regular classroom and if necessary receives 
education specially adapted to his/her needs, Group In School, where a group of 
pupils receive their education in a special classroom inside a regular school, and 
Group Linked To School where a group of pupils receive their education at a 
separate location.  
 
Research design 
 
Research questions 
The first question in this study was: How is inclusion made concrete? The three 
key groups in Gewoon Anders are important here: the pupils, their teachers and the 
pupils’ parents. According to the literature, some aspects which influence the shape 
of inclusion can be recognised, such as training and support of teachers, the attitude 
of the principal and the school board, the team of teachers, the case manager and 
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other professionals, the use of adaptive ways of providing instruction and the use of 
individual educational plans.  
   The second research question: “Which effects does inclusion have on different 
groups of people involved” is divided into two components. The first part discusses 
the effects of inclusion on the people directly involved, such as the disabled pupils, 
their parents, the teachers and their colleagues and the pupils’ classmates and their 
parents. The second part deals with the effects of inclusion according to an external 
panel of experts.   
  
Methodology 
Sixty-one pupils who served as the study group were selected from the total pupil 
numbers in Gewoon Anders by means of stratified sampling. Of this group, 41 
children followed their education on the basis of the inclusion model Child In 
Group, ten pupils followed their education with Group In School and another ten 
were in Group Linked To School. The study group consisted of 19 girls and 42 
boys. 
   Four different instruments were used to answer the research questions: an open 
questionnaire for case managers, teachers and parents, a closed questionnaire for 
pupils and principals, an observational instrument and an analysis of case 
descriptions by a panel of experts.  
 
Summary of results 
 
Gewoon Anders aimed to include 50% of all 4-12 year-old disabled pupils in 
regular schools in Almere within five years (1997-2002). This percentage was 
much higher than the national percentage of about 15% in 1997 (Gewoon Anders, 
1997). The figures for the school year 2000/2001 show that 37% of this particular 
group of children was involved in Gewoon Anders by that time.  
   Compared with the national figures, the study showed that Gewoon Anders 
started with relatively large numbers of pupils from cluster 2: auditory and 
speech/language disabilities and cluster 4: severe behavioural problems. The fact 
that almost two-thirds of all pupils were already receiving their education in regular 
schools without extra support even before they were involved with Gewoon Anders 
proves that the project started with a group who is relatively “easy to integratie”.  
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The expectation that children with severe behavioural problems would be 
underrepresented proved to be incorrect. The large number of these pupils is partly 
explained by the fact that about one-third of all pupils with behavioural problems 
followed their education with the inclusion model Group Linked To School.  
   The rapid inclusion of pupils with disabilities in regular schools in Almere 
changed the working situation, especially for the teachers working with the models 
Child In Group and Group In School. Research showed over and over again that 
teachers did not feel sufficiently trained to teach this group of children and were 
afraid of increased workloads and unworkable educational situations.  
   It was shown that the teachers participating in this research had somewhat less 
educational experience compared to national figures, but almost half of them had 
experience in special education and access to refresher courses. All teachers 
received additional support and most of them were content with its quality. Almost 
half of all teachers experienced a positive working climate with their colleagues 
regarding teaching pupils with disabilities, but a third claimed that the team 
members had divided opinions or had negative attitudes towards including these 
children in their schools.     
   We can assume that the teachers in Almere will have had some doubts about this 
large inclusion project at the start. However, they did not express any feelings of 
this kind. On the other hand, 25% did say that the first experiences they had with 
inclusion were not positive. According to the literature, successful experiences with 
pupils with disabilities leads to a more positive attitude and growing self-esteem. 
Teachers who feel abandoned with a disabled pupil, however, will develop a 
negative attitude towards inclusion. This was also true for the teachers in this 
research. We do not know what the exact reasons are, however. It is possible that 
inclusion was pictured as more positive than it is, that the teacher overestimated 
his/her own capacities, that there was not enough support or that the problems of 
the child worsened. 
   Putting a child with disabilities into a regular school has consequences for the 
organization of education. Various changes in the organization, the way of offering 
education and the goals of education have been suggested in the literature, and the 
job of the teacher has been rewritten. All these changes have together led to a huge 
effort on the part of the team of teachers. One-third of all teachers said they 
adjusted the educational material to the specific needs of the pupil. They adjusted 
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teaching material, changed assignments and developed new material. The other 
two-thirds claimed that adaptive education was not possible. This statement was 
confirmed by observations in the classroom, which showed that education is still 
mostly carried out in the form of whole-class teaching. However, there are some 
indications that some kind of differentiated education was given, especially in the 
Child In Group model. In accordance with the aim of inclusion, children were 
rarely taken out of their classrooms to receive additional support.  
   An individualized educational plan (IEP) was drawn up for each child included in 
this study. According to teachers, parents did not play a very significant role in the 
creation of these plans. A pupil monitoring system was used to evaluate the child’s 
progress. Less than half of all teachers claimed they organized discussions of 
pupils on a regular basis.  
   According to the literature, higher educated parents can get their child into a 
regular school relatively easily. As a result of this, they also have advantages like 
shorter travelling times to school and inclusion in the neighbourhood. Other parents 
are more often confronted with rejections from regular schools. This situation did 
not occur in Almere, however. The parents in Almere were a representative sample 
of the Dutch population, with a very small overrepresentation of highly educated 
persons.  
   An important percentage of all parents already took their child to a regular school 
even before Gewoon Anders. For the others, inclusion of their child started with 
looking for a suitable school. This was not always easy and in a few cases led to 
rejection by several schools. When a child received a place in a regular school, 
teachers, parents and possibly other experts drew up an IEP. As said above, 
teachers did not always recognise the effort parents put in.  
   Some parents wanted to fill in all possible knowledge gaps the teachers might 
have with regard to their child’s disability by providing information about the 
child’s development and the possible consequences this might have for his/her 
education. Another result of inclusion for parents was that they had to discuss their 
child’s progress on a regular basis. They now needed to organize a lot of things 
themselves, which would have been taken for granted in a special school. Most 
parents were satisfied with the support they received from the case manager.   
   Many children from the research group stated that they (usually) liked school. A 
large group of parents also gave positive judgements about the time their child 
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spent at school. When children with disabilities go to the same schools as children 
without disabilities, the former get the opportunity to pull themselves up to the 
higher level and speed of the group and it has also been stated that by observing 
their non-disabled classmates, disabled children can overcome their deviant 
behaviour. On the social level there are possibilities for further development as 
well. Research shows that the types and contents of interactions between pupils 
with disabilities who follow their education with the model Child In Group and 
their classmates without disabilities are similar. This is seen as a signal for good 
social inclusion inside the classroom. This is not quite the case for the children in 
the inclusion models Group In School and Group Linked To School. They are 
usually not in a fully inclusional setting.  
   Children do profit from going to regular schools. This is shown by the fact that 
they have more friends in their neighbourhoods, are invited to birthday parties and 
are greeted on the street and in shops. Three-quarters of all pupils with disabilities 
claimed that their classmates liked them and also stated that they had a good friend 
in their class. The information from parents supported these claims.  
   Inclusion of pupils with disabilities has a positive effect on the image of this 
group of children. Classmates without disabilities become accustomed to the 
presence of a pupil with disabilities and this may well have a lasting positive effect 
on their attitudes towards this group of people. Teachers also confirmed this effect. 
They said that classmates were demonstrating social behaviour and were willing to 
help, with school work as well as tying shoelaces. Two-thirds of all teachers said 
that classmates accepted a pupil with disabilities. The other third, however, stated 
that in some situations they had to intervene because not all classmates accepted 
the pupil in question. This revealed itself through bullying or provoking unwanted 
behaviour.  
   The judgement of people who are directly involved, like parents, may be 
positively coloured because they do not have any means of comparison and 
therefore cannot accurately judge their school. For this reason, a panel of experts 
was asked to judge the development of the pupils and the education they received. 
The experts stated that a third of all pupils were not doing well. The 
socioemotional development of eight pupils in particular was seen as very 
worrying. Case managers in Almere had also reported that they were worried about 
the socioemotional development of some pupils. 
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Discussion 
 
Inclusion of disabled children is a very current theme and is high on the agendas of 
policymakers, parents and pupils. New laws and rules and many years of 
experience with peripatetic teaching enabled careful steps towards inclusion. For 
some participants (e.g. parents) this development is too slow, whereas others (e.g. 
principals of regular schools) think it is moving much too fast.  
   The developments in Almere are rather spectacular in the Dutch inclusion 
perspective. Gewoon Anders aimed to include 50% of all 4-12 year-old pupils with 
disabilities in regular education within five years. This was far more than the 
national percentage of 15% in 1997 (Gewoon Anders, 1997). Data show that the 
goals have indeed been met. The high numbers of pupils included and the speed at 
which Gewoon Anders has realised its plans are unprecedented. Some remarks 
should be made, however. Gewoon Anders works with three inclusion models, one 
of which (Group Linked To School) has more segregation than inclusion 
characteristics. The number of pupils in this model is limited, however. Second, a 
number of children who were included in Gewoon Anders were already in regular 
schools before the project started. These pupils were assessed by an independent 
indication committee and tested against national criteria. These pupils do have 
disabilities, but it can be argued that the project started with a relatively “easy” 
group. Having said this, however, it should still be concluded that the speed of 
inclusion was very high.  
   Many professionals in the field state that this high speed will have negative 
effects on the quality of education, that pupils will suffer and teachers will develop 
negative attitudes towards inclusion. At this speed there is a high risk that 
everything may suddenly grind to a halt. It is true that a quarter of all teachers felt 
negatively about inclusion, that the support of school boards, teams of teachers and 
case managers left much to be desired, that the idea of adaptive teaching did not 
live up to its promise, and that the developments of some of the students were 
worrying. This summary leaves a negative impression. Counterarguments can be 
made for every one of these points, but we feel that the high speed of inclusion 
should take a central position in the evaluation of Gewoon Anders.  
   Starting an organization from scratch, with the goal of including half of all pupils 
with disabilities in regular schools within five years, is almost impossible to realise 
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without some form of collateral damage. Now that the main goal has been 
achieved, the question should be asked whether the damage is acceptable. The 
results are as follows: the quality of the teaching activities is criticized by a panel 
of external experts in 10% of all cases. The experts conclude that most pupils are 
doing fine, but that some have socioemotional or behavioural problems. The case 
managers in Almere had also recognised these problems. It is not clear to what 
extent preventing or solving these problems would have been possible in other 
educational settings. Pupils who have problems are a natural phenomenon in 
regular schools as well as in settings with a lower developmental speed or in 
schools for special education.  
   The research shows that some teachers did not want to have a child with 
disabilities in their classes again. About a quarter of all teachers said that after a 
period of working with a disabled child, their attitudes had changed from positive 
to negative. The other teachers remained unabatedly positive or positive with some 
reservations. It is worrying that there were problems at the teacher level. In a short 
period of time a lot of pupils with disabilities were placed in regular schools, which 
resulted in heavy pressure for teachers and teams of teachers and increased the 
risks of errors in teacher-training. It seems as if some teachers were sacrificed for 
the sake of inclusion. This is not surprising, considering the very ambitious start of 
the project, but it must be stopped. If teachers keep dropping out at this speed and 
inform their colleagues of their negative experiences, the foundations on which 
inclusion is based will soon start to shake. Success stories are needed to continue 
inclusion of disabled children (Scheepstra, 1998). This is the only way to gain self-
esteem, trust and knowledge within the organization and to reach a positive attitude 
in the teacher team.  
   Different sources of information show that education in groups which include 
disabled children in Almere is not really adaptive. However, since the majority of 
children are doing fine and the external experts are also satisfied with the 
educational activities, this is not a very important point of criticism. After all, other 
people complain about the level of adaptation too (Reezigt in Bergsma, 2004).  
   The final goal of including pupils with disabilities is to provide them with more 
opportunities to become involved in social contacts with children of their own age 
and build friendships at school and in their neighbourhood. The research shows 
that this was the case for the children who followed their education in the inclusion 
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model Child In Group, which places by far the highest number of children. The 
children in the other models had fewer possibilities to have contact with children 
without disabilities because their education resembles special education. These 
models, however, still have the advantage that the schools are close to the pupils’ 
homes, and that alone will increase the chances of inclusion in society.  
   The size of the project in Almere has the positive side effect that not just highly 
educated and well-spoken parents can achieve inclusion for their child. Former 
research (Scheepstra, 1998) found that inclusion was mainly reserved for a certain 
category of parents. This phenomenon was not found in Almere.  
   It is remarkable that teachers and parents value their involvement with education 
totally differently. Parents have the feeling that they make a significant 
contribution, but teachers do not recognise this or do not think it is very important. 
Gewoon Anders gives parents a prominent position in its policy plans, but this is 
not yet evident inside the schools.  
   To sum up, Gewoon Anders took an unusually large step towards inclusion. In a 
short period of time, the project managed to include a relatively large number of 
pupils with disabilities. The changes in the educational system seem to have 
resulted in a high degree of ‘inclusion abrasion’. This is an important point of 
concern when seen from a system perspective.  
 
Recommendations 
 
Literature about the design and introduction of inclusion in education states that 
teachers play a central role in inclusion. In the end, it is the teacher who 
accomplishes the inclusion of a disabled pupil in a group (Meijer, 2003). For this 
reason, the recommendations focus in particular on the position of the teacher.  
   Many teachers in regular education have long regarded the teaching of pupils 
with disabilities as a job for specialised people in specialised settings. Research 
shows time after time that regular teachers do not feel sufficiently trained for the 
job, fear heavy workloads and difficult educational situations and therefore dismiss 
inclusion. Only when teachers feel well-prepared and are supported by their 
colleagues, school boards and specialists and have enough time and means are they 
not “afraid” of inclusion.  

 134



 Summary, discussion and recommendations  

The inclusion project in Almere showed once again that preparing teachers and 
teams of teachers is very important. Not too much should be expected of changes 
in initial teacher training. This programme is already very full, it would take too 
long before the whole population of teachers is trained and it is impossible for the 
training to prepare teachers for all possible situations inside the classroom. The 
main focus in preparing teachers should be on a short refresher course which 
specifically focuses on the consequences the pupil’s disabilities will have on his or 
her education.  
   Even more important than good preparation is good support for teachers. The 
experience in Almere and also in peripatetic teaching is that when teachers feel 
supported, they have more confidence. These teachers have a smaller chance of 
having negative experiences and are not likely to develop a negative attitude 
towards pupils with disabilities. This is very important from an inclusion 
perspective because these teachers are needed when another child with disabilities 
enters the school at a later stage.  
   It is almost impossible for teams of teachers not to feel overwhelmed when a 
child with disabilities is registered at school. A long preparation time is often not 
available. This means that teacher support should be prepared at a regional level, 
even though no pupil may yet have entered the school. Principals and school 
boards play an important role. Not only do they have to take a clear position on 
inclusion, they also have to develop a support plan at an early stage.  
   Regardless of the way in which it is organized, inclusion always ends up being a 
teacher’s job. Peripatetic teaching since 1985 and Gewoon Anders in Almere have 
both shown that –even if not everything turns out right immediately– teachers in 
regular education are able to cope. 
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Bijlage 1 Vragenlijst voor leerlingen 
 

Hallo,  
 
hier voor je ligt een heel klein vragenlijstje. Het gaat over hoe je het op school vindt, 
of je vriendjes en vriendinnetjes hebt en welke dingen je leuk vindt om te doen. Als je 
iets moeilijk vindt om in te vullen, mag je natuurlijk altijd iemand anders vragen om je 
te helpen.  
 
Onder iedere vraag staan een paar antwoorden met een hokje ervoor (die er zo uitziet: 
[]). Als je een antwoord hebt uitgekozen, geef je het hokje wat ervóór staat met een 
pen of een potlood een kleurtje. Als je niet kunt kiezen, mag je meer dan één hokje 
inkleuren.  
 
Veel succes!!!  

 
 
 Hoe heet je: 

Hoe oud ben je: 
Op welke school zit je: 
In welke groep zit je: 
 

 
1. Vind je het leuk op school? 
1[] ja (je mag vraag 2 overslaan)    3[] nee 
2[] soms 
 
2. Waarom vind je het (soms) niet leuk op school? 
1[] ik vind de juf of meester niet aardig     
2[] ik vind de lessen te moeilijk   
3[] ik word gepest 
4[] ik vind de andere kinderen niet aardig 
5[] iets anders: (je mag hier zelf wat invullen) 
 
3. Wat vind je het leukst om te doen op school? (je mag hier zelf wat invullen) 
 
4. Wat vind je helemaal niet leuk om te doen op school? (je mag hier zelf wat invullen) 
 
5. Heb je een hele goede vriend of vriendin in je klas? 
1[] ja       2[] nee 
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6. Denk je dat de andere kinderen in je klas jou aardig vinden? 
1[] ja (je mag vraag 7 overslaan)    3[] weet ik niet 
2[] nee 
 
7. Waarom denk je dat de andere kinderen jou niet aardig vinden?  
(je mag hier zelf wat invullen) 
 
8. Met wie speel je meestal in de pauze? 
1[] met mijn beste vriend of vriendin   4[] met de juf of meester 
2[] met andere kinderen uit mijn klas   5[] met niemand, meestal  
3[] met kinderen uit andere klassen     speel ik alleen 
 
9. Heel veel kinderen moeten wel eens een andere opdracht maken dan de rest van de klas, 
moet jij dat ook wel eens?  
1[] ja         
2[] soms        
3[] nee (je mag vraag 10, 11 en 12 overslaan) 
 
10. Bij welke vakken moet jij wel eens wat anders doen dan de rest van de kinderen in je 
klas? (je mag hier zelf wat invullen) 
 
11. Hoe vind je dat? 
1[] wel leuk      3[] soms leuk, soms niet  
2[] helemaal niet leuk      leuk 
 
12. Word je dan ook door iemand geholpen? 
1[] nee        
2[] ja, door mijn eigen meester of juf    
3[] ja, door een andere meester of juf, die speciaal voor mij komt 
4[] ja, door een ander kind uit mijn klas 
5[] (je mag hier zelf wat invullen) 
 
13. Hoe ga je van huis naar school? 
1[] lopend      3[] met de bus 
2[] met de fiets 4[] mijn vader of moeder 

brengt me  
 
14. Word je wel eens gepest? 
1[] ja       3[] nee (je mag vraag 15  
2[] soms       overslaan) 
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15. Waarom word je gepest? 
1[] omdat ik niet zo goed kan leren     
2[] omdat ik er anders uitzie dan de anderen 
3[] omdat ik een handicap heb 
4[] omdat ik niet zo goed met gym mee kan doen 
5[] omdat ik geen vrienden of vriendinnen heb 
6[] iets anders (je mag hier zelf wat invullen) 
 
16. Pest jij zelf wel eens andere kinderen? 
1[] ja       3[] nee (je mag vraag 17  
2[] soms       overslaan) 
 
17. Waarom pest je die andere kinderen? 
1[] omdat ze niet zo goed kunnen leren 
2[] omdat ze er anders uitzien dan de rest 
3[] omdat ze een handicap hebben 
4[] omdat ze niet zo goed met gym mee kunnen doen 
5[] omdat ze geen vrienden of vriendinnen hebben 
6[] iets anders (je mag hier zelf wat invullen) 
 
18. Wat doe je het liefst na schooltijd? 
1[] thuis achter de computer zitten of met speelgoed spelen 
2[] buiten spelen 
3[] huiswerk maken 
4[] iets anders (je mag hier zelf wat invullen) 
 
19. Met wie doe je al die dingen? 
1[] kinderen uit mijn klas     3[] mijn broertjes of zusjes 
2[] kinderen die bij me in de buurt wonen 4[] anderen (je mag hier zelf 

wat invullen) 
20. Zit je ook op een sport? 
1[] ja 2[] nee (je mag vraag 21 

overslaan) 
 
21. Op welke sport is dat? (je mag hier zelf wat invullen) 
 
22. Vind je dit leuk? 
1[] ja (je mag vraag 23 overslaan)     3[] nee 
2[] soms 
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23. Waarom vind je dit (soms) niet leuk? 
1[] de dingen die we moeten doen zijn te moeilijk 
2[] de dingen die we moeten doen zijn te gemakkelijk 
3[] ik vind de andere kinderen niet aardig 
4[] ik vind de meester of juf niet aardig 
5[] ik word gepest door de andere kinderen 
6[] ik ben niet zo goed in sport 
7[] iets anders (je mag hier zelf wat invullen) 
 
24. Zit je op een club? 
1[] nee        
2[] ja, scouting       
3[] ja, knutselclub 
4[] ja, in een muziekgroep of op een koor 
5[] iets anders (je mag hier zelf wat invullen) 
 
25. Ga je vaak naar een verjaardagsfeestje? 
1[] ja (je mag vraag 26 en 27 overslaan)    3[] nee 
2[] soms (je mag vraag 26 en 27 overslaan) 
 
26. Waarom ga je niet zo vaak naar een verjaardagsfeestje? 
1[] daar vind ik niks aan 
2[] andere kinderen vragen mij nooit  
3[] de andere kinderen vinden mij niet aardig 
4[] ik woon te ver weg 
5[] iets anders (je mag hier zelf een antwoord invullen) 
 
27. Vind je het jammer dat je niet wordt uitgenodigd? 
1[] ja       3[] nee  
2[] soms 
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Bijlage 2  Vragenlijst voor schoolleiders 
 
Algemeen: 
 
1. Wat was het totaal aantal leerlingen op uw school per 1 september jl.? 
1[] minder dan 100     5[] 176-200 
2[] 100-125      6[] 201-225 
3[] 126-150      7[] 226-250 
4[] 151-175      8[] meer dan 250, namelijk: 
 
2. Hoeveel van de volgende leerlingen heeft de school? 
1[] autochtone (Nederlandse) kinderen (1.25):   3[] anders, namelijk: 
2[] allochtone kinderen (1.9): 
 
3. Hoeveel leerlingen met een beperking (in de toekomst een “Rugzakje”) heeft de school? 
1[] 1-3       4[] 10-12 
2[] 4-6       5[] 13-15 
3[] 7-9       6[]  meer dan 15, namelijk: 
 
4. Om welke beperking(en) gaat het en om hoeveel leerlingen? 
1[] visuele beperkingen:     4[] gedragsproblemen:  
2[] auditieve- en/of communicatieve beperkingen:  
3[] motorische- en/of verstandelijke beperkingen:     
 
5. Hoeveel leerkrachten zijn in totaal (zowel vol- als deeltijd) in dienst? 
1[] minder dan 10, namelijk:    4[] 21-25 
2[] 10-15      5[] 26-30 
3[] 16-20      6[] meer dan 30, namelijk: 
 
6. Wat is de leeftijd van de meeste leerkrachten binnen het team?  
1[] jonger dan 25      4[] tussen 45 en 54 
2[] tussen 25 en 34      5[] tussen 55 en 64 
3[] tussen 35 en 44     
 
Schoolbeleid: 
 
7. Werkt de school met het systeem van klassenoverstijgende niveaugroepen?  
1[] ja       2[] nee 
 
8. Werkt de school met het systeem van combinatiegroepen? 
1[] ja       2[] nee    
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9. Maakt de school gebruik van een leerlingvolgsysteem?   
1[] ja, namelijk:      2[] nee 
 
10. Houdt de school zich actief bezig met adaptief onderwijs?  
1[] ja, bij alle leerlingen     3[] nee 
2[] ja, bij sommige leerlingen, namelijk:  
 
11. Worden leerkrachten vrijgeroosterd om extra hulp te bieden in andere groepen?  
1[] ja       2[] nee 
 
12. Door wie wordt de leerlingenzorg (op schoolniveau) gecoördineerd?  
1[] door een leerkracht     4[] door de intern begeleider 
2[] door de casemanager van Gewoon  Anders   5[] anders, namelijk: 
3[] door de remedial teacher 
 
13. Indien er vorig schooljaar leerlingen naar het speciaal onderwijs zijn verwezen, naar welk 
type en hoeveel? 
1[] school voor kinderen met visuele beperkingen:  5[] SBO: 
2[] school voor kinderen met auditieve beperkingen:  6[] IOBK: 
3[] school voor kinderen met motorische en/of verstandelijke 7[] geen leerling verwezen   
beperkingen:      8[] anders, namelijk:  
4[] school voor kinderen met gedragsproblemen:     
 
Integratiebeleid: 
 
14. Welk model van integratie wordt op uw school gebruikt? 
1[] Kind In Groep      3[] Groep Gekoppeld Aan  
2[] Groep In School      School 
 
15. Heeft de school een beleidsplan aangaande het opnemen van leerlingen met beperkingen? 
1[] ja       2[] nee (ga naar vraag 18) 
 
16. Welke punten komen hierin aan de orde? 
1[] criteria voor opnemen van leerlingen met beperkingen 6[] wanneer onderwijs staken 
2[] hoe leerling-zorg eruit zal zien    7[] anders, namelijk: 
3[] hoe leerling-zorg gefinancierd wordt      
4[] welke typen beperkingen wel/niet    
5[] max. aantal op te nemen leerlingen met beperkingen  
 
17. Kunt u de antwoorden bij vraag 16 a.u.b. toelichten op één van de laatste bladen van deze 
vragenlijst? 
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18. Heeft de school de afgelopen 2 jaar een verzoek tot plaatsing van een leerling met 
beperkingen afgewezen? 
1[] ja, reden:       2[] nee 
 
19. Aan welke voorwaarden voldoet uw school om plaatsing van een leerling met een 
beperking een succes te laten zijn? 
1[] positieve houding t.o.v integratie/kinderen met beperkingen 
2[] ervaring hebben met kinderen met beperkingen  
3[] anders, namelijk: 
 
20. Op welke wijze besteedt de school aandacht aan de deskundigheidsbevordering van de 
leerkracht/het team als het gaat om het onderwijs aan een leerling met een beperking? 
1[] cursussen     6[] volgen van themadagen  
2[] volgen van workshops    7[] geen enkele wijze   
3[] video-registratie    8[] anders, namelijk:    
4[] leren van collega's        
5[] meelopen met leerkracht uit so 
 
21. In hoeverre zijn (naast de betreffende leerkracht) de overige leerkrachten betrokken bij 
het onderwijs aan een leerling met een beperking? 
1[] totaal niet 
2[] als de betreffende leerkracht een vraag heeft kan hij altijd rekenen op steun 
3[] de overige leerkrachten motiveren de betreffende leerkracht 
4[] door leerling-besprekingen in het team 
5[] anders, namelijk: 
 
22. Met welke uitspraken bent u het eens: 
“Ik vind dat er sprake is van onderwijsintegratie als: 
1[] een leerling met een beperking (grote delen van) de klassikale les kan volgen” 
2[] een leerling met een beperking op hetzelfde onderwijsniveau als zijn klasgenootjes zit” 
3[] een leerling met een beperking met leeftijdsgenootjes in de groep zit” 
4[] anders, namelijk: 
 
23. Wat zijn de ervaringen tot nu toe met de plaatsing van de leerling(en) met een beperking? 
1[] goed       3[] niet zo goed, reden:  
2[] voor een aantal goed, voor anderen niet zo goed 
 
24. Indien er weer ouders komen die hun kind met een beperking op school willen plaatsen, 
staat de school hier open voor? 
1[] ja, altijd       
2[] hangt af van de aard van de stoornis, namelijk:    
3[] onder bepaalde voorwaarden, namelijk: 
4[] nee 
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25. Wie is binnen de school betrokken bij de besluitvorming omtrent een verzoek tot plaatsing 
van een leerling met een beperking? 
1[] het leerkrachtenteam     5[] de schoolleider 
2[] leerkracht bij wie het kind in de klas komt   6[] Gewoon Anders 
3[] het schoolbestuur     7[] anders, namelijk: 
4[] ouders  
 
26. Welke maatregelen zijn op school genomen voor leerlingen met beperkingen?  
1[] geen extra maatregelen (ga naar vraag 28)    
2[] extra begeleiding (niet Gewoon Anders) 
3[] begeleiding Gewoon Anders   
4[] onderwijsmethoden en middelen aangepast 
5[] leerkrachten extra ondersteunen  
6[] aanpassingen aan school/klas 
7[] anders, namelijk: 
 
27. Door wie worden deze aanpassingen gefinancierd? 
1[] door de school zelf     4[] door Gewoon Anders  
2[] door de gemeente     5[] anders, namelijk: 
3[] door het Ministerie   
 
28. Had de school voor de komst van Gewoon Anders ervaring met onderwijs aan leerlingen 
met beperkingen?  
1[] ja       2[] nee 
 
29. Van wie ontvangen de leerkrachten extra begeleiding? 
1[] schoolbegeleidingsdienst     
2[] logopedisten       
3[] leerkrachten uit speciaal onderwijs    
4[] remedial teacher    
5[] casemanager Gewoon Anders 
6[] interne begeleiders 
7[] ze krijgen geen extra begeleiding 
8[] anders, namelijk: 
 
30. Hoe wordt dit gefinancierd? 
1[] door de gemeente     4[] door Gewoon Anders 
2[] door het Ministerie     5[] anders, namelijk: 
3[] door de school zelf 
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Onderwijs: 
 
31. Aan welke voorwaarden moet een leerling met een beperking voldoen wil plaatsing een 
succes worden?   
1[] kind moet leerbaar zijn     4[] kind moet sociaal zijn 
2[] kind moet kunnen lezen     5[] geen specifieke eisen 
3[] kind moet kunnen praten    6[] anders, namelijk: 
 
32. Doen er zich knelpunten voor m.b.t. de onderwijssituatie van de leerlingen met een 
beperking?  
1[] ja, op een aantal gebieden, namelijk:   3[] nee 
2[] ja, op alle gebieden     4[] weet ik niet 
 
33. Heeft de aanwezigheid van een leerling met een beperking consequenties voor het 
onderwijs aan zijn klasgenootjes? 
1[] ja, positief, namelijk:     3[] nee  
2[] ja, negatief, namelijk:     4[] weet ik niet 
 
34. Gelden voor een leerling met een beperking dezelfde einddoelen als voor alle andere 
leerlingen? 
1[] ja    2[] nee, niet voor alle  

   leerlingen 
 
35. Van wie ontvangen de leerlingen met een beperking extra begeleiding? 
1[] schoolbegeleidingsdienst    6[] interne begeleiders  
2[] logopedisten      7[] anders, namelijk:  
3[] leerkrachten uit speciaal onderwijs    
4[] remedial teacher 
5[] casemanager Gewoon Anders 
 
36. Hoe wordt dit gefinancierd? 
1[] door de gemeente     4[] door Gewoon Anders 
2[] door het Ministerie     5[] anders, namelijk: 
3[] door de school zelf 
 
37. Denkt u dat de meeste leerlingen met een beperking geaccepteerd worden door de overige 
leerlingen? 
1[] ja       3[] nee, dit blijkt uit: 
2[] door sommigen wel, door anderen niet   4[] weet ik niet 
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Omgeving: 
 
38. Wat is de algemene houding van het leerkrachtenteam als geheel t.o.v. leerlingen met 
beperkingen? 
1[] over het algemeen positief, dit blijkt uit:    
2[] over het algemeen negatief, dit blijkt uit:    
3[] niet positief maar ook niet negatief 
4[] weet ik niet 
 
39. Is er aandacht besteed aan de opvang van een leerling met een beperking in de 
medezeggenschapsraad en/of op ouderavonden? 
1[] ja, direct bij aanmelding van de leerling   3[] nee 
2[] ja, na vragen van andere ouders 
 
40. Hoe zijn de reacties van de ouders van de overige leerlingen? 
1[] alleen maar positief     4[] geen reacties gehoord  
2[] sommigen positief, anderen negatief   5[] anders, namelijk: 
3[] alleen maar negatief, dit blijkt uit: 
 
De Rugzak: 
 
41. Wat vindt u van het fenomeen “de Rugzak” (leerlinggebonden financiering)? 
1[] mooi streven      
2[] mooi in theorie, onuitvoerbaar in de praktijk 
3[] reguliere scholen worden gedwongen het speciaal onderwijs te vervangen 
4[] reguliere scholen hebben onvoldoende middelen 
5[] anders, namelijk: 
 
42. Met wie zal overleg moeten worden over hoe het geld uit “de Rugzak” besteed gaat 
worden? 
1[] ouders      4[] Gewoon Anders 
2[] schooldirectie      5[] anders, namelijk: 
3[] leerkracht 
 
43. Hoe ervaart u op het moment de betrokkenheid van al deze personen/instanties? 
1[] hoe meer begeleiding hoe beter    3[] anders, namelijk: 
2[] ik zie soms door de bomen het bos niet meer 
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Bijlage 3  Interviewschema voor casemanagers 
 

Naam leerling:                 Geslacht: man/vrouw 
Geboortedatum:                  Nr: 
School: 
 
 
Naam casemanager:    Datum: 
Adres (instantie):     Naam interviewer: 
Telefoonnr.: 

 
Algemeen:  
 
1. Hoe is ………..'s woonsituatie? 
1[] woont bij beide ouders    4[] woont in internaat   
2[] woont alleen bij moeder (en..)   5[] anders, namelijk: 
3[] woont alleen bij vader (en..) 
 
2. Heeft ........... broers/zussen, hoeveel? 
 
3. Is ........... van etnische afkomst? 
1[] nee      4[] Marokkaans 
2[] Surinaams     5[] anders, namelijk: 
3[] Turks 
 
4. Werken vader en moeder? 
1[] vader en moeder hebben baan   4[] vader en moeder geen baan 
2[] vader baan, moeder niet    5[] niet van toepassing 
3[] moeder baan, vader niet    6[] weet ik niet 
 
School: 
 
5. Welk integratiemodel wordt gebruikt? 
1 [] Kind In de Groep, reden:   3[] Groep Gekoppeld Aan School, 
reden 
2 [] Groep In de School, reden: 
 
6. In welke groep zit ........... nu? 
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7. Heeft ........... hiervoor onderwijs gevolgd? 
1[] nee      5[] (m)kdv 
2[] andere reguliere basisschool   6[] iobk 
3[] lom      7[] anders, namelijk: 
4[] mlk 
 
8. Sinds wanneer zit ........... op deze reguliere basisschool? 
 
9. In welke groep van deze basisschool is ........... begonnen? 
 
10. Heeft ........... een bep. groep van de basisschool één keer of vaker overgedaan? 
1[] ja, namelijk:     2[] nee 
 
11. Hoeveel jaren onderwijs heeft ........... in totaal gehad? 
 
12. Wat is de aard van ...........'s stoornis? 
1[] lichamelijke beperking    8[] ernstige spraak/taal moeilijkheid 
2[] slechtziend     9[] gedragsproblemen 
3[] blind      10[] psychiatrische stoornis 
4[] slechthorend     11[] meervoudige beperkingen: 
5[] doof      12[] langdurig ziek 
6[] zeer moeilijk lerend    13[] pedologisch instituut 
7[] zeer moeilijk opvoedbaar 
 
13. Wat is de ernst van ...........'s stoornis? 
 
14. Waarom is ........... door de ouders aangemeld? 
 
15. Hoe was de situatie thuis in de periode van de aanmelding? 
- gedrag 
- vriendjes/vriendinnetjes 
- relatie met ouders/broers en zussen 
 
16. Hoe was ...........'s functioneren op school, bij aanmelding? 
- interactie met overige leerlingen/klasgenoten 
- functioneren in de klas (orde verstoren, teruggetrokken, verlegen..) 
- prestatieniveau verschillende vakken 
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17.Hoe zag het onderwijs er op het moment van aanmelden uit? 
- methode (klassikaal/individueel aan ........... aangepast)  
- groeperingsvorm (klassikaal/niveau-groepen) 
- extra hulp (in de klas/erbuiten) door wie, hoelang 
- doelen 
- bereidheid van leerkracht(en) voor geven extra aandacht 
- klimaat op school - positief t.o.v. kinderen met stoornis 
   - negatief t.o.v. kinderen met stoornis 
   - neutraal t.o.v. kinderen met stoornis 
 
18. Welke consequenties heeft de aanwezigheid van ........... voor het onderwijs aan de overige 
leerlingen? 
 
Achtergronden: 
 
19. Welke tests/onderzoeken zijn zoal bij ........... afgenomen? 
1[] IQ test     7[] logopedische test 
2[] gehoor test     8[] fijne/grove motoriek 
3[] visuele test     9[] psychologisch onderzoek 
4[] sociaal welbevinden    10[] geen 
5[] algemeen jeugdartsonderzoek   11[] anders, namelijk: 
6[] maatschappelijk onderzoek 
 
20. Wat waren de uitkomsten hiervan? 
 
21. Wanneer zijn de tests/onderzoeken afgenomen? 
 
22. Wat is ...........'s IQ (intelligentieniveau)? 
1[] gemiddeld     3[] hoog gemiddeld 
2[] laag gemiddeld    4[] anders,  
 
Handelingsplan: 
 
23. Bent u op de hoogte van de inhoud van ...........'s handelingsplan? 
1[] ja       2[] nee, reden: (ga naar vraag 26) 
 
24. Wat zijn de belangrijkste doelen voor ............ die in het handelingsplan genoemd worden? 
 
25. In hoeverre bent u bij het opstellen van het handelingsplan betrokken (geweest)? 
 
26. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten, waar de huidige school bij het onderwijs aan 
........... vooral op moet letten? 
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Plaatsing: 
 
27. Welke procedures zijn gevolgd om te komen tot het huidige integratiemodel? 
 
28. Welke criteria zijn gehanteerd bij de keuze voor dit integratiemodel? 
 
29. Zijn er algemene (vaste) criteria voor bepaling bij plaatsing? 
1[] ja, namelijk:      2[] nee 
 
30. Wat zijn de belangrijkste plaatsingsafspraken die gemaakt zijn? 
 
31. Wanneer vindt u zelf dat de plaatsing beëindigd moet worden? 
 
Huidig onderwijs/ school: 
 
32. Hoe ziet het onderwijs voor ........... er nu uit? 
- methode (klassikaal/individueel aan ........... aangepast)  
- groeperingsvorm (klassikaal/niveau-groepen) 
- extra hulp (in de klas/erbuiten) door wie, hoelang 
- bereidheid van leerkracht(en) voor geven extra aandacht 
- klimaat op school - positief t.o.v. kinderen met stoornis 
   - negatief t.o.v. kinderen met stoornis 
   - neutraal t.o.v. kinderen met stoornis 
 
33. Wie bepaalt (indien noodzakelijk) de methoden en/of extra middelen die voor ........... 
gebruikt worden? 
1[] leerkracht     5[] remedial teacher 
2[] speciale leerkracht    6[] leerkrachtenteam 
3[] ouders     7[] anders, namelijk: 
4[] schoolleider 
 
34. Heeft u invloed op het onderwijsaanbod van ...........? 
1 [] ja, namelijk:     2[] nee, reden: 
 
35. Heeft u behoefte aan invloed op het onderwijsaanbod voor ...........? 
1[] ja      2[] nee 
 
36. Wie controleert of de onderwijsdoelen gehaald worden? 
1[] leerkracht     5[] remedial teacher 
2[] speciale leerkracht    6[] leerkrachtenteam 
3[] ouders     7[] anders, namelijk: 
4[] schoolleider 
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37. Bent u tevreden over de schoolvorderingen van ...........? 
1[] ja       
2[] nee      
3[] bij sommige vakken/onderdelen, welke?   
4[] niet van toepassing 
 
38. Op welke manier blijft u van de vorderingen van ........... op de hoogte? 
1[] via de leerkracht    4[] via team vergaderingen 
2[] via de ouders     5[] anders, namelijk: 
3[] via de schoolleider    6[] niet van toepassing 
 
39. Hoe vaak worden deze besprekingen gehouden? 
 
40. Bent u tevreden over het contact met de school? 
1 [] ja (ga naar vraag 42)    2[] nee, reden: 
 
41. Wat kan er verbeterd worden in het contact met de school? 
 
Contact met de ouders: 
 
42. Op welke manier verloopt het contact met de ouders? 
 
43. Bent u tevreden over het contact met de ouders? 
1 [] ja (ga naar vraag 45)    2[] nee, reden:  
 
44. Wat kan er verbeterd worden in het contact met de ouders? 
 
45. Wat is de rol van de ouders bij het onderwijs aan ...........? 
 
Taak/rol van de casemanager: 
 
46. Wat is uw vooropleiding? 
1[] pabo      4[] pedagogiek 
2[] orthopedagogiek    5[] maatschappelijk werker 
3[] psychologie     6[] anders, namelijk: 
 
47. Wat is uw officiële beroep? 
1[] docent     4[] pedagoog 
2[] orthopedagoog     5[] maatschappelijk werker 
3[] psycholoog     6[] anders, namelijk: 
 
48. Hoe is de tijdbelasting Gewoon Anders/officiële werkzaamheden? 
 
49. Kunt u uw functie als casemanager in een paar zinnen omschrijven? 

 153



50. Van hoeveel leerlingen bent u de casemanager? 
 
51. Vanaf wanneer bent u als ...........'s casemanager aangesteld? 
 
De Rugzak/Gewoon Anders: 
 
52. Hoe bent u met het project Gewoon Anders in aanraking gekomen? 
1[] persoonlijk benaderd    5[] via de school 
2[] via de krant     6[] nieuwsbrief 
3[] via de t.v.     7[] anders, namelijk: 
4[] vakblad 
 
53. Wat vindt u van het fenomeen “de Rugzak”, waarom? 
 
54. Aan welke voorwaarden moet iedere reguliere basisschool, volgens u, beslist voldoen wil 
het een leerling met een beperking succesvol op kunnen vangen? 
 
55. Wat denkt u dat de belangrijkste meerwaarde is van de basisschool ten opzicht van het 
speciaal onderwijs? 
 
56. Wat ziet u als de voordelen van het speciaal onderwijs boven de basisschool? 
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Bijlage 4  Interviewschema voor leerkrachten 
 

Naam leerling:                Geslacht: man/vrouw 
Geboortedatum:                Nr: 
 
Naam school:     Datum: 
Adres:      Naam interviewer: 
telefoonnr.: 
 
Naam schoolleider:    Groep: 
Naam leerkracht: 

 
Algemeen:  
 
1. Hoeveel leerlingen zitten in de (totale) groep? 
 
2. Is de groep een combinatiegroep? 
1[] ja, namelijk:     2[] nee 
 
3. Hoeveel leerlingen met een beperking telt de klas? 
 
4. Hoeveel allochtone leerlingen telt de klas? 
 
School: 
 
5. Heeft ........... hiervoor onderwijs gevolgd? 
1[] nee      5[] (Medisch) Kinderdagverblijf 
2[] andere reguliere basisschool   6[]iobk 
3[] lom      7[] anders, namelijk: 
4[] mlk      8[] zelfde basisschool 
 
6. Sinds wanneer (jaar) zit ........... op deze reguliere basisschool? 
 
7. In welke groep van deze basisschool is ........... begonnen? 
 
8. Heeft ........... een bep. groep van de basisschool één keer of vaker overgedaan? 
1[] ja, namelijk:     2[] nee 
 
9. Hoeveel jaren onderwijs heeft ........... in totaal gehad? 
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10. Wat is de aard van ...........'s stoornis? 
1[] lichamelijke beperking    8[] ernstige spraak/taal moeilijkheid 
2[] slechtziend     9[] gedragsproblemen 
3[] blind      10[] psychiatrische stoornis 
4[] slechthorend     11[] meervoudige beperking, namelijk: 
5[] doof      12[] langdurig ziek 
6[] zeer moeilijk lerend    13[] pedologisch instituut 
7[] zeer moeilijk opvoedbaar   14[] autistisch 
 
11. Wat is de ernst van ...........'s stoornis? 
 
12. Wat is ...........'s IQ (intelligentieniveau)? 
1[] gemiddeld     3[] hoog gemiddeld 
2[] laag gemiddeld    4[] anders,  
 
13. Komt de leeftijd van ........... overeen met die van zijn/haar klasgenootjes? 
1[] ja      2[] nee 
 
14. Is ........... gemotiveerd om te leren? 
1[] ja, dit blijkt uit:    2[] nee, dit blijkt uit: 
 
15. Hoe vaak heeft ........... (sinds de zomervakantie) lessen verzuimd wegens ziekte?  
 
Handelingsplan: 
 
16. Wat zijn de belangrijkste doelen voor ............ die in het handelingsplan genoemd worden? 
 
17. Wat was/is uw rol bij het opstellen van het handelingsplan? 
 
18. Hoe vaak wordt zo'n plan geëvalueerd en bijgesteld? 
 
Plaatsing: 
 
19. Welke procedures/stappen zijn gevolgd om te komen tot het huidige integratiemodel? 
 
20. Welke criteria zijn gehanteerd bij de keuze voor dit integratiemodel? 
 
21. Wat zijn de belangrijkste plaatsingsafspraken die gemaakt zijn? 
 
22. Wanneer vindt u zelf dat plaatsing beëindigd moet worden? 
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Onderwijs toen/nu: 
 
23. Hoe was de situatie thuis in de periode toen ........... bij de school werd aangemeld? 
- gedrag (problematisch/juist niet, extra druk, introvert etc.) 
- had hij/zij vriendjes/vriendinnetjes 
- relatie met ouders/broers en zussen 
 
24. Hoe was ...........'s functioneren op school, bij aanmelding? 
- interactie met overige leerlingen/klasgenoten 
- functioneren in de klas (orde verstoren, teruggetrokken, verlegen..) 
- prestatieniveau verschillende vakken 
 
25.Hoe zag het onderwijs er op het moment van aanmelden uit? 
- methode (klassikaal/individueel aan ........... aangepast)  
- groeperingsvorm (klassikaal/niveau-groepen) 
- extra hulp (in de klas/erbuiten) door wie, hoelang 
- doelen 
- bereidheid van leerkracht(en) voor geven extra aandacht 
- klimaat op school - positief t.o.v. kinderen met stoornis 
   - negatief t.o.v. kinderen met stoornis 
   - neutraal t.o.v. kinderen met stoornis 
 
26. Hoe ziet het onderwijs voor ........... er nu uit? 
- methode (klassikaal/individueel aan ........... aangepast)  
- groeperingsvorm (klassikaal/niveau-groepen) 
- extra hulp (in de klas/erbuiten) door wie, hoelang 
- bereidheid van leerkracht(en) voor geven extra aandacht 
- klimaat op school - positief t.o.v. kinderen met stoornis 
   - negatief t.o.v. kinderen met stoornis 
   - neutraal t.o.v. kinderen met stoornis 
 
27. Wie controleert of de onderwijsdoelen gehaald worden? 
1[] leerkracht     5[] remedial teacher 
2[] speciale leerkracht    6[] leerkrachtenteam 
3[] ouders     7[] anders, namelijk: 
4[] schoolleider 
 
28. Bent u tevreden over de schoolvorderingen van ...........? 
1[] ja      2[] nee     
3[] bij sommige vakken/onderdelen, welke?  4[] niet van toepassing 
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Integratie (algemeen): 
 
29. Welke modellen van integratie (Kind In Groep, Groep In School of Groep Gekoppeld Aan 
School) worden op uw school gebruikt? 
 
30. Wie bepaalt dat? 
1[] schoolleider     5[] groepsleerkracht 
2[] schoolbestuur     6[] leerkrachtenteam 
3[] ouders     7[] intern begeleider  
4[] remedial teacher    8[] anders, namelijk: 
 
31. Wie is binnen uw school betrokken bij de besluitvorming omtrent verzoek tot plaatsing van 
een leerling met een beperking? 
1[] de leerkracht     5[] remedial teacher 
2[] speciale leerkracht    6[] leerkrachtenteam 
3[] ouders     7[] de indicatiecommissie 
4[] schoolleider     8[] anders, namelijk: 
 
32. Stelt de school kwaliteitseisen aan het onderwijs aan 2/3-leerlingen? zo ja, welke? 
 
33. Welke beleidsvisie heeft de school als het gaat om onderwijsintegratie van 2/3-leerlingen 
(is er een limiet, is beleid objectief beschreven en controleerbaar)? 
 
Integratie (leerling): 
 
34. Zijn er bezwaren naar voren gebracht bij aanmelding van ...........? 
1[] ja, van:      2[] nee (ga naar vraag 36) 
 
35. Wat waren deze bezwaren? 
 
36. Komt de integratie ........... ten goede? 
1[] ja, dit blijkt uit:    2[] nee, dit blijkt uit: 
 
37. Wat wordt er gedaan om het onderwijsaanbod op ........... af te stemmen? 
1[] niets      4[] anders, namelijk: 
2[] extra middelen ingezet    5[] niet van toepassing 
3[] extra methoden ingezet 
 
38. Wie bepaalt (indien noodzakelijk) de methoden en/of extra middelen die voor ........... 
gebruikt worden? 
1[] leerkracht     5[] remedial teacher 
2[] speciale leerkracht    6[] leerkrachtenteam 
3[] ouders     7[] anders, namelijk: 
4[] schoolleider 
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39. Heeft u zelf nieuwe middelen/methoden gemaakt of bestaande middelen/methoden 
aangepast? 
1[] ja      2[] nee, reden: (ga naar vraag 44) 
 
40. Hoe heeft u dit gedaan, bij welke vakken? 
 
41. Hoe vaak werkt ........... met deze speciale methoden/middelen? 
 
42. Worden deze middelen ook door andere leerlingen met problemen gebruikt? 
1[] ja, namelijk:     2[] nee, reden: 
 
43. Zijn er speciaal voor ........... aanpassingen aan de school/klas gedaan? zo ja, welke? 
 
44. Volgt ............ hetzelfde onderwijsprogramma als zijn klasgenootjes? 
1[] ja (ga naar vraag 48)    2[] nee 
 
45. Hoeveel uur per week volgt ........... wel hetzelfde programma c.q. dezelfde activiteiten  als 
zijn klasgenootjes? 
 
46. Hoeveel uur per week volgt ........... niet hetzelfde programma c.q. dezelfde 
activiteiten als zijn klasgenootjes? 
 
47. Krijgt ........... deze “aparte” lessen alleen? 
1[] ja, reden:     2[] nee, namelijk: 
 
48. Krijgt ........... extra begeleiding? zo ja, van wie? 
1[] schoolbegeleidingsdienst   5[] ouders 
2[] remedial teacher    6[] leerkracht 
3[] speciale leerkracht    7[] anders, namelijk: 
4[] casemanager     8[] niet van toepassing 
 
49. Probeert u een zelfstandige leerhouding bij ……….. te bevorderen? 
1[] ja, dit blijkt uit:    2[] nee, dit blijkt uit: 
 
50. Stemt u het onderwijs af op de behoeften van iedere leerling afzonderlijk? 
1[] ja, dit blijkt uit:    2[] nee 
 
Sociale integratie: 
 
51. Was de klas voorbereid op de komst van ...........? 
1[] ja, in de vorm van:    3[] niet van toepassing 
2[] nee, reden: 
 
52. Hoe verliep het eerste contact tussen ........... en de rest van de klas? 
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53. Van wie gaat het contact tussen ........... en de overige leerlingen over het algemeen uit? 
1[] van ...........     3[] van beide evenveel 
2[] van de overige leerlingen   4[] anders, namelijk: 
 
54. Bent u tevreden over de mate waarin ........... contact heeft met andere kinderen? 
1[] ja, reden:     2[] nee, reden: 
 
55. Bent u tevreden over de ontwikkeling van ........... in sociaal opzicht? 
1[] ja, reden:     2[] nee, reden: 
 
56. Welke invloed heeft de aanwezigheid van ..........., voor het onderwijs aan zijn 
klasgenootjes? 
 
57. In hoeverre speelt de beperking van ........... een rol in de klas? 
 
58. Is het onderwijs voor u veranderd na de komst van………..? 
 
59. Denkt u dat ...........'s klasgenootjes hem/haar accepteren? 
1[] ja, dit blijkt uit:    2[] nee, dit blijkt uit: 
 
60. Vinden de klasgenootjes het leuk om ........... te helpen? 
1[] ja, dit blijkt uit:    2[] nee, dit blijkt uit: 
 
61. Verstoort ........... vaker dan de overige leerlingen de rust/orde in de klas? 
1[] ja, reden:     2[] nee  
 
62. Vraagt ........... vaker de aandacht in de klas dan de overige leerlingen? 
1[] ja, dit blijkt uit/reden:    2[] nee, reden: 
 
63. Hoe reageert u hier vervolgens op? 
 
64. Heeft ........... vaste vriendjes en/of vriendinnetjes?  
1[] ja      3[] weet ik niet (ga naar vraag 66) 
2[] nee, reden: (ga naar vraag 66) 
 
65. Zijn deze vriendjes 
1 [] klasgenootjes     4[] kinderen ouder dan ........... 
2 [] kinderen uit de buurt    5[] kinderen met een beperking 
3 [] kinderen jonger dan ........   6[] anders, namelijk: 
 
66. Nodigen klasgenootjes ........... wel eens uit voor verjaardagspartijtjes? 
1 [] nooit      3[] vaak 
2 [] soms      4[] weet ik niet 
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67. Met wie speelt ........... meestal op het schoolplein? 
1[] klasgenootjes     4[] niemand 
2[] kinderen jonger dan .......   5[] anders, namelijk: 
3[] kinderen ouder dan .......    6[] niet van toepassing 
 
68. Heeft u een sturende rol in de omgang van ........... met de andere leerlingen? 
1[] ja, dit blijkt uit:    2[] nee, reden: 
 
69. Hanteert u verschillende gedragsregels tussen ........... en de overige leerlingen? 
1[] ja, namelijk:     2[] nee 
 
Extra steun en begeleiding voor de leerkracht: 
 
70. In hoeverre ervaart u de opvang van ……….  taakverzwarend? 
 
71. Op welke wijze besteedt de school aandacht aan de deskundigheids- 
bevordering van u als leerkrachten als het gaat om leerlingen met een stoornis? 
1[] thema-besprekingen    5[] “excursie” naar scholen voor so 
2[] cursussen     6[] anders, namelijk: 
3[] workshops     7[] niet van toepassing 
4[] andere leerkracht in de klas 
 
72. Zijn er activiteiten waar u het nut niet van inziet? 
1[] ja, namelijk:     2[] nee 
 
73. Wordt er extra formatie voor ........... verkregen? 
1[] ja, namelijk:     2[] nee, reden: 
 
74. Hoe wordt deze extra formatie ingezet? 
 
75. Van welke ondersteunende instanties krijgt u hulp? 
1[] schoolbegeleidingsdienst   5[] blinden instituut 
2[] speciaal onderwijs    6[] anders, namelijk: 
3[] logopedisch centrum    7[] niet van toepassing 
4[] doven instituut     8[] Gewoon Anders 
 
76. Waaruit bestaat deze begeleiding? 
 
77. Heeft u het gevoel dat u voldoende begeleid wordt? 
1[] ja      2[] nee, reden: 
 
78. Wordt door de directie steun geboden aan leerkrachten die een 2/3-leerling in de klas 
hebben? 
1[] ja, dit blijkt uit:    2[] nee, dit blijkt uit: 
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79. Heeft u zelf informatie verzameld over leerlingen met een stoornis, zo ja, bij wie? 
 
Overige leerkrachten: 
 
80. Hoe staan de andere leerkrachten tegenover de aanwezigheid van een 2/3-leerling op 
school? 
1[] positief, dit blijk uit:    3[] neutraal, dit blijkt uit: 
2[] negatief, dit blijkt uit: 
 
81. Kan u op steun van overige leerkrachten rekenen? 
1[] ja, dit blijkt uit:    3[] niet van toepassing 
2[] nee, dit blijkt uit: 
 
82. Ervaart u uw collega's als een bron van kennis, ervaring en motivatie? 
1[] ja, reden:     3[] niet van toepassing 
2[] nee, reden: 
 
83. Worden leerkrachten vrijgeroosterd om hulp te bieden in andere groepen? 
1[] ja, hoe vaak?     2[] nee 
 
Contact met de ouders: 
 
84. Waarom is ........... door de ouders aangemeld? 
 
85. Hoe is ............'s woonsituatie? 
1[] woont bij beide ouders    4[] woont in internaat 
2[] woont alleen bij moeder (en..)   5[] anders, namelijk: 
3[] woont alleen bij vader (en..) 
 
86. Werken vader en moeder? 
1[] vader en moeder hebben baan   4[] vader en moeder geen baan 
2[] vader baan, moeder niet    5[] niet van toepassing 
3[] moeder baan, vader niet    6[] weet ik niet 
 
87. Op welke manier verloopt het contact met de ouders/verzorgers? 
 
88. Bent u tevreden over het contact met de ouders? 
1[] ja (ga naar vraag 90)    2[] nee, reden 
 
89. Wat kan er verbeterd worden in het contact met de ouders? 
 
90. Zijn de ouders actief bij het onderwijs betrokken? 
1[] ja, dit blijkt uit:    2[] nee, reden: 
 

 162



    

91. Worden er op school ouders ingezet voor extra hulp aan leerlingen? 
1[] ja, namelijk:     2[] nee 
 
92. Indien er weer ouders komen die hun 2/3-leerling op school willen plaatsen, wat doet u 
dan? 
 
Reacties op leerling met beperkingen: 
 
93. Is er aandacht besteed aan de opvang van leerlingen met een stoornis in de 
medezeggenschapsraad en/of ouderavonden? 
1[] ja       2[] nee, reden: (ga naar vraag 95) 
 
94. Hoe waren de reacties over het algemeen? 
1[] positief, dit blijkt uit:    3[] neutraal, dit blijkt uit: 
2[] negatief, dit blijkt uit: 
 
95. Wat vinden de ouders van de overige leerlingen van de situatie? 
1[] positief, dit blijkt uit:    3[] neutraal, dit blijkt uit: 
2[] negatief, dit blijkt uit:    4[] niet van toepassing 
 
96. Zou u zich er iets van aantrekken als er negatief commentaar van de overige ouders op het 
opnemen van ........... zou zijn? 
1[] ja, reden:     2[] nee, reden: 
 
De Rugzak/Gewoon Anders: 
 
97. Hoe bent u met het project Gewoon Anders in aanraking gekomen? 
1[] persoonlijk benaderd    5[] via de school 
2[] via de krant     6[] nieuwsbrief 
3[] via de t.v.     7[] anders, namelijk: 
4[] vakblad 
 
98. Op welke manier hoorde u dat er een leerling in uw klas zou worden opgenomen? 
 
99. Wat was uw mening wat betreft integratie op dat moment? 
 
100. Is uw mening in de loop van de tijd veranderd? 
1[] ja, namelijk:     2[] nee 
 
101. Wat vindt u van het fenomeen “de Rugzak”, waarom? 
 
102. Wat denkt u dat de voordelen zijn van de basisschool t.o.v. het speciaal onderwijs? 
 
103. Wat ziet u als voordelen van het speciaal onderwijs boven de basisschool? 
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Leerkracht: 
 
104. Hoe lang zit u in het onderwijs? 
 
105. Welke groepen, wat voor soort onderwijs? 
 
106. Wat is uw vooropleiding? 
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Bijlage 5  Interviewschema voor ouders 
 

Naam leerling:     Datum: 
Adres ouders/verzorgers: 
Telefoonnr.:  
Naam school: 
Naam leerkracht(en): 
Naam schooldirecteur: 

 
Thuissituatie:   
 
1. Heeft ……….. broertjes en/of zusjes? 
1[] ja, namelijk:      2[] nee (ga naar vraag 7) 
 
2. Hoe oud zijn deze kinderen? 
 
3. Speelt ........... vaak met zijn broertjes/zusjes? 
1[] ja        2 [] nee, reden:  (ga naar 
vraag 5) 
    
4. Op welke manier gebeurd dit? 
kinderen spelen op een gelijkwaardige manier met elkaar 
wordt ………… bemoederd door de andere kinderen? 
duidelijk leeftijdsverschil tussen de kinderen 
 
5. Gaan de overige kinderen naar dezelfde basisschool als ...........? 
 
6. In welke groep(en) zitten de andere kinderen? Groep: 
 
7. Wat is uw hoogst gevolgde en voltooide opleiding? 
Moeder/verzorgster: 
Vader/verzorger: 
 
8. Wat is uw beroep 
Moeder/verzorgster: 
Vader/verzorger: 
 
Algemeen: 
 
9. Hoe vaak heeft ........... in het afgelopen schooljaar lessen verzuimd wegens ziekte?  
 
10. Zijn er dingen die .…….. als gevolg van zijn/haar beperking niet kan? Welke 
consequenties heeft dit voor u als ouders/verzorgers/gezin? 
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11. Welke tests/onderzoeken zijn bij ………. afgenomen? 
 
12. Op welke datum ging ........... voor het eerst naar een reguliere basisschool? 
 
13. In welke groep van die reguliere basisschool is ........... begonnen? Groep: 
 
14. Volgde ........... daarvoor onderwijs?   
1[] nee       4[] speciaal onderwijs, soort:   
2[] andere reguliere school groep:    5 [] anders, namelijk: 
3[] (m)kdv 
 
15. In welke groep van de basisschool zit ........... tegenwoordig? Groep: 
 
16. Zit ........... in een combinatie-klas? 
1[] ja, namelijk:      2 [] nee 
 
17. Heeft ........... een bep. groep van de basisschool één keer of vaker overgedaan? 
1[] ja, namelijk:      2 [] nee 
 
Gewoon Anders: 
 
18. Hoe bent u met het project Gewoon Anders in aanraking gekomen? 
 
19. Op welke manier heeft u informatie verzameld over het project? 
 
20. Met wie en hoe vaak heeft u contact met iemand van Gewoon Anders? 
 
21. Hoe ervaart u deze contacten? 
 
Rugzak: 
  
22. Wat vindt u van het fenomeen “de Rugzak”? 
- extra geld voor uw kind 
- meer invloed van ouders op onderwijs van kind 
- keuzevrijheid speciaal/regulier 
 
Integratie: 
 
23. Wat vindt u de belangrijkste meerwaarde van het regulier onderwijs ten opzicht van het 
speciaal onderwijs? 
 
24. zijn dit ook de redenen geweest, waarom u de keus gemaakt heb om........... in het 
regulier onderwijs te plaatsen? 
 

 166



    

25. Wat ziet u als de voordelen van het speciaal onderwijs boven de basisschool? 
 
26. Aan welke voorwaarden moet een regulier basisschool, volgens u, beslist voldoen wil het 
een leerling met een beperking succesvol kunnen plaatsen? 
 
27. Bent u het eens met de volgende uitspraken: Ik vind dat er sprake is van onderwijsintegratie 
als: 
1[] ........... klassikaal de les kan volgen  
2[] ........... op hetzelfde onderwijsniveau als zijn klasgenootjes zit  
3[] ........... met leeftijdsgenoten in de groep zit  
4[] ……….’s vriendjes op dezelfde school zitten  
 
28. Bent u (naar aanleiding van de bovenstaande vraag) tevreden met de huidige 
onderwijssituatie? 
1[] ja, reden:      2 [] nee, reden: 
 
29. Stonden de mensen in uw omgeving (familie/vrienden/buren) achter uw keuze om ........... 
op de reguliere basisschool te plaatsen? 
1[] ja       2 [] nee, dit blijkt  uit: 
 
30. Stonden de (evt.) hulpverleners (maatschappelijk werk, Sociaal Pedagogische Dienst, 
Kinderdagverblijf) in uw omgeving achter uw keus om ........... op de reguliere basisschool aan 
te melden? 
1[] ja       3 [] neutraal 
2[] nee, reden: 
 
31. In hoeverre heeft u kennis gemaakt met alternatieve vormen van opvang voor kinderen met 
beperkingen? (bijv. school voor speciaal onderwijs) 
 
32. Wanneer project Gewoon Anders zich niet had aangedaan, wat was er dan met uw kind 
gebeurd? 
 
33. Wat zijn de effecten van ………..'s integratie op: 
- zijn/haar sociaal-emotioneel functioneren 
- zijn/haar cognitief functioneren 
- zijn/haar gedrag 
- het gezin als geheel 
 
Plaatsing: 
 
34. Op hoeveel basisscholen heeft u/men geprobeerd ........... te plaatsen? 
1[] direct op huidige school geplaatst  
2[] aantal pogingen:    reden:  
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35. Welke criteria zijn voor u belangrijk geweest om voor de huidige school te kiezen? 
 
36. Hoe staat de directie van ...........'s huidige school tegenover plaatsing van leerlingen met 
beperkingen op school? 
1[] positief, dit blijkt uit:     3[] neutraal, dit blijkt uit: 
2[] negatief, dit blijkt uit: 
 
37. Hebt u het gevoel gehad, dat u de basisschool moest overtuigen, dat het mogelijk was om 
........... op te vangen? 
 
38. Wie werd(en) er bij de huidige school betrokken bij het besluit tot plaatsing van de leerling 
met een beperking? 
 
39. Hoe is het contact tussen u en ...........'s huidige school tot stand gekomen? 
 
40. Bent u op de hoogte gehouden van het beslissingsproces omtrent de plaatsing van ........... 
op zijn/haar huidige school? 
 
41. Is er aandacht aan de plaatsing van ……….. besteed in medezeggenschapsraad en/of op 
ouderavonden? 
 
42. Zijn er bezwaren naar voren gebracht bij aanmelding van ………..? 
1[] ja, namelijk:      2[] nee 
 
43. Speelden er volgens u ook nog andere redenen mee, zo  ja, welke? 
 
44. Zijn er tussen u en de school afspraken gemaakt bij de plaatsing? 
- voorwaarden bij plaatsing 
- kwaliteiten aan het onderwijs voor de leerling 
- beëindiging van plaatsing 
 - meer dan een bepaalde hoeveelheid werk achter op klasgenootjes 
 - te veel tijd van de leerkracht vraagt 
 - te druk wordt in de klas 
 - andere leerlingen teveel stoort 
 - anders, nml 
 
45. Kunt u zich vinden in deze afspraken? 
 
46. Wanneer vindt u zelf dat voor ............. een andere school gezocht moet worden? 
(beëindiging van plaatsing) 
 

 168



    

School: 
 
47. Zijn er naar aanleiding van de komst van ........... aanpassingen aan de school en/of klas 
gedaan? 
1[] ja, nml      2[] nee, reden: 
 
48. Hoe zijn deze aanpassingen gefinancierd? 
 
49. Bent u tevreden over het contact met de school? 
1[] ja (ga naar vraag 51)     2[] nee, reden: 
 
50. Wat kan er verbeterd worden in het contact met de school? 
 
51. Heeft u naast ouderavonden en rapportbesprekingen nog extra besprekingen met de 
groepsleerkracht en/of iemand anders van school? 
 
52. Hoe staan de overige leerkrachten tegenover de aanwezigheid van ........... op school? 
1[] positief, dit blijkt uit:     3[] neutraal, dit blijkt uit: 
2[] negatief, dit blijkt uit: 
 
53. Bent u zelf actief bij het onderwijs betrokken? 
1[] ja, dit blijkt uit:     2[] nee, reden: 
 
Integratiemodel: 
 
54. Voor welk model van integratie is gekozen? 
1[] Kind In Groep      3[] Groep Gekoppeld Aan  
2[] Groep In School      School 
 
55. Waarom is voor dit model van integratie gekozen? 
 
Handelingsplan: 
 
56. Bent u bij het opstellen van het handelingsplan betrokken geweest?  
1[] ja, namelijk:      2[] nee, reden: 
 
57. Welke doelen zijn hierin vooral van belang? 
 
58. Wie controleert of onderwijsdoelen gehaald worden? 
 
59. Wordt er iets gedaan om het onderwijsaanbod op de mogelijkheden van ………… af te 
stemmen? 
1[] niets (ga naar vraag 62)     3[] anders, namelijk: (ga naar  
2[] speciale middelen en/of methoden aangeschaft   vraag 62) 
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60. Wie bepaalt de methoden/ extra middelen die voor ........... gebruikt worden? 
 
61. Houdt de school u op de hoogte van nieuwe methoden en ideeën voor het onderwijs van..? 
 
Deskundigheidsbevordering: 
 
62. Vindt u dat ...........'s huidige school voldoende gebruik maakt van de deskundigheid van 
ondersteunende diensten, belangenvereniging of andere scholen waar leerlingen met dezelfde 
problematiek zitten? 
1[] ja, reden:      2[] nee, reden: 
 
63. Op welke manier besteedt de school aandacht aan de deskundigheidsbevordering van de 
leerkracht/ het team als het gaat om ...........? 
 
64. Krijgt de leerkracht steun van de directie? 
1[] ja, dit blijkt uit:     3[] weet ik niet 
2[] nee, reden: 
 
Onderwijs: 
 
65. Volgt ........... het normale onderwijsprogramma? 
1[] ja (ga naar vraag 70)     2[] nee, reden: 
 
66. Hoeveel tijd per week volgt ........... hetzelfde programma c.q. dezelfde activiteiten  als zijn 
klasgenootjes? 
 
67. Hoe vaak werkt ........... individueel? 
 
68. Krijgt ........... een deel van de instructie/lessen buiten de klas? 
 
69. Krijgt ........... deze lessen alleen? 
 
70. Bent u tevreden over de schoolvorderingen van ........... op het gebied van: 
- lezen 
- schrijven 
- rekenen 
- aardrijkskunde 
etc. 
 

 170



    

71. Welke consequenties heeft de aanwezigheid van …………, voor het onderwijs aan zijn 
klasgenootjes? 
1[] geen 
2[] hij/zij is drukker dan de andere leerlingen 
3[] hij/zij vraagt meer aandacht dan de andere leerlingen 
4[] andere leerlingen leren van ……….. 
5[] anders, namelijk: 
 
72. Heeft u contact met ouders van ...........'s klasgenootjes? 
 
73. Wat vinden zij van de integratie van ........... in de klas? 
 
74. Zou u zich er iets van aantrekken als er (negatief) commentaar van de overige ouders op het 
opnemen van ........... in de klas zou zijn? 
 
Leerling: 
 
75. Hoe ziet het scenario eruit als er onvoorziene problemen met ........... ontstaan? 
 
76. Is ........... gemotiveerd om te leren? 
1[] ja, dit blijkt uit:     2[]nee, dit blijkt uit: 
 
77. Bevordert de leerkracht een zelfstandige leerhouding bij ...........? 
 
Ouders: 
 
78. Heeft u invloed op het onderwijsaanbod voor ...........? 
1[] ja, namelijk:      2[] nee 
 
79. Heeft u behoefte aan invloed op het onderwijsaanbod voor ...........? 
 
80. Stimuleert u thuis het leren van ...........? 
1[] ja, namelijk:      2[] nee, reden:  
 
81. Bent u zelf aangesloten bij een ouder- en/of belangenvereniging speciaal gericht op de 
beperking van uw kind? 
1[] ja, namelijk:      2[] nee, reden: 
 
Sociale  relaties: 
 
82. Heeft ........... vaste vriendjes en/of vriendinnetjes?  
1[] ja, aantal:      2[] nee, reden: 
 

 171



83. Zijn deze vriendjes 
1[] klasgenootjes       
2[] kinderen uit de buurt    
3[] jongere kinderen  
4[] kinderen ouder  
5[] kinderen met een beperking 
 
84. Met wie speelt ........... meestal op het schoolplein? 
 
85. Met  wie speelt ……….. meestal buiten schooltijd? 
 
86. Wie maakt de speel-afspraken buiten schooltijd meestal? 
 
87. Nodigen andere kinderen ........... wel eens uit voor verjaardagspartijtjes? 
1[] nooit       3[] vaak 
2[] soms 
 
88. Denkt u dat ...........'s klasgenootjes hem/haar accepteren? 
1 [] ja, reden:      2[] nee, reden: 
 
89. Wordt ……….. gepest op school? Zo ja, door wie en wat is de reden?  
 
90. Bent u tevreden over de mate waarin ........... contact heeft met andere kinderen? 
 
91. Bent u tevreden over de ontwikkeling van ........... in sociaal opzicht? 
 
92. Voelt ........... zich “happy”? 
- op school 
- thuis 
- tijdens het spelen met andere kinderen 
- tijdens het sporten 
- in de buurt (begroeten/spelen) 
 
93. Is ........... lid van een “gewone” club of sportvereniging in de buurt? 
1[] ja, namelijk:      2[] nee, reden: 
 
94. Is ........... lid van een club of sportvereniging speciaal aangepast aan zijn beperking? 
1[] ja, namelijk:      2[] nee, reden: 
 
95. Doet ……….. andere activiteiten in team/groepsverband? 
1[] ja, namelijk:      2[] nee, reden: 
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Financiering: 
 
96. Wat moet u qua voorzieningen zelf regelen en wat kost u dit ongeveer per maand? 
1 []       € 
2 []       € 
3 []       € 
 
97. Op welke wijze wordt dit gefinancierd? 
 
98. Hoe en door wie wordt het onderwijs van ……….. op dit moment betaald? 
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Bijlage 6 Observatie-instrument 
 
X is de geobserveerde leerling 
 
Activiteiten: 
1) X werkt samen met andere leerling(en) (gelijkwaardig)    
2) X werkt samen met andere leerling(en) (tutor)    
3) X werkt met een (speciale) leerkracht     
4) Klas doet een gezamenlijke activiteit      
5) X maakt individuele opdracht (zelfde vak als andere leerlingen)  
6) X maakt individuele opdracht (ander vak als andere leerlingen)  
7) X doet niets 
8)  X speelt alleen 
9) X speelt met andere leerling(en) 
10) X speelt met de leerkracht 
11) X laat zich “bemoederen” 
12) X wordt lichamelijk verzorgd 
13) Anders, namelijk: 
 
Inhoud interactie: 
1) X vraagt om hulp/uitleg aan leerkracht      
2) X vraagt om hulp/uitleg aan andere leerling    
3) X heeft sociale interactie met leerkracht 
4) X heeft sociale interactie met andere leerling 
5) Niet van toepassing 
6) Anders, namelijk: 
 
Setting: 
1) X zit in de klas/niveaugroep 
2) X zit afgezonderd van de groep (binnen lokaal) 
3) X zit afgezonderd van de groep (buiten lokaal) 
 
Gedrag leerkracht/overige leerlingen:   
1) Leerkracht geeft hulp/uitleg aan X   
2) Andere leerling geeft hulp/uitleg aan X  
3) Leerkracht corrigeert gedrag van X wel  
4) Leerkracht corrigeert gedrag van X niet  
5) Leerkracht is klassikaal bezig   
6) Niet van toepassing     
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Interactie: 
1) X neemt initiatief tot gesprek 
2) Leerkracht neemt initiatief tot gesprek 
3) Andere leerling neemt initiatief tot gesprek 
4) X is in gesprek met leerkracht 
5) X is in gesprek met andere leerling(en) 
6) X reageert gedragsmatig op verbaal initiatief van leerkracht 
7) X reageert gedragsmatig op verbaal initiatief van andere leerling 
8) X reageert gedragsmatig op gedrag van leerkracht 
9) X reageert gedragsmatig op gedrag van andere leerling 
10) X reageert niet op leerkracht/andere leerling 
11) Niet van toepassing 
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Stellingen behorende bij het proefschrift 
 

Gewoon en Anders 
Integratie van leerlingen met beperkingen  
in het regulier onderwijs in Almere 
 
1.  “Not blindness, but the attitude of the seeing to the blind is the hardest burden to 

bear”. Lowenfeld, B. (1975) “the changing status of the blind; from separation to 
integration”. Dh. C. Thomas, Springfield, Illinois U.S.A.  

 
2. Integratie leidt tot segregatie. 
 
3. Het is de vraag of het kind beter af is als het speciaal is in het normale onderwijs, 

of als het normaal is in het speciaal onderwijs. Uit Menkveld, H. e.a. “Voortgezet 
Speciaal onderwijs; schetsen van mogelijkheden tot integratie”. Orthovisies nr 
16. Wolters Noordhoff 1982. 

 
4. Wanneer leerkrachten uit het regulier onderwijs open staan voor de kennis van 

leerkrachten uit het speciaal onderwijs, bevordert dit integratie.  
 
5. De prominente plek die “de Rugzak” aan ouders geeft, wordt door leer-

krachten niet (h)erkend.   
 
6. Het individualistisch karakter van de leerlinggebonden financiering bemoei-

lijkt het nemen van structurele maatregelen.  
 
7. Door een negatieve eerste ervaring met integratie, wordt het draagvlak op 

uitvoeringsniveau snel minder.  
 
8. Wanneer het onderzoeksobject op de schoot van de onderzoeker terecht komt, 

ontstaat een hoge mate van observator-bias.  
 
9. Succes is van de ene mislukking naar de andere gaan, zonder je enthousiasme 

te verliezen (Winston Churchill). 
 
10. Was Bonifatius in 753 niet over het “Aelmere” naar Oostergo gevaren om 

daar de Friezen te bekeren, dan was hij in 754 niet bij Dokkum vermoord. 
 

 
Dorien Hamstra 
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