
    

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, 
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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 
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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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