
   

4 Methode 
 

 
4.1 Inleiding 
 
In de voorgaande hoofdstukken is beschreven welke aspecten bij de integratie van 
leerlingen met beperkingen in het regulier onderwijs een rol spelen en welke effecten 
integratie zou kunnen hebben. Dit is uitgemond in de onderzoeksvragen beschreven in 
het voorgaande hoofdstuk. In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze de 
onderzoeksvragen beantwoord worden. In paragraaf 4.2 wordt de onderzoeksgroep 
gespecificeerd, in paragraaf 4.3 wordt het onderzoeksinstrumentarium beschreven en 
vervolgens geeft paragraaf 4.4 de procedures weer voor de afname hiervan.  
 
4.2 De onderzoeksgroep 
 
4.2.1 Procedure 
 
Uit de jaarlijkse overzichten van Gewoon Anders blijkt dat er op 1 september van 
schooljaar 98/99, 71 leerlingen ingeschreven staan. Op 1 september van schooljaar 
99/00 waren dit er 142, het daaropvolgende schooljaar 00/01 stonden er 209 
leerlingen ingeschreven. Al deze kinderen komen in aanmerking voor een plek binnen 
een school voor speciaal onderwijs. Zij zijn geïndiceerd op grond van: blind-
/slechtziendheid,  doof-/slechthorend,  ernstige spraak-/taalstoornissen, motorische 
beperkingen, langdurige ziekte, meervoudige beperkingen, verstandelijke beperkingen 
en/of ernstige gedragsproblemen. Aangezien de opzet van het onderzoek het niet 
toelaat om informatie over alle leerlingen die ingeschreven staan bij Gewoon Anders 
te verzamelen, is er voor gekozen een steekproef te trekken. Het eerste doel hierbij is 
om in de steekproef een zo breed mogelijk beeld te kunnen schetsen, gebaseerd op 
onderzoek met leerlingen met verschillende beperkingen, leeftijden en deelnemend 
aan verschillende integratiemodellen. Een random trekking zou kunnen leiden tot een 
onder- danwel oververtegenwoordiging van leerlingen met bepaalde beperkingen. Om 
deze reden is gekozen voor een gestratificeerde steekproeftrekking met drie 
stratificatiecriteria: (1) het cluster van de  beperking (2) het integratiemodel en (3) 
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leeftijd. Alle nieuw ingeschreven leerlingen zijn (vanaf schooljaar 99/00) op grond 
van de aard van de beperkingen ingedeeld in de vier clusters beperkingen beschreven 
in de Wet op de Expertisecentra te weten visuele-, auditieve- en/of communicatieve 
beperkingen, motorische- en/of verstandelijke beperkingen en gedragsproblemen 
(zie paragraaf 2.3.3). Gelet op de onderzoekscapaciteit werd gestreefd naar een groep 
van ongeveer 25 leerlingen per jaar. De leerlingen zijn in principe evenredig verdeeld 
over de verschillende clusters getrokken. Daarbij werd gestreefd naar tenminste zes 
leerlingen per cluster. In de tweede selectieronde is getracht een representatieve 
verdeling van de drie verschillende integratiemodellen, te weten Kind In Groep 
(KIG), Groep In School (GIS) en Groep Gekoppeld Aan School (GGAS) (zie 
paragraaf 2.4) te realiseren. Waar mogelijk is binnen de subgroepen gestreefd naar een 
redelijke leeftijdsspreiding. 
   Alvorens met het onderzoek is begonnen, is in een brief aan de betrokken ouders 
toestemming voor deelname van hun kind aan het onderzoek gevraagd. Rekening 
houdend met enige non-respons zijn in schooljaar 98/99 van de 71 ingeschreven 
leerlingen, de ouders van 34 kinderen aangeschreven en 25 reageerden positief. Van 
de overigen gaven zes aan geen toestemming te willen verlenen, waarbij zij geen 
nadere redenen noemden, twee waren net verhuisd of waren dit op zeer korte termijn 
van plan en van één familie is ook na herhaald aanschrijven geen reactie ontvangen. 
In de loop van schooljaar 98/99 verlaten elf leerlingen om verschillende redenen 
Gewoon Anders en in de loop van schooljaar 99/00 verlaten nog eens twee leerlingen 
de steekproef. Deze leerlingen gaan naar scholen voor voortgezet onderwijs (4), 
verhuizen (1), gaan naar een school voor speciaal onderwijs (1) of kunnen zonder de 
steun van Gewoon Anders in het regulier onderwijs verder. De uitval reduceert de 
overblijvende steekproef 98/99 tot slechts twaalf leerlingen.  
   In schooljaar 99/00 is een steekproef getrokken uit de 82 nieuw ingeschreven 
leerlingen. Ook nu zijn de ouders van 34 kinderen benaderd. Deze keer gaven 20 
ouders toestemming voor het onderzoek. Van acht is ook na herhaald aanschrijven 
geen reactie ontvangen. De resterende zes wilden geen toestemming geven. De meest 
voorkomende reden hiervoor was dat hun kind al aan zeer veel onderzoeken meedeed. 
Een andere reden die werd gegeven is dat de ouders meenden dat het onderzoek de 
ontwikkeling en de rust van het kind niet ten goede zou komen. Aan het eind van 
schooljaar 99/00 zijn er van de 20 leerlingen, nog 19 over. 
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In schooljaar 00/01 tenslotte, hebben de ouders van 32 kinderen, die geselecteerd 
waren uit 95 nieuw ingeschreven leerlingen, een brief gekregen met de vraag om 
toestemming voor medewerking aan het onderzoek. Slechts van 16 van hen kwam een 
positieve reactie. Van de overige 16 werd van elf geen reactie ontvangen, ook niet na 
herhaald verzoek. Vijf ouderparen gaven aan geen belangstelling te hebben voor het 
onderzoek. In de loop van het schooljaar heeft geen enkele leerling het project 
Gewoon Anders verlaten. 
        
4.2.2 Samenstelling onderzoeksgroep 
 
In tabel 4.1 staat per schooljaar een overzicht van het totaal aantal ingeschreven 
leerlingen bij Gewoon Anders (Tot.), het aantal nieuw ingeschreven leerlingen per 
schooljaar (Nieuw) en de leerlingen uit de steekproef (Steekp.). De clusters 1 t/m 4 
staan, zoals eerder beschreven, voor: 1) kinderen met een visuele beperking, 2) 
kinderen met een auditieve- en/of communicatieve beperking, 3) kinderen met een 
motorische- en/of verstandelijke beperking en 4) kinderen met gedragsproblemen. Het 
is duidelijk dat kinderen met een visuele beperking nauwelijks deelnemen aan het 
project Gewoon Anders. De omvang van de totale groep leerlingen met beperkingen 
die met ondersteuning van Gewoon Anders deelneemt aan het regulier onderwijs in 
Almere omvat in het schooljaar 00/01 209 leerlingen.  
 
Tabel 4.1 Aantallen leerlingen totaal, nieuw en steekproef per cluster en schooljaar . 
Cluster Jaar 

 98/99 99/00 00/01 
 Tot Steekp. Tot Nieuw Steekp. Tot Nieuw Steekp. 
         
1 1 0 0 0 0 1 0 0 
2 16 5 39 23 6 53 23 5 
3 33 13 46 19 6 68 28 4 
4 21 7 57 40 8 87 44 7 

Totaal 71 25 142 82 20 209 95 16 
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In tabel 4.2 worden de aantallen leerlingen in de steekproef per schooljaar, type 
stoornis en type integratiemodel weergegeven. De tabel laat zien dat het accent in 
Gewoon Anders ligt op individuele integratie in de klas (Kind In Groep). Veel minder 
leerlingen nemen deel aan groepsgewijze integratiemodellen (Groep In School en 
Groep Gekoppeld Aan School).  
 
Tabel 4.2 Aantallen leerlingen per cluster, schooljaar en integratiemodel 

Cluster Jaar  
 98/99 99/00 00/01 Totaal 
 Integratiemodel 
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1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 2 3 0 4 2 0 3 2 0 16 
3 12 1 0 5 1 0 4 0 0 23 
4 3 0 4 3 1 4 5 0 2 22 

Totaal 17 4 4 12 4 4 12 2 2 61 
 
In tabel 4.3 wordt de verdeling per sekse weergegeven, per integratiemodel en type 
beperkingen. Hieruit blijkt dat het aantal meisjes binnen de clusters 2 en 4 en binnen 
de integratiemodellen KIG en GGAS veel minder is, dan het aantal jongens. 
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Tabel 4.3 Verdeling  sekse per cluster en integratiemodel 
Cluster Integratiemodel 

 KIG GIS GGAS 
 ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 
       

1 0 0 0 0 0 0 
2 2 7 2 5 0 0 
3 11 10 1 1 0 0 
4 1 10 1 0 1 9 
Totaal 14 27 4 6 1 9 

 
De gemiddelde leeftijd van de ingeschreven leerlingen is 7.0 jaar. Binnen elk van de 
drie integratiemodellen (KIG, GIS en GGAS) zijn de gemiddelde leeftijden 
respectievelijk: 6.9, 5.8, en 8.4 jaar. De 61 leerlingen uit de drie steekproeven volgen 
het onderwijs op 28 verschillende scholen, waarvan zestien openbaar, zes protestants-
christelijk, één rooms-katholiek, twee oecumenisch, één Jenaplan, één Montessori en 
één Dalton zijn. Vier van de hierboven genoemde scholen zijn scholen voor speciaal 
basisonderwijs. Aangezien Gewoon Anders zijn diensten aanbiedt aan alle basis-
scholen voor primair onderwijs, vallen ook de laatstgenoemde onder de doelgroep.  
 
4.3 Instrumenten  
 
In de paragrafen 3.2 en 3.3 is een brede range aan onderwerpen besproken die allen 
relevant lijken voor het beschrijven van het integratieproces in Almere en voor het 
beschrijven van de effecten. Beschrijvende informatie over de leerlingaantallen en het 
type beperkingen van leerlingen kan verkregen worden uit de bestanden van Gewoon 
Anders en uit gesprekken met de casemanagers. Informatie met betrekking tot 
opleiding en attitude van leerkrachten, de rol van het team en van de directie, de 
ondersteuning door de casemanager en andere deskundigen, het onderwijsaanbod, 
materialen en methoden, leerlingvolgsystemen en het handelingsplan wordt 
ingewonnen door bevraging van leerkrachten, casemanagers en schooldirecties en 
door observaties in de klas. Het onderzoek naar de inbreng van de ouders wordt 
gebaseerd op bevraging van de ouders van een kind met beperkingen. De vragen 
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gericht op de effecten worden beantwoord middels bevraging van leerlingen, 
leerkrachten en ouders. Om niet alleen afhankelijk te zijn van meningen van direct- 
betrokkenen wordt in het onderzoek naar de effecten ook een extern panel betrokken. 
   Om tot beantwoording van de onderzoeksvragen te komen is de keuze gemaakt voor 
vier verschillende typen onderzoeksinstrumenten te weten: vragenlijsten voor 
leerlingen en schoolleiders, interviews voor casemanagers, leerkrachten en ouders 
(gebaseerd op vragenlijsten ontwikkeld door Scheepstra, 1998), een observatie-
instrument en een analyse van case-beschrijvingen door een panel van deskundigen. 
Om de kinderen met beperkingen zo weinig mogelijk te belasten is een gesloten 
vragenlijst voor ze ontwikkeld. De leerlingen kunnen deze invullen (indien nodig met 
behulp van de ouders) wanneer hen dat het beste uitkomt. Op deze manier wordt hun 
anonimiteit ten opzichte van klasgenoten gewaarborgd en worden ze niet in een 
bijzondere positie geplaatst. De vragenlijst bestaat uit 27 vragen en legt de nadruk op 
het welbevinden van de leerling. Zo worden onder andere vragen gesteld naar de 
mening van het kind over de school, het maken van opdrachten die verschillen van de 
opdrachten van de rest van de klas, het hebben van vriendjes, pesten, sporten en naar 
het worden uitgenodigd op verjaardagsfeestjes (zie Bijlage 1 voor het volledige 
instrument). 
   Ook voor de schoolleiders is een deels gesloten vragenlijst ontwikkeld. De vragen 
voor de schoolleider zijn niet erg complex en er zijn geen uitgebreide toelichtingen 
nodig. Mocht men echter meer informatie willen verschaffen of uitleg bij een vraag 
geven, dan was daar ruimte voor. De vragenlijst voor de schoolleiders bestaat uit zes 
thema's, te weten: -schoolkenmerken, -schoolbeleid, -integratiebeleid, -onderwijs,  
-omgeving en -rugzak. Het eerste thema gaat in op kenmerken van de school en het 
thema schoolbeleid bevat vragen over het gebruik van een leerlingvolgsysteem, het 
werken met klasoverstijgende niveaugroepen, de coördinatie van de leerlingenzorg en 
het verwijzen van leerlingen naar het speciaal onderwijs. Bij integratiebeleid gaat het 
om vragen over het beleidsplan aangaande integratie, de deskundigheidsbevordering 
van de leerkrachten, de ervaringen met integratie en de financiering van integratie. Bij 
het thema “onderwijs” wordt gevraagd naar de voorwaarden waaraan een leerling 
moet voldoen bij plaatsing, het thema “omgeving” gaat in op de reacties op integratie 
en het laatste thema stelt het leerlinggebonden budget aan de orde. Voor een volledige 
weergave van deze vragenlijst wordt verwezen naar Bijlage 2.  
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In vergelijking met de kosten van het opsturen van een vragenlijst, liggen deze bij het 
verzamelen van data met behulp van interviews veel hoger. Te denken valt hierbij aan 
de tijdsinvestering van beide partijen, maar ook aan de gemaakte reiskosten. Het 
voordeel van deze methode is echter, dat dikwijls meer informatie wordt verkregen 
dan men in eerste instantie verwacht had. Verder leveren interviews, in tegenstelling 
tot het opsturen van gesloten vragenlijsten, het hoogste responspercentage op 
(Mertens, 1998). 
   Aangezien er voor de beantwoording van een aantal onderzoeksvragen behoefte was 
aan meer achtergrondinformatie over de leerlingen met beperkingen in de steekproef 
en de ontwikkeling van deze leerlingen, is een interview ontwikkeld voor de 
casemanagers. In het interview wordt een aantal onderwerpen aan de orde gesteld: -de 
onderwijsgeschiedenis van het kind, -de problematiek van het kind, -de ontwikkeling 
van het kind, -de eventuele consequenties van de beperking voor de overige leerlingen 
in de klas en -de inhoud van het handelingsplan. Zie Bijlage 3 voor de volledige versie 
van de vragenlijst. 
   De personen die het meest direct met integratie en de gevolgen hiervan in aanraking 
komen zijn de leerkrachten. Zij kunnen dan ook de meeste praktijkinformatie 
verschaffen. Gelet op de aard van de vragen, het aantal open vragen en de behoefte 
om door te kunnen vragen, is voor deze groep betrokkenen gekozen voor een 
interview. In het interview komt een aantal onderwerpen aan de orde, te weten: -de 
gang van zaken in de klas, -de opleiding, -de houding van team en directie,  -de 
begeleiding van de leerkrachten, -de ervaringen met integratie, -de relatie tussen de 
klas en de leerling met beperkingen, -de reacties van buitenstaanders op de komst van 
de leerling en -de voorbereiding in bijvoorbeeld medezeggenschapsraad of 
ouderavonden (zie Bijlage 4).  
   Ook voor de bevraging van de ouders van de leerlingen met beperkingen is gekozen 
voor een interview. De ervaring in ander onderzoek (Scheepstra, 1998) leert dat 
ouders van leerlingen met beperkingen in het regulier onderwijs het zeer op prijs 
stellen in de vorm van een gesprek informatie te geven en de verwachting was dat het 
toezenden van een vragenlijst tot een zeer lage respons zou leiden. Het interview gaat 
in op -de ervaringen met Gewoon Anders, -het contact met de leerkracht, -de 
ontwikkeling van hun kind op school en –de sociale relaties van hun kind. Een 
volledig overzicht van het interviewschema is te vinden in Bijlage 5.  
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Naast het afnemen van interviews om informatie te verzamelen, is gekozen voor het 
observeren in de klas. Op deze manier kan naast het beeld wat door betrokkenen 
geschetst is, ook een praktijkbeeld verkregen worden. Het observeren van gedrag is 
echter zeer complex. Gedragingen vloeien bijna naadloos in elkaar over en veel zaken 
gebeuren tegelijkertijd. Het is daarom nodig om de stroom van gedragingen op te 
delen in kleinere eenheden, waarbij sterk op elkaar lijkende gedragingen in één 
categorie kunnen worden ondergebracht. Dit kan op twee manieren worden gedaan, te 
weten: event-sampling of time-sampling (van der Sande, 1997). Bij event-sampling 
wordt het gedrag in “natuurlijke” stukken verdeeld, waarvan bijvoorbeeld de 
frequentie of de duur wordt vastgesteld. Bij time-sampling of ook wel interval-
sampling, kan een duidelijke scheiding tussen gedragseenheden of een duidelijk 
patroon, niet gemaakt worden. In zulke gevallen neemt men een onnatuurlijker 
eenheid van observatie, te weten een tijdseenheid. Door op gezette intervallen te 
noteren wat iemand doet, wordt een soort steekproef uit het gedrag getrokken. Zowel 
event-sampling als time-sampling maken beide deel uit van systematische observatie. 
Aangezien hierbij een beperkt aantal gedragingen op een precies omschreven wijze 
gecodeerd wordt, stelt ze minder hoge eisen aan de persoonlijke kwaliteiten van de 
observator. Dit is een voordeel in het geval er met verschillende observatoren gewerkt 
moet worden. Deze methode is dan ook in de meeste gevallen nauwkeuriger en 
betrouwbaarder vergeleken met beschrijvende observatie, waarbij men probeert 
zoveel mogelijk aspecten van de waargenomen situatie in hun onderlinge samenhang 
te observeren en daar vervolgens een schriftelijke beschrijving van te geven (van der 
Sande, 1997). 
   Om een beeld te krijgen van de activiteiten die een leerling met beperkingen 
gedurende een dagdeel in een geïntegreerde setting doet, is aan de hand van de time-
sampling methode een instrument ontwikkeld. De gecodeerde eenheden van 
gedragingen bevatten onder andere de thema’s activiteiten waarbij het samenwerken, 
spelen en doen van opdrachten aan de orde komt; inhoud interactie waarbij gekeken is 
naar het vragen van hulp door de leerling aan de leerkracht dan wel klasgenoten of  
het hebben van sociale interactie en gedrag leerkracht/overige leerlingen waarbij 
gekeken is naar de situatie waarbij men hulp biedt, corrigeert of klassikaal bezig is. 
Zie Bijlage 6 voor het gehele observatie-instrument.  
   Om in het onderzoek naar de effecten van integratie niet helemaal afhankelijk te zijn 
van meningen van direct-betrokkenen is in het onderzoek ook een panelbevraging 
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opgenomen. De verwachting is dat de direct-betrokkenen positief staan tegenover 
integratie, aangezien er bewuste keuzes en intensief overleg aan vooraf zijn gegaan. 
Om deze reden zijn case-beschrijvingen van leerlingen voorgelegd aan een panel van 
deskundigen. Het panel is geanonimiseerde informatie over de leerlingen, hun 
ontwikkeling en het onderwijs aangeboden en is gevraagd een oordeel te geven over 
de ontwikkeling en het onderwijsaanbod aan de leerling met beperkingen in Almere. 
De informatie voor het panel is gebaseerd op gegevens uit de bovengenoemde 
instrumenten, voor zo ver beschikbaar aangevuld met bijvoorbeeld schooltoetsen. 
Deze data zijn door de onderzoeker omgezet in case-beschrijvingen. Voor dit deel 
van het onderzoek is informatie met betrekking tot de leerlingen van de 
steekproeven 98/99 en 99/00 gebruikt. Er zijn geen beschrijvingen van de leerlingen 
uit steekproef 00/01 gebruikt omdat deze groep nog maar een jaar gevolgd was en 
omdat er vergeleken met de andere groepen maar beperkte informatie beschikbaar 
was. Van de dan beschikbare 31 leerlingen zijn 30 case-beschrijvingen gemaakt (van 
één leerling was te weinig informatie voorhanden om een case-beschrijving te 
construeren). Zoals uit tabel 4.4 valt op te maken zijn twee keer acht case-
beschrijvingen van leerlingen uit de clusters 2 en 4 en 14 beschrijvingen van leer-
lingen uit cluster 3 gemaakt. Van deze leerlingen volgen 18 het onderwijs aan de hand 
van het model Kind In Groep, zes volgen het onderwijs aan de hand van het model 
Groep In School en eveneens zes volgen het onderwijs aan de hand van het model 
Groep Gekoppeld Aan School.  
 
Tabel 4.4 Verdeling case-beschrijvingen per cluster en integratiemodel 
Cluster Integratiemodel   
 KIG GIS GGAS Totaal % 
      
1 0 0 0 0 0 
2 3 5 0 8 27 
3 13 1 0 14 46 
4 2 0 6 8 27 
Totaal 18 6 6 30 100 
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Om te controleren of de onderzoeker de case-beschrijvingen neutraal samengesteld 
heeft, zijn de data van drie, at random geselecteerde leerlingen, eveneens door een 
medewerker van de basiseenheid Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit 
Groningen omgezet in case-beschrijvingen. Deze zijn ter controle aan twee 
paneldeskundigen voorgelegd. 
   Samenvattend kan gesteld worden dat om tot beantwoording van de 
onderzoeksvragen  te komen, de keuze gemaakt is voor vier verschillende typen 
onderzoeksinstrumenten, te weten: een open vragenlijst voor casemanagers, 
leerkrachten en ouders, een gesloten vragenlijst voor de leerlingen met beperkingen en 
schoolleiders, een observatie-instrument voor alle leerlingen en een analyse van case-
beschrijvingen door een panel van deskundigen. De instrumenten zijn zo 
geconstrueerd dat zij in principe voor de beantwoording van verschillende 
onderzoeksvragen relevant zijn. 
 
4.4 Procedures 
 
4.4.1 Interviews  
 
Omdat bij het verkrijgen van achtergrondgegevens van de leerlingpopulatie geen 
gebruik gemaakt kan worden van de bij Gewoon Anders aanwezige leerlingdossiers 
(dit op grond van de Wet Persoonsregistraties), is er voor gekozen om aan de hand 
van interviews met casemanagers de benodigde informatie te verkrijgen. De 
gesprekken waren er vooral op gericht om meer achtergrondinformatie van de 
betrokken leerlingen te krijgen. Elk gesprek werd, na het vragen en verlenen van 
toestemming, opgenomen op band en vervolgens uitgewerkt tot een verslag.  
   Eén maal per jaar, aan het eind van de schooldag, werd bij de leerkracht met een 
kind uit de steekproef in de klas, een interview afgenomen, dat, na het vragen van 
toestemming hiervoor, werd opgenomen op band en op een later tijdstip uitgewerkt. 
Het interview nam in de praktijk een half tot anderhalf uur. Wanneer het kind in het 
volgende schooljaar nog dezelfde leerkracht had, werd het interview niet weer 
afgenomen, maar werd er tijdens informele gesprekken gevraagd of en zo ja, welke 
zaken voor de leerkracht in de loop van het jaar veranderd waren. Wanneer de leerling 
echter een nieuwe leerkracht had gekregen of van school was veranderd, werd het 
interview wederom afgenomen. 
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Per kind is éénmaal in de loop van het onderzoek een interview afgenomen met één of 
beide ouders. Hiervoor is een bezoek aan de ouders thuis gebracht. Het interview 
duurde één tot anderhalf uur. Nadat hiervoor toestemming was gevraagd, werd ook nu 
ieder gesprek opgenomen op band en op een later tijdstip uitgewerkt.  
   De analyse van de gegevens is een zeer bewerkelijk proces. Eerst zijn alle 
interviews die op band zijn opgenomen per thema uitgewerkt. Vervolgens zijn, om de 
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, de zo ontstane verslagen herhaalde malen 
doorgenomen om de mening van de betrokkenen weer te kunnen geven.  
 
4.4.2 Vragenlijst  
 
Alle leerlingen hebben thuis een vragenlijst ontvangen, samen met een begeleidende 
brief voor de ouders met een verzoek om medewerking. Ook werd gevraagd of de 
ouders hun kind zo nodig wilden helpen met het invullen van de lijst. Indien na een 
aantal weken geen reactie was ontvangen, is nog eens een brief met een vragenlijst 
verzonden. Alle vragenlijsten waren voorzien van een gefrankeerde retourenvelop. 
Ook is aan alle schoolleiders die één of meer kinderen op school hadden, die begeleid 
werden door Gewoon Anders en in de steekproef zaten, een vragenlijst gestuurd. Alle 
vragenlijsten waren voorzien van een begeleidende brief en gefrankeerde 
retourenvelop.  
   De analyse van deze vragenlijsten is gedaan aan de hand van het statistisch 
programma SPSS 11.01. Alle kwantitatieve gegevens zijn in dit programma ingevoerd 
en vervolgens zijn de benodigde analyses uitgevoerd. Indien er aanvullende, 
kwalitatieve informatie gegeven is, is dit per geval uitgewerkt en bij de analyses 
betrokken.  
 
4.4.3 Observatie-instrument  
 
Het instrument is eerst in conceptvorm op bruikbaarheid getest, wat leidde tot bij-
stellingen en aanvullingen. Vervolgens is voorafgaand aan de daadwerkelijke 
observaties aan alle observatoren een training gegeven om kennis te maken met het 
instrument en om overeenstemming over de interpretatie van de verschillende 
gedragseenheden te verkrijgen. De training was drieledig. Deze bestond allereerst uit 
het gezamenlijk doornemen van de categorieën en het geven van uitleg hierbij. 

 55



Methode 

Vervolgens werd een videoband bekeken, waarop een klas tijdens een les te zien was. 
Het gedrag van één van de kinderen is door alle observatoren gescoord. Tenslotte zijn 
de scores van alle observatoren vergeleken en besproken en werd indien dit nodig 
bleek, wederom de videoband bekeken, totdat overeenstemming bereikt werd. Om na 
te gaan in hoeverre er daadwerkelijk overeenstemming bestond tussen de obser-
vatoren, is het gedrag van een kind op een tweede videoband gescoord. Analyse aan 
de hand van Pearsons' correlatie levert een overeenstemming van twee paren 
observatoren op van 0,82 en 0,85. Nadere analyse van de verschillen wees uit dat 
vooral het scoren van de korte opmerkingen (“ga weg” of “kijk eens!”) van de leerling 
in de categorieën “inhoud interactie” en “interactie” nog problemen opleverde. 
   Iedere observator bezocht de scholen individueel en zoveel mogelijk in de ochtend. 
In de meeste gevallen kreeg de observator een plaats in de klas aangewezen, met goed 
zicht op de betreffende leerling. Alleen de leerkracht en de observator waren van het 
doel van de observatie op de hoogte. De time-sampling methode houdt in dit 
onderzoek in, dat er vijf minuten gescoord wordt op de gedragseenheden en 
vervolgens vijf minuten een beschrijvende weergave gegeven wordt. Binnen de 
eerstgenoemde vijf minuten, wordt per minuut na 20 en 50 seconden gescoord. 
Bewust is bij het observeren niet gekozen voor enige mate van technische 
ondersteuning in de vorm van een videocamera. Het gebruik van een videocamera zou 
te veel de nadruk op de leerling met beperkingen leggen, de gewone gang van zaken 
in de klas verstoren en niet-doorsnee gedrag uitlokken. Een observator achter in de 
klas is voor zowel de leerkracht als de leerlingen te accepteren, aangezien men 
gewend is aan extra mensen in de klas als gevolg van de grote belangstelling voor het 
project. Om de gedragingen van de kinderen uit de onderzoeksgroep die gebruik 
maken van het integratiemodel Kind In Groep in context te plaatsen, wordt gebruik 
gemaakt van een at random gekozen leerlingen zonder beperkingen, van hetzelfde 
geslacht en uit dezelfde klas/niveaugroep als het kind uit de onderzoeksgroep. Deze 
groep zal in het vervolg “controlegroep” genoemd worden.  
   Voor de analyse van de gegevens is wederom gebruik gemaakt van het statistisch 
programma SPSS 11.01. Alle scores op de gedragseenheden zijn per leerling en per 
observatiemoment ingevoerd. Het kwalitatieve deel van de observaties is 
uitgewerkt en onder meer voor de case-beschrijvingen voor het panel gebruikt. 
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4.4.4 Analyse van case-beschrijvingen 
 
De dataverzameling in het kader van de tweede onderzoeksvraag is gebaseerd op 
bevraging van direct-betrokkenen en op bevraging van een extern panel van 
deskundigen. Het panel is gevraagd een oordeel te geven over 30 leerlingen. Daartoe 
zijn beknopte case-beschrijvingen ontwikkeld, gebaseerd op informatie verkregen uit 
interviews met de casemanagers, leerkrachten en ouders, een vragenlijst voor de 
leerlingen en de uitwerkingen van de observaties. 
   In de voortgangsrapportage van de Wegbereiders (2001) wordt een overzicht 
gegeven van de directeuren/contactpersonen van alle REC’s in Nederland. Alleen 
de REC’s buiten de regio’s rondom Almere konden aan dit deel van het onderzoek 
meedoen. Er is een verdeling gemaakt over drie terreinen, te weten: auditieve-
/communicatieve beperkingen (drie deskundigen), motorische-/verstandelijke be-
perkingen (vier deskundigen) en gedragsproblemen (vier deskundigen). Binnen elk 
terrein zijn directeuren/contactpersonen van de REC’s benaderd met de vraag 
welke ervaren ambulant begeleider in de eigen organisatie aangeschreven zou 
kunnen worden. Deze personen zijn vervolgens telefonisch dan wel schriftelijk 
benaderd met het verzoek als panellid aan het onderzoek mee te werken. Mocht 
men besluiten aan het onderzoek mee te werken, dan kon dit worden aangegeven 
door een contract in te vullen en te retourneren in een bijgevoegde gefrankeerde 
envelop. 
   Iedere case-beschrijving is door twee deskundigen beoordeeld. Het maximum 
aantal leerlingdossiers per panellid is zeven. De panelleden is gevraagd om elke 
case-beschrijving nauwkeurig te lezen en een oordeel te geven over de sociaal-
emotionele ontwikkeling, het gedrag en het onderwijs aan de leerling. Het oordeel 
kon worden gegeven aan de hand van een vijfpuntsschaal lopende van 1 (zeer 
zorgwekkend ontwikkeling) tot 5 (zeer tevredenstellende ontwikkeling). Ver-
volgens was er voldoende ruimte voor op- en aanmerkingen en eventuele suggesties 
ter aanvulling of verbetering van de situatie. 
   De scores van de paneldeskundigen zijn ingevoerd in het statistisch programma 
SPSS 11.01. In de analyse van de gegevens zijn de scores van de twee panelleden die 
dezelfde case-beschrijvingen beoordeeld hebben, omgezet in verschilscores. Kleine 
verschillen tussen de panelleden werden als minder belangrijk gezien, maar grotere 
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verschillen zouden in de analyse zwaarder moeten tellen. Om die reden is gekozen 
voor Gower’s coëfficiënt als index voor overeenstemming (Gower, 1971). 
    
De afnamen van de interviews en de observaties zijn, naast de onderzoeker zelf, 
uitgevoerd door studenten Sociologie, Onderwijskunde en Sociale Psychologie van de 
RijksuniversiteitGroningen.
 

 58




