
   

6 Resultaten: effecten van integratie 
 

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

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

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

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

1 2 4 2 

Leerling reageert gedragsmatig op verbaal initiatief 
van andere leerling 

1 3 0 1 

Leerling reageert gedragsmatig op gedrag van 
leerkracht 

1 1 0 1 

Leerling reageert gedragsmatig op gedrag van andere 
leerling 

4 4 5 1 

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

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

* Gescoorde activiteiten buiten schoolwerk 
** N is resp. 1073, 484, 371 en 448 
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Net zoals in tabel 6.1 blijkt ook uit tabel 6.2 dat de leerlingen van de controlegroep 
wat vaker met elkaar in gesprek zijn in vergelijking met de leerling met 
beperkingen in het model KIG. De gegevens van tabel 6.2 voegen hieraan toe, dat 
het tijdens die gesprekken voornamelijk gaat om sociale interacties. Verder blijkt 
uit de gegevens in tabel 6.2 dat de leerlingen in Groep In School en vooral Groep 
Gekoppeld Aan School (veel) minder onderlinge sociale interacties hebben. Zeker 
de GGAS leerlingen scoren hoog in de categorie “anders”. In dit geval betekent 
dat, dat ze korte (vaak negatief getinte) opmerkingen over en weer uitwisselen, in 
zich zelf praten/ zingen, rondlopen, stoeien met leerkracht, rondkijken of voor zich 
uit staren. 
   Naast aandacht voor sociale contacten is in het onderzoek ook ingegaan op de 
sociale relaties van de leerlingen. Een groot deel van de leerlingen in het onderzoek 
zeggen een goede vriend of vriendin in de klas te hebben (81%); 19% heeft dat 
niet. Hun leerkrachten schatten dat wat somberder in. 38% van de leerkrachten 
geeft aan dat de leerling met beperkingen een vaste vriend of vriendin in de klas 
heeft, 33% meldt dat er geen vaste vriend(in) is en de overige leerkrachten kunnen 
hier geen uitspraak over doen. Op de vraag of de kinderen denken dat hun 
klasgenoten hen aardig vinden, reageert 71% positief, is 3% van de leerlingen 
negatief en weet 23% het niet met zekerheid te zeggen. Van drie procent van de 
leerlingen is geen informatie ontvangen. De leerlingen die denken niet aardig 
gevonden te worden hebben daar verschillende verklaringen voor: “soms krab ik 
wel eens of schop ik iemand en dat vinden ze niet leuk”, “ze vinden mij niet leuk”, 
“ze liegen tegen mij” of “we plagen elkaar”. 
   Kinderen met beperkingen, zeker als ze weinig contacten met andere leerlingen 
en geen goede relaties of vriendschappen in de klas hebben, lopen de kans gepest te 
worden (de Monchy, 2003). Iets meer dan de helft van de onderzoeksgroep (52%) 
zegt wel eens gepest te worden. Een aantal heeft ook een reden hiervoor: “alleen 
door de jongens omdat ik een meisje ben”, “omdat ik heel klein ben”, “net zoals 
elk ander kind wel eens geplaagd wordt”, “omdat ik snel boos word”, “ik heb de 
naam van een meisje terwijl ik een jongen ben!”, “omdat we soms ruzie krijgen” en 
“omdat ik soms anders reageer dan de andere kinderen willen”. 60% van de ouders 
geeft aan dat hun kind op school, dan wel in de buurt gepest wordt. Dit is in 
overeenstemming met de 52% van de kinderen die aangeeft wel eens gepest te 
worden. De overige 48% van de kinderen geeft aan nooit gepest te worden. De 
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vergelijking met landelijke cijfers wijst uit dat de 52% in Almere een betrekkelijk 
laag percentage is. Volgens Dekker et al. (2003) heeft 38% van de leerkrachten het 
afgelopen schooljaar ernstige vormen van pesten in de klas gesignaleerd. 
Incidentele pesterijen maakt bijna elke leerkracht (89%) jaarlijks mee. Op de 
website “Kinderen pesten kinderen” wordt vermeld dat ruim 60% van alle 
basisschoolleerlingen wel eens gepest wordt. Gelet op deze cijfers lijkt de groep 
leerlingen met beperkingen in Almere niet buitensporig gepest te worden.  
   Naast het leven op school is er ook een leven in de eigen buurt. De activiteiten 
die de kinderen aangeven graag te doen na schooltijd worden alleen gedaan (40%), 
samen met de ouders (20%), met vrienden van een vorige school (10%) of met 
vrienden van school dan wel buurtkinderen (20%). Van de overige 10% zijn 
hierover geen gegevens bekend. De meerderheid van de ouders (60%) geeft aan dat 
het kind vriendjes uit zowel de buurt als van school heeft. Een enkeling stelt dat dit 
voornamelijk vrienden zijn met dezelfde type beperking, terwijl 13% van de ouders 
aangeeft dat hun kind geen vaste vriendjes heeft. Deze kinderen spelen dan ook 
voornamelijk alleen of met broers en/of zussen. Van de overige 27% zijn hierover 
geen gegevens bekend. 
   Ook aan de casemanagers is gevraagd wat volgens hen de effecten van integratie 
voor het kind kunnen zijn. Volgens hen ligt het zwaartepunt voornamelijk op het 
sociaal-emotionele vlak. Door de directe en duidelijke aanwezigheid van klasgenoten 
zonder beperkingen om zich heen, komen vragen naar boven als: “krijg ik later wel 
een baan”, “zal ik ooit een partner en kinderen hebben” en “hoe moet het verder met 
mij”. Volgens de casemanagers is 34% van de kinderen met beperkingen angstig. Ze 
verklaren dat door het voortdurend aanwezig zijn van kinderen die allemaal “anders” 
en vaak “beter” zijn. Kinderen kunnen daarop heel verschillend reageren. Zo komt het 
voor, dat een kind met beperkingen boos, agressief of depressief is, waarbij de 
controle naar anderen toe verloren wordt en er geschopt, geslagen, gepest en gehuild 
wordt. 
 
6.2.2 De effecten van integratie op de ouders van leerlingen met een 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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