
   

1 Inleiding 
 

 
Een aanzienlijke groep kinderen en jeugdigen ondervindt problemen in het regulier 
onderwijs. Deze leerlingen hebben een grote kans op doubleren of kunnen 
verwezen worden naar speciale vormen van onderwijs. Voor een deel van deze 
groep, bijvoorbeeld kinderen met ernstige verstandelijke beperkingen of 
meervoudige beperkingen, geldt zelfs dat van meet af aan plaatsing op een school 
voor regulier onderwijs als een weinig reële mogelijkheid gezien wordt. Er wordt 
vanuit gegaan dat deze kinderen zonder speciale hulp en extra maatregelen in het 
regulier onderwijs vast zullen lopen (Pijl, 1997a). De vanzelfsprekendheid 
waarmee deze leerlingen geplaatst worden in separate vormen van speciaal 
onderwijs, is in de afgelopen decennia steeds meer ter discussie komen te staan. 
Dat geldt niet alleen voor Nederland, maar in nog veel sterkere mate ook voor veel 
van de landen om ons heen (Pijl, Meijer & Hegarty, 1997). 
   Het belang van integratie van mensen met enigerlei vorm van beperking in het 
onderwijs en –in een bredere context– ook in de samenleving staat sinds een aantal 
jaren nadrukkelijk op de internationale agenda's. In 1989 werd door 177 landen, 
bijeen in het kader van de Verenigde Naties, de “Conventie van de Rechten van het 
Kind” aangenomen. Hierin wordt gesteld dat discriminatie op grond van het 
hebben van een beperking niet getolereerd kan worden (website Universal 
Declaration of Human Rights). Op 31 mei 1990 namen de Raad en Ministers van 
onderwijs, bijeen in het kader van de Raad van Europa, een resolutie (nr. 
90/C162/02) aan over de integratie van kinderen en jongeren met beperkingen in 
het regulier onderwijs. De lidstaten spraken af om zich in te spannen voor “het 
bevorderen van de integratie van gehandicapte leerlingen en studenten in het 
gewone onderwijs” (art. 1). “Volledige integratie moet in alle relevante gevallen 
als prioritaire keuzemogelijkheid worden beschouwd en alle onderwijsinstellingen 
moeten in staat zijn te voldoen aan de behoeften van gehandicapte leerlingen en 
studenten” (art. 2). Verder is gesteld dat “de taak van speciale scholen gezien moet 
worden als aanvulling op de activiteiten van het reguliere onderwijs” (art. 3).
    In 1993 stellen de Verenigde Naties een aantal “Standard Rules” op. Hierin is 
vastgesteld dat de deelnemende landen moeten zorgen voor gelijke mogelijkheden 

 1



Inleiding 

voor mensen met beperkingen in onder andere het onderwijs. Dit brengt met zich 
mee dat ook onderwijs aan mensen met een beperking een integraal deel van het 
reguliere onderwijs systeem moet worden (website Centre for Studies on Inclusive 
Education). Tijdens de UNESCO-conferentie in juni 1994 te Salamanca, is het 
“Salamanca Statement” opgesteld (website CSIE). In deze verklaring spreken 92 
vertegenwoordigers van even zoveel landen, waaronder Nederland en 25 
internationale organisaties zich uit voor de noodzaak het onderwijs aan leerlingen 
met beperkingen binnen het reguliere onderwijssysteem te verzorgen. Kinderen die 
speciale zorg nodig hebben, moeten toegang krijgen tot “regular schools, who 
should accommodate all children, regardless of their physical, intellectual, social, 
emotional, linguistic or other conditions” (art. 6 van het Framework for Action). In 
het Statement wordt er tevens voor gepleit dat kinderen met beperkingen naar de 
school “in de buurt” kunnen gaan, met andere woorden: naar de school waar ze ook 
naar toe zouden gaan als ze geen beperking zouden hebben. 
   Mede als gevolg van de internationale ontwikkelingen hebben diverse landen in 
Europa en daarbuiten hun eigen wetgeving ten aanzien van mensen met 
beperkingen op een aantal onderdelen aangepast. Een bekend voorbeeld hiervan is 
de “Americans with Disabilities Act” van 1990. Ook Canada (1985) en Australië 
(1992) kennen vergelijkbare wetten. Nieuw-Zeeland heeft sinds 1993 een “Human 
Rights Act”, die discriminatie op grond van het hebben van een beperking verbiedt. 
Verder hebben Duitsland, Finland, Portugal, Zuid-Afrika en Zimbabwe een 
bepaling tegen discriminatie van mensen met een beperking in hun Grondwet 
opgenomen. De Nederlandse overheid heeft verschillende internationale verdragen 
gericht op het bevorderen van integratie ondertekend en heeft daarmee aangegeven 
zich actief in te zullen zetten voor het ontwikkelen en implementeren van beleid 
gericht op integratie in het onderwijs.  
   De afgelopen jaren heeft de Nederlandse overheid verschillende beleids-
initiatieven genomen om leerlingen met beperkingen zoveel mogelijk binnen de 
muren van de reguliere school te houden en de groei van het speciaal onderwijs te 
stoppen. Op het niveau van het primair onderwijs gaat het dan om het Weer Samen 
Naar School-beleid (Min. OCW, 1990), waarin op integratie gericht beleid voor 
kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (lom), moeilijk lerende kinderen 
(mlk) en in hun opvoeding bedreigde kleuters (iobk) in gang is gezet en het 
Rugzak-beleid (Min. OCW, 1996) voor kinderen met beperkingen.  
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   In de voorbereidingsperiode voor het nieuwe integratiebeleid ontving de centrale 
overheid het verzoek om in de gemeente Almere nieuwe scholen voor speciaal 
onderwijs op te mogen richten. De jonge, snel groeiende gemeente, had maar een 
zeer beperkt aanbod aan speciaal onderwijs binnen de gemeentegrenzen en veel 
leerlingen met beperkingen moesten geplaatst worden op speciale scholen buiten 
de stad, wat lange reistijden met zich meebracht. Het verzoek van de gezamenlijke 
schoolbesturen, paste slecht in het recent gestarte integratiebeleid. Om de 
leerlingen en hun ouders een alternatief in de eigen stad te bieden, is de overheid 
met de gesprekspartners overeen gekomen om in 1997 een experimenteel project te 
starten. Doelstelling van dit project, genaamd “Gewoon Anders”, is om onderwijs-
mogelijkheden voor de groep leerlingen met beperkingen te creëren binnen het 
reguliere onderwijs in Almere. Het project liep in de initiatiefase daarmee vooruit 
op de invoering van het Rugzak-beleid en kan als een eerste grootschalig 
experiment met de feitelijke implementatie van het integratiebeleid beschouwd 
worden.  
   De probleemstelling van dit onderzoek is gericht op het beschrijven van de 
startfase van het experiment Gewoon Anders. Daarbij wordt aandacht besteed aan 
de vormgeving van integratie en de effecten die integratie heeft op diverse groepen 
betrokkenen. Om meer inzicht te krijgen in het begrip integratie, worden in 
hoofdstuk twee aan de hand van een literatuurstudie de definities en vormen van 
integratie, het Nederlands integratiebeleid en het project Gewoon Anders 
beschreven. In hoofdstuk drie worden de aspecten die een belangrijke rol spelen in 
de integratiepraktijk beschreven. Daarbij nemen de leerlingen, de leerkrachten en 
de ouders van de leerlingen met beperkingen, een centrale plek in. Ook zal 
aandacht geschonken worden aan de mogelijke effecten van integratie. Het hoofd-
stuk wordt afgesloten met de onderzoeksvragen. Hoofdstuk vier geeft een 
beschrijving van de methode, waarbij de onderzoeksgroep, de gebruikte instru-
menten en de procedures voor het verzamelen van de data aan bod komen. De 
hoofdstukken vijf en zes geven de resultaten van de afzonderlijke onderzoeks-
vragen weer. Hoofdstuk zeven sluit af met een samenvatting, discussie en 
aanbevelingen. 
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