
   

5 Resultaten: vormgeving van integratie 
 

 
5.1 Inleiding 
 
Zoals in paragraaf 3.2 is aangegeven, wordt integratie in het Almeerse onderwijs 
beschreven aan de hand van drie groepen betrokkenen die binnen Gewoon Anders een 
belangrijke rol spelen, te weten: de leerlingen, de leerkrachten en andere professionals 
en de ouders1. De kenmerken en acties van deze drie groepen betrokkenen komen in 
de paragrafen 5.2, 5.3 en 5.4 aan de orde.  
   Om de vraag te beantwoorden hoe integratie in Almere vorm wordt gegeven, is 
informatie verzameld over 61 leerlingen. Aan de hand van open vragenlijsten zijn 
bij twaalf verschillende casemanagers, 45 ouders en 48 verschillende leerkrachten 
interviews afgenomen. Bij de beschrijving van de resultaten met betrekking tot de 
leerlinggroep (in paragraaf 5.2) zullen echter de gegevens worden gepresenteerd 
van 39 leerkrachten, aangezien negen leerkrachten informatie hebben verschaft 
over leerlingen, die al eerder in een interview zijn besproken. Bij de beschrijving 
van overige gegevens (zie paragraaf 5.3) wordt echter wel de informatie van alle 48 
leerkrachten gepresenteerd. Gesloten vragenlijsten zijn door 32 leerlingen en 25 
schoolleiders ingevuld. De observaties in de klas zijn voor alle 61 leerlingen 
uitgevoerd.  
   In de gevallen waarin informatie ontbreekt, is het niet mogelijk geweest een 
afspraak te maken of wilden deze personen niet aan het onderzoek meewerken. Bij de 
beschrijvende weergave van de resultaten zal alleen onderscheid tussen de drie 
integratiemodellen (Kind In Groep, Groep In School en Groep Gekoppeld 
AanSchool) gemaakt worden, wanneer zich opvallende verschillen voordoen.

                                                           
1 Eveneens worden personen bedoeld aan wie ouders taken geheel of gedeeltelijk hebben 
overgedragen zoals pleegouders, adoptiefouders en/of voogden.  
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5.2 De Onderzoeksgroep 
 
5.2.1 Beschrijving van de onderzoeksgroep 
 
Van de 41 leerlingen die hun onderwijs volgen aan de hand van het integratiemodel 
Kind In Groep, hebben tien leerlingen (24%) de indicatie zeer moeilijk lerend 
gekregen. Zij hebben allen een ontwikkelingsachterstand en spraakproblemen. Een 
deel van deze leerlingen heeft het syndroom van Down. Van de tien leerlingen hebben 
enkele een IQ lager dan 50 en enkele leerlingen worden tevens als autistisch en 
hyperactief (ADHD) beschreven.  
   Negen leerlingen (22%) in het KIG integratiemodel hebben als indicatie: ernstige 
spraak-/ taalstoornis. Een aantal heeft voornamelijk problemen met het articuleren, 
spreken met 2 tot 3-woordzinnen en vertonen open-mond-gedrag. Volgens de be-
treffende leerkrachten komt ook faalangstig gedrag veel voor. De leerkrachten ver-
onderstellen dat het faalangstige gedrag terug te voeren is op de onzekerheid die  
ontstaat wanneer ze herhaaldelijk niet begrepen worden en/of onvoldoende 
presteren. 
   Leerlingen met een complexe en onduidelijke problematiek kunnen geïndiceerd 
worden voor één van de pedologische instituten binnen cluster 4. De zeven 
leerlingen (17%) in het KIG integratiemodel met de indicatie “pedologisch 
instituut” worden getypeerd als kinderen met problemen in het autistisch spectrum 
en/of  als kinderen met gedragsproblemen. Voor alle leerlingen geldt dat er een 
combinatie van verschillende problemen is, bijvoorbeeld verstandelijke 
beperkingen, spraak-/ taalproblemen, hyperactiviteit, motorische beperkingen of 
ernstige dyslexie.  
   Zeven leerlingen (17%) worden als “langdurig ziek” geïndiceerd. Binnen deze 
groep worden verschillende ziektebeelden genoemd, al dan niet in combinatie met 
elkaar: cara, allergieën, astma, cystic fibrosis (taaislijmziekte), puberte prekoks 
(groeistoornis), hartproblemen en/of incontinentie. Voor twee andere kinderen 
(5%) geldt dat ze geïndiceerd zijn als “langdurig ziek” met vooral psychiatrische 
problemen. Zij hebben beiden een pervasieve ontwikkelingsstoornis met daarnaast 
impulsiviteit, hyperactiviteit, gedragsstoornissen, denkstoornissen, verhoogde 
angstbeleving en/of aandachtstekortstoornissen.  
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Vier leerlingen (10%) worden beschreven als motorische beperkt. Deze 
beperkingen lopen zeer uiteen. In deze groep zijn bijvoorbeeld kinderen met 
spastische tetraparese, waarbij de ledematen ongecontroleerde spastische be-
wegingen maken, een kind met spina bifida (open rug) en een waterhoofd en een 
kind met dwerggroei. Voor veel van deze leerlingen geldt dat er ook verstandelijke 
beperkingen zijn.  
   Tenslotte zijn twee leerlingen (5%) als zeer moeilijk opvoedbaar geïndiceerd. Er 
is sprake van hyperactieve gedragsproblemen. Ze zijn snel boos, maken veel ruzie 
en hebben weinig contact met klasgenoten.  
   Van de tien leerlingen die hun onderwijs volgen aan de hand van het 
integratiemodel Groep In School, hebben zeven leerlingen de indicatie ernstige 
spraak-/ taalproblemen. Zij hebben onder andere een achterstand op het gebied van 
het technisch lezen, spellen en de spontane spraak. Daarnaast zijn ze vaak zeer 
faalangstig, als gevolg waarvan ze emotioneel kunnen reageren. Ook het hebben van 
een aan autisme verwante stoornis, cara, een gehoorstoornis en neurologische 
problematiek komen voor, evenals het vertonen van hyperactief gedrag. 
   Twee leerlingen zijn geïndiceerd als zeer moeilijk lerend. Zij hebben een 
ontwikkelingsachterstand met eveneens een brede range aan bijkomende aspecten, 
zoals reuzengroei, cara, epilepsie, hyperactiviteit en het ontbreken van voldoende 
tijdsbesef. Eén leerling heeft de indicatie “pedologisch instituut” gekregen.  
   Van de tien leerlingen, die hun onderwijs volgen aan de hand van het 
integratiemodel Groep Gekoppeld Aan School, zijn zeven geïndiceerd als “langdurig 
ziek/psychiatrisch”. Ze worden beschreven als leerlingen met concentratie-
problemen, ernstige aandachtsproblemen, problemen in sociale contacten, een 
grote fantasie, contactstoornissen, gebrek aan tolerantie, slechte aanspreekbaarheid, 
angstig gedrag en/of leerlingen met weinig tot geen zichtbare emoties. Verder 
komen coördinatiestoornissen, een motorische ontwikkelingsstoornis en hyper-
actief gedrag voor.  
   De twee kinderen met een “pedologisch instituut”-indicatie worden getypeerd 
met verschillende combinaties van beperkingen: een verminderd gezichts-
vermogen, concentratieproblemen, astma, een achterstand in de motorische ont-
wikkeling, spraak-/ taalproblemen en gedragsproblemen. Eén leerling heeft een 
zmok-indicatie gekregen. Tabel 5.1 geeft een overzicht van de 61 leerlingen die 
deel hebben genomen aan het onderzoek per integratiemodel en type beperkingen. 
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Tabel 5.1 Aantal leerlingen per type stoornis en integratiemodel 
Type stoornis Integratiemodel 
 KIG GIS GGAS 
    
Ernstige spraak-/taalmoeilijkheden 9 7 0 
Motorische beperkingen 4 0 0 
Langdurig ziek 7 0 0 
Langdurig ziek/psychiatrisch 2 0 7 
Zeer moeilijk lerend 10 2 0 
Pedologisch instituut 7 1 2 
Zeer moeilijk opvoedbaar 2 0 1 
Totaal 41 10 10 

 
Het integratiemodel Kind In Groep wordt in de praktijk vooral gebruikt voor 
leerlingen met de indicatie motorische beperkingen, langdurig ziek, zeer moeilijk 
lerend, en leerlingen toelaatbaar tot een pedologisch instituut. Tabel 5.1 laat nog 
eens zien dat binnen het model Kind In Groep, de leerlingen geïndiceerd als “zeer 
moeilijk lerend” en als “ernstig spraak-/taalgestoord” het meest voorkomen. Het 
model Groep In School is specifiek gericht op leerlingen met ernstige spraak-
/taalproblemen en wordt in de praktijk ook vooral door deze groep gebruikt. In het 
integratiemodel Groep Gekoppeld Aan School worden vooral leerlingen met de 
indicatie “langdurig ziek/psychiatrisch” geplaatst. Gewoon Anders laat de keuze van 
het integratiemodel in principe aan de ouders, maar gelet op de typen leerlingen in het 
GIS en GGAS model lijkt daar toch enige sturing te hebben plaatsgevonden. 
   Zoals beschreven in paragraaf 2.4 kent het model Groep Gekoppeld Aan School 
een beperkte integratie. Aangenomen mag worden dat de betreffende groep 
leerlingen door hun gedrag voor ernstige verstoringen van de gang van zaken in de 
reguliere klas zouden zorgen. In de situatie in Almere gaat volledige integratie in het 
regulier onderwijs van alle leerlingen, ongeacht het type beperkingen niet op. Vooral 
voor de leerlingen die onderwijs krijgen aan de hand van het KIG-model, is sprake 
van volledige integratie. In de overige gevallen is sprake van (gedeeltelijke) 
segregatie, aangezien deze leerlingen minder contacten hebben met leerlingen zonder 
beperkingen. Dit is overigens in lijn met de uitgangspunten voor Gewoon Anders, 
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waarin gesteld wordt dat waar mogelijk integratie en anders speciaal onderwijs wordt 
aangeboden (zie paragraaf 2.4).  
   Het project Gewoon Anders heeft zich tot doel gesteld om in een periode van vijf 
jaar te komen tot integratie van 50% van de leerlingen met beperkingen. Dat zou 
medio 2002 gerealiseerd moeten zijn. In het schooljaar 00/01 namen 209 leerlingen 
deel aan onderwijs begeleid door Gewoon Anders. Van de ongeveer 23500 
leerlingen van 4 – 12 jaar oud in Almere kan 2,4% (website Eurydice, 2004) als 
leerlingen met beperkingen beschouwd worden. De helft daarvan (282) 
vertegenwoordigd in 00/01 Almere’s target. Afgezet tegen de 209 leerlingen nu al 
betrokken bij Gewoon Anders wordt dat doel gehaald. 
 
5.2.2 Onderzoeksgroep vergeleken met landelijke data 
 
Om de samenstelling van de groep leerlingen met beperkingen begeleid door 
Gewoon Anders te kunnen beoordelen, wordt de leerlingverdeling van deze groep 
vergeleken met andere gegevens over de verdeling van leerlingen met beperkingen 
in het onderwijs. In tabel 5.2 worden de percentages leerlingen begeleid door 
Gewoon Anders (schooljaar 00/01) in de eerste cijferkolom gegeven. Daarnaast 
zijn data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (schooljaar 02/03) (website 
CBS), resultaten van een onderzoek naar de indicatiestelling voor de 
leerlinggebonden financiering (Veneman, Pijl & Guldemond, 2002; Veneman, 
2004) en de gegevens van de Wegbereiders LGF opgenomen. Bij de presentatie 
van de gegevens is onderscheid gemaakt tussen de vier clusters beperkingen. Een 
verder onderscheid naar de tien achterliggende typen scholen voor speciaal 
onderwijs (zie paragraaf 2.3.3) bleek door de steeds iets andere opzet van de vier 
bestanden alleen voor cluster 3 uitvoerbaar (zie tabel 5.3).  
   De vier bestanden zijn inhoudelijk niet zonder meer vergelijkbaar. Bij de 
verdeling van de leerlinggroep in Almere (het GA bestand in de tabel) gaat het om 
leerlingen die allen naar een school voor regulier basisonderwijs gaan. Het CBS 
geeft jaarlijks een overzicht van alle leerlingen in scholen voor speciaal onderwijs 
(website CBS). De CBS-data moeten geïnterpreteerd worden als de verdeling van 
alle leerlingen in het speciaal onderwijs in Nederland over de typen beperkingen. 
In de derde cijferkolom wordt een verdeling over clusters beperkingen gegeven, 
gebaseerd op recent uitgevoerd onderzoek naar de indicatiestelling voor de 
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leerlinggebonden financiering (Veneman et al., 2002; Veneman, 2004). De 
gegevens zijn gebaseerd op 987 leerlingdossiers die door 42 verschillende 
Commissie’s voor Indicatiestelling (CvI) beoordeeld zijn met de nieuw 
ontwikkelde landelijke indicatiestellingcriteria. Deze groep is geselecteerd met de 
criteria die ook gebruikt zijn in de selectie voor toelating tot Gewoon Anders. In de 
laatste kolom worden gegevens over de verdeling over clusters beperkingen van 
ambulant begeleide leerlingen in Nederland gegeven. De “Wegbereiders LGF” 
(Kuijs, 2003) hebben een inventarisatie gemaakt van het aantal leerlingen met een 
beperking die in schooljaar 02/03 het regulier onderwijs volgen met behulp van 
ambulante begeleiding (AB). Deze groep heeft dus al een plaats in het regulier 
onderwijs.  
 
Tabel 5.2 Leerlingen met beperkingen in speciaal- en regulier onderwijs (in %) 
Cluster Bron 
 GA* CBS CvI AB 
     
1 0 1 4 8 
2 25 17 18 47 
3 32 65 47 43 
4 43 17 31 2 
Totaal** 100 100 100 100 

* GA staat voor Gewoon Anders 
** N is resp. 209, 19020, 987 en 7484 
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Tabel 5.3 Leerlingen met beperkingen in speciaal- en regulier onderwijs, cluster 3 
(in % van tabel 5.2) 

Cluster Type beperking Bron 
  GA* CBS CvI AB 
      

3 Motorische beperkingen 5 4 7 32 
3 Langdurig ziek - somatisch 6 15 2 1 
3 Zeer moeilijk lerend 21 31 32 6 
3 Meervoudige beperkingen 0 15 6 4 

Totaal  32 65 47 43 
* GA staat voor Gewoon Anders 
 
Wanneer de Almeerse gegevens vergeleken worden met de gegevens van het CBS 
valt op dat in Almere het accent ligt op leerlingen uit de clusters 2 en 4. In Almere 
komen vergeleken met het CBS veel minder kinderen uit cluster 3 aan bod. Uit een 
nadere analyse van de basisgegevens (zie tabel 5.3) is op te maken dat vooral de 
zeer moeilijk lerende en de langdurig zieke leerlingen ondervertegenwoordigd zijn. 
In de vergelijking van de verdeling van Gewoon Anders met de landelijke CBS 
gegevens moet bedacht worden dat Gewoon Anders er naar streeft om na vijf jaar 
50% van de leerlingen met beperkingen in het Almeerse regulier onderwijs te 
integreren (Gewoon Anders, 1997). De hier gepresenteerde percentages wijzen er 
op dat in de startfase het accent op leerlingen uit de clusters 2 en 4 is komen te 
liggen. In de derde cijferkolom worden gegevens van de grootschalige, landelijke 
praktijkproef met de nieuwe systematiek voor indicatiestelling gegeven. De 
selectiecommissie in Almere heeft dezelfde criteria gebruikt. Toch doen zich een 
aantal verschillen voor. Zo laten de clusters 2 en 4 in Almere een kleine 
oververtegenwoordiging zien, terwijl procentueel iets meer leerlingen door de 
CvI’s worden gecategoriseerd als zijnde motorisch beperkt, langdurig ziek en/of 
zeer moeilijk lerend.  
   De cijfers met betrekking tot de ambulante begeleiding geven aan dat landelijk 
vooral leerlingen uit de clusters 1, 2 en 3 met behulp van ambulante begeleiding in 
het regulier onderwijs een plaats gevonden hebben en dat leerlingen met 
gedragsproblemen nauwelijks deelnemen aan regulier onderwijs met ambulant 
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begeleiding. In Almere echter is het percentage leerlingen met gedragsproblemen 
in het regulier onderwijs beduidend hoger. Bekend is dat de selectie voor deelname 
aan ambulant begeleide plaatsing vrij strikt is (Claessens, de Vries, van Eijk & 
Bertens, 1989). Alleen de leerlingen die een redelijk tot grote kans van slagen 
hebben in het regulier onderwijs worden ambulant begeleid in het regulier 
onderwijs. Kennelijk wordt dat bij leerlingen met gedragsproblemen doorgaans 
somber in geschat en daar komt bij dat de regeling tot 2002/2003 niet toegankelijk 
was voor deze groep (van der Pluijm, Gloudemans & Hamers, 2003). Het relatief 
grote aantal leerlingen met gedragsproblemen in Almere wordt deels opgevangen 
in het integratie model Groep Gekoppeld Aan School. Deze vorm van integratie 
heeft in de praktijk kenmerken van speciaal gesegregeerd onderwijs. Zo bezien is 
het relatief hoge percentage geïntegreerde leerlingen met gedragsproblemen in 
Almere wat kunstmatig. 
   Samenvattend kan opgemerkt worden dat Gewoon Anders vergeleken met de 
CBS en CvI data gestart is met relatief veel leerlingen uit de clusters 2 en 4. Ook in 
de vergelijking met de gegevens over ambulante begeleiding valt het grote aandeel 
van de leerlingen met gedragproblemen op. In paragraaf 3.2.1 werd verwacht dat 
het project in Almere zou starten met de relatief gemakkelijk te integreren 
leerlingen en dat met name leerlingen met gedragsproblemen, met meervoudige 
beperkingen en met beperkingen in het autistisch spectrum ondervertegenwoordigd 
zouden blijven. Dat lijkt voor de leerlingen met meervoudige beperkingen op te 
gaan (zie tabel 5.3). Voor leerlingen met beperkingen in het autistisch spectrum is 
dat moeilijker vast te stellen omdat die niet als aparte categorie in de bestanden 
voorkomen en in de praktijk verdeeld zijn over verschillende schooltypen 
(Veneman & de Vries, 2001). De verwachting dat ook de groep leerlingen met 
gedragsproblemen in de eerste jaren ondervertegenwoordigd zou zijn, lijkt niet uit 
te komen. Het grote aandeel van leerlingen met gedragsproblemen wordt echter 
deels (zie tabel 5.2) verklaard doordat ongeveer eenderde van de in totaal 87 
leerlingen met gedragsproblemen in het model Groep Gekoppeld Aan School in 
een bijna geheel seperate voorziening zitten. 
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5.3 De professionals 
 
5.3.1 Opleiding en houding van leerkrachten 
 
Het gemiddelde aantal jaren onderwijservaring van de in het onderzoek bevraagde 
leerkrachten in Almere bedraagt tien jaar met een range van één jaar tot 27 jaar (46 
respondenten). Van twee leerkrachten zijn over de vooropleiding en ervaring geen 
gegevens bekend. De gegevens van de derde meting bij het Prima-cohortonderzoek 
(98/99) laten zien dat het gemiddelde aantal jaren onderwijservaring voor de 
leerkrachten in dat onderzoek negentien jaar is (Ledoux, Overmaat, van der Veen 
& van der Meijden, 2000). De leerkrachten in Almere zijn vergeleken met het 
landelijke gemiddelde minder ervaren en vrijwel zeker ook jonger. De 
aanwezigheid van de relatief jonge groep leerkrachten is te verklaren aan de hand 
van de enorme groei van het aantal inwoners in Almere. Dat leidt uiteraard ook tot 
groei in het onderwijs en een vraag naar nieuwe leerkrachten. Voornamelijk net-
afgestudeerden vinden hier vervolgens een plek.  
   Van de responderende 46 leerkrachten in Almere heeft 61% geen ervaring met 
speciaal onderwijs en als gevolg daarvan ook betrekkelijk geringe ervaring met het 
onderwijs aan leerlingen met beperkingen. Ook heeft deze groep geen aanvullende 
cursussen gevolgd. Deze groep heeft gemiddeld negen jaar onderwijservaring. De 
resterende leerkrachten hebben wel ervaring in het speciaal onderwijs. Voor een 
aantal geldt dat zij binnen dit type onderwijs gewerkt hebben, anderen hebben de 
opleiding “speciaal onderwijs” gedaan. Deze groep leerkrachten heeft gemiddeld 
twaalf jaar ervaring in het onderwijs.  
   De respondenten in Almere geven aan dat bij plaatsing in het algemeen rekening 
gehouden wordt met de ervaring van de betreffende leerkracht. Er wordt naar 
gestreefd de meer ervaren leerkrachten in te zetten voor het onderwijs aan de 
leerlingen met beperkingen. Binnen Almere behoren de respondenten vermoedelijk 
tot de relatief meer ervaren leerkrachten. Dat versterkt het beeld van een relatief 
jonge groep leerkrachten in het onderwijs in Almere nog meer.  
   Wanneer gevraagd wordt naar de mogelijkheden voor bijscholing aangaande 
integratie, geeft 46% van de 48 leerkrachten aan dat de mogelijkheid wordt geboden 
tot het volgen van cursussen. Dit is opvallend hoog, aangezien bij de derde meting van 
het PRIMA-cohort onderzoek slechts 2% van de betreffende leerkrachten 
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antwoordt, dat formatie en middelen worden ingezet voor nascholingscursussen 
gericht op leerlingen met leer- en gedragsproblemen (Ledoux et al., 2000). 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een leerkracht: “Bij ons op school wordt verwacht dat het leerkrachtenteam 
ieder jaar een cursus van de schoolbegeleidingsdienst volgt. Tijdens deze 
cursus wordt een sterkte/zwakte analyse gemaakt, waaruit een aantal 
actiepunten worden gekozen. Deze punten worden vervolgens tijdens de 
lessen uitgevoerd en geobserveerd. Naar aanleiding van de uitkomsten 
hiervan worden door de directie en de interne begeleider cursussen 
uitgezocht die aansluiten bij de hulpvraag”. 

In totaal 42 leerkrachten hebben de vraag naar de mening ten opzichte van 
integratie, vóór men een leerling met beperkingen in de klas heeft, beantwoord. 
Van hen geven 28 aan dat zij vóór de komst van een leerling met beperkingen hier 
positief tegenover stonden. Tien staan er positief tegenover mits de school kan 
bepalen welke leerlingen al dan niet geplaatst worden, de gevolgen van de 
beperking voor de leerkracht en de overige leerlingen niet te groot zijn en/of de 
(coördinatie van de) begeleiding goed is. Eén leerkracht staat bij voorbaat negatief 
tegenover integratie. Tenslotte zijn drie leerkrachten afwachtend, hebben 
gemengde gevoelens, vinden het budget te krap en/of zien integratie als een 
verkapte bezuinigingsmaatregel. 
   Stoler (1992) stelt dat leerkrachten die extra cursussen of een vooropleiding 
gericht op het speciaal onderwijs gevolgd hebben, meer positief tegenover 
integratie staan dan leerkrachten die geen extra opleiding hebben gevolgd. Dat 
effect blijkt uit de data van dit onderzoek niet. De samenhang tussen opleiding en 
de houding ten opzichte van integratie is niet significant (Chi2 = 5.3; p = .07). Ook 
een verband tussen het aantal jaren onderwijservaring en de houding ten opzichte 
van integratie is niet aangetoond (Chi2 = 1.2;  p = .54).  
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De houding ten opzichte van integratie uit zich ook in de voorwaarden die 
schoolteams stellen voor of na toelating van een leerling met beperkingen. In totaal 
32 leerkrachten hebben informatie gegeven over de voorwaarden die de school 
eventueel stelt. Hoewel Gewoon Anders en de scholen die zich aan dit project 
verbonden, stellen dat zij zich “in principe garant stellen voor het plaatsen van 
kinderen met een handicap in een gewone school voor primair onderwijs” 
(Gewoon Anders, 1997), blijken er aanvullende voorwaarden op schoolniveau te 
bestaan. In tabel 5.4 wordt onderscheid gemaakt tussen de voorwaarden die vóór en 
na plaatsing van een kind gesteld worden. 
 
Tabel 5.4 Voorwaarden vóór en na plaatsing van een leerling met beperkingen 

Voorwaarden % 
Vóór plaatsing Na plaatsing  
   
Geen voorwaarden. Geen voorwaarden. 13% 
 
Geen voorwaarden. 

 
Voldoende begeleiding, niet ten 
koste van groep, support van 
leerkrachten. 

 
28% 

 
Afhankelijk van problematiek van 
kind en houding van team. 

 
Geen voorwaarden. 

 
25% 

 
Alleen leerlingen met specifieke 
beperkingen. Leerling moet 
regulier programma kunnen 
volgen. 

 
Geen voorwaarden. 

 
16% 

 
Nog niet bekend of nog niet 
uitgewerkt. 

  
18% 

N = 32 
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Zoals uit de gegevens van tabel 5.4 kan worden opgemaakt, antwoordt 41% van de 
32 leerkrachten dat ieder kind dat door de ouders aangemeld wordt, zonder verdere 
voorwaarden vooraf geplaatst kan worden. Na plaatsing wordt door een deel van 
deze groep wel voorwaarden gesteld. Eigenlijk gaat het dan om zwaarwegende 
aandachtspunten in de regelmatige evaluatie. Zo moeten er voldoende mogelijk-
heden voor begeleiding zijn, moet de leerling met beperkingen zich positief 
ontwikkelen, mag integratie niet ten koste gaan van de groep, moet de leerkracht 
het onderwijs aan kunnen en moet er onder het leerkrachtenteam steun zijn voor 
integratie. Vijfentwintig procent van de leerkrachten geeft aan, dat de voorwaarden 
die door de school gesteld worden per kind verschillen. Het hangt van de aard van 
de beperkingen en van de houding van het leerkrachtenteam af. Een klein deel van 
de scholen (16%) stelt specifieke eisen voor plaatsing. Zo moet de leerling het 
reguliere onderwijsprogramma kunnen volgen en wil een aantal scholen alleen 
kinderen met bepaalde beperkingen opnemen, zoals: langdurig zieke kinderen, 
kinderen met het syndroom van Down en kinderen met spraak-/taalstoornissen. 
Een aantal scholen weigert kinderen die volgens de school te zware beperkingen 
hebben, sociaal-emotioneel niet binnen de groep passen, problemen met de 
werkhouding of cognitieve achterstanden hebben. Deze criteria zijn lang niet altijd 
op schrift gesteld. Maar een beperkt deel (6 van de 26) van de bevraagde 
schoolleiders geeft aan dat de school in het beleidsplan aandacht besteedt aan de 
plaatsing van leerlingen met beperkingen. In vijf gevallen gaat het dan om 
bepalingen met betrekking tot het type beperkingen dat geplaatst kan worden en/of 
criteria voor de plaatsing. 
 

 
Een leerkracht: “Het blijft natuurlijk een basisschool, geen opvang”. 

 
    
Het is overigens de vraag of de scholen die op voorhand bepaalde groepen 
leerlingen uitsluiten, niet in strijd met de wet handelen. Volgens het Ministerie van 
OCW (1996) mag een school een kind niet weigeren, tenzij men kan aantonen (op 
basis van beleid, zoals geformuleerd in de officiële schoolgids) dat de school niet 
bij machte is om de leerling een passende onderwijsplek te bieden.  
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   Niet alle leerkrachten zijn onverdeeld positief over het Rugzak-beleid. Vijftien 
van de 38 leerkrachten die de vraag beantwoordden, stellen dat integratie voor een 
aantal leerlingen goed kan zijn, maar dat het niet voor alle leerlingen met 
beperkingen goed is om een plek te hebben in het regulier onderwijs. Een aantal 
kinderen zal ongeacht de hoeveelheid begeleiding en zorg vast lopen in het regulier 
onderwijs. De wens tot integratie van een aantal ouders zal soms moeten worden 
afgeremd door de school. Die zou duidelijk moeten stellen welke kinderen men wél 
en welke kinderen men niet kan of wil opnemen. Verder maken leerkrachten zich 
zorgen over de impact van de aanwezigheid van een leerling met beperkingen op 
de overige leerlingen. Zeven leerkrachten zijn bang dat de Rugzak een 
bezuinigingsmaatregel is en ten koste gaat van iets anders. Daarnaast vreest men 
dat een aantal scholen alleen geïnteresseerd is in de extra middelen en het belang 
van het kind ondergeschikt wordt. Elf leerkrachten zijn gematigd positief over de 
nieuwe beleidsmaatregel. Zij hanteren als voorwaarde, dat zowel ouders als 
scholen goed begeleid moeten worden en gecontroleerd worden door een 
onafhankelijke instantie. Daarnaast moet het welbevinden van de leerling centraal 
gesteld worden, de leerkracht er positief tegenover staan en de betreffende leerling 
een niet te groot stempel drukken op de rest van de groep. Drie leerkrachten halen 
de rol van de ouders aan. Zij ervaren dat het verstrekken van een Rugzak ouders 
aan de ene kant mondiger maakt, maar dat dit aan de andere kant ook kan door 
slaan. Ouders eisen dingen, die in de praktijk niet te realiseren zijn. Daarnaast 
hebben deze leerkrachten het idee dat het voor mensen uit lagere milieus nog 
steeds moeilijk is om hulp voor hun kind te vragen. Twee van de ondervraagde 
leerkrachten zijn totaal onbekend met het Rugzak-beleid.  
   Samenvattend, de bevraagde leerkrachten horen binnen Almere tot de meer 
ervaren groep, maar zijn in vergelijking met landelijke cijfers relatief jong. Bijna 
40% van deze groep heeft de opleiding speciaal onderwijs en/of werkervaring in 
het speciaal onderwijs. De helft van de leerkrachten geeft aan dat er mogelijkheden 
voor bijscholing aangaande integratie zijn en dat percentage is aanzienlijk hoger 
dan de landelijke cijfers. Een ruime meerderheid van de leerkrachten heeft een 
positieve houding ten opzichte van integratie. Drie leerkrachten aarzelen en één is 
bij voorbaat negatief. Het landelijke Rugzak-beleid wordt kritisch bekeken. 
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5.3.2 Bestuur en beleid  
 
De mate waarin de leerkracht vorm kan geven aan het onderwijs aan de leerling 
met beperkingen is direct gerelateerd aan het beleid van de school op dit gebied. 
Dit bepaalt hoeveel tijd, middelen en begeleiding leerkrachten ter beschikking 
hebben. Van de 26 bevraagde schoolleiders wijzen 25 op de begeleiding vanuit 
Gewoon Anders. Daarnaast hebben 24 zelf maatregelen genomen voor het 
onderwijs aan de leerling met beperkingen. Acht hebben naast de begeleiding door 
Gewoon Anders extra externe begeleiding voor de leerkracht geregeld, 18 hebben 
interne begeleiding opgezet, 16 hebben nieuwe onderwijsmethoden en materialen 
aangeschaft en vijf melden aanpassingen aan klas en/of schoolgebouw.  
   Van de betreffende leerkrachten geeft ruim eenderde aan dat zij steun krijgt van 
de schooldirectie op het gebied van het verzorgen van onderwijs aan een leerling 
met beperkingen. 19% krijgt dit niet. De overige leerkrachten hebben hierover geen 
uitspraken gedaan of vinden het niet nodig dat de directie zich met hun taken 
bemoeit.  
   Twaalf leerkrachten laten zich negatief uit over het integratiebeleid van de 
school. Hierbij noemt men als belangrijkste redenen dat de draagkracht van het 
team wat betreft integratie sterk verdeeld is. De directie kan het team (tot op heden) 
niet overtuigen van het belang van integratie van leerlingen met beperkingen. Ook 
wordt genoemd dat de directie andere schoolse zaken stelt vóór integratie, het erg 
lang duurt voor begeleiding van de grond komt en er geen “transfer” van 
informatie is tussen scholen onderling.  
    
 
 
 
 

Een leerkracht: “De directie van mijn school is geen voorstander van 
integratie, steun is dus minimaal”.  

In paragraaf 5.3.1 is onder meer ingegaan op de voorwaarden die schoolteams 
stellen voor of na toelating van een leerling met beperkingen (zie tabel 5.4). In 
totaal 32 leerkrachten hebben informatie gegeven over de voorwaarden die de 
school eventueel stelt. Uit de gegevens blijkt dat het in 18% van de gevallen nog 
niet volledig duidelijk is welk beleid de school hanteert bij het nemen van 
beslissingen met betrekking tot het opnemen van leerlingen met beperkingen. Voor 
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de interpretatie van dat gegeven biedt het Prima-cohortonderzoek (98/99) (Ledoux 
et al., 2000) enige referentie. Daar bleek dat acht procent van de leerkrachten 
oordeelde dat er op hun school geen duidelijke visie op onderwijs was. Rekening 
houdend met enig sociaal wenselijk antwoordgedrag bij de algemeen 
geformuleerde PRIMA-vraag, lijkt het percentage leerkrachten in Almere dat 
onzeker is over het door de school gevoerde beleid niet af te wijken van landelijke 
trends. In tabel 5.5 wordt een overzicht gegeven van de betrokkenen bij de 
besluitvorming met betrekking tot het plaatsen van een leerling met beperkingen op 
een reguliere school in Almere. Het was mogelijk verschillende antwoorden te 
geven. 
 
Tabel 5.5 Betrokkenen bij besluitvorming m.b.t. plaatsing (in frequenties en %) 
Betrokkenen Integratiemodel 
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Schoolleider en/of directie 19 68 3 60 0 0 
Schoolleider en/of team 19 68 2 40 0 0 
Leerkracht en/of team 15 53 3 60 0 0 
Remedial teacher en/of ib’er 16 57 2 40 0 0 
Geen van bovengenoemde personen 0 0 0 0 2 100 

N is resp. 28, 5 en 2 
 
De gegevens in tabel 5.5 laten zien dat in de optiek van de leerkrachten bij 
plaatsingsbeslissingen maar een beperkt aantal personen betrokken is. In 68% van 
de gevallen zouden Kind In Groep-plaatsingen met medeweten van schoolleider 
en/of directie worden gerealiseerd, wat tegelijk betekent dat 32% van de 
schoolleiders en directies niet of marginaal betrokken is bij de plaatsing. Dezelfde 
conclusies zijn te trekken voor de combinatie schoolleider en/of team. Ook de 
gegevens met betrekking tot de betrokkenheid van de beoogde leerkracht en het 
team wijzen op een verbazend lage deelname bij deze beslissingen. Het is 
nauwelijks voor te stellen dat in het model KIG een deel van de directies, 
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schoolleiders en leerkrachten niet betrokken is. Het kan zijn dat de gegevens hier 
meer zeggen over het gevoel van betrokkenheid van leerkrachten dan over de 
realiteit. De cijfers voor de integratiemodellen Groep In School en Groep 
Gekoppeld Aan School zijn gebaseerd op kleine aantallen. Deze wijzen eveneens 
op een matige betrokkenheid van de hier beschreven actoren bij plaatsings-
beslissingen. In het model GGAS wordt de plaatsing beschreven als een 
verantwoordelijkheid van de indicatiecommissie en is de betrokkenheid van de 
school bij de plaatsing van de geïndiceerde leerlingen met ernstige gedrags-
problemen gering. 
 
5.3.3 Leerkrachtenteam 
 
Volgens 68% van de bevraagde 48 leerkrachten is er op hun school een positief 
klimaat aangaande leerlingen met een handicap. In de praktijk uit zich dit doordat 
collega's bijvoorbeeld steun bieden in de vorm van een “wakend oog”, advies 
geven, de leerling met beperkingen tijdelijk opvangen, mee denken over het 
onderwijs aan de leerling zowel tijdens formele als tijdens informele 
bijeenkomsten, betrokken zijn en belangstelling tonen voor het reilen en zeilen in de 
klas.  
   Maar een klein deel van de leerkrachten (4%) krijgt ondersteuning in de vorm van 
een persoonlijke mentor in de persoon van een meer ervaren leerkracht. Veertig 
procent van de leerkrachten ervaart de collega’s als een bron van kennis en ervaring, 
van wie men veel kan leren. Dit komt overeen met de mening van de leerkrachten die 
mee hebben gewerkt aan de derde meting van het Prima-cohortonderzoek (Ledoux et 
al., 2000). De stelling “wij praten als collega’s veel met elkaar over onze manier 
van lesgeven” wordt daar door 42% van de respondenten onderschreven. Het 
maken van video-opnames in de klas van de leerkracht met een leerling met 
beperkingen blijkt een weinig gebruikt middel om kennis en ervaring van collega’s 
direct over te dragen (6%). De beelden worden samen met een deskundige of collega 
geëvalueerd. Niet alle leerkrachten hebben echter goede ervaringen met de 
bemoeienissen van collega’s. In een enkel geval ervaart men het als bedreigend en 
ziet men het als een aanval op het eigen functioneren.  
   Twintig procent van de leerkrachten geeft aan dat het team verdeeld is over de 
aanwezigheid van leerlingen met beperkingen binnen de muren van de school. Een 
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deel van de teamleden voorziet grote praktische problemen voor zowel de 
leerkracht, de leerling als de overige kinderen, is onwetend over de aard en 
consequenties van de beperkingen van het kind en ziet niet hoe men voldoende 
aandacht aan het kind met beperkingen kan besteden, zonder daarmee de rest van 
de groep te benadelen. 
   
 
 
 
 
 

Een leerkracht: “Mijn collega’s zijn "positief onwetend". Hiermee bedoel ik dat 
ze het leuk vinden dat zo’n kind er is, zolang zij er zelf maar niet mee worden 
geconfronteerd”. 

Tenslotte geeft 12% van de leerkrachten aan dat zij merken dat de overige 
leerkrachten een negatief standpunt hebben over het aanwezig zijn van een leerling 
met beperkingen. Door een gebrek aan kennis over de (on)mogelijkheden van het 
kind, wordt de aanwezigheid als een extra belasting ervaren.  
   
5.3.4 De casemanager en overige deskundigen 
 
Gewoon Anders (1997) omschrijft de rol van de casemanager als het begeleiden van 
de leerkracht en het zorgdragen voor de coördinatie van alle deskundigen. Van de 
ondervraagde 48 leerkrachten is 52% tevreden over de begeleiding door de 
casemanager. Tijdens besprekingen worden praktische adviezen en handreikingen 
geboden. Tevens wordt de problematiek van het kind besproken, worden gemaakte 
observaties geëvalueerd en worden de onderwijsdoelen zoals geformuleerd in het 
handelingsplan gecontroleerd en zonodig bijgesteld.  
   Enkele leerkrachten (17%) geven aan niet tevreden te zijn over de mate en manier 
van begeleiding. Een regelmatig terugkerend punt van kritiek is dat de casemanagers 
te weinig concrete adviezen geven over hoe in de praktijk met het kind in de klas moet 
worden gewerkt. Tevens had een aantal leerkrachten verwacht een duidelijke 
“ontwikkelingslijn” voor de betreffende leerling te krijgen. Naar aanleiding hiervan 
zouden zij verwachtingen kunnen vormen en plannen kunnen ontwikkelen in overeen-
stemming met de specifieke ontwikkeling van het kind. Tenslotte vindt een aantal 
leerkrachten dat de casemanagers bij het geven van adviezen teveel uitgaan van een 
ideale leerkracht – leerling verhouding. In het veel voorkomende geval waarin de 
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groep bestaat uit dertig leerlingen, wordt het voorstel van de casemanager om 
intensieve individuele begeleiding te geven, als niet realistisch ervaren. Van de 
overige leerkrachten (31%) zijn geen gegevens bekend. 
 
 
 
 
 

Een leerkracht: “Voor je gevoel doe je altijd al te weinig aan zo'n kind, als een 
casemanager je dat gevoel ook nog eens geeft, wil je nooit meer zo'n kind in de 
klas”. 

Scholen met een leerling met beperkingen worden niet alleen begeleid door de 
casemanager, maar hebben ook de beschikking over één of enkele ondersteunende 
personeelsleden om de betreffende leerkrachten helpen bij het onderwijs. Zo 
worden stagiaires, intern begeleiders, schoolbegeleiders, leerkrachten uit het 
speciaal onderwijs, logopedisten, onderwijsassistenten, orthopedagogen of 
maatschappelijk werkers ingezet.  

 
 
 
 

Een leerkracht: “Op mijn school is een speciale “integratie werkgroep” 
opgericht. Hierin hebben een aantal mensen zitting die direct betrokken zijn 
bij de vormgeving van integratie op school”. 

 
 
Slechts een zeer klein percentage leerkrachten maakt gebruik van de expertise van 
leerkrachten uit het speciaal onderwijs. In de Almeerse situatie is dit ook begrijpelijk 
aangezien de casemanagers van Gewoon Anders de rol van deze speciale leerkrachten 
op zich nemen. Aan twee (3%) van de leerkrachten is de mogelijkheid geboden om 
één of meerdere dagdelen met een leerkracht uit het speciaal onderwijs mee te lopen. 
Eén leerkracht kon tijdens de leerlingbesprekingen, indien nodig, collega’s uit het 
speciaal onderwijs uitnodigen om informatie te geven.  
   Alle 48 leerkrachten geven aan dat voor de leerling met beperkingen in de klas 
op verschillende wijzen aanvullende ondersteuning mogelijk is op probleem-
gebieden zoals taal en rekenen, de (fijne) motoriek en sociale contacten. Tevens 
kunnen de werkzaamheden bestaan uit het samen met de leerling voorbereiden van 
schoolse taken, het inlezen in de problematiek van het kind en het voeren van 
gesprekken met deskundigen en ouders. In tabel 5.6 wordt een overzicht gegeven 
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van zowel de ondersteuning beschikbaar in Almere als de ondersteuning genoemd 
in het derde Prima-cohortonderzoek (Ledoux et al., 2000; Driessen, van Langen & 
Vierke, 2000). 
 
Tabel 5.6 Deskundigen in Almere vergeleken met derde Prima-cohort (in %) 
Deskundigen Almere Prima (98/99) 
   
Remedial teacher 30 24 
Logopediste 27 4 
Casemanager 18 0 
Intern begeleider 13 30 
Onderwijsassistent 9 0 
Ambulante begeleiding 0 9 

N is resp. 48 en 360 
 
Uit tabel 5.6 kan worden opgemaakt dat in Almere de logopedist een betrekkelijk 
grote rol inneemt. Dit valt te verklaren uit het feit dat in Almere een relatief grote 
groep leerlingen geïndiceerd als kinderen met spraak-/taalproblemen geplaatst is. 
De functie van casemanager kent men buiten het Almeerse onderwijs niet. De 
taakstelling van de casemanager is echter vergelijkbaar met die van de intern 
begeleider. Wanneer de Almeerse percentages van de casemanager (18%) en de 
intern begeleider (13%) gesommeerd worden, is dit 31%. Dit komt overeen met het 
percentage interne begeleiding dat door de leerkrachten uit het Prima-cohort is 
opgegeven. Almere onderscheidt zich op dit gebied dus niet. 
 
5.3.5 Adaptief onderwijs  
 
De komst van een leerling met beperkingen in de klas, zal tot gevolg hebben dat de 
leerkracht de manier van lesgeven aan zal moeten passen aan de mogelijkheden van 
het kind. Door het afstemmen van begeleiding en het (onderwijs)materiaal aan de 
behoeftes van individuele leerlingen, ontstaat een vorm van adaptief onderwijs. 
Van de 48 leerkrachten stemt 34% het onderwijs af op de specifieke 
onderwijskundige behoeften van de leerling(en). Zij passen lesmateriaal aan, 
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bewerken taken en ontwikkelen werkvormen, aangepast aan het niveau van de 
leerling. Dat percentage lijkt overeen te komen met gegevens uit onderzoek van 
Reezigt en Pijl (1998) waaruit blijkt dat eenderde van de lessen in groep drie 
adaptief zijn. Volgens de overige 66% van de leerkrachten is dit in de praktijk niet 
uitvoerbaar. Het hoofdargument daarvoor is, dat de tijd ontbreekt om dit uit te 
voeren.  
 
 
 
 
 

Een leerkracht: “Ik probeer het onderwijs af te stemmen op iedere individuele 
leerling, maar wil tegelijkertijd het groepsgevoel vasthouden. Ik wil dat iedereen, 
op hetzelfde moment, met hetzelfde bezig is”. 

 
Van de 25 schoolleiders antwoordt 69% positief op de vraag of de school aandacht 
besteedt aan het aanbieden van adaptief onderwijs. Hierbij geeft 23% aan dat dit 
alleen aan bepaalde zorgleerlingen wordt aangeboden of aan leerlingen die een 
afwijkende leerlijn volgen. Volgens één schoolleider biedt de school geen adaptief 
onderwijs, waarbij wel de opmerking gemaakt wordt, dat men aandacht besteedt aan 
verrijking en verdieping van de stof op individueel leerling-niveau. Uit het 
bovenstaande kan worden opgemaakt, dat er een groot verschil bestaat tussen het 
beleidsmatig karakter van waaruit schoolleiders redeneren en de praktische 
uitvoeringsmogelijkheden van leerkrachten, wanneer gesproken wordt over het 
aanbieden van adaptief onderwijs.  
   Naast het afnemen van interviews en het opsturen van vragenlijsten is ook 
middels observaties in de klas informatie verzameld aangaande het onderwijs aan 
de leerlingen met beperkingen in Almere. Tijdens de observaties is gelet op: het 
gedrag van de leerkracht en/of de overige leerlingen, de activiteiten die de 
leerlingen in de loop van de dag uitvoeren, de setting waar de leerling zijn 
onderwijs volgt, de wijze waarop de leerling zowel communiceert met de 
leerkracht als met zijn klasgenoten en tenslotte de inhoud van deze interactie. 
Parallel aan de dataverzameling bij de leerlingen met beperkingen in het 
integratiemodel Kind In Groep zijn ook gegevens verzameld over een 
controlegroep. Deze groep bestaat uit aselect gekozen leerlingen van dezelfde 
sekse en uit dezelfde jaargroep als de leerlingen uit de onderzoeksgroep. Zij hebben 
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les van dezelfde leerkracht en zitten in dezelfde (klasse)situatie als de leerling met 
beperkingen, waardoor vergelijking mogelijk is.  
Tabel 5.7 Gedrag leerkracht en/of overige leerlingen per integratiemodel (in %)  
Gedragingen Integratiemodel 
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Leerkracht geeft hulp en/of uitleg aan de leerling** 5 2 6 8 
Klasgenoot geeft hulp en/of uitleg aan de leerling** 1 0 0 1 
Leerkracht corrigeert gedrag van de leerling** wel 2 2 3 4 
Leerkracht corrigeert gedrag van de leerling** niet 1 0 0 0 
Leerkracht werkt klassikaal  85 84 80 61 
Niet van toepassing 6 12 11 26 
Totaal*** 100 100 100 100 

* Contr. staat voor de leerlingen uit de controlegroep 
** De “leerling” is de leerling met beperkingen; met “overige leerlingen” 

worden de klasgenoten bedoeld 
***  Totaal aantal observatie-momenten zijn resp. 1150, 539, 357 en 481 
 
De percentages tussen de drie integratiemodellen verschillen over het algemeen 
niet. Uitzondering hierop is het klassikaal lesgeven van de leerkrachten. Het blijkt 
dat het grootste deel van de leerkrachten kiest voor klassikale vormen van 
onderwijs. Alleen in de meer gespecialiseerde kleine groep (model GGAS) is het 
percentage lager. De verwachting was dat leerkrachten, met de komst van een 
leerling met beperkingen, meer aandacht aan verschillen tussen individuele 
leerlingen zouden besteden en dat als gevolg hiervan het klassikaal onderwijs, 
waarbij de instructie en de lesstof op niveau wordt aangeboden en in individueel of 
groepstempo wordt verwerkt, terrein zou verliezen. De gegevens in tabel 5.7 laten 
zien dat deze verwachting niet uitkomt. De gevonden percentages bij de leerlingen 
zonder beperkingen in de controlegroep leveren geen noemenswaardige verschillen 
op met de leerlingen met beperkingen in het model KIG.  
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Een leerkracht: “Ik leg in een eerder stadium en op individueel niveau de lesstof 
aan de leerling uit. Vervolgens laat ik de leerling zelf herhalen wat de opdracht 
is, loop ik regelmatig even langs om te controleren of de opdracht begrepen is, 
probeer ik de omvang van de stof te beperken en prijs ik goed gedrag en het op 
de juiste wijze uitvoeren van een opdracht direct”.  

In tabel 5.8 wordt aan de hand van de observatie gegevens zichtbaar gemaakt wat 
de leerlingen in de verschillende integratiemodellen in de loop van een dagdeel 
doen. De activiteiten “samenwerken met leerling (gelijkwaardig)” en “samen-
werken met leerling (tutor)” staan voor de situaties waarin respectievelijk - de 
leerling op gelijk niveau samen met een klasgenoot werkt en - een klasgenoot 
zonder beperkingen als tutor optreedt. De activiteit “klas doet gezamenlijke 
activiteit” bestaat bijvoorbeeld uit het gezamenlijk bekijken van programma’s van 
schooltelevisie, het met elkaar bezig zijn met handenarbeid of samen zingen. Met 
het item “maken van individuele opdracht (zelfde)” wordt gedoeld op het door de 
leerling maken van dezelfde schooltaak (rekenen, taal, geschiedenis, etc.) als de 
klasgenoten. Bij het item “maken van individuele opdracht (anders)” maakt de 
leerling met beperkingen een schooltaak die qua niveau en/of onderwerp anders is 
dan die van de klasgenoten.  
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Tabel 5.8 Activiteiten per integratiemodel (in %) 
Activiteiten Integratiemodel 
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Samenwerken met andere leerling 
(gelijkwaardig) 

3 2 1 0 

Samenwerken met andere leerling (tutor) 0 0 0 0 
Werken met (speciale) leerkracht 2 1 6 0 
Klas doet een gezamenlijke activiteit 29 22 24 18 
Maken van een individuele opdracht (zelfde) 32 47 20 40 
Maken van een individuele opdracht (anders) 5 0 10 4 
Niets doen 13 21 19 22 
Alleen spelen 8 1 0 3 
Met andere leerling(en) spelen 6 2 7 8 
Met de leerkracht spelen 0 0 0 0 
Leerling laat zich bemoederen 0 0 0 0 
Leerling wordt lichamelijk verzorgd 0 0 0 0 
Anders  2 4 13 5 
Totaal  100 100 100 100 

Totaal aantal observatie-momenten zijn resp. 1157, 543, 372 en 478 
 
Opvallend in tabel 5.8 is dat de activiteiten waarin de klas gezamenlijk iets doet en 
waarin leerlingen allen dezelfde opdracht maken het meest voorkomen. Het relatief 
veel voorkomen van deze activiteiten versterkt het beeld dat er in alle drie 
integratiemodellen veel klassikaal gedaan wordt. Dat zou geïnterpreteerd kunnen 
worden als een indicatie voor een beperkte mate van adaptief onderwijs. 
Vergelijking binnen het KIG model wijst uit dat de leerlingen met beperkingen 
minder vaak dezelfde opdracht maken, wat meer alleen en met anderen spelen en 
minder mogelijkheden hebben niets te doen in vergelijking met de leerlingen uit de 
controlegroep. Dat gegeven wijst wel op een gedifferentieerde aanpak in de klas. 
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De verschillen tussen de drie integratiemodellen die in tabel 5.8 gepresenteerd 
worden, zijn in de meeste gevallen zeer klein. Alleen in het model GGAS worden 
minder gezamenlijke activiteiten en wat meer individuele werkvormen toe gepast. 
Ze doen ook wat vaker niets. De categorie leerlingen opgevangen in het GGAS 
model (zie tabel 3.1) maakt het uitvoeren van gezamenlijke activiteiten ook niet 
altijd gemakkelijk.  
   Een geheel andere manier van het aanbieden van onderwijs aangepast aan de 
behoeftes van de leerlingen, is door het systeem van klassenoverstijgende 
niveaugroepen. Hierbij wordt de lesstof bij bepaalde vakken op niveau aangeboden, 
waarbij de leerlingen al naar gelang hun kennis van het betreffende vak, tussen de 
(jaar)groepen kunnen wisselen. Van de 25 schoolleiders geeft 20% aan dat de school 
werkt met deze vorm van het aanbieden van de lesstof op niveau. Op de overige 
scholen is dit niet gebruikelijk. 
   Verschillende leerkrachten vermelden organisatievormen die het mogelijk maken 
actief met de leerling met beperkingen bezig te zijn. Zo wordt in een aantal 
gevallen de gehele reguliere groep één keer in de week overgenomen door een 
onderwijsassistent of vervangende leerkracht. Ook wordt in specifieke gevallen de 
leerling met beperkingen gekoppeld aan een andere leerling, in de literatuur “peer 
assistence” genoemd. Voor de vaste leerkracht komt op deze manier tijd vrij om in 
een één-op-één-situatie met de leerling te werken, verslagen te schrijven of met 
ouders te spreken. 
   Voor individuele instructie of het maken van individuele opdrachten kunnen 
leerlingen uit de klas worden gehaald. Die werkvorm wijst op adaptieve vormen 
van onderwijs, maar is in integratieperspectief omstreden.  
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Tabel 5.9 Setting van de leerling per integratiemodel (in %) 
Setting Integratiemodel 
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Leerling zit in de klas 94 97 77 99 
Leerling zit afgezonderd van de groep (in de klas) 4 3 20 0 
Leerling zit afgezonderd van de groep (buiten de klas) 2 0 3 1 
Totaal 100 100 100 100 

N is resp. 1166, 547, 373 en 471 
 
De gegevens uit tabel 5.9 laten zien dat de leerlingen die hun onderwijs volgen aan 
de hand van de integratiemodellen Kind In Groep en Groep Gekoppeld Aan School 
voornamelijk in het eigen lokaal en binnen de eigen groep het onderwijs volgen. 
De leerlingen die onderwijs volgen in het model GIS zitten vaker afgezonderd van 
de groep, maar blijven wel binnen de eigen klas.  
   Eerder (zie paragraaf 2.2) is aangegeven dat fysieke integratie gezien wordt als 
een vereiste voor functionele integratie (doet het kind mee met de activiteiten van 
de rest van de klas) en/of sociale integratie (in hoeverre is het kind opgenomen 
in/door de groep). Geconcludeerd kan worden dat in alle integratiemodellen in 
gebruik in Almere, leerlingen goede mogelijkheden bieden voor functionele en 
sociale integratie met de andere leerlingen in de betreffende groep.  
   Naast het inzetten van aanvullende begeleiding kunnen ook methoden en 
materialen aan het niveau van de individuele leerling worden aangepast. Negen van 
de 48 leerkrachten geven aan dat zij specifieke werkwijzen gebruiken, zoals voor 
leerlingen met rekenproblemen de methode Remelka, voor leerlingen met spraak-
/taalproblemen klankgebaren en verschillende symbolen en picto’s om kinderen op 
een non-verbale manier te ondersteunen.  
   Naast de zorg voor de onderwijskundige opvoeding heeft de school tevens de 
(mede)verantwoordelijkheid voor de lichamelijke ontwikkeling van een kind. Het kan 
dan bijvoorbeeld gaan om een aangepaste stoel en tafel, zodat een juiste 
uitgangspositie om te kunnen schrijven gecreëerd wordt. Volgens 13% van de 48 
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leerkrachten heeft Gewoon Anders gezorgd voor extra voorzieningen op school zoals 
een koelkast, een plek op school waar de leerling kan rusten en een kluisje voor 
medicijnen.  
   Wanneer een reguliere school instemt met plaatsing van een leerling met 
beperkingen, wordt een handelingsplan gemaakt. Het opstellen van een handelings-
plan is zowel in het speciaal- als in het regulier onderwijs voor alle leerlingen met 
beperkingen verplicht (Genee et al., 2003). Van de 48 Almeerse leerkrachten maakt 
een overgrote meerderheid (98%) gebruik van een handelingsplan. In het plan staat 
welke onderwijsdoelen men nastreeft, op welke manier extra begeleiding wordt 
ingezet en welke specifieke voorzieningen worden getroffen. Volgens Simpson 
(1995) zal dit overleg van het “team rondom het kind” waarbij gestelde doelen 
nader beschouwd worden, idealiter moeten bestaan uit een remedial teacher of 
ambulant begeleider, de leerkracht, de ouders en andere deskundigen die door de 
school dan wel de ouders zijn uitgenodigd. Toch bepaalt 36% van de 48 
leerkrachten zonder tussenkomst van anderen, de inhoud van het handelingsplan. De 
overige leerkrachten werken bij het opstellen van het handelingsplan samen met de 
casemanager van Gewoon Anders (43%), de intern begeleider (32%), de 
(motorisch) remedial teacher (9%) en/of de onderwijsassistent (6%). In een aantal 
gevallen dragen ook de logopedist en de fysiotherapeut bij aan het opstellen van 
het handelingsplan. Ouders komen in de antwoorden van leerkrachten nauwelijks 
(3%) voor. 
   Het al dan niet behalen van de in het handelingsplan gestelde doelen en de 
controle van de voortgang van de leerling om tijdig hiaten te kunnen ontdekken, is 
van groot belang. Tweederde deel van de schoolleiders geeft aan dat de school het 
leerling-volgsysteem van de Citogroep gebruikt. Daarnaast worden nog enkele 
andere systemen gebruikt waaronder Esis, Avi, overige landelijk genormeerde toetsen 
en door de school zelf ontwikkelde systemen. Dit is in lijn met landelijke gegevens 
waarbij 63% van de leerkrachten aangeeft dat op school het leerlingvolgsysteem van 
de Citogroep gebruikt wordt (Ledoux et al., 2000). Van de 48 leerkrachten geeft 
42% aan dat een leerling-bespreking tussen de één en vijf keer per jaar wordt 
georganiseerd. Dat steekt af tegen de 68% van de leerkrachten in het PRIMA-
cohortonderzoek die leerlingbesprekingen organiseerden (Ledoux et al., 2000). Een 
reden voor dat verschil kan zijn dat betrokkenen in Almere meer contact met elkaar 
hebben en dat formele leerlingbesprekingen minder nodig zijn. 

 84



 Resultaten: vormgeving van integratie  

5.4 De ouders  
 
Van de 45 ouders van wie het kind betrokken is bij het onderzoek, hebben 41 
informatie verstrekt over de door hen gevolgde en voltooide opleiding. 66% heeft 
een vorm van voortgezet onderwijs en/of een propedeutisch jaar afgerond. 32% 
heeft een vorm van hoger- dan wel universitair onderwijs gevolgd. Tenslotte heeft 
2% na het basisonderwijs geen vervolgopleiding gedaan. Landelijke gegevens van 
het CBS in 2003 (website CBS) laten zien dat 65% van de totale beroepsbevolking 
een vorm van voortgezet onderwijs heeft gevolgd, 27% een vorm van hoger- dan 
wel universitair onderwijs heeft afgerond terwijl 8% na het basisonderwijs geen 
vervolgopleiding heeft gedaan. De conclusie wordt getrokken dat de ouders in 
Almere qua vooropleiding een representatieve steekproef zijn in vergelijking met 
landelijke gegevens. De onderlinge verschillen zijn beperkt. Vergeleken met 
landelijke gegevens vindt men in Almere een zeer kleine oververtegenwoordiging 
van hoogopgeleiden. Dit is wel in overeenstemming met uitkomsten van onderzoek 
van Gross (1996) waarin hij concludeert dat hoogopgeleide en assertieve ouders 
beter kunnen omgaan met bezwaren tegen plaatsing van een reguliere school, maar 
het effect is maar klein. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat het voor ouders 
in Almere nu relatief gemakkelijk is hun kind met beperkingen in het regulier 
onderwijs geplaatst te krijgen en dat het “voordeel” van de hogere opleiding en 
assertiviteit hierdoor minder effect heeft. 
   Het integratieproces in Almere heeft een aantal voordelen voor de ouders van 
kinderen met een beperking, maar toch werd niet verwacht dat veel ouders met een 
kind op een school voor speciaal onderwijs in de regio rond Almere van school zullen 
veranderen (zie paragraaf 3.4). Uit het onderzoek blijkt dat die verwachting juist was. 
In tabel 5.10 is van de 45 betrokken ouders weergegeven waar hun kind vóór de 
komst van Gewoon Anders (G.A.) naar school ging.  
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Tabel 5.10 Plaats van de leerling vóór de komst van G.A.(in frequenties en %) 
Plaats Integratiemodel 
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Op huidige school 26 74 0 0 2 50 28 62 
Nieuw geplaatst 9 26 5 83 2 50 16 36 
Onbekend 0 0 1 17 0 0 1 2 
Totaal 35 100 6 100 4 100 45 100 

 
Verrassend gegeven in tabel 5.10 is, dat 62% van de ouders geen keuze voor een 
school gemaakt heeft. Zij geven aan dat hun kind met beperkingen al voor de start 
van Gewoon Anders naar de huidige reguliere school ging. Deze ouders hebben 
zonder de steun van het integratieproject de beslissing genomen om met de 
reguliere school in gesprek te gaan en hebben een plaats voor hun kind 
gerealiseerd. Wanneer deze groep uitgesplitst wordt naar de drie integratiemodellen 
blijkt dat 74% van de leerlingen die het onderwijs volgt aan de hand van het 
integratiemodel Kind In Groep al vóór de komst van Gewoon Anders op de huidige 
school zat. In deze situatie verandert zowel voor de school, de leerling als de 
ouders maar weinig. Er is extra begeleiding ingezet, er zal in leerlingbesprekingen 
met meer mensen worden overlegd en er zijn meer middelen voor onderwijs en 
begeleiding beschikbaar vanwege de betrokkenheid van Gewoon Anders.  
   De overgrote meerderheid (83%) van de leerlingen die het onderwijs volgt met 
het model Groep In School is met de komst van Gewoon Anders nieuw op school 
geplaatst. Dit is begrijpelijk aangezien deze groep voor kinderen met zeer 
specialistische problemen vóór de komst van Gewoon Anders niet bestond. In een 
enkel geval zijn de ouders naar Almere verhuisd vanwege het aanbieden van dit 
type onderwijs. In de overige gevallen zijn de kinderen van overige reguliere- dan 
wel speciale scholen afkomstig. Tenslotte zat 50% van de leerlingen die werken 
met het model Groep Gekoppeld Aan School vóór de komst van Gewoon Anders 
op de huidige school en is 50% nieuw geplaatst.  
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De leerlingen die al voor de start van Gewoon Anders de huidige reguliere school 
bezochten en geplaatst zijn in het integratiemodel KIG, blijken iets jonger te zijn 
dan de nieuw toegelaten leerlingen (6.6 en 6.9 jaar oud). Datzelfde geldt voor de 
GGAS leerlingen (7.0 en 10.1 jaar oud). Veneman (2004) laat zien dat de 
introductie van de leerlinggebonden financiering kan leiden tot het eerder 
aanmelden van leerlingen in het regulier onderwijs voor een indicatiestelling. Deze 
leerlingen zouden onder het toelatingsbeleid zoals dat gold tot augustus 2003, 
deelnemen aan regulier onderwijs totdat plaatsing op een speciale school niet meer 
te vermijden zou zijn. Onder het nieuwe beleid wordt voor deze leerlingen veel 
eerder een budget aangevraagd. De leeftijd van de “zittende” leerlingen in Almere 
(respectievelijk 6.6 en 7.0 jaar) past in dat beeld. De start van Gewoon Anders 
heeft geleid tot vervroeging van aanmelding van leerlingen die zonder Gewoon 
Anders nog een aantal jaren regulier onderwijs gevolgd hadden en dan toch 
verwezen zouden zijn naar een school voor speciaal onderwijs. 
   49% van de 45 ouders is in meer of mindere mate actief betrokken geweest bij het 
opstellen van het handelingsplan. Zo kon het verslag worden doorgelezen en 
ondertekend, maar werd er ook ruimte geboden voor eigen ideeën, wensen en 
veranderingen. De overige 31% van de Almeerse ouders is, volgens eigen zeggen, niet 
betrokken geweest bij de ontwikkeling van het handelingsplan. Zij weten niet wat er 
in staat en zeggen niet op de hoogte gehouden te worden van eventuele wijzigingen. 
Op grond van Gross (1996) en Coleman (1987), die aantoonden dat vooral hoger 
opgeleide ouders meer hulp voor hun kind op school regelen en kritisch het 
onderwijs volgen, wordt verondersteld dat het vooral de hoogopgeleide ouders zijn 
die actief bij Gewoon Anders zijn betrokken. Zij zullen eerder contact opnemen en 
informeren naar mogelijkheden om de gang van zaken in het onderwijs aan hun 
kind bespreekbaar te maken.  
   In de opzet van Gewoon Anders heeft de casemanager ook een schakelfunctie 
naar de ouders. De casemanager kan ook voor ouders een bron van informatie zijn 
aangaande de onderwijssituatie van het kind en de gevolgen van de beperkingen 
voor het verloop van de ontwikkeling van hun kind. Helaas hebben veel ouders 
(57%) geen informatie gegeven over hun contacten met de casemanager. Van de 45 
ouders geeft 29% aan dat zij met vragen altijd bij de casemanager terecht kunnen. 
Zij hebben daarbij het gevoel zeer serieus te worden genomen. Tijdens de 
gesprekken worden ouders geholpen om een passende school te vinden, worden 
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nieuwe ideeën gegeven en wordt goede uitleg over de beperkingen van het kind en 
de gevolgen ervan voor de ontwikkeling gegeven. Enkele ouders (8%) hebben 
negatieve ervaringen met het functioneren van de casemanager. Het gaat in deze 
gevallen voornamelijk om het handelen in het eerste jaar, waarin gemaakte 
afspraken voor begeleiding van hun kind niet zijn nagekomen en pas na verloop 
van tijd geëffectueerd zijn. Ook geven deze ouders aan het niet prettig te vinden dat 
zij degenen zijn die steeds met initiatieven moeten komen, terwijl Gewoon Anders 
zich passief opstelt. Enkele andere ouders (6%) weten niet wie de casemanager is 
en hebben volgens eigen zeggen nooit contact gehad met de casemanager.  
   De relatie met Gewoon Anders als geheel wordt door 27% van de ouders als 
prettig en goed ervaren. 36% geeft echter aan dat in het begin van de plaatsing het 
contact en de ervaringen met de Stichting niet goed waren. De ouders zeggen dat 
het soms veel moeite kostte om het kind aan te melden, er veel tijd zat tussen de 
constatering van een probleem en het oplossen hiervan en dat de gesprekken 
meestal kort zijn waardoor het perspectief van de ouders onderbelicht bleef. Na 
verloop van tijd zijn de problemen echter opgelost. Een deel van de ouders (18%) 
zegt weinig rechtstreeks contact met Gewoon Anders te hebben. De meeste 
contacten lopen via de leerkracht. Van de overige 19% zijn geen gegevens bekend.  
   In totaal 38 ouders hebben hun mening gegeven over de Rugzak. Hieruit komt 
naar voren dat zestien ouders het een prima initiatief vinden. Toch hebben zeven 
van hen hierbij een aantal opmerkingen waaronder het feit dat het kind niet ten 
koste van alles in het regulier onderwijs zal moeten worden gehouden. Integratie 
moet in de eerste plaats gedragen worden door de leerkracht en het moet daarnaast 
te allen tijde duidelijk zijn dat het goed gaat met de betreffende leerling op school. 
Wanneer dit niet het geval is, moet de keus voor het speciaal onderwijs 
bespreekbaar zijn. Het is opvallend dat twaalf ouders niet weten wat bedoeld wordt 
met de Rugzak. Zeven ouders vinden dat met de komst van de Rugzak het voor hen 
moeilijk geworden is. Zij voorzien problemen, aangezien zij niet de kennis hebben 
om de juiste bronnen te raadplegen en bang zijn in het doolhof van instanties niet 
de juiste hulp te kunnen vinden. Een aantal stelt dan ook voor om een 
“stappenplan” te ontwikkelen, dat ouders af kunnen werken. Twee ouders zouden 
graag willen zien wat de school met het geld doet. Zij zouden het prettig vinden om 
naast het handelingsplan, ook een financieel plan te ontvangen, waarin uitgewerkt 
is hoe het geld uit de Rugzak gebruikt wordt. Tenslotte is er één ouder die ervan 
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overtuigd dat de Rugzak een utopie is. Hij stelt dat kinderen die iets meer aandacht 
nodig hebben dan het “gemiddelde” kind, in de “schoolfabrieken” van vandaag de 
dag niet meer terecht kunnen.  
 
5.5 Samenvatting  
 
Om antwoord te krijgen op de vraag hoe integratie in de Almeerse onderwijssituatie 
vorm wordt gegeven, zijn drie invalshoeken gekozen. Het gaat hierbij om de 
leerlingengroep, de betrokken professionals en de ouders. Aan de hand van interviews 
met casemanagers, ouders en leerkrachten, vragenlijsten voor leerlingen en 
schoolleiders en het observeren van alle 61 leerlingen is informatie verzameld.  
   De onderzoeksgroep bestaat uit 22% leerlingen met ernstige spraak-
/taalmoeilijkheden, 24% zeer moeilijk lerende kinderen, 17% kinderen met de 
indicatie pedologisch instituut, 5% kinderen met de indicatie langdurig 
ziek/psychiatrische stoornis, 17% langdurig zieke kinderen (somatisch), 10% 
motorisch beperkte kinderen en 5% zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Vergeleken 
met landelijke gegevens is Gewoon Anders begonnen met relatief veel leerlingen 
uit cluster 2: leerlingen met auditieve- en communicatieve beperkingen en cluster 
4: leerlingen met ernstige gedragsproblemen. Ook in de vergelijking met de 
gegevens over ambulante begeleiding valt het grote aandeel van leerlingen met 
gedragproblemen op. Op grond van de beschikbare literatuur werd verwacht dat het 
project in Almere zou starten met de relatief gemakkelijk te integreren leerlingen. 
De conclusie dat bijna tweederde van de leerlingen al voor de start van Gewoon 
Anders zonder extra voorzieningen op de huidige reguliere school zaten (zie tabel 
5.10), lijkt dat te bevestigen. De verwachting dat de groep leerlingen met 
gedragsproblemen in de eerste jaren ondervertegenwoordigd zou zijn, is niet uit 
gekomen. Het grote aandeel van leerlingen met gedragsproblemen wordt echter 
deels (zie tabel 4.1) verklaard doordat ongeveer eenderde van de in totaal 87 
leerlingen met gedragsproblemen in het model Groep Gekoppeld Aan School in 
een grotendeels aparte voorziening zitten. 
   Het onderwijs aan leerlingen met beperkingen kan een beroep doen op kennis en 
vaardigheden die reguliere leerkrachten niet altijd hebben. De leerkrachten in het 
onderzoek zijn vergeleken met landelijke cijfers wat minder ervaren, maar 
ongeveer 40 procent heeft ervaring met speciaal onderwijs en bijna de helft heeft 
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de mogelijkheid nascholing te volgen. 42 leerkrachten hebben een expliciet 
antwoord gegeven op de open vraag naar hun mening over integratie. Drie 
leerkrachten stellen zich afwachtend op en één ziet niets in de komst van een 
leerling met beperkingen. De rest is in meer of mindere mate positief. In de 
literatuur (zie paragraaf 3.2.2) wordt opleiding en ervaring gekoppeld aan attitude 
met betrekking tot integratie, maar dat verband kon in het onderzoek niet bevestigd 
worden. 
   Of leerkrachten integratie als een uitdaging of een struikelblok zullen ervaren 
hangt mede af van het beleid van de school. De schoolleiders hebben verschillende 
maatregelen genomen om de betreffende groepsleerkracht te ondersteunen, maar 
slechts eenderde van de leerkrachten zegt expliciet steun te krijgen van de school-
leiding. Een kwart van de leerkrachten oordeelt negatief over het integratiebeleid 
van de school. Zij wijzen dan op het gebrek aan draagkracht voor integratie in het 
team, op een gebrek aan begeleiding en sturing van de directie. Verder suggereren 
de gegevens over de betrokkenheid bij plaatsingsbeslissingen dat leerkrachten zich 
maar in beperkte mate geïnformeerd en betrokken voelen bij deze beslissingen.  
   De sfeer binnen het leerkrachtenteam is mede bepalend voor de manier waarop 
integratie vorm krijgt. Volgens 68% van de 48 leerkrachten heerst er binnen het team 
een positief klimaat aangaande het onderwijs aan leerlingen met een beperking. Dit uit 
zich doordat collega's bereid zijn mee te denken bij moeilijkheden, betrokken zijn en 
belangstelling tonen voor het reilen en zeilen in de klas. Tevens ervaart 40% van de 
leerkrachten de collega’s als een belangrijke bron van kennis en ervaring. 
Intensievere vormen van samenwerking (bijvoorbeeld een persoonlijke mentor) 
komen nauwelijks voor. Eenderde deel van de leerkrachten geeft aan dat het team 
verdeeld is over de aanwezigheid van de leerlingen met beperkingen of zelfs 
negatief oordeelt over de plaatsing van een leerling met beperkingen op school.  
   Na plaatsing van een voor Gewoon Anders geïndiceerde leerling krijgt de 
leerkracht begeleiding van de casemanager. De helft van de leerkrachten (52%) is 
hier tevreden over, terwijl 17% niet tevreden is. Volgens hen gaan de casemanagers 
bij het geven van adviezen teveel uit van een ideale situatie in de klas en geven ze 
weinig concrete adviezen. Eenderde van de leerkrachten heeft de vraag niet 
beantwoord, maar het is onzeker of zij daarmee neutraal oordeelden of om een of 
andere reden hun oordeel voor zich wilden houden. Naast de begeleiding door de 
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casemanager krijgen alle leerkrachten extra ondersteuning. De expertise van het 
speciaal onderwijs buiten Almere wordt nauwelijks benut. 
   Een belangrijk thema in de implementatie van integratie is adaptief onderwijs. 
Van de 48 leerkrachten betrokken bij het onderzoek zegt 34% 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. Volgens de overige 66% van de 
leerkrachten is adaptief onderwijs in de praktijk niet uitvoerbaar. De schoolleiders 
zijn veel positiever over de mate van adaptiviteit van het onderwijs op hun school. 
In de observaties is onder meer gelet op de gang van zaken in de klas. Daaruit blijkt 
dat alle betrokken leerkrachten het grootste gedeelte van de dag besteden aan 
klassikaal onderwijs. Dit ondersteunt de indruk dat er een beperkte mate van 
adaptiviteit in het onderwijsaanbod is. Maar de observaties gericht op de activiteiten 
van de leerlingen wijzen met name in het integratiemodel Kind In Groep wel op een 
gedifferentieerde aanpak in de klas. De mogelijkheid bestaat dat leerkrachten bij de 
vraag of zij adaptief onderwijs verzorgen een “ideaalbeeld” voor ogen hebben, terwijl 
zij in de praktijk, in meer of mindere mate, het onderwijs aanpassen aan de 
(on)mogelijkheden van de leerling. In lijn met het integratiestreven worden leerlingen 
weinig uit de groep gehaald voor extra training. 
   Voor het onderwijs aan alle in het onderzoek betrokken leerlingen wordt een 
handelingsplan opgesteld. Eenderde van de leerkrachten maakt dit zelf. De 
overigen werken samen met de verschillende professionals betrokken bij 
(onderdelen van) het onderwijs. Uit de antwoorden van de leerkrachten blijkt dat 
ouders geen rol van betekenis spelen bij het opstellen van een handelingsplan. 
Voor de evaluatie van de vorderingen worden leerlingvolgsystemen gebruikt en 
worden in minder dan de helft van de gevallen regelmatige leerlingbesprekingen 
georganiseerd. 
   De ouders in Almere lijken qua vooropleiding een representatieve steekproef in 
vergelijking met landelijke gegevens te zijn. Vergeleken met landelijke gegevens 
vindt men in Almere een zeer kleine oververtegenwoordiging van hoogopgeleiden. 
De invloed van de ouders op het onderwijs van hun kind uit zich onder andere – 
volgens de ouders – door het betrokken zijn (49% van de ouders) bij het opstellen 
van het handelingsplan. Eerder bleek dat leerkrachten daar heel anders over 
denken. Dat verschil in beleving en in waardering van de betrokkenheid is niet 
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ongewoon. Al in 1983 beschreef Ysseldyke (1983) in een onderzoek naar het 
opstellen van Individual Education Programs (iep) dat de professionals de bijdrage 
van ouders als miniem beoordeelden, terwijl de ouders het gevoel hadden een 
substantiële bijdrage geleverd te hebben.  
   Een meerderheid van de ouders die de vraag naar het contact met de casemanager 
beantwoord heeft, is tevreden over de begeleiding en ondersteuning. Enkele ouders 
zijn niet tevreden of zeggen nog nooit contact met de casemanager gehad te 
hebben.
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