
    

7 Samenvatting, discussie en aanbevelingen 
 

 
7.1 Inleiding  
 
Voor leerlingen met een visuele-, auditieve- en/of communicatieve-, motorische- 
en/of verstandelijke beperking en gedragsproblemen is vanaf 2003 het Rugzak-
beleid van toepassing. Met de invoering van de Rugzak wordt onder meer een 
nieuwe wijze van leerlinggebonden financiering en een nieuw systeem van 
indicatiestelling ingevoerd (Min. OCW, 2003a). De basis voor het nu ingevoerde 
beleid werd in 1996 met de nota “de Rugzak” (Min. OCW, 1996) gelegd.   
   In lijn met de toenmalige ontwikkelingen, werd het oprichten van nieuwe 
speciale scholen in de jonge, snel groeiende gemeente Almere ontmoedigd. Om 
leerlingen en hun ouders een alternatief te bieden, is in 1997 een experimenteel 
project opgezet, genaamd Gewoon Anders. Doelstelling van het project is om 
onderwijsmogelijkheden voor de groep leerlingen met beperkingen te creëren in 
het eigen reguliere onderwijs. Het project liep in de initiatiefase daarmee in zekere 
zin vooruit op de invoering van het beleid omtrent de Rugzak.  
   Gewoon Anders heeft in overleg met het onderwijsveld, drie modellen ontwikkeld 
voor het onderwijs aan kinderen met beperkingen te weten: Kind In Groep (KIG), 
waarbij de betrokken leerling volledig geïntegreerd wordt; Groep In School (GIS), 
waarbij een groep leerlingen in een speciale klas binnen een reguliere school voor 
primair onderwijs verblijft en Groep Gekoppeld Aan School (GGAS), waarbij een 
groep leerlingen op een separate locatie het onderwijs volgt.  
 
7.2 Onderzoeksdesign 
 
Onderzoeksvragen 
De eerste vraag die in het onderzoek centraal staat, is op welke wijze vorm wordt 
gegeven aan het integratieproces. Richtinggevend in de uitwerking zijn de drie 
doelgroepen die bij Gewoon Anders centraal staan, namelijk de leerlingen de 
leerkrachten en tenslotte de ouders van de betrokken leerlingen. Op grond van een 
analyse van de literatuur worden onder andere de opleiding en houding van 
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leerkrachten, schoolleiderschap en bestuur, het leerkrachtenteam, de casemanager 
en overige deskundigen, het verzorgen van adaptief onderwijs en het werken met 
handelingsplannen genoemd als aspecten om integratie van leerlingen met 
beperkingen vorm te geven. Onderzoeksvraag twee richt zich op het effect van 
integratie en is opgesplitst in twee delen. Het eerste deel gaat in op de vraag wat het 
effect van integratie is op de direct betrokkenen als de leerlingen met beperkingen, de 
ouders, de leerkrachten en de klasgenoten en hun ouders. In het tweede deel staat de 
vraag centraal wat het effect van integratie is volgens een extern panel van 
deskundigen.  
 
Methode 
61 leerlingen zijn aan de hand van een gestratificeerde steekproeftrekking uit het 
leerlingenbestand van Gewoon Anders geselecteerd en hebben als onderzoeksgroep 
gefungeerd. Van deze groep volgen 41 leerlingen het onderwijs aan de hand van 
het integratiemodel Kind In Groep, tien leerlingen het onderwijs met het model 
Groep In School en eveneens tien leerlingen het model Groep Gekoppeld Aan 
School. Verder bestaat de onderzoeksgroep uit 19 meisjes en 42 jongens.  
   Om tot beantwoording van de onderzoeksvragen te komen, is gekozen voor 
verschillende onderzoeksinstrumenten te weten: een open vragenlijst voor 
casemanagers, leerkrachten en ouders, een gesloten vragenlijst voor de leerlingen en 
schoolleiders, een observatie-instrument voor alle leerlingen en een analyse van case-
beschrijvingen door een panel van deskundigen.  
 
7.3 Samenvatting van de onderzoeksresultaten 
 
Het project Gewoon Anders heeft zich ten doel gesteld om in een periode van vijf 
jaar (1997-2002) 50% van de 4-12 jarige leerlingen met beperkingen in het regulier 
onderwijs in Almere te plaatsen. Dat percentage overtreft het landelijke percentage 
in 1997 (ongeveer 15%) ruimschoots (Gewoon Anders, 1997). De cijfers in het 
schooljaar 00/01 wijzen uit dat dan al 37% van de betreffende groep leerlingen in 
Almere betrokken is bij onderwijs via Gewoon Anders.  
   Uit het onderzoek blijkt dat vergeleken met landelijke gegevens, Gewoon Anders 
is gestart met relatief veel leerlingen uit de clusters 2: leerlingen met auditieve- en 
communicatieve beperkingen en 4: leerlingen met ernstige gedragsproblemen. Dat 
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bijna tweederde van de leerlingen al voor de start van Gewoon Anders zonder extra 
voorzieningen naar de huidige reguliere school ging, kan opgevat worden als een 
aanwijzing dat gestart is met de relatief gemakkelijk te integreren leerlingen. De 
verwachting dat de groep leerlingen met gedragsproblemen in de eerste jaren 
ondervertegenwoordigd zou zijn in Gewoon Anders, is niet uit gekomen. Het grote 
aantal leerlingen met gedragsproblemen wordt echter deels verklaard doordat een-
derde van de leerlingen met gedragsproblemen in het model Groep Gekoppeld Aan 
School in een grotendeels aparte voorziening zit.  
   De snelle integratie van leerlingen met beperkingen in het regulier onderwijs in 
Almere heeft de werksituatie van vooral de leerkrachten werkend met de modellen 
Kind In Groep en Groep In School veranderd. Uit onderzoek naar de invoering van 
integratie blijkt steeds weer dat reguliere leerkrachten zich onvoldoende opgeleid 
voelen voor het onderwijs aan leerlingen met beperkingen, opzien tegen 
taakverzwaring en bang zijn voor onwerkbare onderwijssituaties.  
   Gebleken is dat de in het onderzoek participerende leerkrachten vergeleken met 
landelijke cijfers wat minder ervaren zijn, maar bijna de helft heeft ervaring met 
speciaal onderwijs en er zijn verschillende mogelijkheden voor nascholing. Alle 
leerkrachten in Almere krijgen extra ondersteuning en de meeste zijn tevreden over 
de kwaliteit van die ondersteuning. Bijna de helft van de leerkrachten ervaart binnen 
het leerkrachtenteam een positief klimaat aangaande het onderwijs aan leerlingen met 
een beperking, maar eenderde deel van de leerkrachten geeft aan dat het team 
verdeeld is of zelfs negatief oordeelt over de plaatsing van een leerling met 
beperkingen op school. 
   Het is aannemelijk dat ook leerkrachten in Almere in eerste instantie aarzeling 
zullen hebben met betrekking tot integratie van leerlingen met beperkingen. De 
leerkrachten hebben die bedenkingen in het onderzoek niet naar voren gebracht, maar 
voor een kwart van de bevraagde leerkrachten geldt wel, dat de eerste ervaringen met 
een leerling met beperkingen in de klas niet als positief beoordeeld worden. Uit de 
literatuur is bekend dat succeservaringen met het onderwijs aan een leerling met 
beperkingen zullen leiden tot een meer positieve attitude en een groeiend 
zelfvertrouwen, maar leerkrachten die zich alleen gelaten voelen met een 
geïntegreerde leerling zullen een negatieve houding ontwikkelen. Dat lijkt ook voor 
de leerkrachten in het onderzoek op te gaan. Onbekend is wat de redenen daarvan zijn. 
Het is mogelijk dat integratie te rooskleurig is voorgesteld, dat de leerkracht de 
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eigen capaciteiten overschat heeft, dat de begeleiding onvoldoende was, of dat de 
problemen van de betreffende leerling toegenomen zijn.  
   De plaatsing van leerlingen met beperkingen in het regulier onderwijs heeft verder 
gevolgen voor de inrichting van het onderwijs. In de literatuur worden verschillende 
veranderingen in de organisatie, de wijze van aanbieden en de doelstelling van het 
onderwijs voorgesteld en wordt de taak van de leerkracht deels herschreven. Al die 
veranderingen samen leiden tot een forse inspanning van het leerkrachtenteam. Van 
de leerkrachten betrokken bij het onderzoek zegt eenderde het onderwijs af te 
stemmen op de specifieke onderwijskundige behoeften van de leerling(en). Zij 
passen lesmateriaal aan, bewerken opdrachten en ontwikkelen werkvormen, 
aangepast aan het niveau van de leerling. De overigen geven aan dat adaptief 
onderwijs in de praktijk niet uitvoerbaar is en uit de observaties in de klassen is 
inderdaad gebleken dat veel onderwijs klassikaal wordt aangeboden. Toch zijn er ook 
aanwijzingen dat met name in het integratiemodel KIG wel op een gedifferentieerde 
wijze gewerkt wordt. In lijn met het integratiestreven worden leerlingen weinig uit de 
groep gehaald voor extra begeleiding en training. 
   Voor het onderwijs aan alle in het onderzoek betrokken leerlingen wordt een 
handelingsplan opgesteld. In de beleving van de leerkrachten spelen ouders geen 
rol van betekenis bij het opstellen van een handelingsplan. Voor de evaluatie van 
de vorderingen worden leerlingvolgsystemen gebruikt en in minder dan de helft 
van de gevallen worden regelmatige leerlingbesprekingen georganiseerd. 
   Voor ouders van kinderen met een beperking heeft de integratie van hun kind in de 
lokale reguliere school een aantal voordelen in termen van een verkorte reistijd naar 
en van school en integratie in de buurt. Uit de literatuur blijkt dat vooral hoog 
opgeleide ouders dit voordeel binnen halen. Andere groepen ouders worden meer 
geconfronteerd met afwijzingen door de reguliere scholen. Dat is in de Almeerse 
situatie niet zo. De ouders in Almere lijken qua vooropleiding een representatieve 
steekproef te zijn van de Nederlandse bevolking met hooguit een zeer kleine 
oververtegenwoordiging van hoogopgeleiden.  
   Een belangrijk deel van de ouders had hun kind al voor de komst van het project 
Gewoon Anders op een reguliere school in Almere. Voor de andere ouders begint 
integratie met het zoeken van een geschikte school. Dit blijkt echter niet altijd 
gemakkelijk te zijn en in enkele gevallen heeft dat tot herhaald afwijzen door 
verschillende scholen geleid. Wanneer het kind eenmaal geplaatst is, stellen de 
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ouders samen met de leerkracht en eventueel andere deskundigen het 
handelingsplan op. Eerder bleek al dat leerkrachten die bijdrage van de ouders in 
het opstellen van het handelingsplan niet erg herkennen. Enkele ouders vinden het 
belangrijk om een mogelijk tekort aan kennis bij de leerkracht te compenseren en 
de leerkrachten regelmatig informatie te verschaffen over de ontwikkeling van de 
beperking van hun kind en de mogelijke invloed hiervan op de schoolprestaties. 
Het gevolg van integratie voor de ouders is ook dat zij vaker zullen moeten 
overleggen met de leerkrachten en meer zaken zelf moeten regelen, die op het speciaal 
onderwijs als vanzelfsprekend zouden zijn ervaren. Een meerderheid van de ouders 
die de vraag naar het contact met de casemanager beantwoord heeft, is tevreden 
over de begeleiding en ondersteuning.  
   Een groot deel van de kinderen uit de onderzoeksgroep geeft aan, het (meestal) 
leuk te vinden op school. Ook een groot deel van de ouders oordeelt positief over 
de schooltijd van hun kind. Wanneer kinderen met beperkingen naar dezelfde school 
gaan als kinderen zonder beperkingen, krijgen de eerstgenoemde de mogelijkheid om 
zich op te trekken aan het hogere niveau en tempo in de reguliere klas en 
gerapporteerd is dat leerlingen met beperkingen door andere leerlingen te observeren, 
afwijkend gedrag afleren. Ook op sociaal terrein zijn er mogelijkheden voor verdere 
ontwikkeling. Uit het onderzoek is gebleken dat het type en de inhoud van 
interacties tussen de leerlingen met beperkingen in het integratiemodel Kind In 
Groep en hun klasgenoten zonder beperkingen vergelijkbaar zijn. Dat wordt 
opgevat als een signaal voor een goede sociale integratie van deze leerlingen in hun 
klas. Voor de leerlingen in de integratiemodellen GIS en GGAS geldt dit minder. 
Zij zitten doorgaans niet in een groep samen met leerlingen zonder beperkingen. 
Dat kinderen profiteren van de gang naar de school in de buurt, blijkt uit het feit dat ze 
meer vriendjes in de buurt hebben, vaker op bijvoorbeeld verjaardagspartijtjes 
uitgenodigd worden en op straat en in winkels begroet worden. Driekwart van de 
leerlingen met beperkingen denkt aardig gevonden te worden door klasgenoten en 
een goede vriend(in) in de klas te hebben. De informatie van de ouders ondersteunt 
dit.  
   Eén van de effecten van integratie op de klasgenoten van leerlingen met een 
beperking is dat er een positievere beeldvorming rondom kinderen met beperkingen 
ontstaat. De leerlingen zonder beperkingen wennen snel aan de aanwezigheid van een 
leerling met beperkingen en het lijkt hun attitude ten opzichte van mensen met 
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beperkingen blijvend positief te beïnvloeden. De leerkrachten in het onderzoek 
bevestigen dit effect. Gemeld wordt dat de klas sociaal en hulpvaardig is, zowel bij 
schooltaken als bijvoorbeeld bij het vastmaken van veters. Tweederde van de 
leerkrachten geeft verder aan dat zij het gevoel hebben dat de klasgenoten de 
leerling met beperkingen accepteren. Toch meldt eenderde van de leerkrachten dat 
in de omgang tussen de klasgenoten en het kind met beperkingen soms ingegrepen 
moet worden, omdat niet alle klasgenoten de leerling met een beperking 
accepteren. Dat uit zich bijvoorbeeld in negeren, in pesten of in uitlokken van 
ongewenst gedrag. 
   Het oordeel van direct betrokkenen zoals ouders kan positief gekleurd zijn omdat 
ouders bij gebrek aan vergelijkingsmateriaal niet snel aan de juistheid van de 
schoolkeuze twijfelen en geneigd zijn positief te oordelen over de school en de 
begeleiding van hun kind. Om die reden is een aantal externe deskundigen gevraagd 
te oordelen over de ontwikkeling van de leerlingen en over hun onderwijsaanbod. 
Zij geven aan dat het met eenderde van de beschreven leerlingen mogelijk niet 
goed gaat. Vooral de sociaal-emotionele ontwikkeling van acht leerlingen wordt als 
zorgelijk bestempeld. Al eerder rapporteerden ook de casemanagers in Almere dat 
ze zich zorgen maken over de sociaal-emotionele ontwikkeling van bepaalde 
leerlingen.  
    
7.4 Discussie 
 
Integratie van leerlingen met beperkingen is een zeer actueel thema en staat hoog 
op de agenda van veel beleidsmakers, ouders en leerlingen. Mede dankzij nieuwe 
wet- en regelgeving en de vele jaren ervaring met ambulante begeleiding en 
integratie onder het Aanvullend Formatie Beleid is in Nederland een voorzichtige 
ontwikkeling naar integratie in gang gezet. Voor een aantal betrokkenen 
(bijvoorbeeld ouders) gaat die ontwikkeling niet snel genoeg, voor anderen 
(bijvoorbeeld schoolleiders regulier onderwijs) veel te hard.  
   In het Nederlandse integratie-perspectief zijn de ontwikkelingen in Almere 
tamelijk spectaculair. Gewoon Anders wil binnen vijf jaar de helft van de 4-12 
jarige leerlingen met beperkingen in het regulier onderwijs hebben, wat het 
landelijke percentage in 1997 (ongeveer 15%) ruimschoots overtreft (Gewoon 
Anders, 1997). De gegevens wijzen uit dat Almere die doelstelling ook haalt. De 
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omvang van de groep geïntegreerde leerlingen en het tempo waarin Almere die 
plannen verwezenlijkt zijn in Nederland ongekend. Nu is daar wel wat op af te 
dingen. Almere werkt met drie integratiemodellen waarvan één (GGAS) meer op 
segregatie dan op integratie berust. Overigens moet opgemerkt worden dat het 
aantal leerlingen in dat model relatief beperkt is. Verder zijn een aantal leerlingen 
aangemeld bij Gewoon Anders die voordien zonder enige extra ondersteuning in 
het regulier onderwijs in Almere zaten. Die leerlingen zijn door een onafhankelijke 
indicatiecommissie beoordeeld en getoetst tegen landelijk geldende criteria. Het 
gaat dus zeker om leerlingen met beperkingen, maar het kan opgevat worden als 
een indicatie dat met betrekkelijk gemakkelijk te integreren groepen gestart is. 
Maar zelfs met die kanttekeningen is het integratietempo in Almere ongeëvenaard 
hoog. 
   Veel actoren op dit terrein stellen dat een hoog tempo absoluut ten koste zal gaan 
van de kwaliteit van het onderwijsaanbod, dat leerlingen met beperkingen daarvan 
de dupe zullen worden en dat leerkrachten zullen afhaken en een negatieve houding 
ten opzichte van integratie zullen ontwikkelen. Met een hoog tempo zou alles 
uiteindelijk blokkeren. Nu is het waar dat een kwart van de leerkrachten een 
negatieve houding ten opzichte van integratie ontwikkeld heeft, dat de 
ondersteuning van leerkrachten door directie, team en/of casemanagers zeker in de 
eerste periode te wensen overliet, dat adaptief onderwijs niet echt uit de verf komt, 
en dat de ontwikkeling van een deel van de leerlingen zorgen baart. Die samen-
vatting laat een negatieve indruk achter. Nu kan bij elk van deze punten wel een 
kanttekening gemaakt worden, maar naar ons oordeel moet in de evaluatie van het 
project Gewoon Anders het hoge integratietempo centraal geplaatst worden.  
   Het opzetten van een nieuwe organisatie met de doelstelling in vijf jaar de helft 
van de leerlingen met beperkingen te plaatsen op reguliere scholen, kan bijna niet 
anders dan met enige schade gerealiseerd worden. Nu die doelstelling gehaald 
wordt is de vraag of de schade acceptabel is. Die balans ziet er als volgt uit. De 
kwaliteit van het onderwijsaanbod wordt door externe deskundigen maar in 10% 
van de gevallen bekritiseerd. Verder oordelen de externe deskundigen dat het met 
veel leerlingen goed gaat, maar dat er ook leerlingen zijn waarbij de sociaal-
emotionele ontwikkeling en/of het gedrag op school te wensen overlaten. Ook de 
casemanagers in Almere hadden die problemen al gesignaleerd. Onduidelijk is in 
hoeverre die problemen te voorkomen of te verhelpen zouden zijn geweest in 
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andere onderwijssettings. Ook in integratieve settings met een langzamer 
ontwikkelingstempo en ook in het speciaal onderwijs hebben leerlingen problemen.  
   Het onderzoek laat zien dat een aantal leerkrachten in Almere is afgehaakt. 
Ongeveer een kwart van de bevraagde leerkrachten meldt, na eigen ervaringen met 
een leerling met beperkingen in de klas, een omslag van een positieve naar een 
negatieve attitude ten opzichte van integratie. De rest blijft onverkort positief of 
blijft positief met -door ervaring wijs geworden- enige voorwaarden. Dat zich op 
het niveau van de leerkracht een aantal problemen voordoen in het integratie project 
Almere is zorgelijk. In relatief korte tijd zijn grote aantallen leerlingen met 
beperkingen in het regulier onderwijs geplaatst en dat resulteert in grote druk op 
leerkrachten en teams en vergroot de kans op fouten in opleiding en begeleiding van 
leerkrachten. Het lijkt er op dat het streven naar integratie in Almere in elk geval 
“slachtoffers” onder de leerkrachten gemaakt heeft. Dat is gezien de ambitieuze 
doelstelling niet verbazend in een startperiode, maar die ontwikkeling moet wel 
gestopt worden. Als leerkrachten in deze omvang blijven afhaken en hun collega’s 
informeren over hun teleurstellende ervaringen, wordt het draagvlak op 
uitvoeringsniveau snel minder. Voor de voortgang van integratie zijn succes-
ervaringen van leerkrachten met de integratie van een leerling met beperkingen van 
groot belang (Scheepstra, 1998). Alleen dan wordt in de organisatie zelfvertrouwen 
en kennis opgebouwd en ontstaat een positieve houding in het team.  
   Verschillende indicatoren in het onderzoek geven aan dat het onderwijs in Almere 
in de klassen met een leerling met beperkingen niet echt adaptief is. Aangezien het 
met een groot deel van de leerlingen goed gaat en ook externe deskundigen over het 
onderwijsaanbod van veel leerlingen tevreden zijn, is dat wellicht ook niet een 
zwaarwegend punt van kritiek. Tenslotte wordt vaker (Reezigt in Bergsma, 2004) 
geklaagd over een tekort aan adaptief onderwijs in veel reguliere scholen in 
Nederland. 
   Het uiteindelijke doel van integratie is leerlingen met beperkingen meer kansen te 
geven om sociaal te integreren, dat wil zeggen sociale interacties en relaties te 
hebben met leeftijdgenoten zonder beperkingen en vriendschappen op te bouwen 
op school en in de eigen omgeving. Het onderzoek laat zien dat dat zeker voor de 
leerlingen in het individuele integratiemodel Kind in Groep werkt en dat model 
herbergt veruit de meeste leerlingen betrokken bij Gewoon Anders. In de twee 
andere integratiemodellen hebben de leerlingen minder mogelijkheden voor 
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omgang met leeftijdsgenoten zonder beperkingen en lijken ze meer op onderwijs in 
speciale scholen. Toch hebben deze integratiemodellen het voordeel dicht bij huis 
te zijn en kan verwacht worden dat alleen dat al meer kansen op integratie in de 
lokale samenleving oplevert.  
   De omvang van het project in Almere heeft als gunstig neveneffect dat niet alleen 
goed opgeleide en welbespraakte ouders integratie in het regulier onderwijs kunnen 
realiseren. In eerder onderzoek (bijv. Scheepstra, 1998) bleek integratie toch vooral 
bewerkstelligd te worden door een bepaalde categorie ouders, maar in Almere is 
dat patroon niet aangetoond.  
   Opmerkelijk is, dat leerkrachten en ouders hun betrokkenheid bij het onderwijs 
verschillend inschatten. Het beeld is ontstaan dat ouders het gevoel hebben een 
bijdrage te leveren, maar dat leerkrachten die bijdrage niet herkennen of niet erg 
relevant vinden. In de beleidsplannen geeft Gewoon Anders ouders een prominente 
positie, maar dat is op de werkvloer nog niet vanzelfsprekend. 
   Resumerend kan gesteld worden dat Gewoon Anders een in het Nederlandse 
kader ongewoon grote stap naar integratie gezet heeft. In een korte tijd hebben 
relatief veel leerlingen de weg naar het regulier onderwijs gevonden. De 
veranderingen in het onderwijs in Almere lijken echter tot een hoge “integratie-
slijtage” bij leerkrachten geleid te hebben. Dat is vanuit een systeem perspectief 
een belangrijk punt van zorg.  
 
7.5 Aanbevelingen  
 
In de literatuur over de vormgeving en invoering van integratie in het onderwijs wordt 
steeds weer gewezen op de centrale positie van de leerkrachten daarin. De integratie 
van leerlingen met beperkingen wordt uiteindelijk in de groep door de leerkracht 
gerealiseerd (Meijer, 2003). Om die reden gaan de aanbevingen vooral in op de 
positie van de leerkracht.  
   Veel leerkrachten in het regulier onderwijs hebben het onderwijs aan leerlingen met 
beperkingen lang gezien als een taak voor specialisten in een gespecialiseerde setting. 
Uit onderzoek blijkt steeds weer dat reguliere leerkrachten zich onvoldoende opgeleid 
voelen voor deze taak, vrezen voor taakverzwaring en onwerkbare onderwijssituaties 
en om die redenen integratie afwijzen. Pas wanneer leerkrachten zich goed voorbereid 
voelen, zeker zijn van de steun van collega’s, directie en ondersteuning door 
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specialisten en zonodig extra tijd en middelen kunnen inzetten, zullen ze het 
aandurven een leerling met beperkingen in hun klas op te nemen. 
   Het integratieproject in Almere heeft nog eens duidelijk gemaakt dat voorbereiding 
van leerkrachten en liever nog hele teams belangrijk is. Daarbij moet niet te veel 
verwacht worden van veranderingen in de initiële opleiding van leerkrachten. Dat 
programma is al overvol, het duurt te lang voor de gehele leerkracht-populatie 
getraind is en de opleiding kan onmogelijk elke leerkracht voorbereiden op elke 
denkbare situatie in de klas. Het accent in de voorbereiding moet bestaan uit een vorm 
van korte nascholing die specifiek gericht is op de consequenties van de beperkingen 
van de leerling voor het onderwijs.  
   Belangrijker nog dan scholing is begeleiding en ondersteuning van leerkrachten. De 
ervaring in Almere en trouwens ook in de ambulante begeleiding is, dat leerkrachten 
die zich gesteund voelen met meer vertrouwen en durf het onderwijs aan leerlingen 
met beperkingen vormgeven. Die leerkrachten lopen minder risico op negatieve 
ervaringen en zullen niet snel een negatieve attitude ten opzichte van integratie 
ontwikkelen. Vanuit integratie perspectief is dat belangrijk omdat de dan ervaren 
leerkracht ook later voor andere leerlingen met beperkingen ingezet kan worden. 
   Het is bijna niet te voorkomen dat leerkrachtenteams zich overrompeld zullen 
voelen bij de aanmelding van een leerling met beperkingen. Een ruime 
voorbereidingstijd zal er in het algemeen niet zijn. Dat betekent dat op regionaal 
niveau de ondersteuning van leerkrachten voorbereid moet zijn, ook als er nog geen 
concrete aanmeldingen zijn. Schoolbesturen en directies moeten niet alleen een 
duidelijk standpunt innemen ten aanzien van integratie, maar vroegtijdig 
ondersteuning opzetten. Voor individuele scholen is dat moeilijk te realiseren. Een 
schaalgrootte als het integratieproject in Almere is daarvoor veel geschikter. 
Elementen van de Almeerse werkwijze zouden wellicht op het niveau van (groepen) 
samenwerkingsverbanden WSNS overgenomen kunnen worden. Met het van kracht 
worden van de Wet op de Expertisecentra in augustus 2003 is het hoog tijd voor 
voorbereidend overleg tussen samenwerkingsverbanden WSNS en Regionale 
Expertisecentra om het onderwijs aan leerlingen met een leerlinggebonden budget 
voor te bereiden.  
   Nauwere regionale samenwerking tussen SWV’s en REC’s om een regionaal 
onderwijs-aanbod voor leerlingen met beperkingen in het regulier onderwijs aan te 
bieden, heeft consequenties voor onderdelen van het huidige beleid met betrekking tot 
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de leerlinggebonden financiering. Het project Gewoon Anders int als het ware op 
regionaal niveau het leerlinggebonden budget van alle ingeschreven leerlingen en 
creëert zo de speelruimte om de middelen te herverdelen en niet direct 
leerlinggebonden activiteiten (denk aan opleiding) te realiseren. Zonder deze centrale 
inning van budgetten, zouden ook met Gewoon Anders vergelijkbare regionale 
organisaties, hun middelen niet kunnen herverdelen en alleen met grote moeite 
centrale activiteiten kunnen aanbieden. De regionale inning van budgetten staat haaks 
op één van de uitgangspunten van het Rugzak-beleid, namelijk de emancipatie van 
ouders en leerlingen. Hiervoor in de plaats zouden zij (of een vertegenwoordiger) 
nauw betrokken kunnen worden bij het opzetten en uitvoeren van een regionaal op 
integratie gericht onderwijsaanbod in SWV/REC-kader. Voor reguliere scholen in een 
dergelijk samenwerkingsverband komt de ondersteuning dan dichter bij en is 
structureel beschikbaar. Plaatsing van een leerling met beperkingen is nu voor scholen 
een betrekkelijk zeldzame gebeurtenis en vraagt een eenmalige organisatie van 
bijvoorbeeld ondersteuning en opleiding. De door de school moeizaam opgebouwde 
expertise vervalt weer met het vertrek van de leerling. De organisatie op regionaal 
niveau neemt veel van het ad hoc karakter van de plaatsing weg en leidt tot een 
groeiende kennis en ervaring op het niveau van het samenwerkingsverband. De 
omvang van een gemiddeld samenwerkingsverband is in de meeste gevallen 
voldoende, nu komt die taak immers bij individuele scholen terecht.  
   Hoe ook georganiseerd, integratie is uiteindelijk een taak voor leerkrachten. De 
ambulante begeleiding sinds 1985 en Gewoon Anders in Almere hebben laten zien dat 
–zelfs als niet alles onmiddellijk goed gaat– leerkrachten in het regulier onderwijs die 
taak bij veel leerlingen met beperkingen aankunnen.
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Introduction 
 
Since 2003, pupils with visual, auditory, physical- and/or mental handicaps or 
behavioural problems are entitled to enrol in the Backpack-policy. The Backpack is 
a new type of pupil-bound financing, as well as a new system for objectively 
identifying pupils with disabilities (Min. OCW, 2003). The idea behind this was 
developed in 1996, when the report “De Rugzak” (Min. OCW, 1996) was 
published.  
   In accordance with the developments towards inlusion at the time, the building of 
schools for special education in the young, fast growing city of Almere was 
discouraged. An experimental project, Just Different (Gewoon Anders), was 
instigated in 1997 to offer pupils and their parents a tailor-made alternative. The 
goal of this project was to create educational opportunities for disabled children in 
regular schools. The project thus anticipated the arrival of the Backpack. 
   In close consultation with the educational field, Gewoon Anders developed three 
models for including pupils with disabilities: Child In Group, where the pupil 
involved is fully included in a regular classroom and if necessary receives 
education specially adapted to his/her needs, Group In School, where a group of 
pupils receive their education in a special classroom inside a regular school, and 
Group Linked To School where a group of pupils receive their education at a 
separate location.  
 
Research design 
 
Research questions 
The first question in this study was: How is inclusion made concrete? The three 
key groups in Gewoon Anders are important here: the pupils, their teachers and the 
pupils’ parents. According to the literature, some aspects which influence the shape 
of inclusion can be recognised, such as training and support of teachers, the attitude 
of the principal and the school board, the team of teachers, the case manager and 
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other professionals, the use of adaptive ways of providing instruction and the use of 
individual educational plans.  
   The second research question: “Which effects does inclusion have on different 
groups of people involved” is divided into two components. The first part discusses 
the effects of inclusion on the people directly involved, such as the disabled pupils, 
their parents, the teachers and their colleagues and the pupils’ classmates and their 
parents. The second part deals with the effects of inclusion according to an external 
panel of experts.   
  
Methodology 
Sixty-one pupils who served as the study group were selected from the total pupil 
numbers in Gewoon Anders by means of stratified sampling. Of this group, 41 
children followed their education on the basis of the inclusion model Child In 
Group, ten pupils followed their education with Group In School and another ten 
were in Group Linked To School. The study group consisted of 19 girls and 42 
boys. 
   Four different instruments were used to answer the research questions: an open 
questionnaire for case managers, teachers and parents, a closed questionnaire for 
pupils and principals, an observational instrument and an analysis of case 
descriptions by a panel of experts.  
 
Summary of results 
 
Gewoon Anders aimed to include 50% of all 4-12 year-old disabled pupils in 
regular schools in Almere within five years (1997-2002). This percentage was 
much higher than the national percentage of about 15% in 1997 (Gewoon Anders, 
1997). The figures for the school year 2000/2001 show that 37% of this particular 
group of children was involved in Gewoon Anders by that time.  
   Compared with the national figures, the study showed that Gewoon Anders 
started with relatively large numbers of pupils from cluster 2: auditory and 
speech/language disabilities and cluster 4: severe behavioural problems. The fact 
that almost two-thirds of all pupils were already receiving their education in regular 
schools without extra support even before they were involved with Gewoon Anders 
proves that the project started with a group who is relatively “easy to integratie”.  
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The expectation that children with severe behavioural problems would be 
underrepresented proved to be incorrect. The large number of these pupils is partly 
explained by the fact that about one-third of all pupils with behavioural problems 
followed their education with the inclusion model Group Linked To School.  
   The rapid inclusion of pupils with disabilities in regular schools in Almere 
changed the working situation, especially for the teachers working with the models 
Child In Group and Group In School. Research showed over and over again that 
teachers did not feel sufficiently trained to teach this group of children and were 
afraid of increased workloads and unworkable educational situations.  
   It was shown that the teachers participating in this research had somewhat less 
educational experience compared to national figures, but almost half of them had 
experience in special education and access to refresher courses. All teachers 
received additional support and most of them were content with its quality. Almost 
half of all teachers experienced a positive working climate with their colleagues 
regarding teaching pupils with disabilities, but a third claimed that the team 
members had divided opinions or had negative attitudes towards including these 
children in their schools.     
   We can assume that the teachers in Almere will have had some doubts about this 
large inclusion project at the start. However, they did not express any feelings of 
this kind. On the other hand, 25% did say that the first experiences they had with 
inclusion were not positive. According to the literature, successful experiences with 
pupils with disabilities leads to a more positive attitude and growing self-esteem. 
Teachers who feel abandoned with a disabled pupil, however, will develop a 
negative attitude towards inclusion. This was also true for the teachers in this 
research. We do not know what the exact reasons are, however. It is possible that 
inclusion was pictured as more positive than it is, that the teacher overestimated 
his/her own capacities, that there was not enough support or that the problems of 
the child worsened. 
   Putting a child with disabilities into a regular school has consequences for the 
organization of education. Various changes in the organization, the way of offering 
education and the goals of education have been suggested in the literature, and the 
job of the teacher has been rewritten. All these changes have together led to a huge 
effort on the part of the team of teachers. One-third of all teachers said they 
adjusted the educational material to the specific needs of the pupil. They adjusted 
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teaching material, changed assignments and developed new material. The other 
two-thirds claimed that adaptive education was not possible. This statement was 
confirmed by observations in the classroom, which showed that education is still 
mostly carried out in the form of whole-class teaching. However, there are some 
indications that some kind of differentiated education was given, especially in the 
Child In Group model. In accordance with the aim of inclusion, children were 
rarely taken out of their classrooms to receive additional support.  
   An individualized educational plan (IEP) was drawn up for each child included in 
this study. According to teachers, parents did not play a very significant role in the 
creation of these plans. A pupil monitoring system was used to evaluate the child’s 
progress. Less than half of all teachers claimed they organized discussions of 
pupils on a regular basis.  
   According to the literature, higher educated parents can get their child into a 
regular school relatively easily. As a result of this, they also have advantages like 
shorter travelling times to school and inclusion in the neighbourhood. Other parents 
are more often confronted with rejections from regular schools. This situation did 
not occur in Almere, however. The parents in Almere were a representative sample 
of the Dutch population, with a very small overrepresentation of highly educated 
persons.  
   An important percentage of all parents already took their child to a regular school 
even before Gewoon Anders. For the others, inclusion of their child started with 
looking for a suitable school. This was not always easy and in a few cases led to 
rejection by several schools. When a child received a place in a regular school, 
teachers, parents and possibly other experts drew up an IEP. As said above, 
teachers did not always recognise the effort parents put in.  
   Some parents wanted to fill in all possible knowledge gaps the teachers might 
have with regard to their child’s disability by providing information about the 
child’s development and the possible consequences this might have for his/her 
education. Another result of inclusion for parents was that they had to discuss their 
child’s progress on a regular basis. They now needed to organize a lot of things 
themselves, which would have been taken for granted in a special school. Most 
parents were satisfied with the support they received from the case manager.   
   Many children from the research group stated that they (usually) liked school. A 
large group of parents also gave positive judgements about the time their child 
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spent at school. When children with disabilities go to the same schools as children 
without disabilities, the former get the opportunity to pull themselves up to the 
higher level and speed of the group and it has also been stated that by observing 
their non-disabled classmates, disabled children can overcome their deviant 
behaviour. On the social level there are possibilities for further development as 
well. Research shows that the types and contents of interactions between pupils 
with disabilities who follow their education with the model Child In Group and 
their classmates without disabilities are similar. This is seen as a signal for good 
social inclusion inside the classroom. This is not quite the case for the children in 
the inclusion models Group In School and Group Linked To School. They are 
usually not in a fully inclusional setting.  
   Children do profit from going to regular schools. This is shown by the fact that 
they have more friends in their neighbourhoods, are invited to birthday parties and 
are greeted on the street and in shops. Three-quarters of all pupils with disabilities 
claimed that their classmates liked them and also stated that they had a good friend 
in their class. The information from parents supported these claims.  
   Inclusion of pupils with disabilities has a positive effect on the image of this 
group of children. Classmates without disabilities become accustomed to the 
presence of a pupil with disabilities and this may well have a lasting positive effect 
on their attitudes towards this group of people. Teachers also confirmed this effect. 
They said that classmates were demonstrating social behaviour and were willing to 
help, with school work as well as tying shoelaces. Two-thirds of all teachers said 
that classmates accepted a pupil with disabilities. The other third, however, stated 
that in some situations they had to intervene because not all classmates accepted 
the pupil in question. This revealed itself through bullying or provoking unwanted 
behaviour.  
   The judgement of people who are directly involved, like parents, may be 
positively coloured because they do not have any means of comparison and 
therefore cannot accurately judge their school. For this reason, a panel of experts 
was asked to judge the development of the pupils and the education they received. 
The experts stated that a third of all pupils were not doing well. The 
socioemotional development of eight pupils in particular was seen as very 
worrying. Case managers in Almere had also reported that they were worried about 
the socioemotional development of some pupils. 
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Discussion 
 
Inclusion of disabled children is a very current theme and is high on the agendas of 
policymakers, parents and pupils. New laws and rules and many years of 
experience with peripatetic teaching enabled careful steps towards inclusion. For 
some participants (e.g. parents) this development is too slow, whereas others (e.g. 
principals of regular schools) think it is moving much too fast.  
   The developments in Almere are rather spectacular in the Dutch inclusion 
perspective. Gewoon Anders aimed to include 50% of all 4-12 year-old pupils with 
disabilities in regular education within five years. This was far more than the 
national percentage of 15% in 1997 (Gewoon Anders, 1997). Data show that the 
goals have indeed been met. The high numbers of pupils included and the speed at 
which Gewoon Anders has realised its plans are unprecedented. Some remarks 
should be made, however. Gewoon Anders works with three inclusion models, one 
of which (Group Linked To School) has more segregation than inclusion 
characteristics. The number of pupils in this model is limited, however. Second, a 
number of children who were included in Gewoon Anders were already in regular 
schools before the project started. These pupils were assessed by an independent 
indication committee and tested against national criteria. These pupils do have 
disabilities, but it can be argued that the project started with a relatively “easy” 
group. Having said this, however, it should still be concluded that the speed of 
inclusion was very high.  
   Many professionals in the field state that this high speed will have negative 
effects on the quality of education, that pupils will suffer and teachers will develop 
negative attitudes towards inclusion. At this speed there is a high risk that 
everything may suddenly grind to a halt. It is true that a quarter of all teachers felt 
negatively about inclusion, that the support of school boards, teams of teachers and 
case managers left much to be desired, that the idea of adaptive teaching did not 
live up to its promise, and that the developments of some of the students were 
worrying. This summary leaves a negative impression. Counterarguments can be 
made for every one of these points, but we feel that the high speed of inclusion 
should take a central position in the evaluation of Gewoon Anders.  
   Starting an organization from scratch, with the goal of including half of all pupils 
with disabilities in regular schools within five years, is almost impossible to realise 
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without some form of collateral damage. Now that the main goal has been 
achieved, the question should be asked whether the damage is acceptable. The 
results are as follows: the quality of the teaching activities is criticized by a panel 
of external experts in 10% of all cases. The experts conclude that most pupils are 
doing fine, but that some have socioemotional or behavioural problems. The case 
managers in Almere had also recognised these problems. It is not clear to what 
extent preventing or solving these problems would have been possible in other 
educational settings. Pupils who have problems are a natural phenomenon in 
regular schools as well as in settings with a lower developmental speed or in 
schools for special education.  
   The research shows that some teachers did not want to have a child with 
disabilities in their classes again. About a quarter of all teachers said that after a 
period of working with a disabled child, their attitudes had changed from positive 
to negative. The other teachers remained unabatedly positive or positive with some 
reservations. It is worrying that there were problems at the teacher level. In a short 
period of time a lot of pupils with disabilities were placed in regular schools, which 
resulted in heavy pressure for teachers and teams of teachers and increased the 
risks of errors in teacher-training. It seems as if some teachers were sacrificed for 
the sake of inclusion. This is not surprising, considering the very ambitious start of 
the project, but it must be stopped. If teachers keep dropping out at this speed and 
inform their colleagues of their negative experiences, the foundations on which 
inclusion is based will soon start to shake. Success stories are needed to continue 
inclusion of disabled children (Scheepstra, 1998). This is the only way to gain self-
esteem, trust and knowledge within the organization and to reach a positive attitude 
in the teacher team.  
   Different sources of information show that education in groups which include 
disabled children in Almere is not really adaptive. However, since the majority of 
children are doing fine and the external experts are also satisfied with the 
educational activities, this is not a very important point of criticism. After all, other 
people complain about the level of adaptation too (Reezigt in Bergsma, 2004).  
   The final goal of including pupils with disabilities is to provide them with more 
opportunities to become involved in social contacts with children of their own age 
and build friendships at school and in their neighbourhood. The research shows 
that this was the case for the children who followed their education in the inclusion 
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model Child In Group, which places by far the highest number of children. The 
children in the other models had fewer possibilities to have contact with children 
without disabilities because their education resembles special education. These 
models, however, still have the advantage that the schools are close to the pupils’ 
homes, and that alone will increase the chances of inclusion in society.  
   The size of the project in Almere has the positive side effect that not just highly 
educated and well-spoken parents can achieve inclusion for their child. Former 
research (Scheepstra, 1998) found that inclusion was mainly reserved for a certain 
category of parents. This phenomenon was not found in Almere.  
   It is remarkable that teachers and parents value their involvement with education 
totally differently. Parents have the feeling that they make a significant 
contribution, but teachers do not recognise this or do not think it is very important. 
Gewoon Anders gives parents a prominent position in its policy plans, but this is 
not yet evident inside the schools.  
   To sum up, Gewoon Anders took an unusually large step towards inclusion. In a 
short period of time, the project managed to include a relatively large number of 
pupils with disabilities. The changes in the educational system seem to have 
resulted in a high degree of ‘inclusion abrasion’. This is an important point of 
concern when seen from a system perspective.  
 
Recommendations 
 
Literature about the design and introduction of inclusion in education states that 
teachers play a central role in inclusion. In the end, it is the teacher who 
accomplishes the inclusion of a disabled pupil in a group (Meijer, 2003). For this 
reason, the recommendations focus in particular on the position of the teacher.  
   Many teachers in regular education have long regarded the teaching of pupils 
with disabilities as a job for specialised people in specialised settings. Research 
shows time after time that regular teachers do not feel sufficiently trained for the 
job, fear heavy workloads and difficult educational situations and therefore dismiss 
inclusion. Only when teachers feel well-prepared and are supported by their 
colleagues, school boards and specialists and have enough time and means are they 
not “afraid” of inclusion.  
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The inclusion project in Almere showed once again that preparing teachers and 
teams of teachers is very important. Not too much should be expected of changes 
in initial teacher training. This programme is already very full, it would take too 
long before the whole population of teachers is trained and it is impossible for the 
training to prepare teachers for all possible situations inside the classroom. The 
main focus in preparing teachers should be on a short refresher course which 
specifically focuses on the consequences the pupil’s disabilities will have on his or 
her education.  
   Even more important than good preparation is good support for teachers. The 
experience in Almere and also in peripatetic teaching is that when teachers feel 
supported, they have more confidence. These teachers have a smaller chance of 
having negative experiences and are not likely to develop a negative attitude 
towards pupils with disabilities. This is very important from an inclusion 
perspective because these teachers are needed when another child with disabilities 
enters the school at a later stage.  
   It is almost impossible for teams of teachers not to feel overwhelmed when a 
child with disabilities is registered at school. A long preparation time is often not 
available. This means that teacher support should be prepared at a regional level, 
even though no pupil may yet have entered the school. Principals and school 
boards play an important role. Not only do they have to take a clear position on 
inclusion, they also have to develop a support plan at an early stage.  
   Regardless of the way in which it is organized, inclusion always ends up being a 
teacher’s job. Peripatetic teaching since 1985 and Gewoon Anders in Almere have 
both shown that –even if not everything turns out right immediately– teachers in 
regular education are able to cope. 
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