
   

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 
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“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. 
 

 13



De ontwikkeling naar integratie 

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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