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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 
 

 141



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 
 

 145



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? 
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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: 
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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? 
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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) 
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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. 
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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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