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'Dee simpele waarheid vertellen is bijzonder moeilijk, en 

voorall  jonge mensen zijn er niet toe in staat.' 

(uitt Oorlog en vrede. Deel 1 van L.N. Tolstoj, pag. 297) 
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'Oblomoww voelde zich innig tevreden, dat hij van negen tot drie en van acht tot negen 

opp zijn eigen divan kon liggen, en hij was trots en voldaan, dat hij geen rapport behoefde 

uitt te brengen en geen stukken op te stellen, maar dat hij zich ongehinderd op de stroom 

vann zijn gevoelens en zijn fantasie kon laten drijven.' 

(uitt Oblomow van LA. Gontsjarow, pag. 39) 





VOORWOORD D 

Hett vervaardigen van een dissertatie is geen eenmanswerk. Een proefschrift is een bouwwerk 

datt leunt op reeds afgerond onderzoek, waarin door collega wetenschapsbeoefenaren veel 

hoofd-- en handarbeid is verricht. Daarnaast, en meer direct, rust het op het werk van een 

drietall  wetenschappers, onder wie mezelf. In het particulier ben ik schatplichtig aan mijn 

promotorr prof. dr. Wim Meijnen. Het grondidee van dit promotieproject is aan zijn geest 

ontsproten,, het is in principe zijn geesteskind. Dit proefschrift had dan ook nimmer het licht 

doenn zien als Wim dit idee niet in een onderzoeksvoorstel had gegoten. Ondanks zijn geest-

verwantschapp met het idee, heeft hij mij de vrijheid gelaten er een geheel eigen invulling aan 

tee geven. Kritische lezers zullen echter de hand van de meester herkennen. Als ik dreigde vast 

tee lopen, trok hij me door zijn aanstekelijke enthousiasme en aimabele bevlogenheid weer 

vlot.. Onze tweespraken zijn altijd onderhoudend en prettig geweest. Dr. Jaap Roeleveld heeft 

alss dagelijks begeleider een kei van een steen bijgedragen in het aanleveren van de juiste data 

enn het technisch adviseren over het toepassen van de meest passende analyses. Ook heeft hij 

dee serie teksten becommentarieerd met zeer nuttige opmerkingen. En dat altijd op zijn eigen, 

ongewoonn sympathieke manier. Ik ben hem daar zeer erkentelijk voor. 

Inn de allerlaatste fase heeft dr. Margaretha Vergeer zinvol commentaar geleverd op het 

manuscript.. Daarnaast heeft ze voor een fraaiere opmaak van de tabellen gezorgd. Het 

eindresultaatt is er aanwijsbaar door verbeterd. Mijn dank is groot. 

Achterr de schermen van dit wetenschappelijk toneel zijn er veel mensen die op een 

eigenn wijze hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de voor u liggende publicatie. 

Alss eerste noem ik de 'informatiedragers'. Zonder de bereidwilligheid van school-

directeurenn van reguliere en speciale basisscholen, hun leraren, kinderen en ouders om mee te 

werkenn aan de PRIMA-cohortonderzoeken en aan de zelf opgezette dieptestudie, had dit 

onderzoekk simpelweg nooit uitgevoerd kunnen worden. In het verlengde hiervan dank ik 

tegelijkk de vele personen die verantwoordelijk zijn geweest voor de gegevensverzameling en 

aanleveringg van de PRIMA-bestanden. 

Bijj  de uitvoering van de eerste twee deelstudies van dit promotieonderzoek heb ik 

hulpp gekregen van derdejaarsstudenten Onderwijskunde van de Universiteit van Amsterdam. 

Henn komt gepaste dank toe. Later in dit proefschrift krijgen de studenten een naam. 

Hett team van collega-promovendi bedank ik voor de gezamenlijke lunches in het 

Kohnstammhuis,, de borrels en etentjes in Bloemers, Het Boek en Criterion, maar ook voor de 

etentjess en feestjes die bij toerbeurt thuis zijn gehouden. Deze ontspannende bijeenkomsten 

zijnn onmiskenbaar vruchtbaar geweest. Ik bewaar hier waardevolle en onuitwisbare herin-

neringenn aan. De saté, pannenkoeken en de berenburg smaakten bovendien altijd goed. De 

volgendee namen krijgen in mijn herinnering een eigen plaats: Sandra Beekhoven, Miriam 

Fossen,, Ruben Fukkink, Danielle Heesbeen, Patrick Snellings, Annegien Simis, Marie 
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Stevenson,, Machteld Swanborn en Ineke van der Veen. Danielle Heesbeen, die tijdens het 

promotietrajectt meer dan een gewone collega is geworden, dank ik voor haar onvoor-

waardelijkee geloof in mij. 

Verderr betuig ik uiteraard veel dank aan mijn familie, vrienden en kennissen met wie 

ikk zo nu en dan sprak over de voortgang van het project. Elke keer bekroop mij het gevoel dat 

zee het volste vertrouwen hadden in een goede afloop, hoewel ik wel geregeld moest aanhoren 

datt het zo lang duurde. Dit heeft me niettemin ontzettend goed gedaan en gesterkt in mijn 

gevoell  het proefschrift te moeten volbrengen. 

Mijnn allergrootste dankwoorden komen echter toe aan mijn moeder (in goed Fries 

'mem')) en wijlen mijn vader ('heit'). Mijn 'mem' was tijdens mijn promotietijd immer een 

veiligee thuishaven. Als ik weer eens na een weekeinde Friesland in de trein naar Amsterdam 

zat,, wist ik dat ik er weer een poosje tegenaan kon. Mijn 'heit' heeft, zoals dat zo fraai 

geformuleerdd kan worden, op een veel te jonge leeftijd het tijdelijke, aardse leven ingewisseld 

voorr het eeuwige - naar zijn stellige overtuiging - hemelse leven. In mijn perceptie is zijn 

levenn getekend door sociale onrechtvaardigheid: wel de benodigde vermogens, maar niet de 

maatschappelijkee omstandigheden. Mijn 'heit' is mijn voornaamste inspirator, mijn drijvende 

kracht,, bij al de dingen die ik onderneem, zo ook bij dit geesteswerk. Het zal u niet verbazen 

datt ik na deze woorden dit proefschrift opdraag aan mijn beide ouders. 

Alss laatste ook nog enkele relativerende woorden: de enige pretentie die ik met deze 

dissertatiee heb, is dat het niet getuigt van volslagen onzin. Eén van de grootste schrijvers die 

Nederlandd heeft gekend, W.F. Hermans, heeft eens treffend gezegd: 'Van de honderd 

academicii  zijn er geen negenennegentig die in hun hele leven ook maar eenmaal iets maken of 

ontdekkenn dat bruikbaar of zelfs maar interessant is. Dat is de reden waarom ze zo bijzonder 

hoogg van de toren blazen over 'zuivere wetenschap', waarin ze overigens meestal ook niets 

bijzonderss bereiken' (uit Onder professoren van W.F. Hermans, pag. 25). 
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'Dee natuur is kwistig met variatie, maar karig met innovatie.' 

(uitt Het ontstaan der soorten van C. Darwin, pag. 471) 





HOOFDSTUKK  1 

INLEIDIN G G 

Dee term 'primair onderwijs' is overkoepelend voor het regulier en speciaal basisonderwijs 

waarr leerlingen in de leeftijd van 4 tot ongeveer 12 onderwijs krijgen. Het speciaal basis-

onderwijss verzorgt het onderwijs aan leerlingen die voorheen werden betiteld als in hun 

ontwikkelingg bedreigde kleuters (IOBK), kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden 

(LOM)) en moeilijk lerende kinderen (MLK) . 

Vann sommige kinderen staat evenwel al vanaf de leerplichtige leeftijd vast dat ze niet 

inn de gelegenheid zijn het primair onderwijs te volgen. Hun verstandelijke en/of lichamelijke 

beperkingenn zijn dusdanig complex dat een orthopedagogische en orthodidactische 

benaderingg in een vorm van speciaal onderwijs vermoedelijk de beste ontwikkelings-

mogelijkhedenn garandeert. Deze kinderen worden opgevangen in vormen van speciaal 

onderwijss en blijven buiten de beschouwing van dit proefschrift. 

Anderee leerlingen beginnen weliswaar met het volgen van regulier basisonderwijs, 

maarr lopen een verhoogd risico op een moeizaam verloop van de schoolloopbaan. Vaak 

komenn deze leerlingen al met een onderwijsachterstand op de reguliere basisschool. Het 

thuismilieuu van risicovolle leerlingen schijnt niet stimulerend genoeg te zijn om begin-

achterstandenn in het onderwijs weg te nemen. Het compenserend vermogen van de uitgezette 

voor-- en vroegschoolse educatietrajecten wordt onvoldoende aangegrepen. Daarbij komt dat 

dezee voorzieningen niet altijd de beoogde uitwerkingen hebben. 

All  in de eerste jaren van het formeel onderwijs, de kleutergroepen 1 en 2 van de 

regulieree basisschool, worden meestal de eerste leer- en/of gedragsbelemmeringen bij leer-

lingenn geconstateerd. De schoolsituatie stelt veelal uniforme eisen aan het functioneren van 

kinderen.. Bij de eerste signalering van onderwijsleerproblemen gaan reguliere basisscholen 

normaliterr over tot een intensivering van de onderwijskundige zorg. Er wordt geprobeerd de 

geobserveerdee gedragsproblemen te verminderen. Bij dit alles wordt in eerste instantie een 

beroepp gedaan op de interne zorgstructuur van reguliere scholen. 

Eenn deel van de zorgbehoevende leerlingen maakt hierdoor een betrekkelijk soepele 

overgangg van groep 2 naar 3, alwaar wordt aangevangen met expliciet leren. Indien jonge 

leerlingenn ondanks de aanvullende onderwijshulp evenwel onvoldoende profiteren van het 

onderwijss en/of onaangepast sociaal gedrag blijven vertonen, bieden veel scholen een ver-

lengdee kleuterperiode aan. In het extra jaar wordt nog een keer getracht de noodzakelijke 

elementairee kennis, vaardigheden en houding voor het leren van de basisvakken te kweken. 
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Naa het aanbieden van ruimere leermogelijkheden stroomt een deel van die leerlingen ver-

traagdd door naar groep 3. Het gebeurt niettemin ook dat scholen in de achterblijvende onder-

wijsprestatiess en afwijkende gedragingen aanleiding zien gespecialiseerde onderwijshulp van 

buitenn in te schakelen. 

Voorr weer andere kinderen maken reguliere basisscholen gebruik van externe 

expertisee om onderzoek te laten verrichten naar het functioneren. Kinderen bij wie al in de 

kleuterjarenn serieuze ontwikkelingshaperingen worden geconstateerd, kampen in veel 

gevallenn met ernstige leer- en/of gedragsproblemen. Deze kinderen worden doorgaans in 

vormenn van speciaal onderwijs geplaatst, hoewel er ook kinderen naar het speciaal basis-

onderwijss worden doorverwezen. 

Dee leerlingen met een matige leer- en/of gedragsproblematiek worden overwegend in 

dee groepen 3 en 4 gesignaleerd. In deze groepen worden de kernvakken, taal, lezen, spelling, 

schrijvenn en rekenen in volle omvang aangeboden. Zichtbaar wordt dat kinderen variëren in 

prestaties.. Nivellering in de prestatieontwikkeling van leerlingen met verschillende begin-

niveauss treedt praktisch niet op. Eerder is het zo dat een divergent ontwikkelingsspoor, de 

zogehetenn 'schaarontwikkeling' wordt waargenomen. Kinderen die met een achterstand de 

regulieree basisschool binnenkomen, bouwen dikwijl s een steeds groter wordende leer-

achterstandd op. Sommige kinderen schijnen minder ontvankelijk voor expliciet leren. Boven-

dienn ontwikkelen leerproblematische kinderen tegelijkertijd soms gedragsproblemen. 

Veell  van dit soort leerlingen zijn in het verleden van reguliere scholen doorverwezen 

naarr speciale scholen, tegenwoordig scholen voor speciaal basisonderwijs geheten. Het betreft 

hierr de leerlingen die in vroegere tijden als IOBK-, LOM- en MLK-kinderen werden betiteld, 

inn het vervolg risicoleerlingen genoemd. Daardoor is in de loop van de onderwijs-

geschiedeniss het speciaal onderwijs aanzienlijk in omvang gegroeid. Recent onderwijsbeleid, 

datt sinds 1990 onder de naam 'Weer Samen Naar School' (WSNS) landelijke bekendheid 

heeftt gekregen, streeft ernaar de uitstroom van de grote aantallen risicoleerlingen uit het 

regulierr naar het speciaal basisonderwijs tegen te gaan. Binnen WSNS wordt de integratie van 

risicoleerlingenn in het regulier basisonderwijs bevorderd. 

Err zijn reguliere basisscholen die, ondanks het matige prestatie- en gedragsniveau, 

risicoleerlingenn blijven handhaven. Er bestaan evenwel ook scholen die ongedifferentieerde 

eisenn blijven opleggen aan alle leerlingen. Vooral die scholen neigen ertoe voor risico-

leerlingenn verwijzingsprocedures te starten naar een speciale basisschool. 

Algemeenn wordt aangenomen dat tengevolge van functioneringsverschillen tussen 

regulieree basisscholen risicoleerlingen worden gehandhaafd of worden verwezen naar scholen 

voorr speciaal basisonderwijs. Welke schoolcontextfactoren van het regulier basisonderwijs 

hierbijj  gewicht in de schaal leggen, is niet altijd even duidelijk. Het gevolg is evenwel dat 

vergelijkbaree WSNS-risicoleerlingen hun onderwijs voortzetten in het speciaal of regulier 

basisonderwijs.. Er is weinig bekend over hoe de overlappende risicoleerlingpopulaties zich 
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vervolgenss ontwikkelen. Het speciaal en regulier basisonderwijs hebben een eigen, kenmerk-

endd karakter waardoor ontwikkelingsverschillen waarschijnlijk zijn. 

Tegenn deze achtergrond is de hoofdprobleemstelling van dit proefschrift geformu-

leerd.. Deze luidt: Hoe verloopt de schoolloopbaan van risicoleerlingen in het regulier dan 

welwel speciaal basisonderwijs? 

Dee centrale hoofdvraag wordt na het theoriehoofdstuk (hoofdstuk 2) in vier deelonder-

zoekenn uitgewerkt en onderzocht. Voor elk deelonderzoek is een specifieke vraagstelling 

geformuleerd.. De hoofdstukken 3, 4, 5 en 6 doen achtereenvolgens verslag van de vier deel-

onderzoeken.. Elk hoofdstuk vormt een afgebakend onderzoeksverslag, wat garant staat voor 

dee zelfstandige leesbaarheid van de aparte hoofdstukken. Vanwege de innige vervlechting van 

dee deelonderzoeken konden enkele tekstoverlappingen niet worden voorkomen. De deel-

onderzoekenn zijn in vrijwel ongewijzigde vorm geplaatst in wetenschappelijke tijdschriften of 

aangebodenn ter plaatsing. 

Inn hoofdstuk 2 ('Risicoleerlingen: typologie, historie en beleid') worden eerst de 

theoretischee achtergronden van deze dissertatie geschetst. Er wordt een begin gemaakt met 

eenn nadere typologie van risicoleerlingen. Daarna volgt een bespreking van de groep risico-

leerlingenn met leer- en/of gedragsproblemen. De validiteit van de indeling van deze risico-

leerlingenn naar de achterliggende problematiek wordt aan een nadere analyse onderworpen. In 

hett bijzonder wordt de kritiek op de classificatie van kinderen met leer- en opvoedings-

moeilijkhedenn (LOM) en moeilijk lerende kinderen (MLK) besproken. Voorts gaat het 

theoretischh georiënteerde hoofdstuk in op de kritiek op de indeling van het speciaal onderwijs 

naarr de waargenomen problematiek bij kinderen. Ook worden de manifeste leer- en/of 

gedragsproblemenn van LOM- en MLK-kinderen aan de orde gesteld. Daarbij wordt het theo-

retischh onderscheid tussen primaire en secundaire leerproblemen van successievelijk LOM-

enn MLK-risicoleerlingen behandeld. Vervolgens wordt de geldigheid van de 'discrepantie-

theorie'' als karakteristieke omschrijving van LOM-risicoleerlingen besproken. Bij de 

theoretischee verkenning van gedragsproblemen wordt gewezen op het onderscheid tussen 

internaliserendee en extemaliserende probleemgedragingen. Verklaringen voor de gelijktijdige 

manifestatiee van leer- en gedragsproblemen bij risicoleerlingen komen eveneens aan bod. 

Hiernaa wordt het ontstaan van het speciaal onderwijs in enkele woorden geschetst. Daarop 

volgendd wordt een tekstgedeelte gewijd aan de ontwikkeling die het speciaal onderwijs tot 

19900 heeft doorgemaakt. In hoofdlijnen wordt de argumentatie binnen het debat over de 

integratiee van risicoleerlingen in het regulier basisonderwijs weergegeven. Hierbij worden 

zowell  argumenten vanuit het perspectief van de risicoleerlingen als argumenten vanuit de 

efficiëntiee en effectiviteit van het speciaal basisonderwijs kort samengevat. Vervolgens wordt 

eenn overzicht gegeven van de verscheidene groepen factoren die groeibevorderend zijn 

geweestt voor het speciaal basisonderwijs. Aansluitend wordt ingegaan op het onderwijsbeleid 

zoalss dat tot 1990 is gevoerd met het doel de institutionele segregatie van risicoleerlingen 

21 1 



terugg te dringen. Het theoriehoofdstuk sluit af met een bespreking van het nationale Weer 

Samenn Naar School-beleid. 

Inn hoofdstuk 3 ('Risicoleerlingen in het regulier basisonderwijs: handhaving of 

verwijzing?')) wordt dan het eerste deelonderzoek neergezet. De centrale vraag luidt: Welke 

kenmerkenkenmerken uit de schooïcontext zijn van invloed op het al dan niet doorverwijzen van 

vergelijkbarevergelijkbare risicoleerlingen uit het regulier basisonderwijs naar het speciaal basis-

onderwijs?onderwijs? Oorzaken van doorverwijzing van risicoleerlingen uit de onderbouwgroepen van 

regulieree naar speciale basisscholen zijn lange tijd vooral gezocht in het afwijkende gedrag 

vann kinderen. Desondanks wordt in toenemende mate gedocumenteerd dat bij de verwijzing 

vann kinderen ook omgevingskenmerken in het geding zijn. Verwijzing blijkt vaak een gevolg 

vann een complexe interactie tussen diverse kind- en omgevingskenmerken. Onbekend is hoe 

groott de invloed van de omgevingskenmerken is. Bovendien is onbekend welke omgevings-

kenmerkenn precies bij het verwijzingsfenomeen zijn betrokken. In dit deelonderzoek worden 

dee contextuele kenmerken van reguliere basisscholen bij de handhaving en verwijzing van 

ogenschijnlijkk identieke risicoleerlingen uit de onderbouw nader onderzocht. 

Inn hoofdstuk 4 ('Adaptief onderwijs en verwijzing naar het speciaal basisonderwijs') 

wordtt het tweede deelonderzoek uiteengezet. De kernvraag van dit deelonderzoek is: Worden 

doordoor adaptief onderwijs minder risicoleerlingen verwezen naar scholen voor speciaal basis-

onderwijs?onderwijs? In het verleden is de verwijzing van risicokinderen uit de onderbouw van reguliere 

naarr speciale basisscholen bestreden met verschillende onderwijskundige vernieuwingen. 

Dezee onderwijsinhoudelijke innovaties hebben er echter niet toe geleid dat het aantal doorver-

wijzingenn is verminderd. In het kader van WSNS worden leraren van reguliere basisscholen 

gestimuleerdd adaptief onderwijs te geven. Dit betekent dat leraren met een serie diagnos-

tische,, pedagogische, organisatorische en instructionele vaardigheden het onderwijsleerproces 

afstemmenn op leerverschillen tussen kinderen. Op grote schaal worden leraren bijgeschoold in 

competentiegerichtee cursussen. De veronderstelling is dat ieraren die adaptief onderwijs 

gevenn beter zijn toegerust om risicoleerlingen te handhaven. Of adaptief onderwijs inderdaad 

eenn effectief middel is om de uitstroom van risicoleerlingen te voorkomen, is tot op heden 

onduidelijk.. Dit wordt in het tweede deelonderzoek nagegaan. 

Inn hoofdstuk 5 ('De cognitieve en non-cognitieve ontwikkeling van risicoleerlingen in 

hett speciaal en regulier basisonderwijs') wordt het derde deelonderzoek gepresenteerd. Aan 

dee basis ligt de volgende vraagstelling: Hoe ontwikkelen vergelijkbare risicoleerlingen zich in 

respectievelijkrespectievelijk het speciaal en regulier basisonderwijs? Naar is gebleken worden soortgelijke 

risicoleerlingenrisicoleerlingen wegens contextspecifieke verschillen tussen reguliere basisscholen gehand-

haafdd of verwezen naar scholen voor speciaal basisonderwijs. Het is echter onzeker welk 

onderwijssysteemm op termijn de beste cognitieve en non-cognitieve ontwikkelingskansen 

biedt.. Daar komt bij dat risicoleerlingen met verschillende achtergrondkenmerken mogelijk 

eenn differentieel ontwikkelingsprofiel ondergaan in scholen voor speciaal en regulier basis-

onderwijs.. Om hier inzicht in te krijgen, worden in dit deelonderzoek aanverwante risico-
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leerlingenn gevolgd in hun cognitieve en non-cognitieve ontwikkeling binnen het speciaal en 

regulierr basisonderwijs. 

Inn hoofdstuk 6 ('Prestatiegerichtheid in het regulier en speciaal basisonderwijs en de 

taal-- en rekenontwikkeling van risicoleerlingen') wordt het vierde deelonderzoek aan de orde 

gesteld.. Richtinggevend voor dit onderzoek is de vraag: Is het verschil in prestatiegerichtheid 

tussentussen het regulier en speciaal basisonderwijs medeverantwoordelijk voor de minder gunstige 

taal-taal- en rekenontwikkeling van risicoleerlingen in het speciaal basisonderwijs? Verscheidene 

onderzoekerss hebben beargumenteerd dat de groei van het speciaal basisonderwijs deels kan 

wordenn geweten aan de prestatiegerichtheid van het regulier basisonderwijs. Risicoleerlingen 

vann wie de leerprestaties onvoldoende zijn, gezien de prestatie-eisen van reguliere basis-

scholen,, worden uitgestoten naar scholen voor speciaal basisonderwijs. Prestatiegerichte 

scholenn en leraren weten evenwel betere onderwijsresultaten bij leerlingen te behalen. 

Uitgaandee van verschillen in prestatiegerichtheid tussen het regulier en speciaal basis-

onderwijss wordt in het vierde deelonderzoek onderzocht of, in hoeverre en welke prestatie-

gerichtee school- en klaskenmerken samengaan met de differentiële taal- en rekenontwikkeling 

vann vergelijkbare risicoleerlingen. 

Inn hoofdstuk 7 ('Samenvatting, conclusies en discussie') worden de theoretische 

achtergrondenn en de centrale probleemstelling van dit proefschrift beknopt uiteengezet. Daar-

naa wordt resumerend teruggeblikt op de reeks deelonderzoeken van dit proefschrift. De 

belangrijkstee onderzoeksconclusies worden herhaald. In aansluiting hierop worden beleids-

aanbevelingenn geformuleerd om de (herintegratie van risicoleerlingen in het regulier basis-

onderwijss te bevorderen. Ideeën voor vervolgonderzoek inzake de (her)integratiethematiek 

besluitenn het hoofdstuk. 

Hett allerlaatste hoofdstuk ('Summary') behelst een Engelstalige samenvatting van de 

dissertatie. . 
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'Naarmatee iets in een betere staat verkeert, is het minder voor veranderingen vatbaar.' 

(uitt Politeia van Plato, pag. 60-61) 





HOOFDSTUKK  2 

RISICOLEERLINGEN ::  TYPOLOGIE , HISTORI E EN BELEI D 

Ditt theoriehoofdstuk begint in de eerste paragraaf met een nadere typologie van risico-

leerlingen.. De tweede paragraaf spitst zich toe op risicoleerlingen met leer- en/of gedrags-

problemen.. De derde paragraaf beschrijft de ontwikkeling van het speciaal onderwijs tot 

1990.. Paragraaf vier handelt over het debat over de integratie van risicoleerlingen in het 

regulierr basisonderwijs. Paragraaf vijf gaat dieper in op de groeibevorderende factoren van 

hett speciaal onderwijs. De zesde paragraaf vervolgt met de bespreking van het onderwijs-

beleidd waarmee tot 1990 de inperking van het speciaal onderwijs is gestimuleerd. De zevende 

enn tegelijk laatste paragraaf is gewijd aan het landelijke Weer Samen Naar School-beleids-

programma. . 

2.11 TYPOLOGIE VAN RISICOLEERLINGEN 

Niett voor alle kinderen in het regulier onderwijs verloopt de schoolloopbaan vlekkeloos. 

Stagnatiess en vertragingen in het primaire leerproces, al dan niet in combinatie van het 

ontwikkelenn van een afwijkend psychosociaal profiel, maken dat leerlingen worden betiteld 

alss risicoleerlingen. 

Opmerkelijkk genoeg zijn in de loop der jaren steeds meer soorten risicoleerlingen naar 

verschillendee educatieve tekortkomingen onderscheiden (Meijnen, 1987). Oorspronkelijk 

werdenn uitsluitend kinderen met diverse fysieke handicaps tot de risicoleerlingen gerekend. In 

dee periode vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw werden daarnaast ook kinderen 

mett uiteenlopende intellectuele beperkingen opgemerkt. In latere jaren werden vervolgens 

risicoleerlingenrisicoleerlingen met verscheidene leer- en/of gedragsmatige tekortkomingen onderscheiden. 

Doorr de jaren heen zijn voor verschillende subtypen risicoleerlingen verschillende 

specialee onderwijssoorten ingericht. Waarneembare gedragingen of veronderstelde achter-

liggendee oorzaken zijn daarbij richtinggevend geweest voor het indelingskader van het 

speciaall  onderwijs en de naamgeving van risicoleerlingen (Ruijssenaars, 1995). 

Zoo is het speciaal onderwijs lange tijd ingedeeld in drie groepen speciale scholen met 

inn totaal vijftien schoolsoorten (Van der Ploeg, 1993). De eerste groep werd gevormd door 

scholenn voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (LOM), scholen voor moeilijk 
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lerendee kinderen (MLK) en hieraan verbonden afdelingen voor in hun ontwikkeling bedreigde 

kleuterss (IOBK). De tweede groep bestond uit scholen voor dove kinderen, scholen voor 

slechthorendee kinderen, scholen voor kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden, scholen 

voorr blinde kinderen, scholen voor slechtziende kinderen, scholen voor lichamelijk gehan-

dicaptee kinderen, scholen voor meervoudig gehandicapte kinderen, scholen voor langdurig 

ziekee kinderen, scholen voor kinderen in ziekenhuizen, scholen voor kinderen verbonden aan 

pedologischee instituten en scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen. Tot de derde groep 

werdenn de scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen gerekend. 

Ditt proefschrift gaat over de kinderen met leer- en/of gedragsproblemen uit de eerste 

groepp speciale scholen, tegenwoordig scholen voor speciaal basisonderwijs geheten. De 

kinderenn uit de tweede en derde groep speciale scholen zijn recentelijk ondergebracht in vier 

clusterss en vallen buiten het bestek van dit proefschrift. 

2.22 RISICOLEERLINGEN MET LEER- EN/OF GEDRAGSPROBLEMEN 

Eenn indeling van risicoleerlingen suggereert exclusiviteit met een sterk discriminerend 

vermogenn naar het specifieke onderliggende probleemgebied. Buitenlands onderzoek 

(Algozzinee & Ysseldyke, 1981; Gottlieb, Alter, Gottlieb & Wishner, 1994; Gadeyne, 

Ghesquièree & Onghena, 1999), evenals binnenlands onderzoek (Van der Wissel, 1984; 

Wijnstra,, 1987; Van Weelden, 1988; Pijl & Pijl, 1993) heeft echter duidelijk gemaakt dat 

ogenschijnlijkk aparte categorieën risicoleerlingen niet helder van elkaar zijn te onderscheiden. 

Inn dit verband hebben in Nederland vooral risicoleerlingen binnen de categorieën van 

hett LOM en MLK in de belangstelling gestaan (Van der Wissel, 1984; Wijnstra, 1987; 

Meijer,, 1988; Van Weelden, 1988; Pijl & Pijl, 1993). In de Verenigde Staten van Amerika 

(VS)) zijn de leerlingcategorieën 'Learning Disabled' (LD) en 'Mildl y Mentally Retarded' 

(MMR)) (ook wel: 'Educable Mentally Retarded' of 'Mentally Retarded') onderwerp van 

discussiee geweest. De categorieën LOM en LD enerzijds en MLK en MMR anderzijds 

wordenn onderling vergelijkbaar geacht (Meijer, Pijl & Hegarty, 1994). 

Dee algemene veronderstelling was dat typische LOM-risicoleerlingen partiële 

leerproblemenn ervoeren met betrekking tot de basisvakken die niet het gevolg konden zijn van 

eenn intelligentietekort. LOM-risicoleerlingen beschikten over een normale intelligentie-

structuurr van minimaal 90 IQ-punten, waarbij het intelligentieprofiel evenwel een onregel-

matigg patroon (specifieke tekorten) liet zien. Bovendien vertoonden deze risicoleerlingen 

geregeldd vormen van gedragsproblemen. Typische MLK-risicoleerlingen waren daarvan te 

onderscheidenn doordat ze over de hele linie van het schoolse leren problemen ondervonden. 

Dezee algemene leerproblemen waren het logisch gevolg van een beperkt, maar regelmatig 

intelligentieprofiell  met een onder- en bovengrens van respectievelijk 55 en 80 IQ-punten. 
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Empirischh onderzoek naar de legitimering van de onderscheiding tussen LOM- en 

MLK-risicoleerlingenn heeft aangetoond dat er een 'schijndifferentiatie' bestaat (Van der 

Wissel,, 1984). Tussen de differentiële risicoleerlingcategorieën doet zich een aanzienlijke 

overlappingg voor in kindeigenschappen. LOM- en MLK-risicoleerlingen vormen eigenlijk één 

grotee groep met een sterk overeenkomstig prestatie- en gedragsprofïel (Meijer, 1988). 

Dee vraag dringt zich op welke oorzaken voor de overlap in eigenschappen tussen 

verschillendd gecategoriseerde risicoleerlingen kunnen worden aangewezen. 

Voorr het aanbrengen van diagnostisch onderscheid tussen LOM- en MLK-risico-

leerlingenn is lange tijd de discrepantieformule gebruikt. Risicoleerlingen werden als LOM 

geïndexeerdd wanneer feitelijke schoolprestaties achterbleven bij wat verwacht mocht worden 

opp basis van het gemeten intelligentiequotiènt. Vandaar dat LOM-risicoleerlingen ook wel 

'underachievers'' werden genoemd. Daarentegen presteerden MLK-risicoleerlingen conform 

hunn beperkte intellectuele capaciteiten. 

Inn verschillende studies is de discrepantiethese onder vuur genomen (Van der Wissel, 

1984;; Van der Leij, Kool & Wielenga, 1984; Rispens, Van Yperen & Van Duijn, 1991; 

Kavale,, 1993; Stanovich, 1993). Het intelligentieconcept waarvoor een hoofdrol is weg-

gelegdd in de these wordt irrelevant bevonden bij de beoordeling of kinderen leerproblemen 

hebben.. Leerproblemen doen zich zowel voor met als zonder een gebrekkige intelligentie. 

Ookk in meettechnisch opzicht wordt het discrimineren tussen risicoleerlingtypen 

gehekeld.. Technische problemen bij het meten van schoolprestaties en intelligentie leiden 

ertoee dat beslissingen een arbitrair element bevatten. De gekozen decisiegrenzen van het 

intelligentiequotièntt bij de indicatiestelling worden discutabel geacht. Verder wordt betoogd 

datt in de beoordelingspraktijk het IQ-criterium niet altijd strikt wordt aangehouden. 

Dann zijn er nog methodologische problemen bij de indeling van (sub)typen risico-

leerlingenn ter sprake gebracht. Om hiertoe te komen, wordt vrij algemeen gebruik gemaakt 

vann classificatiesystemen (Rispens & Van Berckelaer-Onnes, 1985; Van Yperen, Rispens & 

Vann Berckelaer-Onnes, 1992; Van der Ploeg, 1997). Het grootste probleem hierbij is de 

gevoeligheidd voor interbeoordelaarsonbetrouwbaarheid. Symptomen van risicoleerlingen kun-

nenn door verschillende codeurs op een andere manier worden geïnterpreteerd en gerubriceerd. 

Naastt de overlap tussen LOM- en MLK-risicoleerlingen is bij herhaling ook gebleken 

datt deze risicoleerlingengroep als geheel een overlapping in schoolvorderingen vertoont met 

risicoleerlingenrisicoleerlingen die in het regulier basisonderwijs worden opgevangen (Meijer, 1982; 

Wijnstra,, 1987; Van Weelden, 1988; Pijl & Pijl, 1993). 

Dezee overlap kan uit andere bronnen verklaard worden. Dikwijl s heeft onderzoek uit-

gewezenn dat allerlei factoren uit de omgeving (regio, gezin, school, leraar) meespelen bij de 

verwijzingg van risicoleerlingen uit het regulier naar het speciaal onderwijs (Meijer, Pijl & 

Rispens,, 1986; Meijer & Foster, 1988; Danielson & Bellamy, 1989). Daardoor worden binnen 

dee ene onderwijsconstellatie risicoleerlingen uitgesloten van deelname aan het regulier onder-
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wijs.. Binnen andere schoolcontexten blijven risicokinderen het regulier onderwijstraject 

frequenteren. . 

All  met al heeft bovenstaande geleid tot een mondiale controverse over de indicatie-

stellingg van risicoleerlingen (Van der Leij & Kool, 1981; Van der Wissel, 1984; Meijer, Pijl 

&&  Rispens, 1986; Torgesen, 1990; Moats & Lyon, 1993; Walberg, 1993; Petersen, 1995). 

Waarr in de VS de criteria voor LD-risicoleerlingen worden bekritiseerd, worden in Nederland 

voorall  de criteria voor de identificatie van LOM-risicoleerlingen als diffuus bestempeld. Het 

ontbreektt aan een breed geaccepteerde en werkbare indeling van risicoleerlingen naar achter-

liggendee deficiënties of stoornissen. Bij het classificeren van risicoleerlingen met leer-

problemenn spelen normatieve, persoonlijke en situationele factoren een grote rol. Er zijn 

ernstigee operationalisatiemoeilijkheden bij het definiëren van leerproblemen. Diverse 

belangengroepenn als leraren en testpsychologen hebben hier een verschillende voorstelling 

van.. Het onderzoek naar de problematiek van kinderen vertoont ook methodologische 

omissiess (Torgesen & Wong, 1986). De consequentie hiervan is dat formeel gecategoriseerde 

risicoleerlingenn psychometrisch moeilijk zijn te onderscheiden van andersoortige leerlingen 

zonderr een erkend klinisch label. 

Ookk het zogeheten 'medisch model' dat ten grondslag ligt aan de classificatie van 

leerlingenn is meermalen aangevochten (Pijl, 1988; McLeskey & Waldron, 1991). Dit klinisch 

georiënteerdd model impliceert dat bij manifeste onderwijsleer- en/of gedragsproblemen een 

speurtochtt begint naar de stoornissen bij het kind. De combinatie van die specifieke 

tekortkomingen,, leerachterstanden en/of gedragsverschijnselen bepalen vervolgens welke 

classificatiee een risicokind krijgt. Mogelijke factoren uit de sociaal-economische en culturele 

omgevingg van het kind worden meestal niet in de probleemanalyse meegenomen. 

Gevolgg is evenwel dat kinderen uit gedepriveerde gezinnen oververtegenwoordigd zijn 

inn het speciaal onderwijs. In Nederland vormt de leerlingbevolking in het LOM een redelijke 

afspiegelingg van de Nederlandse populatie, maar het MLK herbergt disproportioneel veel 

kinderenn uit de lagere statusgroepen (Meijnen & Riemersma, 1992). In het MLK bevinden 

zichh verder in toenemende mate kinderen uit etnische minderheidsgroepen (Wijnstra, 1987; 

Meijer,, 1996). In de VS is de verwijzing van kinderen uit het regulier onderwijs vergeleken 

mett het scheiden van rassen omdat naar verhouding veel kinderen van Afro- en Spaans-

Amerikaansee gezinnen in het speciaal onderwijs worden aangetroffen (Gartner & Lipsky, 

1987;; Artiles & Trent, 1994; MacMillan & Reschly, 1998). 

Dee groeiende oververtegenwoordiging van allochtone kinderen in het MLK wordt 

overigenss wel geïnterpreteerd vanuit de terughoudendheid die aanvankelijk werd betracht bij 

dee doorverwijzing van niet-Nederlandse kinderen toen deze hun intrede deden in het regulier 

basisonderwijs.. Grote groepen kinderen van een buitenlandse komaf vertoonden namelijk een 

zwakkee beheersing van de Nederlandse taal. Deze taalzwakte kon hen moeilijk worden 

aangerekend,, omdat in het thuismilieu vaak de moedertaal werd gesproken. Na verloop van 

tijdd is duidelijk geworden dat het leerpotentieel bij allochtone kinderen uit lagere status-
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groepen,, evenals bij autochtone kinderen uit lagere statusgroepen, onvoldoende wordt 

aangeboord. . 

Ookk het indelingsprincipe van het speciaal onderwijs naar de problematiek van het 

kindd is bekritiseerd (Morris & Blatt, 1986; Meijnen, 1987; Van der Ploeg, 1993). Er zou 

hierbijj  te weinig oog zijn voor de specifieke interventiebehandeling (leermethoden, lesstof, 

instructiee en didactiek) waarbij risicoleerlingen, gezien de problematiek, het meest gebaat 

zoudenn zijn. Risicoleerlingen met een verschillende classificatie, of deze nu berust op fysieke, 

intellectuelee en/of gedragsmatige indicatoren, hebben vaak behoefte aan dezelfde onderwijs-

aanpak.. Met name de risicoleerlingen met matige leer- en/of gedragsproblemen (IOBK, LOM 

enn MLK) zouden kunnen profiteren van een gelijke benadering. Het wordt daarom logischer 

gevondenn het speciaal onderwijs in te delen op basis van differentiatie in behandelings-

behoeftenn in plaats van differentiatie op basis van gedetecteerde stoornissen en hieruit 

voortvloeiendee symptomen. 

Inn het bovenstaande is in globale termen uitgewijd over de problemen waarmee de 

afgebakendee groep risicoleerlingen kampt. In het onderstaande wordt specifieker ingegaan op 

dee manifeste problematiek van deze risicoleerlingengroep. Een verkenning van de onder-

zoeksliteratuurr maakt duidelijk dat de problemen exclusief binnen het domein van het leren 

kunnenn optreden, maar ook exclusief binnen het gedragsdomein. Combinaties van leer- en 

gedragsproblemenn kunnen eveneens bij hen worden aangetroffen. 

2.2.12.2.1 Risicoleerlingen met leerproblemen 

Problematischh leergedrag wordt gewoonlijk uitgedrukt in per vak gespecificeerde onderwijs-

achterstandenn ten opzichte van (een) andere ((norm)groep) leerlingen die bij toetsafnames aan 

hett licht komen. In hoofdzaak worden kinderen met relatieve achterstanden in de belangrijkste 

schoolvakken,, taal, lezen en/of rekenen, als problematisch aangewezen. 

Dumontt (1985a) heeft geprobeerd leermoeilijkheden theoretisch te scheiden van leer-

stoornissen.. Hiervoor gebruikte hij de concepten 'primaire' en 'secundaire leerproblemen'. 

Vann een leerstoornis (primair leerprobleem) is in zijn theorie sprake als kinderen blijk geven 

vann leerproblemen die in de kern zijn te wijten aan erfelijke of ontwikkelingsbiologische 

oorzaken,, zoals dyslexie en ADHD ('Attention Deficit Hyperactivity Disorder'). Wanneer een 

optredendee leermoeilijkheid is te herleiden tot een tekortschietende omgeving (depriverend 

sociaall  milieu of ongunstig leerklimaat op school), neuromotorische stoornissen, zintuiglijke 

handicaps,, intelligentietekorten of emotionele ontwikkelingsstoornissen, dan betreft het een 

secundairr leerprobleem. 

Karakteristiekk voor kinderen met een leerstoornis zou zijn dat hun actuele leer-

resultatenn achterbleven bij een gemiddeld ontwikkeld intelligentiepotentieel. Dit vormt het 

ideee achter de discrepantieformule die lange tijd is gebruikt voor de omschrijving van LOM-

risicoleerlingen.risicoleerlingen. MLK-risicoleerlingen kampen volgens de theorie van Dumont (1985a) met 

31 1 



secundairee leerproblemen, ten gevolge van een algemene intelligentiebeperking. Een andere, 

veelgebruiktee onderscheiding in dit verband is die tussen specifieke en algemene leer-

problemen. . 

Leerproblemen-- en stoornissen kunnen zich voordoen binnen specifieke functio-

neringsdomeinen.. Het is daarom gebruikelijk te spreken van lees-, spellings-, schrijf- en 

rekenstoomissenn (Dumont, 1985a; Ruijssenaars, 1995). Hierbinnen wordt een verdere onder-

verdelingg gemaakt. De beheersing van een domein als lezen wordt gezien als een bouwwerk 

vann vele kleinere functieonderdelen. Specifieke stoornissen met betrekking tot lezen kunnen 

lacuness in het onderdeel visuele discriminatie (onderscheiding van de letters) betreffen, maar 

ookk haperingen bij de klank-tekenkoppeling (verklanking van de letters). 

Aangenomenn wordt dat onderontwikkelde of (partieel) defecte psychologische functies 

enn psychologische processen met betrekking tot de sensomotoriek, de visuele en de auditieve 

waarnemingg verantwoordelijk zijn voor leerstoornissen. Aangezien deze basisfuncties ont-

leedbaarr zijn in lagere deelfuncties, die als geheel een functie representeren, kunnen dis-

functionerendee deelfuncties ook bijdragen aan het verstoorde cognitieve leren van kinderen. 

2.2.22.2.2 Risicoleerlingen met gedragsproblemen 

Gedragg wordt gewoonlijk als problematisch beoordeeld als dit botst met de geldende gedrags-

normenn en -waarden binnen een gegeven situatie (De Groot & Paagman, 1994; Van der 

Ploeg,, 1997). Bij gedragsproblemen bepaalt de variabiliteit naar frequentie, duur, omvang en 

gevolgenn hoe ernstig de omgeving de problemen percipieert (Kirk & Gallagher, 1986; Van 

derr Ploeg, 1997). Dat normatieve aspecten hierbij van invloed zijn, blijkt uit het feit dat bij 

onderzoekk onder ouders en leraren naar percepties van gedragsproblemen bij kinderen, 

significantee verschillen worden gevonden (Kassenberg & Bosma, 1999). 

Hett is gebruikelijk de gedragsproblematiek van kinderen uiteen te laten vallen in 

externaliserendee en internaliserende probleemgedragingen (Ritter, 1989; Van der Ploeg, 

1997).. Bij externaliserend probleemgedrag treft vooral de directe omgeving van het kind 

schade.. Voorbeelden zijn diverse vormen van antisociaal gedrag als agressiviteit, woede-

aanvallenn en hyperactiviteit. Kinderen kunnen door deze gedragingen ook in een sociaal 

isolementt raken omdat het aangaan van relaties met anderen wordt bemoeilijkt door hun 

impopulairee status. Internaliserend probleemgedrag speelt zich binnen het kind af en kunnen 

voorall  de betrokkene leed bezorgen. Faalangst, eenzaamheid, verlegenheid, depressiviteit en 

eenn chronisch gebrek aan zelfvertrouwen kunnen gerekend worden tot intern probleemgedrag. 

Binnenn scholen wordt bij kinderen geëxternaliseerd probleemgedrag over het algemeen 

minderr getolereerd dan geïnternaliseerd probleemgedrag (Safran & Safran, 1984; Brophy, 

1996). . 
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Traditioneell  worden oorzaken van gedragsproblemen toegeschreven aan interacties 

tussenn genetische en sociale factoren waarbij vooral aan het gezin een grote betekenis wordt 

toegekendd (Kirk & Gallagher, 1986). 

2.2.32.2.3 Risicoleerlingen met leer- en gedragsproblemen 

Variantenn van leer- en gedragsproblemen kunnen zich geïsoleerd van elkaar voordoen bij 

risicoleerlingen.. Niettemin wordt in onderzoek ook geregeld aangetoond dat beide probleem-

veldenn zich gezamenlijk (comorbide) manifesteren bij leerlingen (Verwilligen-Prummel, 

1984;; Van Liere, 1990; Fad & Ryser, 1993; Gadeyne, Ghesquière & Onghena, 1999). 

Hett klassieke vraagstuk bij de gelijktijdige manifestatie van leer- en gedragsproblemen 

betreftt de causaliteit (Hudley, 1993). Ofwel, veroorzaakt het specifieke leerproblematische 

gedragg de specifieke gedragsmatige problematiek of loopt de verklaringslijn omgekeerd? Hoe 

(allerleii  combinaties van) problemen binnen het ene domein verband houden met (combina-

tiess van) problemen binnen het andere domein vormt daarbij een complex onderwerp. 

Overr het samengaan van leer- en gedragsproblemen bestaan verschillende verklarings-

hypothesenn (Gadeyne, Ghesquière & Onghena, 1999). Een eerste verklaring houdt in dat leer-

problemenn via tussenkomst van endogene (bijvoorbeeld een lage prestatiemotivatie) en 

exogenee factoren (bijvoorbeeld een negatieve feedback van de leerkracht) kunnen leiden tot 

gedragsproblemen.. Een alternatieve verklaring is dat gedragsproblemen rechtstreeks zijn 

geworteldd in leerproblemen. Kinderen die worden geconfronteerd met falen bij het leren 

hebbenn moeite hier mee om te gaan. Gedragsproblemen kunnen uiteraard ook, al dan niet via 

dee tussenkomst van andere in- en uitwendige factoren, resulteren in leerproblemen. Een weer 

anderee concurrerende verklaring gaat er vanuit dat aangeboren eigenschappen van leerlingen 

zowell  bijdragen aan het ontstaan van leer- als gedragsproblemen. 

2.33 ONTWDCKELINGSSCHETS VAN HET SPECIAAL ONDERWIJS TOT 1990 

Inn de ontstaansgeschiedenis van het speciaal onderwijs heeft zich een tweetal belangrijke 

ontwikkelingenn voorgedaan. In de eerste plaats is een in oorsprong kleinschalige speciale 

onderwijsvoorzieningg geëvolueerd tot een sterk intern gedifferentieerd subsysteem binnen het 

Nederlandsee onderwijswezen. In de tweede plaats zijn steeds meer risicoleerlingen hun 

schoolcarrièree gaan volgen in dit additioneel georganiseerde systeem. 

2.3.12.3.1 Horizontale en verticale differentiatie van het speciaal onderwijs 

Vroegg in de Middeleeuwen zien in Nederland de eerste scholen voor gewoon onderwijs het 

lichtt (Kruithof, Noordman & De Rooy, 1982; Boekholt & Booij, 1987). De ontstaans-
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geschiedeniss van buitengewone scholen begint veel later, aan het einde van de 18e eeuw 

(Boekholtt & De Booy, 1987; Van Rijswijk & Kool, 1999). In de meer vooruitstrevende, 

verstedelijktee gebieden worden rond de wisseling van de 18e naar de 19e eeuw de eerste 

scholenn voor kinderen met fysieke handicaps opgericht. De eerste school voor 'doofstommen' 

opentt de deuren in het jaar 1790 te Groningen (Dodde, 1987). De allereerste onderwijs-

instellingg voor blinde kinderen wordt in 1808 te Amsterdam gesticht. 

Naastt onderwijs aan doven en blinden wordt langzamerhand op kleine schaal onderwijs 

aann ernstig verstandelijk gehandicapten verzorgd, in de terminologie van die tijd 'zwak-

zinnigen',, 'krankzinnigen', 'achterlijken' en 'idioten'. Het eerste instituut voor zwakzinnigen 

('Schooll  voor minderjarige idioten') bestaat sinds 1855 te Den Haag. Het eerste onderwijs-

leerinstituutt voor lichamelijk gehandicapten gaat in 1900 van start in Arnhem (Dodde, 1987). 

Vaakk liggen initiatieven van gegoede burgers ten grondslag aan het stichten van speciale 

onderwijj  svoorzieningen. 

Omstreekss het begin van de 20e eeuw groeit de maatschappelijke behoefte aan het 

oprichtenn van aparte scholen voor speciaal onderwijs. Na de instelling van de Leerplichtwet in 

1901,, die verplicht alle kinderen aan het onderwijsleerproces deel te nemen, wordt duidelijk 

datt het regulier onderwijs niet bij machte is voor ieder leerplichtig kind passend onderwijs te 

arrangerenn (Maas, 1992; SJ. Pijl, 1997). Vanuit die onmacht worden steeds meer scholen in 

hett leven geroepen waar onderdak wordt geboden aan kinderen met fysieke en mentale 

tekortkomingen. . 

Dee Wet op het Lager Onderwijs uit 1920 bepaalt dat reguliere scholen geen 

gehandicaptee kinderen mogen herbergen (Ministerie van OCenW, 1990). Ten gevolge 

daarvann wordt een groeiend aantal gehandicapten aangewezen op zorg buiten het regulier 

onderwijs.. Bij wet worden in die tijd vier speciale onderwijssoorten erkend: scholen voor 

doofstommen,, scholen voor slechthorenden, scholen voor blinden en slechtzienden en scholen 

voorr zwakzinnigen. 

Inn 1921 krijgt het speciaal onderwijs een eigen inspecteur die de verantwoordelijkheid 

draagtt voor de verdieping en verbetering van de specialistische hulpverlening (Doornbos & 

Stevens,, 1987). Het speciaal onderwijs heeft daarmee een aparte status binnen het onderwijs-

bestell  gekregen. 

Eenn tiental jaren later, in 1931 om precies te zijn, maakt een Koninklijk Besluit de weg 

vrijj  voor het stichten van scholen voor kinderen met lichamelijke gebreken en psycho-

pathischee aandoeningen. Vanaf dat moment zijn er zes verschillende vormen van speciaal 

onderwijs. . 

Inn de economische crisisjaren regelt het Koninklijk Besluit van 1933 dat de minimum-

leeftijdd voor toelating tot het speciaal onderwijs wordt verhoogd van 6 tot 7 jaar (Doornbos & 

Stevens,, 1987). 

Inn de jaren dertig wordt in navolging van buitenlandse ontwikkelingen de intelligentie-

testt in het Nederlandse onderwijs geïntroduceerd (Sturm, 1992; Bakker, 1994). Die test wordt 
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gebruiktt bij de objectivering van de bepaling of leerlingen geschikt zijn voor het speciaal 

onderwijs.. Leerlingen die in het regulier onderwijs een duidelijk intelligentietekort vertonen, 

wordenn in het zwakzinnigenonderwijs geplaatst. 

Inn de jaren na de Tweede Wereldoorlog intensiveert de overheid de bemoeienis met 

hett speciaal onderwijs. Met het Koninklijk Besluit van 1949 worden de zes tot dan toe 

erkendee speciale soorten uitgebreid naar twaalf (Dodde, 1987; Dumont, 1987). Een opzien-

barendee ontwikkeling hierin is de toevoeging van onderwij stypen voor kinderen met gedrags-

stoornissen.. Scholen voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (LOM) zijn 

hiervann de belangrijkste representant. 

Dee eerste school van dit soort werd echter al in het schooljaar 1940-1941 gesticht te 

Amsterdamm (Bladergroen, 1964). Die particuliere LOM-school had toen nog geen wettelijke 

erkenningg en kreeg dus geen subsidie. 

Vlakk na de Tweede Wereldoorlog worden ook reeds bestaande scholen voor 'zwak-

zinnige'' kinderen opgedeeld in scholen voor 'imbecielen' en scholen voor 'debielen'. Laatst-

genoemdd schooltype wordt later omgedoopt in scholen voor moeilijk lerende kinderen 

(MLK) . . 

Inn de tweede helft van de jaren zestig wordt door toedoen van het Koninklijk Besluit 

uitt 1967 beleidsruimte gecreëerd voor leerinstituten die de opvang van kinderen vanaf drie 

jaarr op zich nemen: in hun ontwikkeling bedreigde kleuters (IOBK). Deze instellingen 

wordenn verbonden aan LOM- en MLK-scholen. Nieuw is ook de komst van het voortgezet 

speciaall  onderwijs waar jongeren tot en met twintig jaar opgevangen kunnen worden. De 

verticalee opbouwstructuur van het speciaal onderwijs is hiermee een feit. Het speciaal 

onderwijss telt vanaf dan twintig soorten. Aan het einde van de jaren zestig werd overigens 

gedachtt aan het oprichten van nog meer speciale onderwijssoorten, waaronder scholen voor 

kinderenn met dyslexie en MBD ('Minimal Brain Dysfunction') (Van der Ploeg, 1993). 

Dee bovengeschetste ontwikkelingen zorgen ervoor dat tot de jaren negentig van de 20e 

eeuww kinderen en jongeren met een gevarieerde leer- en/of gedragsproblematiek in vele 

verschillendee speciale onderwijssoorten onderwijs kunnen volgen. 

2.3.22.3.2 Steeds meer risicoleerlingen 

Dee ontwikkeling van het speciaal onderwijs wordt niet alleen gekenmerkt door de horizontale 

enn verticale differentiatie. Vrijwel vanaf de stichting van scholen voor speciaal onderwijs is 

hett aantal risicoleerlingen dat uit het regulier onderwijs er naartoe is verwezen opmerkelijk 

constantt en gestaag gegroeid (Doornbos & Stevens, 1987, 1988; Y.J. Pijl, 1997). De lineaire 

groeii  werd alleen in de jaren dertig kort onderbroken door de verhoging van de toelatings-

leeftijdd tot het speciaal onderwijs. 

Tott 1950 springt vooral de groei van het aantal zwakzinnigen, onder wie de latere 

MLK-risicoleerlingen,, in het oog. Ongeveer vijfentachtig procent van alle risicoleerlingen zit 
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opp dat moment in het zwakzinnigenonderwijs. Van alle risicoleerlingen die eind jaren tachtig 

speciaall  onderwijs volgen, zit ongeveer zeventig procent in het IOBK, LOM en MLK (Maas, 

1992). . 

Hett aantal leerlingen in de kernafdeling van het LOM stijgt van ongeveer 300 in 1950-

511 (Dumont, 1987) naar 15,000 in 1970-71 tot 30,000 in 1990-91 (Doornbos & Stevens, 

1987;; CBS, 2002). 

Hett MLK is na de inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit van 1949 aanvankelijk 

sterkerr gegroeid dan het LOM. In 1974 zitten 32,000 leerlingen in een kernafdeling van het 

MLK .. Aan de kernafdelingen van het MLK zijn in 1978, 1986 en 1990 respectievelijk 23, 19 

enn 22 duizend leerlingen verbonden. 

Dee IOBK-afdelingen zijn in hun ontwikkelingsgeschiedenis steeds meer kwetsbare 

kinderenn gaan herbergen (Oudenhoven, 1986). In 1970, 1978 en 1990 bezoeken respectie-

velijkk 130, 744 en 2,700 leerlingen afdelingen voor zeer jeugdigen (Doornbos & Stevens, 

1987;; CBS, 2002). 

Hett expanderen van het speciaal onderwijs is te meer opvallend omdat de geboorte-

cijferss over dezelfde periode zijn teruggelopen. Pijl en Pijl (1995) berekenden dat van een 

cohortt leerlingen uit 1980 uiteindelijk zo'n tien procent een periode doorbrengt in het speciaal 

onderwijs. . 

2.44 INTEGRATIEDEBAT 

Aanvankelijkk staan de diverse actoren in het onderwijs, overheid, beleidsmedewerkers, onder-

zoekers,, hulpverleners, schooldirecteuren, leraren en ouders onverdeeld positief tegenover het 

uitgebreidee stelsel van speciaal onderwijs (Rispens, 1980; Van Rijswijk, 1986; Dumont, 1987; 

Sturm,, 1992; Kool & Van Rijswijk, 1995; De Groot, Ruijssenaers & Kapinga, 1996; SJ. Pijl, 

1997).. Dat veel kinderen aanspraak kunnen maken op een gespecialiseerd systeem van zorg, 

stemtt velen tevreden. Het werd opgevat als een teken van een beschaafde samenleving. 

Opnamee in het speciaal onderwijs zou kinderen bevrijden van het keer op keer falen bij het 

lerenn in het regulier onderwijs. Bovendien worden leraren in het regulier onderwijs ontlast 

doorr het doorsturen van meervoudig problematische kinderen. De algemene gedachte is dat 

diee kinderen beter worden opgevangen in een gespecialiseerd systeem. Want het aantal 

leerlingenn in klassen van het speciaal onderwijs is gemiddeld beduidend kleiner. Leraren in 

hett speciaal onderwijs beschikken veelal over aanvullende kwalificaties. Speciale scholen zijn 

verderr beter uitgerust omdat ze multidisciplinaire expertise in huis hebben. Aan speciale 

scholenn zijn onder andere maatschappelijk werkers, orthopedagogen, (kinder)psychologen en 

schoolartsenn verbonden. Kortom, het speciaal onderwijs beschikt over een betere personele en 

materiëlee toerusting voor risicoleerlingen dan het regulier onderwijs. Dat niet alleen, ook het 

pedagogischh klimaat in het speciaal onderwijs wordt geprezen. Kinderen bloeien volgens 
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ouderss zienderogen op. In het speciaal onderwijs wordt het niet als problematisch ervaren dat 

leerlingenn moeizaam vorderingen maken. Het onderwijs is er voorts meer toegesneden op de 

educatievee behoeften van het individuele kind, zo wordt verondersteld. 

Inn de jaren dertig klinken echter ook al de eerste zorgen over de uitbreiding van het 

speciaall  onderwijs (Doornbos & Stevens, 1987). In het inspectieverslag van 1933 betwijfelt 

dee toenmalige inspecteur of alle toegelaten kinderen tot de zwakzinnigenscholen daar wel 

thuishoren. . 

Inn de jaren vijfti g en zestig wordt de verontrusting over de snelle kwantitatieve 

ontwikkelingg die het speciaal onderwijs doormaakt groter (Van Houte, 1954; Vlietstra, 1961; 

Doornboss & Stevens, 1987). In de groeianalyse wordt ook het functioneren van het regulier 

onderwijss betrokken. Dit zou te weinig zijn ingesteld op zwakkere kinderen. 

Inn de jaren zeventig worden voor het eerst serieuze argumenten geopperd tegen de 

aanhoudendee uitbouw van het speciaal onderwijs (Ministerie van OenW, 1975, 1977a, 1977b; 

Rispens,, 1977). De structurele uitplaatsing van steeds meer kinderen naar het afzonderlijke 

systeemm wordt door menigeen in hoge mate problematisch bevonden. Het voornemen om 

risicoleerlingenrisicoleerlingen in het regulier onderwijs te behouden, wint terrein. 

Eenn breed discours over het tegengaan van de onophoudelijke segregatie van risico-

leerlingenn naar het speciaal onderwijs wordt in gang gezet. Tijdens dit debat worden uiteen-

lopendee redenen aangedragen die pleiten voor de integratie van risicoleerlingen in het regulier 

onderwijs. . 

Tenn eerste, afwijkende kinderen hebben, wat de dieperliggende oorzaken en daarbij 

horendee manifeste gedragingen ook zijn, het principiële recht op deelname aan het regulier 

onderwijssysteemm (S.J. Pijl, 1997). Ontzegging van participatie in het regulier onderwijs 

druistt in tegen dit fundamentele humane recht. 

Tenn tweede, doorverwijzing naar het separate systeem impliceert een breuk in de 

schoolcarrièree van kinderen. Conform de wensen van de overheid dienen kinderen een on-

onderbrokenn ontwikkelingsproces door te lopen (Ministerie van OenW, 1985a; Ministerie van 

OCenW,, 1998). 

Tenn derde, institutionele segregatie kan leiden tot stigmatisering (Rispens, 1980, 

Sturm,, 1992, S.J. Pijl, 1997). Van gestigmatiseerde personen zijn de toekomstperspectieven 

doorgaanss minder. Kansen op een goede vervolgopleiding kunnen afnemen. Het gevaar 

bestaatt dat schoolverlaters van het speciaal onderwijs moeilijker aan een baan kunnen komen. 

Anderenn hebben er overigens op gewezen dat juist het regulier onderwijs kinderen stigma-

tiseertt (Dumont, 1985b). 

Tenn vierde, de ineffectiviteit van het speciaal onderwijs kan leiden tot een minder 

goedee ontwikkeling. Over het speciaal onderwijs is vaak in termen van een goed functio-

nerendd en hoogwaardig systeem gesproken (Ministerie van OCenW, 1990; Meijer, Meijnen & 

Scheerens,, 1993; Berveling, 1994). Toch zijn al in een tamelijk vroeg stadium van het 

integratiedebatt twijfels geuit over de effectiviteit van speciale onderwijssettings (Rispens, 
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1980;; Drenth & Meijnen, 1989; Van der Wolf & Van Rijswijk, 1990). Vooral buitenlandse 

onderzoekenn wekken de indruk dat de speciale leerroute inferieur is aan de reguliere leerweg. 

Omm kinderen met leerproblemen te helpen in het speciaal onderwijs zijn in het verleden 

diversee orthodidactische trainingsmethoden ingezet, waaronder functietrainingsprogramma's 

(Rispenss & Van Berckelare-Onnes, 1985). De aanname hierbij was dat geobserveerde 

onderwijsachterstandenn te wijten waren aan onderliggende gebreken in basisfuncties. 

Afhankelijkk van de specifieke tekortkoming binnen een specifiek functiedomein werd een 

functieontwikkelingsprogrammaa uitgevoerd. Via de systematische training van het disfunctio-

nerendee gebied zouden de leerachterstanden opgeheven kunnen worden. Evaluatieonder-

zoekenn naar de opbrengsten van functietrainingsprogramma's hebben weinig bemoedigende 

resultatenn opgeleverd (Rispens, 1979, 1983). Ondanks intensieve oefening van disfunctio-

nerendee functies verdwenen de leerproblemen van risicoleerlingen niet. 

Tenn vijfde, de doorverwijzing van risicoleerlingen kan gevoelens van mislukken en 

afwijzingg kweken (S.J. Pijl, 1997). Dit kan vervolgens het zelfvertrouwen en de eigenwaarde 

vann verwezen kinderen beschadigen. Maar ook het schoolwelbevinden van die kinderen kan 

hierdoorr worden ondermijnd, met als risico dat de schoolloopbaan moeizaam verloopt en het 

gevaarr op vroegtijdig schoolverlaten groter wordt. 

Tenn zesde, het proces van signalering, verwijzing en plaatsing op zichzelf is belastend 

voorr kinderen (Doornbos & Stevens, 1987, 1988; Ministerie van OCenW, 1990). In het 

verwijzingstrajectt worden kinderen meermalen getoetst. Er gaat tijd overheen voordat de 

testresultatenn van het toelatingsonderzoek bekend zijn en risicoleerlingen daadwerkelijk 

wordenn geplaatst in het speciaal onderwijs. Het gevaar bestaat dat het regulier onderwijs de 

extraa zorgverlening staakt zodra bekend is dat het kind geschikt is bevonden voor opname in 

hett speciaal onderwijs. Voor kinderen is dit een onzekere periode. Het vooruitzicht om over-

geplaatstt te worden naar een nieuwe school kan spanningen met zich meebrengen. 

Tenn zevende, bij doorverwijzing naar het speciaal onderwijs worden kinderen uit hun 

eigenn leefomgeving gehaald (Van Weelden & Van Bakelen, 1990). Speciale scholen bevinden 

zichh gewoonlijk op enige afstand van reguliere basisscholen. Hierdoor wordt de fysieke en 

socialee distantie tussen het eerste (thuis) en het tweede opvoedingsmilieu (school) van leer-

lingenn vergroot. Kinderen worden tegelijk minder goed in de gelegenheid gesteld vriend-

schappenn op te bouwen met kinderen uit de directe woonomgeving. In praktisch opzicht 

betekentt het bezoeken van speciaal onderwijs ook langere reistijden voor kinderen. 

Dee voorgaande kritiekpunten zijn geformuleerd vanuit het perspectief van de risico-

leerlingen.. Kritiek is ook geuit op de organisatie van het systeem van speciale zorg. 

Tenn eerste, de systeemscheiding van het speciaal en regulier onderwijs wordt als 

inefficiëntt beoordeeld (Ministerie van OCenW, 1990). De voorzieningen en deskundigheid 

zijnn te eenzijdig geconcentreerd in het speciaal onderwijs. Daar komt bij dat de speciale 

voorzieningenn voor zorgbehoevende leerlingen via historische lijnen ongelijk zijn verdeeld 

overr Nederland (Petersen & Oudenhoven, 1994, 1996; Oudenhoven & Petersen, 1996). Er 
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zijnn gebieden waar een betrekkelijk hoog niveau van voorzieningen voorhanden is, maar ook 

gebiedenn met een tamelijk laag niveau van zorgvoorzieningen. Die onevenredige spreiding 

vann speciaal onderwijs wordt als onrechtvaardig betiteld (Peschar & Meijer, 1997). 

Tenn tweede, de financiële kosten die gepaard gaan met het instandhouden van 

gespecialiseerdd onderwijs zijn hoog. Een leerling in het LOM/MLK kost twee tot drie keer 

zoveell  als een leerling in het regulier systeem (Ministerie van OCenW, 1990, 1997; SCP, 

1998). . 

Tenn derde, Nederland neemt met het systeem van speciaal onderwijs in internationaal 

verbandd een bijzondere positie in. Dit stelsel is in vergelijkbare westerse landen minder veel-

vormigg en het aantal leerlingen dat ervan gebruikmaakt is beduidend kleiner (Pijl & Meijer, 

1991;; Meijer, Pijl & Hegarty, 1994). Ook de bekostiging van speciale zorg is in het buiten-

landd op een doeltreffender leest geschoeid (Waslander & Meijer, 1996). 

2.55 GROEIFACTOREN VAN HET SPECIAAL ONDERWIJS 

Dee almaar aanhoudende groei van het speciaal onderwijs vormt halverwege de jaren tachtig 

voorr de overheid de primaire aanleiding om een studie naar de achtergronden en oorzaken 

ervann te laten verrichten (Doornbos & Stevens, 1987, 1988). Deze, maar ook andere 

verklarendee analyses voor de hardnekkige expansie documenteren dat het een complex en 

breedd maatschappelijk verschijnsel betreft (Doornbos et al., 1991; Meijer, Meijnen & 

Scheerens,, 1993; Meijer, 1997; Peschar & Meijer, 1997; S.J. Pijl, 1997; Y.J. Pijl, 1997). Aan 

dee stelselmatige groei hebben meerdere, op elkaar inwerkende factoren uit diverse beïnvloe-

dingsbronnenn een belangrijke bijdrage geleverd. 

Eenn onderverdeling kan worden gemaakt in oorzaakgroepen uit zeven verschillende 

invloedssferen.. Hieronder wordt een representatieve greep factoren uit die invloedssferen 

geboden. . 

(1)) De maatschappij: 

-- de verzuiling heeft in de hand gewerkt dat bij de opening van elk nieuw type speciale 

schooll  elke zuil een eigen school kreeg; 

-- de toenemende mate waarin de overheid, het bedrijfsleven, het onderwijsonderzoek, de 

onderwijsinspectiee en ouders pressie uitoefenen op onderwijsrendementscijfers van 

scholenn heeft de onzekerheid onder leraren vergroot waardoor zij eerder overgaan tot 

verwijzing; ; 

-- de komst van gastarbeiders naar Nederland heeft het regulier onderwijs geconfronteerd met 

eenn stroom anderstalige leerlingen waarop onvoldoende is ingespeeld; 

-- de verbeterde mogelijkheden van het openbaar vervoer heeft de praktische belemmeringen 

vann de gang naar het speciaal onderwijs deels weggenomen. 
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(2)) De wetenschap: 

-- de kennisvermeerdering en -verspreiding op het gebied van het detecteren van leerstoor-

nissenn heeft in absolute en relatieve zin tot meer risicoleerlingen geleid. 

(3)) Het onderwijssysteem: 

-- de herhaaldelijk verruimde wet- en regelgeving van het speciaal onderwijs heeft de 

stichtingsmogelijkhedenn van speciale scholen vergemakkelijkt; 

-- de salarissen van directeuren van speciale scholen zijn in het verleden gekoppeld geweest 

aann het aantal klassen waardoor een aanzuigende werking van de financieringsstructuur 

vann het speciaal onderwijs uitging; 

-- het uitgezette beleid heeft de positie van het speciaal onderwijs in het onderwijsbestel 

versterkt; ; 

-- de opheffing van apart kleuteronderwijs en de bijbehorende opleiding heeft geresulteerd in 

verliess van deskundigheid in het regulier onderwijs. 

(4)) Het speciaal onderwijs: 

-- de betrekkelijk kleine klassen en de multidisciplinaire zorg hebben van het speciaal onder-

wijss een aantrekkelijk alternatief gemaakt; 

-- het speciaal onderwijs heeft een goede reputatie opgebouwd; 

(5)) Het regulier onderwijs: 

-- het leerstofjaarklassensysteem in het regulier onderwijs, waarbij leerlingen in klassen-

verbandd tegelijkertijd dezelfde leerstof door moeten werken, zorgt voor selectie; 

-- de concurrentie tussen reguliere basisscholen met betrekking tot onderwijsresultaten (Cito-

scores)) van leerlingen is verhevigd waardoor zwakpresterende leerlingen minder welkom 

zijn; ; 

-- de werkdruk van leerkrachten is opgelopen; 

-- de preferentie van leraren om les te geven aan homogene groepen (verwijzing resulteert in 

minderr spreiding in het prestatieniveau van de klas, terwijl het groepsgemiddelde stijgt); 

-- de stijging van het aantal toetsmomenten waardoor problemen bij kinderen eerder en beter 

zichtbaarr zijn geworden. 

(6)) De ouders: 

-- de ouders hebben een steeds hoger aspiratieniveau gekregen en daaraan gekoppeld steeds 

hogeree verwachtingen van het presteren van hun kinderen; 

-- de twijfels van ouders te aanzien van de opvangcapaciteiten binnen het regulier onderwijs 

voorr hun zorgkinderen zijn toegenomen, onder meer door de groeiende grootte van de 

klassen. . 

(7)) De leerlingen: 

-- de kinderen zijn gedragsproblematischer geworden door onder meer de toename van het 

aantall  ontregelde gezinnen (echtscheiding en werkloosheid) en het werken van beide 

ouders. . 
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Ergo:: de complexiteit van de systematische doorgroei van het speciaal onderwijs heeft 

tamelijkk veel concurrerende verklaringen opgeleverd. 

2.66 ONDERWIJSBELEID GERICHT OP DE INPERKING VAN HET 

SPECIAALL ONDERWIJS TOT 1990 

All  voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn voorzichtige beleidsadviezen uitge-

brachtt om de groei van het speciaal onderwijs in te dammen (Doornbos & Stevens, 1987). 

Eénn van de adviezen in de jaren dertig is een verbetering van het toelatingsonderzoek en een 

aanscherpingg van de toelatingscriteria voor het speciaal onderwijs. Eind jaren vijfti g wordt 

voorgesteldd per regio een stop in te voeren om het aantal verwijzingen te beperken. Ook is 

geopperdd dat individuele onderwijsprogramma's de toevloed van kinderen naar het speciaal 

onderwijss zouden kunnen afremmen. 

Pass in de zeventiger jaren wordt ernst gemaakt met beleidsvoornemens omtrent de 

beperkingg van het expanderende speciaal onderwijs (Doornbos & Stevens, 1987). De Contou-

rennota'ss (Ministerie van OenW, 1975, 1977a) leggen het fundament voor de herinrichting 

vann het binair systeem naar een unitair adaptief systeem voor alle schoolgaande leerlingen. 

Inn de beleidsnota's wordt nadrukkelijk de zorg uitgesproken dat aan de accommodatie 

vann kinderen in een speciaal systeem ('apartstelling') nadelige consequenties verbonden 

kunnenn zijn. De opvang buiten het regulier onderwijstraject kan de maatschappelijke inte-

gratiee tegenwerken. De deskundigheid en zorg zijn te exclusief geconcentreerd in het 

gescheidenn systeem. Het regulier onderwijs beschikt over onvoldoende voorzieningen om zelf 

kinderenn met bijzondere leerbehoeften toereikend te onderwijzen. Het verwijst te veel risico-

leerlingenn te snel door. Ook bij de procedure van verwijzing uit het regulier onderwijs en 

toelatingg tot het speciaal onderwijs worden kritische noten geplaatst. Probleemoorzaken bij 

kinderenn blijken vaak ambigu. In veel gevallen zijn er geen harde en ondubbelzinnige criteria 

voorr de verwijzing en toelating. Het accent ligt bovendien te sterk op medische criteria en te 

weinigg op pedagogisch-didactische facetten in de ondersteuningssfeer. Het speciaal onderwijs 

slaagtt er tegelijk onvoldoende in kinderen terug te laten keren naar het regulier onderwijs, 

terwijll  dat nadrukkelijk tot de doelstelling behoort. Het verfijnde stelsel van speciaal onder-

wijss is toe aan een herziening. Een overzichtelijk aantal van vijf of zes aparte voorzieningen 

voorr een kleinere leerlingengroep zou kunnen volstaan. 

Dee Contourennota's worden in de kring van het speciaal onderwijs kritisch ontvangen 

(Dumont,, 1987; Dumont & Bakker, 1991; Doornbos et al., 1991). Men vreest een verwaar-

lozingg van de kwaliteit van speciale onderwijsvoorzieningen. De vervolgnota (Ministerie van 

OenW,, 1977b) komt gedeeltelijk tegemoet aan die kritiek. 

Hett beleid dat na verschijning van de notareeks wordt uitgestippeld, gaat de geschie-

deniss in als het 'tweesporenbeleid' (Rispens, 1980; Doornbos et al., 1991). Aan de ene kant 
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wordtt ervoor gekozen het bestaande speciaal onderwijs verder te ontwikkelen. Speciale 

scholenn worden aangezet tot het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige orthopedago-

gischee instituten. Daarbinnen zal intensieve specialistische hulpverlening moeten worden 

gegeven.. Hierbij zal een beroep moeten worden gedaan op individuele (behandelingsplan-

nen.. Een en ander zal in schoolwerkplannen zijn beslag moeten krijgen. Aan de andere kant 

wordenn beleidsmaatregelen getroffen om een vorm van speciale hulpverlening binnen het 

regulierr onderwijs van de grond te krijgen. De organisatie van de zorgbreedte dient 

opgenomenn te worden in schoolwerkplannen. Concreet dienen reguliere scholen vaardig te 

wordenn in het signaleren en diagnosticeren van onderwijsproblemen. Ook dient op basis van 

handelingsplannenn remediërend onderwijs gegeven te worden aan risicoleerlingen. 

Adviescommissies,, van regeringswege ingesteld, flankeren de vernieuwingen in het 

regulierr onderwijs. De Innovatie Commissie Basisschool (ICB), heeft in haar bestaansjaren 

(1973-1980)) ideeën uitgewerkt voor de zorgverbreding in het regulier onderwijs (ICB, 1977, 

1980;; Van der Leij & Van der Linde-Kaan, 1998). Het pakket maatregelen binnen scholen en 

klassenn voor kinderen met specifieke pedagogisch-didactische behoeften dient uitgebouwd te 

wordenn om schoolgerelateerde doelen bij leerlingen te bereiken. 

Hett speciaal en regulier onderwijs worden door het Activiteitenplan Buitengewoon 

Onderwijss aangezet tot samenwerking (Ministerie van OenW, 1981). Bedoeling hiervan is de 

haalbaarheidd van geïntegreerd onderwijs te peilen. De samenwerking is grotendeels op lokale 

projectbasiss en de deelname geschiedt op vrijwillig e gronden. Als uitvloeisel van de over-

heidsplannenn worden in de jaren 1978-1985 ook meerdere onderwijsexperimenten in het 

speciaall  onderwijs doorgevoerd (Van Weelden, 1988). Het integratieproject van LOM- en 

MLK-onderwijss in Breukelen heeft in dit kader landelijke bekendheid gekregen (Van der 

Leij,, Kool & Wielenga, 1984). Andere projectthema's zijn 'Werken met Handelingsplannen', 

'Verwijzingg en toelating' en 'Terugplaatsing' (Dumont, 1987). 

Inn de jaren tachtig heeft de ARBO (Advies Raad voor het Basisonderwijs, het Speciaal 

Onderwijss en de Opleidingen), de opvolger van de ICB, diverse publicaties uitgebracht 

(ARBO,, 1982, 1984, 1985, 1988, 1990). Daarin wordt geadviseerd het zorgverbredingsbeleid 

inn het regulier onderwijs verder te versterken. Gepleit wordt voor een samenhangende en 

brederee onderwijszorg aan moeilijk te onderrichten kinderen. De verzorgings- en opleidings-

structuurr van het onderwijsbestel zouden hiertoe de handen ineen moeten slaan. De verschil-

lendee vormen van speciaal onderwijs worden uitgenodigd onderling te gaan samenwerken 

(Vann Rijswijk & Kool, 1999). Nieuwe functionarissen als ambulant begeleiders en onderwijs-

assistentenn dienen hun intrede in het regulier onderwijs te maken. Door middel van ambulante 

begeleidingg kunnen teruggekeerde risicoleerlingen uit het speciaal onderwijs specialistische 

hulpp blijven ontvangen in het regulier onderwijs. Assistenten kunnen onderwijzers onder-

steunenn bij het onderwijs aan kinderen met onderwijsleerproblemen. Een grootscheeps na-

scholingsprogrammaa wordt opgezet om onderwijsgevenden meer diagnostische en reme-
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diërendee vaardigheden te laten verwerven teneinde beter het hoofd te kunnen bieden aan 

risicoleerlingenn (Ministerie van OenW, 1984, 1985b; Koster, 1987). 

Middenn jaren tachtig worden met de Wet op het Basisonderwijs het kleuter- en 

gewoonn lager onderwijs samengevoegd (Ministerie van OenW, 1985a). Hiermee wordt 

continuïteitt aangebracht in de ontwikkelingslijn van leerlingen. Een betere aansluiting tussen 

kleuter-- en lager onderwijs kan de uitstoot van risicoleerlingen naar het speciaal onderwijs 

beperken,, is de redenering. 

Dezee ingrijpende onderwijshervorming doet de wetgeving van het speciaal onderwijs 

vervallen.. Omdat de discussie en herbezinning over de rol van het speciaal onderwijs nog 

volopp gaande zijn, en de toekomstige richting van het speciaal onderwijs onzeker is, wordt de 

Interim-wett op het Speciaal Onderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (ISOVSO) 

ingesteldd (Van Rijswijk & Kool, 1999). Afgesproken wordt dat deze wet een werkingsduur 

vann 10 jaar krijgt. Men verwacht dat daarna de ideeën over de herstructurering van het 

speciaall  onderwijs gerijpt zullen zijn. In de ISOVSO wordt het speciaal onderwijs verdeeld in 

vijftienn soorten (Van der Ploeg, 1993). 

Omm structuur te brengen in de diversiteit van scholen voor speciaal onderwijs wordt 

eenn indeling in drie groepen gemaakt (ARBO, 1985). Het IOBK, LOM en MLK vormen in 

diee ordening de groep-1 scholen. De adviesraad suggereert dat deze groep kinderen in de 

toekomstt met gedegen zorgverbredingsfaciliteiten behouden kunnen worden voor het regulier 

onderwijs. . 

Evaluatievee studies naar effecten van het nascholings- en zorgbreedtebeleid conclu-

derenn echter dat de professionaliteit van leraren en de zorgomstandigheden voor risicoleer-

lingenn in het regulier onderwijs te wensen overlaten (Kool, Wolfgram & Rooth, 1987; 

Delsing,, De Jonge & Meesters, 1988; Stokking, 1992, 1993; Reezigt, Pijl & Harskamp, 1994; 

Meijer,, 1997). Risicokinderen blijven in een onverminderd tempo overgeplaatst worden naar 

hett speciaal onderwijs. 

Inn de beleidsdocumenten die na de toonaangevende groeistudies van het speciaal 

onderwijss en de net genoemde evaluatieonderzoeken worden uitgebracht, blijf t de accen-

tueringg op de verbreding van de zorg in het regulier basisonderwijs gehandhaafd (Ministerie 

vann OCenW, 1988, 1989). 

Eindjarenn tachtig hanteert de overheid een onorthodox middel om de expansie van het 

speciaall  onderwijs te bedwingen. Er wordt getracht het speciaal onderwijs te verbieden 

nieuwee leerkrachten aan te stellen (Bakker & Dumont, 1989). De 'formatiefixatie' wordt 

evenwell  rechtsongeldig verklaard (Meijer, 1997). 

Alless bijeengenomen is het onderwijsbeleid met betrekking tot het verminderen van de 

uitstroomm van risicoleerlingen uit het regulier onderwijs tot 1990 niet erg vruchtbaar 

gebleken. . 

Hett vrijwillig e karakter van de samenwerking tussen vormen van het speciaal onderwijs en 

vann het speciaal en regulier onderwijs onderling kan voor een deel verantwoordelijk worden 
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gehoudenn voor het weinig succesvolle beleid. De eenzijdige focus op het treffen van 

onderwijskundigee maatregelen in het regulier onderwijs is eveneens ontoereikend gebleken 

voorr het indammen van het speciaal onderwijs. 

Alss hoofdoorzaak wordt echter de wettelijke en de hieruit voortvloeiende financiële 

scheidingg van het regulier en speciaal onderwijs gezien (Van Rijswijk, 1986, 1991; Meijer, 

Meijnenn & Scheerens, 1993). De aard van de financiering blijkt de groei van het speciaal 

onderwijss te bevorderen. De toekenning van gelden aan het speciaal onderwijs is onaf-

hankelijkk van de financiering van het regulier onderwijs geregeld. De bekostiging komt er in 

hett kort op neer dat de ontvangende speciale school voor ieder toegelaten kind een gelijk 

(hoog)) bedrag krijgt. Met andere woorden: speciale scholen worden beloond voor hun groei. 

Dee reguliere school krijgt voor een risicoleerling geen extra financiële tegemoetkoming. 

Studiess naar de financiële prikkelstructuur ('incentives') van het speciaal onderwijs hebben 

duidelijkk gemaakt dat vooral ander financieel beleid cruciaal is om de beleidsintenties kracht 

bijj  te zetten (Meijer, 1995; Meijer, Peschar & Scheerens, 1995). 

2.77 WEER SAMEN NAAR SCHOOL 

Inn 1990 start de overheid dan beleid onder de naam 'Weer Samen Naar School' (WSNS) 

(Ministeriee van OCenW, 1990). Hoewel dit specifieke overheidsbeleid recentelijk een 

doorstartt heeft gekregen onder de naam 'Weer Samen Naar School +' (Ministerie van 

OCenW,, 2002) wordt in het vervolg de originele beleidstitel aangehouden. 

Dee achtergrond van WSNS is in hoofdlijnen gelijk aan die van de beleidsvoering in de 

achterliggendee decennia (Doornbos et al., 1991). Dat een steeds groter wordende groep 

risicoleerlingenn wordt ondergebracht in een systeem, waar in afzondering van andere leeftijd-

genotenn de verdere onderwijsloopbaan wordt gevolgd, wordt als maatschappelijk onhoudbaar 

opgevat.. Van verschillende kanten is erop gewezen dat deze stellingname een opvallend brede 

steunn in de samenleving heeft (Meijer, Meijnen & Scheerens, 1993; S.J.. Pijl, 1997). Dit blijkt 

ookk uit het zogeheten 3 * Akkoord waarin de vertegenwoordigers van de schoolbesturen-, 

personeel-- en ouderorganisaties en de overheid hebben verklaard gezamenlijk te werken aan 

hett uitgangspunt van WSNS (Ministerie van OCenW, 1991). Essentieel verschilpunt met het 

verledenn is de overtuiging dat een andere en omvangrijkere mix van instrumenten nood-

zakelijkk is om de groei van het speciaal onderwijs een halt toe te roepen. 

Dee overheid staat met de WSNS-operatie een consistente totaalaanpak voor. Er 

wordenn overheidsmaatregelen geëntameerd die globaal uiteenvallen in wettelijke, bestuur-

lijke/organisatorischee en financiële maatregelen. De uitwerking van passende onderwijs-

kundigee maatregelen wordt overgelaten aan het onderwijsveld. 

Dee wettelijke scheiding tussen het regulier en speciaal basisonderwijs is opgeheven in 

dee Wet op het Primair Onderwijs (Ministerie van OCenW, 1998). Het IOBK, LOM en MLK 
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zijnn komen te vervallen en heten voortaan 'scholen voor speciaal basisonderwijs'. Vooruit-

lopendd op deze nieuwe onderwijswet zijn in een eerder stadium van WSNS met een Startwet 

(1992)) fusies van het LOM en MLK mogelijk gemaakt. Tegelijk daarmee is de mogelijkheid 

geschapenn MLK-risicoleerlingen toe te laten tot het LOM (Meijer, Meijnen & Scheerens, 

1993).. De Startwet WSNS heeft in het algemeen scholen ruimere beleidsbevoegdheden 

gegevenn om de gewenste uitvoering van WSNS te bevorderen. 

Kernn van het pakket bestuurlijke en organisatorische maatregelen is dat reguliere en 

specialee basisscholen volgens een wettelijke verplichting, bovenschoolse samenwerkings-

verbandenn moeten aangaan. De samenwerkingspartners hebben een gedeelde verantwoorde-

lijkheidd voor de opvang van risicoleerlingen. Om dit in goede banen te leiden, wordt op het 

niveauu van de samenwerkingsorganisatie zorgbeleid opgesteld, uitgewerkt in een zorgplan. 

Middelss districtsgewijze samenwerking kunnen de aanwezige zorgcapaciteiten (faciliteiten, 

materialenn en deskundigheid) in het speciaal basisonderwijs worden benut door het regulier 

basisonderwijs.. Verder kan op deze wijze een kennisoverdracht plaatsvinden en inzicht 

wordenn verkregen in eikaars werkwijzen. Met dit alles is het proces van deconcentratie van de 

specialistischee hulpverlening in het speciaal basisonderwijs geactiveerd. 

Dee nieuwe financiering impliceert een regionale gelijkstelling van financiën en een 

gedeeltelijkee overheveling van de geoormerkte budgetgelden uit het speciaal naar het regulier 

basisonderwijs.. Bepaald is dat elk samenwerkingsverband voor 3.8% van het totaal aantal 

leerlingenn op de deelnemende scholen WSNS-gelden krijgen. Dit percentage is op de 

peildatumm 1 oktober 1992 het landelijk gemiddelde leerlingen in de groep-1 scholen. 

Ongeveerr de helft (2%) van de beschikbare zorggelden blijf t rechtstreeks naar het deel-

nemendee speciaal basisonderwijs binnen het verband gaan. De samenwerkende school-

besturenn mogen zelf uitmaken hoe ze het andere deel (1.8%), de zogeheten meerkosten van 

hett speciaal basisonderwijs, spenderen. Het nieuwe regionale financieringsmodel is in 1998 

ingevoerdd met een looptijd tot 2003. Een gefaseerde verevening van de onderwijszorg is het 

gevolg.. Eventuele regionale spreidingsverschillen in deprivatiegraad, waardoor mogelijk 

verschillenn bestaan in aantallen risicoleerlingen die aangewezen zijn op speciaal basis-

onderwijs,, worden gecompenseerd door de financiering binnen het gemeentelijk onderwijs-

achterstandenbeleidd (GOA). 

Vanwegee de politieke gevoeligheid van het onderwerp en de te verwachten gevolgen 

vann een wijziging in de bekostigingsstructuur, is de financiering van het speciaal basis-

onderwijss in de eerste jaren van het WSNS-beleid ongewijzigd gebleven (Meijer, Meijnen & 

Scheerens,, 1993). Pas op een later moment in het WSNS-traject is het bekostigingssysteem 

veranderdd (Ministerie van OCenW, 1995). De politieke klimaatwisseling in 1994 heeft dit 

volgenss Berveling (1994) vergemakkelijkt. Tot 1994 had het CDA veel macht in de besluit-

vormingg rondom WSNS. 

Dee wenselijk geachte onderwijskundige processen van WSNS betreffen het realiseren 

vann 'integrale leerlingenzorg' en 'adaptief onderwijs' (Doornbos et al., 1991; Meijer, Meijnen 
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&&  Scheerens, 1993; PMPO, 1994, Houtveen & Booij, 1994; Houtveen, Pijl, Pijl, Reezigt & 

Vermeulen,, 1998). Waar de zorgverbreding tot dusver hoofdzakelijk is gefixeerd op binnen-

schoolsee activiteiten van reguliere scholen, beslaat integrale leerlingenzorg ook school-

overstijgendee activiteiten. Integraal betekent dat de samenwerkende speciale en reguliere 

basisscholenn een vloeiende meerjarige zorgstructuur garanderen voor leerlingen. Activiteiten, 

voorzieningenn en expertise binnen het samenwerkingsverband, de scholen en de klassen 

wordenn hiertoe op elkaar afgestemd. Alle kinderen kunnen aanspraak maken op de integrale 

leerlingenzorg,, ook diegenen die opvallen wegens uitzonderlijk goede onderwijsprestaties. 

Opp bovenschools niveau gaat het om zaken die verband houden met het regelen van 

ondersteunendee voorzieningen als het inzetten van (preventieve) ambulante begeleiding en 

collegialee consultatie vanuit het speciaal basisonderwijs. Maar ook afspraken tussen de 

specialee en reguliere basisscholen over het verwijzings- en toelatingsbeleid en het binnen-

halenn van externe deskundigheid uit schoolbegeleidingsdiensten kunnen hieraan worden 

onderscheiden. . 

Opp schoolniveau gaat het bij de realisering van integrale leerlingenzorg om de 

faciliteringg en organisatie van het systeem van de leerlingenzorg. Hiermee houden zaken als 

hett planmatig werken van het schoolteam en de maatregelen inzake de integratie van zwakke 

leerlingenn verband. Ook de zorgverlening door ('visiting') remedial teachers en het werken 

mett leerlingvolgsystemen is hierbinnen geregeld. Het is op nagenoeg alle scholen gebruikelijk 

datt nieuwe functionarissen, in de hoedanigheid van interne begeleiders, de coördinatie van de 

leerlingenzorgg op zich nemen (Van Beukering, Meijer & Roede, 2001). 

Opp klasniveau draait het om de pedagogische, didactische en organisatorische vaardig-

hedenn die leraren nodig hebben om het onderwijs te adapteren aan leerlingen. Onderwijs is 

adaptieff  als het geheel van de onderwijsconfiguratie is aangepast aan leerrelevante kenmerken 

vann leerlingen (Blok & Breetvelt, 2002). 

Dee hoofddoelstelling van het landelijke WSNS-programma is meerledig en heeft een 

causalee ketenstructuur (Ministerie van OCenW, 1990, 1991; Meijer, Meijnen & Scheerens, 

1993;; Peschar & Meijer, 1997). Kernachtig geformuleerd: door WSNS dient de opvang van 

risicoleerlingenn in het regulier basisonderwijs te verbeteren, zodat meer risicoleerlingen dan 

voorheenn in de reguliere setting blijven. Via samenwerking tussen speciaal en regulier basis-

onderwijss wordt de traditioneel georganiseerde speciale hulpverlening integraal onderdeel van 

hett regulier systeem. Zorgcapaciteiten worden in een vroeger stadium ingezet voor (potentië-

le)) risicoleerlingen in het regulier basisonderwijs. Het vastlopen van die kinderen wordt zo 

voorkomen.. De uitstroom naar het speciaal basisonderwijs vermindert hierdoor, met als uit-

eindelijkk gevolg dat het volume van het speciaal basisonderwijs kleiner wordt. De financiële 

kostenn van het speciaal basisonderwijs worden op termijn beheersbaar. 

Hett is duidelijk dat het WSNS-onderwijsprogramma zich richt op het primair onder-

wijss (regulier en speciaal basisonderwijs). De beperking tot de groep-1 scholen (IOBK, LOM 

enn MLK) wordt ingegeven door de veronderstelling dat een aanzienlijk deel van die risico-
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leerlingenn op den duur met de nodige extra aandacht en onderwijskundige ondersteuning 

handhaafbaarr is in het regulier basisonderwijs. Dit betekent dat er bij aanvang van de beleids-

operatiee circa 8,500 reguliere en ruim 500 speciale basisscholen bij zijn betrokken (Ministerie 

vann OCenW, 1990; Doornbos et al., 1991). Het gaat hierbij om ongeveer anderhalf miljoen 

leerlingenn (van wie ongeveer 56 duizend risicoleerlingen in het IOBK, LOM en MLK) in de 

leeftijdd van 4 tot ongeveer 12 jaar. 

Nett als bij de voorafgaande beleidsinitiatieven van de overheid, wordt van relevante 

onderwijsorganen,, de initiële lerarenopleidingen (Pabo's), de schoolbegeleidingsdiensten en 

dee landelijk pedagogische centra, ook de nodige WSNS-begeleidende activiteiten verwacht 

(Slavenburg,, 1996), Scholing van (aankomende) leraren op nieuwe terreinen als adaptief 

onderwijss en omgaan met verschillen en het opleiden van interne begeleiders vallen hier-

onder. . 

Desalnietteminn zijn ter effectuering van het massieve WSNS-proces op overheids-

initiatieff  ook diverse nieuwe organen leven ingeblazen. Een Landelijk Procesmanagement 

heeftt in het opstarttraject van WSNS de samenwerkingsverbanden ondersteund bij de 

organisatie.. Later, in 1993, heeft de overheid een Procesmanagement Primair Onderwijs 

(PMPO)) ingesteld. Dit management heeft als taak gekregen de samenwerkingsverbanden 

inhoudelijkk te ondersteunen bij de uitvoering van WSNS. In augustus 2002 is het PMPO 

ontbonden. . 

Eenn Stuurgroep Evaluatie Weer Samen Naar School is in 1992 verantwoordelijk 

gesteldd voor de programma-evaluatie. Dit orgaan heeft de opdracht gekregen in een groot-

schaligg uitgezet onderzoeksprogramma na te gaan in hoeverre de centrale doelstellingen van 

WSNSS worden gehaald (Stuurgroep Evaluatie WSNS, 1992; Bosker & Meijer, 1993). In een 

summatievee evaluatie is over de voortgang van WSNS gerapporteerd (Meijer, 1995). Mede op 

basiss van deze studie is de financiering anders geregeld. Ontbinding van de Stuurgroep heeft 

plaatsgevondenn in 1997 na een rapportage over de formatieve evaluatie van WSNS (Peschar 

&&  Meijer, 1997). 

Binnenn de samenwerkingsverbanden is een Platform Leerlingenzorg geactiveerd dat 

dee bovenschoolse zorg coördineert. Een coördinator gaat vooral over de beheersmatige, 

bestuurlijkee en zorginhoudelijke taken. Een Centrale Dienst regelt de verdeling van de geld-

middelenn over de reguliere en speciale basisscholen. In een Regionaal Overleg Platform 

vormenn de samenwerkingsverbanden uit een streek een netwerk. Deze platforms zijn binnen 

dee gebieden van de schoolbegeleidingsdiensten actief. Leerlingstromen tussen het regulier en 

speciaall  basisonderwijs worden hierbinnen gereguleerd en verwijzingsprocedures worden op 

elkaarr afgestemd. 

Alss gevolg van WSNS is ook de organisatie van de toelatingsprocedure tot het 

speciaall  basisonderwijs gewijzigd. In 1996 zijn Regionale Verwijzingscommissies (RVC's) 

ingesteldd (Van der Leij, 1996). Deze commissies hebben de Commissies van Onderzoek 

opgevolgdd (Petersen, 1996). De RVC's zijn op hun beurt opgevolgd door de Permanente 
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Commissiee Leerlingenzorg die vanaf 1998 de regeling van de toelating van risicoleerlingen 

tott het speciaal basisonderwijs op zich heeft genomen. Anders dan voorheen hebben reguliere 

scholenn die een kind aanmelden voor een verwijzing twee documenten te overhandigen: een 

onderwijskundigg rapport en een onderwijskundig profiel. Het onderwijskundig rapport dient 

eenn nauwkeurige probleemomschrijving van het kind te bevatten. Voorts dient erin aangege-

venn te zijn wat de school heeft gedaan met het doel de onderwijsleer- en/of sociaal emotionele 

problemenn te bestrijden. Ook dienen de gekozen oplossingen geëvalueerd te zijn. In het 

onderwijskundigg profiel horen de faciliteiten vermeld te worden waarover de verwijzende 

schooll  beschikt om correctief op te treden. 

Volgenss Doornbos is met WSNS de stijl van de overheid met betrekking tot het voeren 

vann onderwijsbeleid omgeslagen (Doornbos et al., 1991; Doornbos, 1994). Het overheids-

beleid,, zoals dat in de afgelopen decennia werd gevoerd, kan als constructief worden 

gekarakteriseerd.. Typerend voor die constructieve onderwijspolitiek was dat de overheid een 

uitvoerigg onderwijskundig plan voor verbetering ontvouwde waarmee de scholen vervolgens 

aann de slag konden gaan. Het onderwijsbeleid van WSNS daarentegen is als participatief aan 

tee duiden. Tekenend hiervoor is dat in overleg met het onderwijsveld de beleidsvorming heeft 

plaatsgevonden.. De concretisering van het WSNS-beleid is in de handen van de scholen 

gelegd. . 

Hett overheidsbeleid van WSNS sluit ook aan bij de wereldwijde tendens van 

decentralisatiee en deregulering van beleid naar lagere niveaus (Dodde & Leune, 1997). De 

overheidd trekt zich geleidelijk terug en beperkt zich via gerichte wet- en regelgeving tot de 

noodzakelijkee randvoorwaarden voor de realisering van de doelstellingen. Ze schrijft niet 

dwingendd voor hoe de onderwijspraktijk gehoor moet geven aan de overheidsvoomemens. 

Datt laat de overheid over aan de speciale en reguliere scholen binnen regionale samen-

werkingsverbandenn die daarmee hun autonomie vergroot zien worden. 
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'Dee mens die wil waarnemen en de dingen alleen van buiten ziet, ziet niets.' 

(uitt Aforismen van M. Proust, pag. 14) 





HOOFDSTUKK 3 

RISICOLEERLINGENN IN HET REGULIER BASISONDERWIJS: 

HANDHAVIN GG OF VERWIJZING?1 

SAMENVATTING G 

Inn dit artikel wordt beschreven welke factoren uit de schoolcontext van invloed zijn op het al dan niet 

doorverwijzenn van risicoleerlingen uit reguliere basisscholen naar scholen voor leer- en opvoedings-

moeilijkhedenn (LOM) en moeilijk lerende kinderen (MLK) . Nu scholen voor speciaal basisonderwijs geheten. 

Scholenn die risicoleerlingen doorverwijzen, worden vergeleken met scholen die identieke risicoleerlingen 

handhaven.. Daartoe zijn voor groep 2 en 4 elk circa 100 matchparen (200 risicoleerlingen) samengesteld. Match-

parenn bestaan uit gehandhaafde en verwezen risicoleerlingen die zijn gelijkgeschakeld op prestaties en 

gedragskenmerken.. De gegevens zijn gebaseerd op een secundaire analyse van het PRIMA-I-cohortonderzoek 

(1994-95).. Op de matchparen zijn zowel bivariate analyses als logistische regressie-analyses uitgevoerd. De 

voornaamstee resultaten wijzen erop, dat risicoleerlingen uit groep 2 en 4 op grotere basisscholen en in beter 

presterendee klassen een grotere kans hebben op verwijzing. Voor de risicoleerlingen uit groep 4 is de kans op 

verwijzingg ook nog groter in de noordoostelijke provincies, op scholen met minder ervaren teams en op scholen 

diee vaker verlenging van de onderbouw toepassen. Het merendeel van de van tevoren geformuleerde 

verwachtingenn wordt echter niet bevestigd. 

3.11 INLEIDING 

Sedertt het begin van de jaren negentig wordt de doorverwijzing van risicoleerlingen naar het 

speciaall  basisonderwijs (sbo) bestreden door 'Weer Samen Naar School' (WSNS) (Ministerie 

vann OCenW, 1990, 1991, 1995). WSNS is een voor Nederland dekkend, centraal ontwikkeld 

beleidsprogrammaa om risicoleerlingen voortaan binnen het regulier basisonderwijs (bo) op te 

vangen. . 

WSNSS heeft niet alle voormalige leerlingen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden 

(LOM)) en moeilijk lerende kinderen (MLK) op het oog. Het beleid richt zich expliciet op de 

risicoleerlingenrisicoleerlingen die in principe handhaafbaar zijn in het bo. Dat zijn risicoleerlingen met 

minderr hardnekkige leer- en gedragsproblemen. 

Hett belangrijkste beleidsinstrument voor het welslagen van WSNS, is de instelling van 

Eenn vrijwel identieke versie van dit hoofdstuk is gepubliceerd in Pedagogische Studiën, 78(5), 313-

329. . 

59 9 



regionalee samenwerkingsverbanden (SWV's). Binnen SWV's dragen besturen van reguliere 

enn speciale scholen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de zorg aan risicoleerlingen. 

Ditt moet ertoe leiden dat de multidisciplinaire deskundigheid en materiële voorzieningen van 

hett sbo kunnen worden ingezet in het bo, zodat dit beter wordt uitgerust om risicoleerlingen 

adequaatt onderwijs te bieden. 

Hett tweede beleidsinstrument betreft een verandering van de bekostigingswijze van 

hett sbo. Werden voorheen speciale basisscholen gefinancierd op basis van leerlingaantallen, 

nuu ontvangen de SWV's een vastgesteld bedrag voor (potentiële) risicoleerlingen. SWV's en 

betrokkenn scholen hebben een zelfstandige rol in de bepaling waar deze risicoleerlingen 

onderwijss wordt gegeven: binnen reguliere of speciale scholen. 

Kenmerkendd voor WSNS is dat SWV's en basisscholen een grote mate van eigen 

beleidsruimtee krijgen, passend bij de huidige besturingsfilosofie. Die beleidsvrijheid kan erin 

resulteren,, dat in sommige schoolcontexten risicoleerlingen in het bo blijven, terwijl in andere 

soortgelijkee risicoleerlingen worden doorverwezen. 

Dee probleemstelling van dit artikel luidt dan ook: Welke kenmerken uit de school-

contextcontext zijn van invloed op het al dan niet doorverwijzen van vergelijkbare risicoleerlingen 

uituit het regulier basisonderwijs naar het speciaal basisonderwijs? 

3.22 THEORIE 

Inn wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken van schoolverwijzing naar het sbo is geruime 

tijdd de aandacht uitgegaan naar deficiënties van kinderen (De Groot, 1996). Van der Leij 

(1996)) spreekt in dit verband van de 'child blaming approach'. Dit kindgericht onderzoek 

heeftt uitgewezen dat zwakke onderwijsprestaties, al dan niet in combinatie met norm-

afwijkendee gedragingen, aanleiding vormen tot opname in het sbo (Meijer, 1982, 1988; 

Bakker,, 1984; Van der Wissel, 1984; Van Veldhuizen, 1985; Meijer, Pijl & Rispens, 1986; 

Vann Liere, 1990; Petersen & Keyzer, 1991). . 

Onderzoekk heeft echter ook uitgewezen dat naast in het kind geborgen deficiënties, tal 

vann omgevingskenmerken debet kunnen zijn aan overplaatsing naar het sbo. Verwijzing hangt 

onderr meer samen met gezinskenmerken (Drenth & Meijnen, 1989; Maas, 1992; Bosman, 

1993;; Meijer, 1996), leerkrachtkenmerken (Meijer, 1988), klaskenmerken (Maas & Meijnen, 

1999),, schoolkenmerken (Doornbos, 1991; Schram, 1992; Petersen & Oudenhoven, 1994, 

1996;; Peschar & Meijer, 1997) en regionale kenmerken (Petersen & Oudenhoven, 1994, 

1996;; Brandsma, Leemkuil & Krikken, 1995). Uit recent onderzoek blijkt dat kenmerken van 

samenwerkingsverbandenn eveneens in verband staan met verwijzing (Hofman & Guldemond, 

1995;; Gijtenbeek & Leemkuil, 1997; Hofman, 1999). Bij verwijzing gaat het dus om een 

complexx samenspel van factoren die zijn gelegen op meerdere niveaus. 
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Hett geciteerde onderzoek naar het verband tussen contextkenmerken en verwijzing 

heeftt zich overwegend georiënteerd op enkele verklarende factoren die een begrensd aantal 

analyseniveauss beslaan. Bovendien is nogal eens gewerkt met minder nauwkeurige, geag-

gregeerdee verwijzingscijfers. Enerzijds komt dit door het ontbreken van een geëigende theorie 

overr verwijzing, anderzijds doordat onderzoekers veelal niet beschikken over toereikende 

data.. Om deze redenen is tot op heden niet goed bekend hoe sterk de werking van context-

karakteristiekenn is en hoe deze zich onderling verhouden. 

Onderzoekk is nodig dat aansluit bij het voortschrijdend inzicht dat de context van 

risicoleerlingenrisicoleerlingen medebepalend is bij verwijzing. Hiertoe leent zich een multifactorieel design 

waarinn de werking van leerlingkenmerken systematisch onder controle wordt gehouden, opdat 

dee aandacht volledig kan uitgaan naar het effect van omgevingskenmerken. Verder is het 

wenselijkk dat omgevingsfactoren in verband worden gebracht met verwijzing op het niveau 

vann de individuele leerling. 

Voortbouwendd op een theoretisch verklaringsmodel van Petersen (1994), is een 

dergelijkee poging ondernomen door Petersen en Buis (1995). Doel van hun onderzoek was te 

achterhalenn welk type faciliteiten binnen het onderwijsvoorrangsbeleid van invloed zijn op 

verwijzingg naar het sbo. In een gematcht onderzoeksontwerp vormden twee matchgroepen 

vann elk 155 risicoleerlingen uit groep 4 van het bo de analysegroep. Al dan niet verwezen 

risicoleerlingenrisicoleerlingen zijn gepaard op achtergrond- en prestatievariabelen. Analyses toonden aan dat 

geenn enkel schoolkenmerk van invloed was op verwijzing. Een mogelijke oorzaak is het groot 

aantall  variabelen dat is opgenomen in het matchingproces. Hierdoor waren de onderzoekers 

genoodzaaktt ruime marges te gebruiken bij de gelijkschakeling. Een andere oorzaak kan de 

summieree verklaringsbron van de gekozen schoolkenmerken zijn. 

Inn dit onderzoek wordt nagegaan welke kenmerken uit de schoolcontext bijdragen aan 

hett al dan niet doorverwijzen van vergelijkbare risicoleerlingen naar het sbo. Aspecten van de 

beleidsoperatiee WSNS en SWV's worden in de analyses betrokken. 

Dee schoolcontext wordt gevormd door (a) algemene schoolkenmerken, (b) uitvoe-

ringskenmerkenringskenmerken van WSNS, (c) zorgstructuurkenmerken en (d) klaskenmerken. Het betreffen 

inn het bijzonder schoolse en enkele bovenschoolse determinanten waarvan meestal op basis 

vann literatuuronderzoek mag worden verondersteld dat ze van invloed zijn op handhaving of 

verwijzingg van risicoleerlingen. Voorts is een aantal factoren meegenomen die, naar het 

oordeell  van beleidsfunctionarissen dan wel schoolmanagement, een belangrijke rol spelen bij 

doorverwijzing.. Hieronder volgt per factor een toelichting. 

3.2.13.2.1 Algemene schoolkenmerken 

Regio.Regio. De onevenwichtige verdeling van speciale voorzieningen veroorzaakt beduidende 

regionalee verschillen in de deelname aan het sbo (Petersen & Oudenhoven, 1994, 1996; 
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Brandsma,, Leemkuil & Krikken, 1995). Vooral in de zuidelijke gebieden van Nederland, 

waarr zich veel voorzieningen bevinden, vinden veel verwijzingen plaats. 

Urbanisatiegraad.Urbanisatiegraad. In plattelands- en verstedelijkte plattelandsgebieden is gespecialiseerd 

onderwijss doorgaans verder verwijderd van het bo dan in steden. De afstand tot het sbo is 

voorr leerkrachten en ouders een wezenlijke factor bij doorverwijzing. In gebieden waar het 

sboo minder nabij gelegen is, wordt hierdoor minder verwezen dan in gebieden waar dit op een 

steenworpp afstand ligt (Petersen & Oudenhoven, 1994, 1996). 

Denominatie.Denominatie. Uit bovengenoemde studies is ook gebleken dat rooms-katholieke scholen 

betrekkelijkk meer risicoleerlingen overdragen aan het sbo. Een contaminatie met de regio-

factorr is niet uitgesloten. 

PedagogischPedagogisch beginsel. Scholen die volgens een reformpedagogisch beginsel zijn ingericht 

leggenn minder nadruk op de gelijktijdige ontwikkeling van leerlingen dan traditionele scholen 

(Doornbos,, 1991; Schram, 1992). Traditionele scholen verwijzen risicoleerlingen daardoor 

waarschijnlijkk vaker door. 

Schoolgrootte.Schoolgrootte. Doornbos (1991), maar ook Peschar en Meijer (1997), stellen dat grotere 

scholenn beter in staat zijn integrale leerlingenzorg te effectueren. Die scholen hebben meer 

financiëlee armslag om voor een marginale groep leerlingen speciale voorzieningen te bekos-

tigenn en zullen dus waarschijnlijk minder doorverwijzen. 

PersonelePersonele faciliteiten. Scholen met meer formatie kunnen het reilen en zeilen binnen scholen 

adequaterr organiseren. Handhaving van risicoleerlingen is dan eenvoudiger te realiseren. Een 

contaminatie,, nu met de factor schoolgrootte, is mogelijk ook hier aanwezig. 

ErvaringErvaring team. Pijl (1997) schrijft dat ervaren onderwijzers beter in staat zijn probleem-

leerlingenn op te vangen dan collega's met minder onderwijservaring. Potentiële LOM/MLK -

leerlingenn lopen hierdoor een kleinere kans op verwijzing. 

WisselingenWisselingen team. Frequente wisselingen in lerarencorpsen komen de uitvoering van een 

consistentt schoolbeleid ten aanzien van de opname van risicoleerlingen niet ten goede, 

waardoorr verwijzingen kunnen toenemen. 

3.2.23.2.2 Uitvoeringskenmerken WSNS 

AandeelAandeel speciale scholen binnen samenwerkingsverband. SWV's met relatief veel speciale 

scholenn verwijzen meer leerlingen (Hofman & Guldemond, 1995; Hofman, 1999). Dit is 

gebaseerdd op één van de principes van marktwerking: aanbod creëert vraag. Contaminatie met 

dee factoren regio en denominatie is niet uitgesloten. 

OntwikkelingenOntwikkelingen binnen SWV. WSNS vraagt van de samenwerkende reguliere en speciale 

basisscholenn dat ze intensief werken aan de geëxpliciteerde doelstellingen van dit beleid. Als 

scholenn hieraan gestalte geven, zal dat het aantal verwijzingen verminderen. 

HoudingHouding beleidsmaatregelen schoolleiders WSNS. Schoolleiders hebben grote invloed op het 

beleidd van scholen. Als lid van verwijzingscommissies, die gaan over het aanmelden en 
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plaatsenn van risicoleerlingen, zijn ze nauw betrokken bij het verwijzingsproces. Schoolleiders 

diee zich kunnen vinden in WSNS zullen meer risicoleerlingen voor reguliere scholen 

behouden. . 

AlternatieveAlternatieve maatregelen verwijzing. Vroegtijdige verwijzingen kunnen worden voorkomen 

doorr toepassing van alternatieve maatregelen, zoals het laten doubleren van risicoleerlingen. 

3.2.33.2.3 Zorgstructuurkenmerken 

Leerlingvolgsysteem.Leerlingvolgsysteem. Van grote betekenis bij de realisatie van rijke educatieve infrastructuren 

opp scholen zijn leerlingvolgsystemen (LVS). Daarmee kunnen eventuele problemen in een 

vroegg stadium worden gesignaleerd en gediagnosticeerd. Remediërende programma's voor 

risicoleerlingenrisicoleerlingen kunnen zorgvuldig worden toegepast. Risicoleerlingen worden daardoor 

wellichtt minder snel verwezen. 

InterneInterne begeleider (Coördinator leerlingzorg)/Remedial teachers. Bij zorgverbreding spelen 

dezee professionals een belangrijke rol. Op scholen waar hun posities minder zijn geprofileerd, 

kunnenn risicoleerlingen vaker worden afgestoten, zo is de veronderstelling. 

CollegialeCollegiale consultatie. Scholen die aan collegiale consultatie doen, zijn beter geoutilleerd om 

risicoleerlingenn vast te houden. 

ExpertiseExpertise team. Als schoolteams over minder opleiding en dus minder expertise beschikken, 

neemtt de mogelijkheid tot verwijzing toe. 

BegeleidingBegeleiding onderwijsbegeleidingsdienst (OBD). Als scholen deskundigheidsbevordering 

hebbenn ontvangen in het werken met risicoleerlingen, zullen leerkrachten beter in staat zijn 

risicoleerlingenrisicoleerlingen op te vangen. 

Nascholingscursussen.Nascholingscursussen. Verwezen risicoleerlingen zullen waarschijnlijk vaker afkomstig zijn 

vann scholen waarop minder aan nascholing is gedaan dan scholen met niet verwezen 

risicoleerlingen. risicoleerlingen. 

3.2.43.2.4 Klaskenmerken 

SeksecompositieSeksecompositie klas. Leerkrachten wijzen in klassen met een groot aandeel jongens meer 

leerlingenn als problematisch aan (Maas & Meijnen, 1999). Hoogstwaarschijnlijk heeft dit te 

makenn met de gradatie waarin onderwijzers die klassen als 'vervelend' en 'zwaar' 

percipiëren.. Meisjes worden positiever gewaardeerd in het volgen van regels en zelfwerk-

zaamheidd (Jungbluth, 1981). Ook gedragen zij zich in de klas veel regelcompetenter (Van 

Liere,, 1990). Daarenboven hebben meisjes een betere werkhouding (Vogels, Roerink, Graaff 

&&  Bosman, 1999). Jongens daarentegen worden als meer gedragsproblematisch gezien 

(Luttenbergg & Meijnen, 1985; Gadeyne, Ghesqière & Onghena, 1999). 

KlasniveauKlasniveau taal en rekenen. Bij leerlingbeoordelingen hanteren onderwijskrachten relatieve 

standaarden,, afhankelijk van prestatieniveaus van klassen ('Wet van Posthumus' (Posthumus, 

63 3 



1947)).. In klassen met een hoog prestatieniveau lopen de, objectief gezien, middelmatige 

leerlingenn sneller het risico als problematisch te worden beschouwd (Maas, 1992; Maas & 

Meijnen,, 1999). 

KlasniveauKlasniveau gedrag. Als in klassen veel problematisch gedrag voorkomt, zullen leraren hun 

oordelenn bijstellen over wat problematisch is. De kans dat individuele leerlingen met gedrags-

problemenn als zodanig worden gelabeld in gedragsproblematische groepen, wordt dan kleiner 

(Maas,, 1992; Maas & Meijnen, 1999). 

3.33 METHODE 

3.3.13.3.1 Overlap 

Zoalss gezegd: WSNS heeft betrekking op de risicoleerlingpopulatie die kampt met lichtere 

leer-- en gedragsproblemen. Het is bekend dat daarvan een deel wordt gehandhaafd in het bo 

enn een deel wordt verwezen naar het sbo. Tussen risicoleerlingen die in het bo blijven en 

risicoleerlingenrisicoleerlingen die naar het sbo vertrekken, bestaat namelijk een overlap in leerling-

kenmerkenn (Petersen & Buis, 1995). We benadrukken dat dit onderzoek zich exclusief 

toespitstt op het overlappende gedeelte in gehandhaafde en verwezen risicoleerlingen. 

3.3.23.3.2 PRIMA 

Dee analyses zijn gebaseerd op het PRIMA-cohortonderzoek. PRIMA is een tweejaarlijks 

landelijkk onderzoek naar het functioneren van reguliere én speciale basisscholen. Het is 

geïnitieerdd om overheidsbeleid te kunnen evalueren, waaronder WSNS. 

Inn de voorliggende studie zijn data van de eerste meting (1994-95) gebruikt. In 

PRIMA-II  zijn met verscheidene meetinstrumenten data verzameld bij ruim 57 duizend leer-

lingen,, afkomstig van 691 reguliere basisscholen. De gegevens zijn verzameld bij leerlingen 

uitt de groepen 2, 4, 6 en 8. Verder hebben leerkrachten die in het schooljaar daarvoor deze 

leerlingenn in hun klas hadden, evenals schooldirecties en ouders, vragenlijsten ingevuld 

(Driessenn & Haanstra, 1996; Jungbluth, Van Langen, Peetsma, & Vierke, 1996; Ledoux & 

Overmaat,, 1996; Van Langen, Vierke & Robijns, 1996). Informatie over relevante variabelen 

opp instructieniveau ontbreekt helaas2. 

Vann de 691 basisscholen hebben er 483 meegedaan aan PRTMA-II (1996-97). Van de 

leerlingenn van deze basisscholen kon worden nagegaan of ze tussentijds al dan niet zijn 

doorverwezenn naar het sbo. Deze gegevens vormen het uitgangsmateriaal van de studie. Voor 

eenn uitvoerige beschrijving van de school- en leerlinguitval tussen PRIMA-I en -II leze men 

Roeleveldd en Portengen (1998). 
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Beslotenn is alleen risicoleerlingen uit groep 2 en 4 in de studie te betrekken. In en 

tussenn deze groepen vinden de meeste verwijzingen plaats (Slavenburg & Peters, 1989; 

Meijer,, 1996). Tussen 1994-95 en 1996-97 zijn 552 risicoleerlingen verwezen: 296 uit groep 

22 en 256 uit groep 4. Het aantal leerlingen dat in dezelfde tijdspanne in het bo is gebleven, 

bedraagtt voor de groepen respectievelijk 10,438 en 10,845. 

3.3.33.3.3 Matching 

Voorr het vaststellen van de overlap in gehandhaafde en verwezen risicoleerlingen is gekozen 

voorr de quasi-experimentele methode van matching. De hier toegepaste variant wordt 

precisie-- of individuele matching genoemd (Meerling, 1981; Swanborn, 1987; 't Hart, Van 

Dijk,, De Goede, Jansen & Teunissen, 1996). Voor iedere verwezen risicoleerling is een 

'dubbelganger'' gezocht die niet is verwezen. Wanneer risicoleerlingen worden gematcht op 

leerlingkenmerkenn is het aannemelijker dat het restant van de verwijzing het gevolg is van 

variatiee in de schoolcontext. 

Inn onderzoek waarbij matching wordt gebruikt, onderscheidt men vier soorten 

variabelen:: match-, matching-, externe en afhankelijke variabelen (Peschar, 1975; Clason, 

1977;; Bosman, 1993; Krüger, 1994). Hier is de matchvariabele tegelijk de afhankelijke 

variabele,, te weten: handhaving of verwijzing. De matching- en externe variabelen zijn 

derhalvee onafhankelijke variabelen. 

Dee (onafhankelijke) matchingvariabelen zijn de factoren waarop de 'blijvers' en 

'overstekers'' zijn gepaard. Het betreft kindkenmerken waarvan uit de onderzoeksliteratuur 

blijktt dat ze belangrijk zijn bij verwijzing (Bakker, 1984; Van der Wissel, 1984; Van 

Veldhuizen,, 1985; Meijer, Pijl & Rispens, 1986; Van Liere, 1990; Petersen & De Keyzer, 

1991;; Maas, 1992). Negen variabelen komen in principe in aanmerking: geslacht, leeftijd, 

sociaal-etnischesociaal-etnische achtergrond, taaiprestatie, rekenprestatie, non-verbale intelligentie, sociaal 

gedrag,gedrag, werkhouding en zelfvertrouwen. 

Hett begrip geslacht hoeft geen nadere toelichting. De leeftijd is gemeten in maanden. 

Dee sociaal-etnische achtergrond {SEA) heeft 6 categorieën en is gebaseerd op het geboorte-

landd en opleidingsniveau van de ouders (1 = Turkse/Marokkaanse ouder(s) met maximaal 

LBO,, 2 = overige allochtone ouder(s) met maximaal LBO, 3 = autochtone ouder(s) met 

maximaall  LBO, 4 = ouder(s) met maximaal MBO, ongeacht herkomst, 5 = ouder(s) met 

HBO/WO,, ongeacht afkomst en 6 = onbekend). 

Taal-Taal- en rekenprestaties zijn met toetsen in kaart gebracht. De betrouwbaarheden van 

dee taal- en rekentoets voor groep 2 zijn respectievelijk .96 en .90. Voor groep 4 respectieve-

lij kk .85 en .87. Met een intelligentietest is de non-verbale intelligentie (N-V IQ) alleen bij 

leerlingenn uit groep 4 afgenomen. De betrouwbaarheid daarvan is .84 (Driessen, Van Langen 

&&  Oudenhoven, 1994). 
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Dee psychosociale aspecten sociaal gedrag, werkhouding en zelfvertrouwen zijn 

gemetenn met het '3-Minuten Leerlingprofïel'. Leerkrachten hebben het gedrag van leerlingen 

opp 21 items beoordeeld. Hierbij is gebruik gemaakt van een bipolaire vijfpuntsschaal die loopt 

vann 'beslist onwaar' tot 'beslist waar'. Schaalconstructie induceerde 7 factoren, waaronder de 

genoemdee drie psychosociale. De schalen bestaan elk uit vier items en hebben een 

betrouwbaarheidd van respectievelijk .75, .79 en .80 (Jungbluth et al., 1996). 

Matchenn op meer dan vier variabelen is meestal niet mogelijk (Peschar, 1975). 

Naarmatee het aantal matchingvariabelen toeneemt, nemen noodgedwongen de spreidings-

margess per variabele toe. Door de grote n waarbinnen gezocht kon worden, bleek het evenwel 

mogelijkk op vijf variabelen te matchen. Van de initiële negen matchingvariabelen zijn SEA en 

N-VN-V IQ afgevallen. De drie psychosociale aspecten zijn samengevoegd tot een gesommeerde 

gedragsvariabelee (gedrag). De volgende overwegingen zijn hierbij richtinggevend geweest. 

Dee variabele SEA kent veel ontbrekende waarden. Matching op deze variabele zou dus 

eenn aanzienlijke reductie van het materiaal teweegbrengen. De variabele N-V IQ is gemeten 

mett twee van de vijf onderdelen waaruit het oorspronkelijke meetinstrument bestaat. Hierdoor 

Iaatt de validiteit van deze variabele te wensen over. Daarnaast is N-V IQ niet afgenomen bij 

leerlingenn uit groep 2. De noodzakelijke reductie van het aantal matchingvariabelen heeft ook 

geleidd tot een geaggregeerde score voor de afzonderlijke psychosociale factoren. Gegeven de 

matigee alfa's (groep 2: .63; groep 4: .65) weliswaar niet een ideale optie. Kapitaliseren op één 

derr factoren was vanwege het missen van onvoldoende theoretische houvast en het gering 

aantall  items per factor nog minder voor de hand liggend. 

Dee gelijkschakeling van risicoleerlingen is als volgt uitgevoerd. Op geslacht is 

uiteraardd exact gelijkgeschakeld. Bij de overige matchingvariabelen zijn geringe spreidings-

margess benut. Onder de niet verwezen leerlingen komen geen tot onvoldoende risicoleer-

lingenn voor die over exact dezelfde waarden beschikken als de verwezen risicoleerlingen3. De 

margess zijn een halve standaarddeviatie (SD) op leeftijd (omdat bij verwijzing tijdsverlies 

optreedt)) en een kwart SD op taal-, rekenprestatie en gedrag. De grootte van de SD's zijn 

berekendd op de scores van alle leerlingen in PRIMA-I, uitgesplitst naar groep 2 en 4. 

Inn ongeveer driekwart van de gevallen was het mogelijk meerdere niet verwezen 

risicoleerlingenrisicoleerlingen te koppelen aan één verwezen risicoleerling. At random toewijzing heeft 

bepaaldd welke niet verwezen risicoleerling is geselecteerd. 

Vann de (onafhankelijke) externe variabelen (SEA en N-V IQ) kan worden aangenomen 

datt ze samenhangen met de match- en/of de matchingvariabelen. Maar de risicoleerlingen 

kondenn daarop niet worden gehomogeniseerd. Er wordt daarom achteraf gecontroleerd of de 

leerlingkoppelss systematisch verschillen op deze variabelen. Daar bij de matching op leeftijd, 

taal-,taal-, rekenprestatie en gedrag bandbreedtes zijn gebruikt en laatstgenoemde variabele een 

combinatiee is van separate factoren, worden de risicoleerlingen ook achteraf op verschillen in 

dezee variabelen gecheckt. 
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3.3.43.3.4 Onafhankelijke variabelen 

Ditt zijn de kenmerken waarvan we willen onderzoeken of de 'dubbelgangers' hierop 

afwijken:: factoren uit de schoolcontext. Ze zijn grotendeels ontleend aan de 'Schooldirectie-

vragenlijst'' van PRIM A-I. Dit instrument telt 74 vragen over uiteenlopende onderwerpen. De 

vragenlijstt is ingevuld door een directielid. Hier volgen de operationalisaties van de gebruikte 

begrippen. . 

3.3.4.13.3.4.1 Algemene schoolkenmerken 

Regio.Regio. Drie onderscheiden regio's: 'noordoost', 'middenwest' en 'zuid'. 

Urbanisatiegraad.Urbanisatiegraad. Een tweedeling: 'platteland en verstedelijkt platteland' tegenover 'steden'. 

Denominatie.Denominatie. De dichotomie 'niet katholiek' versus 'wel katholiek'. 

PedagogischPedagogisch beginsel. 'Niet' en 'wel' zijn de twee waarden. 

Schoolgrootte.Schoolgrootte. Gemiddeld aantal verwijzingen naar het sbo van de afgelopen vijfjaar, gecor-

rigeerdd voor schoolgrootte. 

PersonelePersonele faciliteiten. Bevat de personeelsformatie (leerkrachten, maar ook ondersteunend 

personeel),, gecorrigeerd voor leerlingaantal. 

ErvaringErvaring team. Een gesommeerde score voor ervaringen op schoolniveau, gecorrigeerd voor 

hett aantal groepsleerkrachten en directieleden die lesgeven. 

WisselingenWisselingen team. Opgevat als het aantal leerkrachten dat sinds augustus 1993 de school heeft 

verlaten,, gecorrigeerd voor de omvang van het team. 

3.3.4.23.3.4.2 Uitvoeringskenmerken van WSNS 

AandeelAandeel speciale scholen binnen SWV. Percentage speciale basisscholen in het SWV. 

OntwikkelingenOntwikkelingen binnen SWV. De mate waarin scholen gevorderd zijn met overlegvormen en 

taakverdelingsafsprakenn tussen reguliere basisscholen onderling en tussen reguliere en 

specialee scholen, afspraken over verwijzingsprocedures in het SWV en de gemeenschap-

pelijkee voorzieningen binnen het SWV. De zes ontwikkelingen zijn elk gescoord op een drie-

puntsschaal.. De afzonderlijke variabelen en de somscore worden geanalyseerd. De interne 

consistentiee (a) van de somscore bedraagt .65 (n = 301). 

HoudingHouding beleidsmaatregelen schoolleiders WSNS. Gemeten aan de hand van een zestal 

specifiekee uitspraken over WSNS. Gescoord in vijf categorieën, oplopend van 'zeer mee 

oneens'' tot 'zeer mee eens' (a = .69; n — 310). 

AlternatieveAlternatieve maatregelen verwijzing. Dit zijn (a) verlenging onderbouw, (b) zittenblijven en 

(c)) verhoging van het aantal leerjaren zonder dat daarbij sprake is van doubleren. Op een 

driepuntsschaall  is aangegeven in welke mate deze maatregelen worden toegepast. Ten 
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gevolgee van de lage consistentiecoëfficiënt (et) van .29 (« = 313) kunnen alleen de effecten 

vann de afzonderlijke maatregelen op handhaving of verwijzing worden berekend. 

3.3.4.33.3.4.3 Zorgstructuurkenmerken 

Leerlingvolgsysteem.Leerlingvolgsysteem. De mate van gebruik is aangegeven op eenn driepuntsschaal. 

InterneInterne begeleider (Coördinator leerlingenzorgJ/Remedial teacher. Er zijn drie variabelen. De 

eerstee bestaat uit de mate waarin scholen zijn gevorderd zijn met het creëren van de functie 

vann interne begeleider (driepuntsschaal). De tweede variabele is het aantal minuten zorg voor 

internee begeleiding én coördinatie leerlingenzorg. Er is gecorrigeerd voor schoolgrootte. 

Dee derde wordt gevormd door het aantal zorgminuten remedial teacher, eveneens gecor-

rigeerdrigeerd voor schoolgrootte. 

CollegialeCollegiale consultatie. De mate waarin dit is gerealiseerd, is gemeten met een driepunts-

schaal. . 

ExpertiseExpertise team. Aanvullende kwalificaties van het onderwijzend personeel op schoolniveau. 

Enkell  gecodificeerde opleidingen doen mee, zoals akte speciaal onderwijs en psychologie 

universitair.. De somscore is gecorrigeerd voor de omvang van het team. 

BegeleidingBegeleiding onderwijsbegeleidingsdienst (OBD). Betreft begeleiding op vijf afzonderlijke 

gebieden.. Een voorbeeld daarvan is het diagnosticerer^behandelen van leerproblemen. De 

matee waarin het team begeleiding heeft ontvangen, is per gebied gescoord met vier catego-

rieënrieën en opgevat als afzonderlijke variabelen. Voorts is een somvariabele van het totaalpakket 

aann begeleiding gemaakt (cc = .65; n = 316). 

Nascholingscursussen.Nascholingscursussen. De uitwerking is analoog aan die van de voorgaande variabele. De 

internee consistentie (et) van de somscore is .64 (n = 316). 

3.3.4.43.3.4.4 Klaskenmerken 

SeksecompositieSeksecompositie klas. Percentage jongens per klas. 

KlasniveauKlasniveau taal en rekenen. Voor taal- en rekenprestatie zijn rekenkundige gemiddelden per 

klass becijferd. 
KlasniveauKlasniveau gedrag. Aanvankelijk is per psychosociale variabele het gemiddelde per klas 

bepaald.. Daarna is dit voor de optelling gedaan (a = .82; n = 320). 

3.3.53.3.5 Onderzoeksgroep 

Dee matchingprocedure heeft geresulteerd in 212 matchparen: 111 binnen groep 2 en 101 

binnenn groep 4. Bij 38.4% van de 552 verwezen risicoleerlingen kon dus een equivalent 

wordenn gevonden, bij 340 (61.6%) niet. Hier liggen twee oorzaken aan ten grondslag. 
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Dee eerste oorzaak treft de hoeveelheid 'missings'. Van 212 (38.4%) verwezen risico-

leerlingenn (125 uit groep 2 en 87 uit groep 4) was geen waarde voorhanden op één of 

meerderee matchingvariabelen. Vooral het aantal ontbrekende waarden op gedrag is groot. 

Vanwegee die 'missings' kon niet worden nagegaan of dit een specifieke groep is. Er is echter 

geenn reden om aan te nemen dat hierdoor een bijzondere groep scholen systematisch is 

buitengeslotenn van onderzoek. 

Dee tweede oorzaak schuilt in het feit dat bij 128 (23.2%) verwezen risicoleerlingen, 60 

uitt groep 2 en 68 uit groep 4, het niet mogelijk was een 'tweeling' te vinden. Door hun 

combinatiee van leerlingkenmerken zijn ze dusdanig afwijkend dat er zich geen vergelijkbare 

risicoleerlingenrisicoleerlingen bevinden onder de vele duizenden niet verwezen leertingen. Daar komt bij dat 

inn groep 2 verwezen 'risicomeisjes' een afwijkender leerlingprofiel hebben dan verwezen 

'risicojongens'.. Voor verwezen risicojongens was het eenvoudiger een 'dubbelganger' te 

vindenn dan voor verwezen risicomeisjes. Aangezien dit onderzoek is gericht op de overlap 

vann gehandhaafde en verwezen risicoleerlingen met lichtere vormen van leer- en gedrags-

problemen,, zij dit te verwachten verschijnselen. 

Twaalff  matchparen zijn afgevallen, omdat bij nadere inspectie bleek dat te boek 

staandee verwezen risicoleerlingen niet waren verwezen en omgekeerd. Het aantal te analy-

serenn paren komt daarmee uit op 200 (106 uit groep 2 en 94 uit groep 4). 

Omwillee van het overzicht kunnen in het selectieproces van de risicoleerlingen drie 

groepenn leerlingen worden onderscheiden: (1) de totale steekproef uit het bo, (2) de verwezen 

risicoleerlingenrisicoleerlingen en (3) de gematchte onderzoeksgroep (tabel 3.1). 

Onderr de groep verwezen risicoleerlingen (« = 552) bevinden zich in vergelijking met 

dee basisschoolsteekproef (« = 21,414) verhoudingsgewijs veel jongens. Dit is in overeen-

stemmingg met de bevinding dat meer jongens dan meisjes worden verwezen. Opmerkelijk is 

datt betrekkelijk meer 'mannelijke' dan 'vrouwelijke' matchparen in de uiteindelijk verkregen 

onderzoeksgroepp (« = 200) voorkomen. Deels is dat te wijten aan het gegeven dat verwezen 

risicomeisjesrisicomeisjes meer deviante leerlingkenmerken hebben dan verwezen risicojongens (uiteraard 

t.o.v.. de eigen seksegroep). 

Dee verwezen risicoleerlingen zijn gemiddeld ouder, behalen een beduidend lagere 

taal-taal- en rekenprestatie en worden aanzienlijk lager beoordeeld op psychosociale factoren. 

Ookk dit is conform de verwachtingen. Opvallend is vooral de lage beoordeling op 

werkhouding. werkhouding. 

Tegelijkk valt af te lezen dat de verwezen risicoleerlingen relatief vaak afkomstig zijn 

uitt autochtone gezinnen met laagopgeleide ouders ('LBO Nederlands') en naar verhouding 

weinigg uit de categorieën 'MBO' en 'HBO/WO'. 

Inn de verkregen onderzoeksgroep zijn de scores op de kindvariabelen minder extreem 

dann in de totale groep verwezen risicoleerlingen. Dit komt doordat voor de extreem laag 

presterendee en laag beoordeelde verwezen risicoleerlingen geen 'dubbelgangers' bestaan. 

69 9 



Bijj  opsplitsing bleken de gegevens uit groep 4 vrijwel gelijk aan die uit groep 2, met 

alss uitzondering dat de sekseratio in groep 4 ietwat minder scheef is. 

TabelTabel 3.1. Drie groepen leerlingen; (1) de totale steekproef uit het bo, (2) de groep verwezen 

risicoleerlingenrisicoleerlingen en (3) de de gematchte onderzoeksgroep 

Variabele e 

Matchh ing variabelen 

Geslacht Geslacht 

Jongen n 

Meisje e 

Onbekend d 

Leeftijd Leeftijd 

Taaiprestatie Taaiprestatie 

Rekenprestatie Rekenprestatie 

Gedrag Gedrag 

-- Sociaal gedrag 

-- Werkhouding 

-- Zelfvertrouwen 

Externee variabelen 

SEA SEA 

LBOO Turks/ Marokk. 

LBOO overig allochtoon 

LBOO Nederlands 

MBO O 

HBO/WO O 

Onbekend d 

N-VIQ N-VIQ 

Totale e 

(n(n = 

Abs Abs 

10,789 9 

10,134 4 

491 1 

M M 

6.6 6 

994.1 1 

965.0 0 

3.5 5 

3.6 6 

3.5 5 

3.5 5 

Abs Abs 

2,757 7 

1,137 7 

5,131 1 

5,887 7 

3,086 6 

3,416 6 

M M 

25.4 4 

steekproef f 

21,414) ) 

% % 

50.4 4 

47.3 3 

2.3 3 

SD SD 

1.1 1 

47.7 7 

97.2 2 

.6 6 

.7 7 

.7 7 

.7 7 

% % 

12.9 9 

5.3 3 

24.0 0 

27.5 5 

14.4 4 

16.0 0 

SD SD 

5.7 7 

Groep p verwezen n 

risicoleerlingen n 

(n (n 
Abs Abs 

359 9 

183 3 

10 0 

M M 

6.9 9 

967.4 4 

902.9 9 

2.9 9 

3.1 1 

2.6 6 

3.0 0 

Abs Abs 

50 0 

35 5 

210 0 

106 6 

35 5 

116 6 

M M 

21.6 6 

== 552) 

% % 

65.0 0 

33.2 2 

1.8 8 

SD SD 

1.3 3 

47.0 0 

92.5 5 

.5 5 

.8 8 

.7 7 

.7 7 

% % 

9.1 1 

6.3 3 

38.0 0 

19.2 2 

6.3 3 

21.0 0 

SD SD 

6.6 6 

Onderzoeksgroep p 

(nn = 

Abs Abs 

145 5 

55 5 

--

M M 

6.7 7 

971.1 1 

908.7 7 

3.0 0 

3.2 2 

2.8 8 

3.1 1 

Abs Abs 

14 4 

9 9 

79 9 

40 0 

14 4 

44 4 

M M 

21.9 9 

== 200) 

% % 

72.5 5 

27.5 5 

--

SD SD 

1.2 2 

42.3 3 

89.5 5 

.4 4 

.7 7 

.7 7 

.6 6 

% % 

7.0 0 

4.5 5 

39.5 5 

20.0 0 

7.0 0 

22.0 0 

SD SD 

6.8 8 

3.3.63.3.6 Analyses 

Voorafgaandd aan de inhoudelijke analyses is gecontroleerd of binnen de matchparen 

aanvangsverschillenn zijn op de matchingvariabelen. Ook is gekeken of gehandhaafde en 

verwezenn risicoleerlingen verschillen op de externe variabelen. 

Mett bivariate analyses zijn per groep, per soort omgevingskenmerk en vervolgens 

gespecificeerdd naar variabele de effecten van de omgevingsfactoren op handhaving of 
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verwijzingg nagegaan. Deze data-analysestructuur brengt eventuele groepsspecifieke effecten 

vann de schoolcontext aan het licht. 

Omdatt de matching twee verwante steekproeven heeft opgeleverd, zijn diverse 

techniekenn voor afhankelijke steekproeven gebruikt (de McNemartoets, de Tekentoets, de 

Wilcoxonn Rangtekentoets en de gepaarde /-toets). De eerste toets is geschikt voor dichotoom 

nominalee variabelen, de tweede voor multinominale data. De twee laatste toetsen zijn 

successievelijkk geschikt voor ordinaall  en interval geschaalde variabelen. 

Mett logistische regressie-analyses is onderzocht of de onafhankelijke variabelen ook 

inn hun onderlinge samenhang handhaving of verwijzing kunnen voorspellen en welke 

variabelenn hierbij het meeste gewicht in de schaal leggen. De analysestructuur is gelijk aan 

diee van de bivariate analyses. Op basis van de uitkomsten worden finale analyses gepleegd. 

Hiervoorr komen alleen de contextvariabelen in aanmerking waarvan uit de vorige analyses is 

geblekenn dat ze een wezenlijke bijdrage leveren aan de voorspelling van handhaving of 

verwijzing.. Deze procedure bevordert op zich kanskapitalisatie. Omdat in dit onderzoek per 

omgevingstypee multivariaat wordt getoetst en het aantal variabelen groot is, is dit bezwaar 

niett problematisch (Knippenberg & Siero, 1994). 

Waarr nodig is reductie van het materiaal tegengegaan door imputatie van 'missing' 

dataa met de EM-methode ('Expectation Maximization') (Tabachnick & Fidell, 1996). Deze 

imputatiemethodee is adequaat bevonden (Huisman, 1999). Bij de imputatie zijn de gegevens 

vann alle onafhankelijke variabelen benut, mede die van de matching- en externe variabelen . 

3.44 RESULTATEN 

3.4.13.4.1 Controle matching- en externe kenmerken 

Eerstt is gecontroleerd of de verwezen en niet-verwezen risicoleerlingen binnen de matchparen 

tochh nog verschillen op de matching- en externe variabelen. De significante resultaten staan in 

tabell  3.2. 

Controlee op de matchingkenmerken geeft aan dat er binnen groep 2 toch nog initiële 

verschillenn zijn. Verwezen risicoleerlingen zijn een fractie ouder dan hun niet verwezen 

spiegelleerlingen.. Het onderwijstraject dat risicoleerlingen doorlopen eer ze worden over-

geplaatstt naar het sbo wordt gekenmerkt door vertraging. Een niet onverwaarloosbaar deel 

blijf tt zitten of komt op een wachtlijst te staan (Petersen & De Keyzer, 1991). 

Tevenss blijkt uit de tabel dat verwezen risicoleerlingen uit groep 2 een lagere 

beoordelingg hebben gekregen op gedrag. Het verschil in gedrag kan in hoge mate worden 

toegeschrevenn aan het verschil in werkhouding. Kennelijk is dit leerlingkenmerk van groot 

belangg bij handhaving of verwijzing, nu voor risicoleerlingen uit zowel groep 2 als 4. 
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Dee controle op de externe kenmerken laat zien dat de verwezen risicokinderen uit 

groepp 2 uit een hoger sociaal-etnisch stratum komen dan de niet verwezen risicokinderen. 

Naderee analyse wijst uit dat het hier vooral om autochtone leerlingen van laag opgeleide 

ouderss (SEA -klasse 3) gaat, welke in de regel hoger zijn opgeleid dan allochtone ouders uit de 

laagstee strata (SEA -klasse 1). 

TabelTabel 3.2. Controle effecten matching- en externe kenmerken op handhaving of verwijzing 

(n(n - aantal matchparen) 

Variabele e 

Groepp 2 

Leeftijd Leeftijd 

Gedrag Gedrag 

-- Werkhouding 

SEA SEA 

Groepp 4 

-- Werkhouding 

Toets s 

gepaardee f-toets 

gepaardee Moets 

gepaardee ttoets 

Wilcoxon n 

gepaardee f-toets 

Toetsstatistieken n 

f=3.1,cf f=102,p<.01 1 

ff = -2.0, df=102, p<.05 

ff = -2.8, ctf=102, p<.01 

ZZ = -1.7,p<.05 

ff = -2.3, d f=91 ,p< .05 

Dee logistische regressie-analyses tonen aan dat in groep 2 geen relevante invloed uitgaat van 

dee residuen van de kindkenmerken. In groep 4 gaat alleen invloed uit van de variabele SEA (B 

==  .34, p < .05), in die zin dat verwezen risicoleerlingen uit een hogere klasse komen dan 

gehandhaafdee risicoleerlingen (in hoofdzaak SEA-klasse 3 versus S£^-klasse 1). Bij de 

duidingg van de komende resultaten moet dit in ogenschouw worden genomen. 

3.4.23.4.2 Effecten van de schoolcontext 

Tabell  3.3 bevat de invloeden van de algemene schooldeterminanten op handhaving of ver-
wijzing. . 

Voorr de matchparen uit groep 2 geldt dat verwezen risicokinderen vaker afkomstig 

zijnn van rooms-katholieke scholen dan soortgelijke niet verwezen risicokinderen. Tegelijker-

tijdd blijkt dat risicoleerlingen op grotere basisscholen een grotere kans lopen op door-

verwijzing.. Deze waarneming is contrair aan de geformuleerde veronderstelling. 

Voorr de risicoleerlingen uit groep 4 geldt dat geen enkel algemeen schoolkenmerk in 

verbandd staat met handhaving of verwijzing. 
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TabelTabel 3.3. Effecten algemene schoolkenmerken op handhaving of verwijzing 

Variabele e 

Groepp 2 

Denominatie Denominatie 

Schoolgrootte Schoolgrootte 

Toets s 

McNemar r 

gepaardee f-toets 

Toetsstatistieken n 

Xaa = 4.1,p<.05 

tt = 2.0, df= 48, p<.05 

n n 

74 4 

49 9 

Ookk de logistische regressie-analyse voor groep 2 (n = 208) wijst uit dat bij de voorspelling 

vann de uitstroom naar het sbo een substantiële rol is weggelegd voor schoolgrootte (B = .70, p 

<<  .05). Op grotere basisscholen lopen risicoleerlingen een grotere kans op verwijzing. 

Binnenn groep 4 (« = 186) leggen de predictoren regio (noordoost) (B = 1.18, p < .05), 

schoolgrootteschoolgrootte (B = .77, p < .05) en ervaring team (B = -2.25, p < .01) enig gewicht in de 

schaal.. De bevinding voor de 'regiopredictor' duidt erop dat, hoewel niet voorspeld, risico-

leerlingenn in het noorden van het land eerder oversteken naar het sbo. Ook voor de risico-

leerlingenn uit groep 4 geldt dat ze op grotere scholen meer kans maken op doorverwijzing. 

Bovendienn blijkt dat scholen met minder ervaren teams risicokinderen eerder afstoten. 

Inn tabel 3.4 staan de bevindingen van de uitvoeringskenmerken van WSNS. 

TabelTabel 3.4. Effecten uitvoeringskenmerken van WSNS op handhaving of verwijzing 

Variabelee Toets Toetsstatistieken n 

Groepp 2 

AandeelAandeel speciale scholen gepaarde Moets f = -1.7, df= 37, p < .05 38 

-- Overheveling financiering so Wilcoxon Z = -1.9, p<.05 73 

Groepp 4 
-- Verlenging onderbouw Wilcoxon Z = -1.9, p < .05 48 

Inn strijd met de verwachting, komen 'overstekers' uit groep 2 uit SWV's die naar verhouding 

minderr speciale scholen tellen. Daarnaast blijkt dat schoolleiders van verwezen risico-

leerlingenn het vaker eens zijn met de gedeeltelijke overheveling van de financiering van 

specialee naar reguliere scholen dan schoolleiders van niet verwezen risicoleerlingen. 

Voorr groep 4 blijkt dat scholen met verwezen risicoleerlingen vaker verlenging van de 

onderbouww toepassen dan scholen met niet verwezen lotgenoten. Dit onderzoeksfeit corre-

spondeertt niet met de veronderstelling. 

Uitt de multivariate analyse voor groep 2 blijkt dat geen enkele predictorvariabele 

bijdraagtt aan de handhaving of verwijzing van risicoleerlingen. 
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Binnenn groep 4 vinden directeuren van verwezen risicoleerlingen de geldende maat-

regelenn ter inperking van de toelating tot het sbo meer geschikt om de doelstellingen van 

WSNSS te bereiken dan directeuren van niet verwezen 'counterparts' (B = .39, p < .05). Dit is 

eenn verwacht resultaat. Ook gaat een significante invloed uit van de verlenging van de 

onderbouwonderbouw als alternatieve maatregel tegen verwijzing (B = .91, p < .01). In tegenspraak met 

dee verwachting, blijkt dat als dit vaker wordt toegepast, de kans op verwijzing toeneemt. 

Inn tabel 3.5 zijn de onderzoeksbevindingen van de zorgstructuurkenmerken gerapporteerd. 

TabelTabel 3.5. Effecten zorgstructuurkenmerken op handhaving of verwijzing 

Variabele e 

Groepp 2 

-- Leerproblemen 

-- Leerlingvolgsysteem 

NascholingNascholing OBD's 

Groepp 4 

-- Leerlingvolgsysteem 

-- Leerproblemen 

Toets s 

Wilcoxon n 

Wilcoxon n 

Wilcoxon n 

Wilcoxon n 

Wilcoxon n 

Toetsstatistieken n 

ZZ = -2.9,p<.01 

ZZ = -1.8,p<.05 

ZZ = -1.9, p< .05 

ZZ = -2.2,p<.05 

Z=-2.2 ,p<.05 5 

n n 

73 3 

73 3 

73 3 

48 8 

48 8 

Inn groep 2 blijken de verwezen risicoleerlingen voornamelijk te komen van scholen die meer 

nascholingg hebben gehad in het diagnosticerer^ehandelen van leerproblemen en de 

evaluatie-- en toetsvaardigheid/implementatie van het LVS. Buiten dat blijkt het totaalpakket 

aann ontvangen nascholing effect te sorteren. Deze bevindingen stroken niet met de gangbare 

meningg hieromtrent. 

Voorr groep 4 is de begeleiding bij de evaluatie- en toetsvaardigheid/implementatie van 

LVSS relevant. Tegengesteld aan de verwachting, hebben de scholen met verwezen risico-

leerlingenn vaker begeleiding gehad op dit gebied. Net als binnen groep 2 blijkt binnen groep 4 

dee nascholing in het diagnosticeren/behandelen van leerproblemen effect te sorteren. Merk-

waardigg genoeg leidt meer nascholing op dit gebied ook vaker tot verwijzing. 

Wanneerr per groep logistische regressie-analyses worden toegepast op de verzameling zorg-

structuurkenmerken,, blijkt geen der afzonderlijke variabelen nog een significante bijdrage te 

leverenn aan de voorspelling van handhaving of verwijzing. 

Tabell  3.6 bevat de effecten van de klaskenmerken op handhaving of verwijzing. 
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TabelTabel 3.6. Effecten klaskenmerken op handhaving of verwijzing 

Variabele e 

Groepp 2 

KlasniveauKlasniveau taal 

KlasniveauKlasniveau rekenen 

-- Klasniveau sociaal gedrag 

-- Klasniveau werkhouding 

KlasniveauKlasniveau gedrag 

Groepp 4 

KlasniveauKlasniveau taal 

KlasniveauKlasniveau rekenen 

-- Klasniveau zelfvertrouwen 

KlasniveauKlasniveau gedrag 

Toets s 

gepaardee f-toets 

gepaardee f-toets 

gepaardee f-toets 

gepaardee f-toets 

gepaardee f-toets 

gepaardee f-toets 

gepaardee f-toets 

gepaardee f-toets 

gepaardee f-toets 

Toetsstatistieken n 

ff = 3.1, cff=66, p < .01 

ff = 3.2, cff=65,p<.001 

ff =1.7, d f=57,p<.05 

ff =1.7, <ff=57,p<.05 

ff =2.0, d f=57,p<.05 

ff = 2.4, ctf=75,p<.01 

ff = 2.8, d f=75,p<.01 

ff = 2.2, d f=68,p< .05 

ff =1.9, d f=67,p< .05 

n n 

67 7 

66 6 

58 8 

58 8 

58 8 

76 6 

76 6 

69 9 

68 8 

Hett klasniveau op taal en rekenen is voor de risicoleerlingen uit beide groepen van sterke 

invloed.. Verwezen risicoleerlingen zijn afkomstig uit klassen die gemiddeld beschouwd 

hogeree scores hebben. 

Hett klasniveau op sociaal gedrag en het klasniveau op werkhouding zijn van belang 

voorr de risicoleerlingen uit groep 2. Het klasniveau op zelfvertrouwen is daarentegen alleen 

medebepalendd voor de risicoleerlingen uit groep 4. Bij al de net genoemde effecten geldt dat 

dee klasniveaus van 'overstekers' hoger zijn dan die van 'blijvers'. 

Voorr de risicoleerlingen uit beide groepen speelt bovendien het klasniveau op gedrag 

eenn rol van betekenis speelt bij verwijzing. Verwezen risicoleerlingen zijn afkomstig uit 

minderr gedragsproblematische klassen, hetgeen overeenkomt met de verwachting. 

Analysess met betrekking tot multicollineariteit onder de predictoren tonen aan dat de 

variabelenn klasniveau op taal en klasniveau op rekenen buitengewoon sterk met elkaar 

samenhangen:: .94 (n = 394). Om verstoring van de resultaten te voorkomen, zijn de twee 

cognitievee klasvariabelen in de multivariate analyses samengevoegd tot één klasvariabele: 

klasniveauklasniveau op cognitieve prestaties. 

Dee multivariate analyse voor groep 2 laat zien dat bij doorverwijzing rekening moet 

wordenn gehouden met het klasniveau op cognitieve prestaties (B = .01, p < .05). Als de 

leerprestatiess van klassen hoger zijn, worden risicoleerlingen vaker verwezen. 

Binnenn groep 4 is dit effect nog iets sterker {B = .02, p < .01). 

Terr afsluiting worden in tabel 3.7 de finale modellen per groep gepresenteerd (Model I: groep 

2;; Model II: groep 4). Opgenomen zijn alleen de onafhankelijke variabelen die in de 

voorgaandee logistische regressie-analyses van belang bleken te zijn. 
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Modell  I. De modelfit is statistisch betrouwbaar te noemen, ̂ (2, n = 208) = 14.46, p < 

.001.. Minimaal één onafhankelijke variabele houdt verband met handhaving of verwijzing. 

Hett percentage goede voorspellingen van handhaving of verwijzing bedraagt 

respectievelijkk 60.6 en 62.5%. Op basis van kans alleen zou dit in beide gevallen 50% zijn. 

Bijgevolgg is dee verklaarde variantie voor handhaving 10.6 en voor verwijzing 12.5%. 

Modell  II. Dit model is eveneens deugdelijk, ^(6, n = 186) = 30.41, p < .001. De 

predictorenn maken substantieel onderscheid tussen al dan niet verwezen risicoleerlingen. 

Opp basis van de zes predictoren is 66.7% van de gehandhaafde risicoleerlingen juist 

ingedeeld.. Van de verwezen risicoleerlingen is 74.2% op juiste wijze ondergebracht. 

Respectievelijkk 16.7 en 24.2% van de verklaarde variantie kan worden toegeschreven aan de 

predictoren. . 

Geconcludeerdd kan worden dat het model voor groep 4 succesvoller is dan voor groep 

2.. Voor beide modellen gaat op dat verwijzing een fractie beter is te prediceren dan 

handhaving. . 

TabelTabel 3.7. Effecten schoolcontext op handhaving of verwijzing (groep 2: n = 208; groep 4: n = 186) 

Variabele e 

Groepp 2 

Schoolgrootte Schoolgrootte 

KlasniveauKlasniveau cognitieve prestaties 

Constante e 

Groepp 4 

RegioRegio (noordoost) 

Schoolgrootte Schoolgrootte 

ErvaringErvaring team 

-- Maatregelen inperking toelating 

VerlengingVerlenging onderbouw 

KlasniveauKlasniveau cognitieve prestaties 

Constante e 

e e 

.66 6 

.02 2 

-18.37 7 

1.17 7 

.82 2 

-1.63 3 

.30 0 

.65 5 

.02 2 

-23.49 9 

Waldd test (z-ratio) 

5.63 3 

10.34 4 

10.73 3 

6.91 1 

5.12 2 

4.74 4 

2.81 1 

5.11 1 

9.45 5 

9.20 0 

df df 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

P< < 

.05 5 

.01 1 

.01 1 

.01 1 

.05 5 

.05 5 

n.s. . 

.05 5 

.01 1 

.01 1 

Hett verschil tussen handhaving of verwijzing in groep 2 kan worden toegeschreven aan de 

effectenn van beide voorspellers. De kans op verwijzing neemt dus toe: 

-- op grotere basisscholen (contrair aan de verwachting), 

inn klassen met een hoger klasniveau op cognitieve prestaties. 

Voorall  de laatstgenoemde predictor is van belang. 

Binnenn groep 4 gaat een uitgesproken invloed uit van vijf van de zes gemodelleerde 

predictorvariabelen,, in het bijzonder van de regio (noordoost) en het klasniveau op cognitieve 

prestaties.prestaties. De kans op verwijzing is groter: 
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inn de noordoostelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe (contrair aan de 

verwachting), , 

-- op grotere basisscholen (contrair aan de verwachting), 

-- op basisscholen met minder ervaren teams, 

-- op basisscholen die in meerdere mate verlenging van de onderbouw toepassen (contrair 

aann de verwachting), 

inn klassen met een hoger klasniveau op cognitieve prestaties. 

3.55 CONCLUSIE EN DISCUSSIE 

Uitt de toepassing van matching is als indirecte bevinding gebleken dat bij plusminus 40 

procentt van de verwezen risicoleerlingen een 'dubbelganger' bestaat die niet is verwezen. Dit 

wijstt op een aanzienlijke overlap tussen verwezen en gehandhaafde risicoleerlingen. Tussen 

hett bo en sbo ontstaat dus een grote overlap van dezelfde typen risicoleerlingen. Meerdere 

onderzoekenn hebben dit al aangetoond (Wijnstra, 1987; Pijl & Pijl, 1993, 1998; Roeleveld, 

1996,, 1997), maar nooit exact berekend. 

Voorr beide groepen risicoleerlingen kan dit vergaande consequenties hebben. Uit 

anderr onderzoek kan worden afgeleid dat de cognitieve ontwikkeling van risicoleerlingen in 

hett sbo minder voorspoedig verloopt dan die van vergelijkbare risicoleerlingen in het bo 

(Peetsma,, Vergeer, Roeleveld & Karsten, 2001; Jepma & Meijnen, 2003). Voor de non-

cognitievee ontwikkeling bestaan aanwijzingen dat het sbo gunstiger is (Bakker & Van de 

Griendt,, 1999; Peetsma et al., 2001). Verfijnd onderzoek naar de doelmatigheid van het bo en 

sboo voor risicoleerlingen is vanuit dit perspectief zeer wenselijk. 

Dee overlap is tevens bewijs voor de stelling dat verwijzing van risicoleerlingen met 

eenn minder ernstige problematiek, ook samenhangt met omgevingskenmerken. Dat verwijzing 

niett uitsluitend stoelt op het gedrag van die specifieke groep kinderen, wordt ook bevestigd 

doorr de bevindingen omtrent de factoren uit de context die van invloed zijn. Risicoleerlingen 

uitt zowel groep 2 als 4 lopen op grotere basisscholen een verhoogde kans op doorverwijzing. 

Inn hoger presterende klassen lopen risicoleerlingen uit groep 2 en 4 eveneens een grotere kans 

opp overplaatsing naar het sbo, waarmee de werking van de 'Wet van Posthumus' wederom 

eenss is aangetoond. Los van het daarnet genoemde tweetal determinerende factoren geldt voor 

dee risicoleerlingen uit groep 4 dat nog drie andere factoren meespelen. Verwezen risico-

leerlingenn zitten voornamelijk op scholen uit het noorden van het land (Friesland, Groningen 

enn Drenthe) en van scholen die vaker verlenging van de onderbouw toepassen als alternatieve 

maatregell  tegen verwijzing. Verwezen risicoleerlingen zitten daarnaast vooral op scholen met 

minderr ervaren teams. 

Datt reguliere basisscholen uit de drie noordelijke provincies van Nederland meer 

risicoleerlingenrisicoleerlingen doorverwijzen naar scholen voor sbo gaat tegen de bestaande literatuur in. 
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SWV'ss met een relatief hoog percentage risicoleerlingen in het sbo worden gestimuleerd dit 

percentagee te drukken (Peschar & Meijer, 1997). In zijn algemeenheid werden in het tijdperk 

vóórr het WSNS-beleid in het noorden van het land verhoudingsgewijs kleinere percentages 

risicoleerlingenrisicoleerlingen doorverwezen. De WSNS-bepaling kan als gevolg hebben dat er thans in de 

noordelijkee provincies meer verwijzingen plaatsvinden. De nagestreefde verevening van 

specialee zorg kan namelijk leiden tot een uitbreiding van het sbo in gebieden waar de zorg 

historischh een relatief laag niveau heeft. 

Situationelee kenmerken die bij verwijzing om de hoek komen kijken, kunnen ten dele 

wordenn afgewend door Regionale Verwijzingscommissies (RVC's) en Permanente Commis-

siess Leerlingenzorg (PCL's). Bij het opstellen van een onderwijskundig rapport, als 

beslissendd onderdeel van het verwijzingstraject, kunnen deze organen een grondige analyse 

makenn van de onderwijsomgeving van risicoleerlingen en kunnen ze landelijke normen als 

objectieff  referentiekader gebruiken bij de beoordeling van functioneringsniveaus van risico-

leerlingen.. De PCL's zullen hiervoor hun werkwijzen moeten standaardiseren. 

Uitt het voorgaande zou kunnen worden opgemaakt dat handhaving of verwijzing zich 

niett zozeer laat verklaren door factoren die in verband kunnen worden gebracht met variaties 

inn de uitvoering van WSNS en kenmerken van de zorgstructuur binnen scholen. Over deze 

factorenn zijn in het PRIMA-materiaal echter slechts in beperkte mate gegevens aanwezig. Het 

voertt hierom ook te ver te concluderen dat WSNS geen enkele invloed heeft op de praktijk 

vann handhaving of verwijzing. De faciliteiten die voor de zorgverbreding in scholen aanwezig 

zijn,, zijn wel nauwkeurig vastgelegd. Variatie daarin blijkt niet van invloed te zijn. Echter, 

niett kon worden bepaald hoe die faciliteiten zijn ingezet. Misschien heeft variatie hierin wel 

degelijkk gevolgen voor het al dan niet doorverwijzen van op het oog gelijke risicoleerlingen. 

Anderee onderzoeksrestricties komen voort uit de opzet van PRIMA-I. Het was niet 

mogelijkk allerlei instructiekenmerken in het onderzoek te betrekken omdat geëigende data 

daaromtrentt ontbreken in het materiaal. Aanvullend onderzoek naar dit soort kenmerken, 

gebaseerdd op zelf verzamelde data, is daarom inmiddels gestart. 

Opgemerktt moet worden dat ook de rol van schooladvies- en onderwijsbegeleidings-

dienstenn (SAD's en OBD's) en toelatings- en verwijzingscommissies (RVC's en PCL's) niet 

inn de analyses konden worden betrokken. Dit geldt eveneens voor de rol van de ouders. Ook 

zijj  kunnen invloed uitoefenen op het al dan niet verwijzen van hun kinderen. Meer zekerheid 

zall  en kan worden verkregen uit onderzoek. 

NOTEN N 

11 Met dank aan: M. Bakker, A. van Beinum, J. Hofman, F. van der Laan, F. Roozen, E. van 

Schaik,, G. Schmidt, T. Thobe, M. van Tol, K. Wittenberg en M. de Zeeuw, allen derdejaars-

studentenn Onderwijskunde die binnen een onderzoekspracticum hebben meegewerkt aan de 
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opzett en uitvoering van het onderzoek. Dr. J. Roeleveld wordt bedankt voor zijn commentaar 

opp een eerdere versie van het manuscript. 

22 In een apart diepteonderzoek wordt aan de opvulling van deze leemte gewerkt (Jepma & 

Meijnen,, submitted). 

33 Bij matching treedt 'regressie naar het gemiddelde' op. Dit statistisch concept doet zich 

voornamelijkk voor door meetfouten, in ons geval imperfecte betrouwbaarheden van de 

matchingvariabeien. . 

Berekeningenn van de systematische verschillen tussen verwezen en niet verwezen risicoleer-

lingenn op taal- en rekenprestatie maken duidelijk dat deze enkele regressiepunten bedragen, 

vanzelfsprekendd in het voordeel van de niet verwezen risicoleeriingen. 

Bijj de gelijkschakeling van risicoleeriingen zijn marges gebruikt bij deze matchingvariabeien. 

Dee door ons benutte bandbreedtes zijn groter dan de berekende regressiepunten. Voorts blijkt 

uitt enkele analyses dat de toegestane afwijkingen evenredig zijn verdeeld over de verwezen 

enn niet verwezen risicokinderen: in het ene geval doet het verwezen risicokind het iets beter, 

inn het andere geval het niet verwezen risicokind. Gevolg is dat de statistische gelijkschakeling 

opp de cognitieve aspecten geen vertekening oplevert. 

Dee regressie-effecten, veroorzaakt door de matching op de psychosociale factoren, blijken 

echterr groter te zijn dan de toegestane bandbreedte. Vanwege het feit dat de betrouwbaarheid 

enn validiteit hiervan enigszins te wensen overlaat, was hier toch al sprake van een probleem. 

44 Voorafgaand aan de bivariate analyses zijn de onafhankelijke variabelen gescreend op 

univariatee en multivariate 'outliers'. Univariate 'outliers' zijn gedefinieerd als extremen die meer 

dann 3 SD's afwijken van het variabelengemiddelde. Foutieve data-invoer is omgezet in 

'missing'.. Overige univariate 'outliers' zijn meegenomen in de analyses. Door berekening van 

'Mahalanobiss distance' (D2) zijn multivariate 'outliers' opgespoord (Tabachnick & Fidell, 1996). 

Vijff risicoleeriingen (3 verwezen en 2 gehandhaafde) hadden een grotere D2 dan toegestaan 

(n(n = 157, df= 52, p < .001). Deze risicoleeriingen zijn weggelaten uit de feitelijke analyses. 

Hett uiteindelijke bivariate toetsingsmateriaal bevat hierdoor 195 matchparen (103 uit groep 2 

enn 92 uit groep 4). 

Dee uiteindelijke multivariate analyses zijn uitgevoerd op 394 risicoleeriingen, en niet op 395 

(4000 minus de 5 multivariate 'outliers'). Twee niet verwezen risicoleeriingen zijn gekoppeld 

aann één verwezen risicoleerling. Het aantal risicoleeriingen uit groep 2 bedraagt 208, van wie 

zowell 104 niet als wel zijn verwezen. Groep 4 telt 186 risicoleeriingen, van wie zowel 93 

gehandhaafdee als verwezen. 
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'Eenn ontdekking wordt zelden gedaan op grond van de som van de verzamelde feiten. 

Zijj  is bijna altijd intuïtief, en komt niet zelden uit een geheel andere richting 

dann waarin men haar zoekt.' 

(uitt Moeders en zonen van G. Reve, pag. 72) 





HOOFDSTUKK  4 

ADAPTIE FF ONDERWIJS EN VERWIJZIN G NAAR HET SPECIAAL 

BASISONDERWIJS1 1 

SAMENVATTING G 

Inn dit artikel worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de relatie tussen adaptief onderwijs en 

verwijzingg naar het speciaal basisonderwijs (sbo). De verwachting is dat verwezen risicoleerlingen minder 

adaptieff  onderwijs hebben genoten dan overeenkomstige niet-verwezen risicoleerlingen. In dit onderzoek zijn 

risicoleerlingenn die uit de jaargroepen 2 en 4 zijn doorverwezen naar het sbo, paarsgewijs gelijkgeschakeld op 

eenn vijftal kindkenmerken waarvan is aangetoond dat ze van substantieel belang zijn bij doorverwijzing. Daar-

doorr kunnen de effecten van verschillen in leeromgeving beter worden geïsoleerd. Data van de eerste meting van 

hett cohortonderzoek Primair Onderwijs (PRIMA) (1994-95) zijn gebruikt voor de matchingprocedure. Bij 

lerarenn van 25 van de 200 verkregen matchparen (12 matchparen uit groep 2 en 13 uit groep 4) is met een 

gestructureerdd interview inzicht gekregen in de mate waarin hun taal- en rekenonderwijs als adaptief kan worden 

aangemerkt.. Uit het eigen empirisch materiaal blijkt dat verwezen risicoleerlingen minder adaptief onderwijs 

hebbenn genoten dan niet-verwezen risicoleerlingen. Dit geldt in hoofdzaak voor de risicoleerlingen uit groep 2. 

Voorr de risicoleerlingen uit groep 4 wijzen de resultaten ook in die richting maar zijn minder sprekend. Dat 

betekentt dat adaptief onderwijs een bijdrage kan leveren aan de integratie van risicoleerlingen in het regulier 

basisonderwijss (bo). 

4.11 INLEIDING 

Uitt diverse onderwijsstatistieken blijkt dat het aantal risicoleerlingen in scholen voor speciaal 

basisonderwijss (sbo) slinkt (Pijl, 1997; Inspectie van het Onderwijs, 1998, 2000; Ministerie 

vann OCenW, 2000, 2001). Dit impliceert tegelijk dat meer risicoleerlingen worden opge-

vangenn in het regulier basisonderwijs (bo). Hiertoe behoren risicoleerlingen met minder 

ernstigee leer- en/of gedragsproblemen die voorheen naar het IOBK (in him ontwikkeling 

bedreigdee kleuters), LOM (leer- en/of opvoedingsmoeilijkheden) en MLK (moeilijk lerende 

kinderen)) werden verwezen. Het door de overheid in gang gezette beleid van inclusief 

onderwijss met 'Weer Samen Naar School' (WSNS) lijk t succes te hebben. 

Eenn nagenoeg identieke versie van dit hoofdstuk is aangeboden voor publicatie in Pedagogisch 

Tijdschrift Tijdschrift 
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Typerendd voor WSNS is dat het zich enkel beperkt tot financiële en structurele 

voorwaardenn (Peschar & Meijer, 1997). Voor de integratie van risicoleerlingen in het bo zijn 

echterr ook veranderingen op curriculumniveau vereist. De belangrijkste daarvan wordt 

meestall  aangeduid met de term 'adaptief onderwijs'. In didactisch en pedagogisch opzicht 

wordtt dan recht gedaan aan verschillen tussen leerlingen, in het bijzonder aan dat van 

risicoleerlingenrisicoleerlingen (Doornbos et al., 1991; Meijer, Meijnen & Scheerens, 1993; Doornbos, 1994; 

Procesmanagementt WSNS, 1994; Houtveen & Booij, 1994; Houtveen, Pijl, Pijl, Reezigt & 

Vermeulen,, 1998). 

Inspanningenn tot 1990 om verwijzingen naar het sbo te reduceren, in de vorm van 

'zorgverbreding',, 'onderwijs op maat' en 'differentiatie', hebben weinig zoden aan de dijk 

gezet.. Adaptief onderwijs wordt echter vanaf het begin van de jaren negentig gezien als een 

effectievee remedie. Er is gewerkt aan de uitwerking van het didactische concept, er zijn 

bijscholingscursussenn voor leerkrachten georganiseerd en er is onderzoek gestart. In het voor-

liggendee onderzoek wordt nagegaan of variaties in adaptief onderwijs tussen reguliere basis-

scholenn inderdaad leiden tot variaties in verwijzing naar sbo. 

Dee probleemstelling van dit onderzoek luidt: Worden door adaptief onderwijs minder 

risicoleerlingenrisicoleerlingen verwezen naar scholen voor speciaal basisonderwijs? De hypothese is: 

Verwezenn risicoleerlingen hebben minder adaptief onderwijs genoten dan soortgelijke niet-

verwezenn risicoleerlingen. 

4.22 THEORIE 

Adaptieff  onderwijs is een betrekkelijk nieuw onderwijsconcept. Empirische gegevens over de 

effectenn ervan zijn daarom tamelijk schaars. Studies van eigen bodem2 gaan over de vraag of 

adaptieff  onderwijs leidt tot een verbetering van de onderwijsprestaties van leerlingen 

(Houtveen,, Booij, De Jong & Van de Grift, 1996a, 1996b, 1999; Houtveen et al., 1998; 

Overmaat,, Ledoux & Koopman, 1997), of tot een progressie van het schoolwelbevinden van 

leerlingenn (Overmaat, Ledoux & Koopman, 1997). Ook is de problematiek van verwijzing 

somss aan de orde geweest (Overmaat, Ledoux & Koopman, 1997; Houtveen et al., 1998; 

Hofman,, 1999). In dit onderzoek is gepoogd de relatie tussen adaptief onderwijs en 

verwijzingg preciezer in kaart te brengen. 

Overmaat,, Ledoux en Koopman (1997) hebben vastgesteld dat adaptief onderwijs, 

zoalss door hen gemeten, nauwelijks verband houdt met verwijzingspercentages. Uit het 

onderzoekk van Houtveen et al. (1998) volgt, tegen de verwachting in, dat bij meer adaptief 

onderwijs,, meer wordt verwezen. Hofman (1999) vond dat samenwerkingsverbanden van 

regulieree en speciale basisscholen (SWV's) met lage verwijzingscijfers meer procedures 

hebbenn ontwikkeld om adaptief onderwijs te realiseren. 
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Houtveenn et al. (1998) hebben het concept van adaptief onderwijs theoretisch verder 

uitgewerktt en geïnstrumentaliseerd. Adaptief onderwijs bestaat in hun visie uit vier pro-

grammacomponenten:: (a) 'Kwaliteit van de diagnostische vaardigheid', (b) 'Pedagogisch 

functioneren',, (c) 'Organisatie van het onderwijsleerproces' en (d) 'Instructievaardigheden'. 

Onderr de 'Kwaliteit van de diagnostische vaardigheid' wordt het planmatig werken begrepen. 

Datt bestaat uit een gefaseerde onderwij scyclus van doelen stellen, signaleren en analyseren 

vann problemen, voorbereiden en toepassen van oplossingen en evalueren. Het 'Pedagogisch 

functioneren''  is uitgewerkt in het omgaan met leerlingverschillen, het bevorderen van een 

zelfstandigezelfstandige leerhouding en het bevorderen van gevoelens van competentie en zelfvertrouwen 

bijbij  leerlingen. De 'Organisatie van het onderwijsleerproces' staat in het teken van het creëren 

vanvan een exploratieve leeromgeving, de organisatie van de instructie en de afstemming van de 

instructie.instructie. Tot de 'Instructievaardigheden' worden gerekend de mate waarin gewerkt wordt 

metmet het model van Directe Instructie, de mate van afwisseling in instructie en de mate waarin 

hethet onderwijsaanbod wordt afgestemd op actuele leerlingprestaties. De auteurs hebben 
vervolgenss onderzocht in welke mate adaptief onderwijs reeds is gerealiseerd in de onder-

bouww van scholen voor bo, wat betreft voorbereidend en aanvankelijk lezen. De resultaten 

zijnn dat aan de pedagogische voorwaarden voor het uitoefenen van adaptief onderwijs in hoge 

matee wordt voldaan. De algemeen didactische vaardigheden hebben de leraren ook in 

redelijkee mate onder de knie. Van specifieke vaardigheden om het onderwijs toe te spitsen op 

verschillenn tussen leerlingen (planmatig werken en differentiatie) is echter nog nauwelijks 

sprake. . 

Hoewell  de besproken onderzoeken belangwekkende bevindingen hebben opgeleverd, 

iss niet vast komen te staan of meer adaptief onderwijs resulteert in dalende verwijzingscijfers. 

Gedeeltelijkk kan dit geweten worden aan opzet en instrumentalisering. De data waarop de 

onderzoeksresultatenn van Overmaat, Ledoux en Koopman (1997) zijn gebaseerd (PRIMA-

cohortonderzoek),, geven slechts bij benadering een indicatie van adaptief onderwijs. Daar-

naastt is het verwijzingspercentage in dat onderzoek een geaggregeerde score op schoolniveau. 

Voortss zijn ook verwijzingen naar andere speciale onderwijstypen dan het IOBK/LOM/ML K 

inn de score opgenomen. Bij het onderzoek van Houtveen et al. (1998) omvat de afhankelijke 

variabelee een verwijzingspercentage gebaseerd op drie schooljaren, terwijl de mate waarin 

lerarenn adaptief onderwijs verzorgen, is vastgesteld voor een enkel schooljaar. De studie van 

Hofmann (1999) is in nog sterkere mate gebaseerd op 'proxies' (nabijheidsmaten). Zo is door 

haarr informatie over adaptief onderwijs niet ingewonnen bij leraren, maar verkregen op basis 

vann gesprekken met coördinatoren van SWV's. Het verwijzingspercentage is vervolgens 

gemetenn op het SWV-niveau. 

Samenvattend:: het ontbreekt aan precieze informatie over de samenhang tussen 

adaptieff  onderwijs op leerkrachtniveau en doorverwijzing op leerlingniveau. Dit onderzoek 

will  een bijdrage leveren aan de gewenste specificatie. 

89 9 



Hett onderzoek kent een fasegewijze opbouw, te weten een secundaire analyse van 

materiaall  van het PRIMA-cohort en vervolgens de analyse van een aanvullende data-

verzameling.. Over de secundaire analyse is reeds gerapporteerd (Jepma & Meijnen, 2001). In 

ditt verslag wordt gerapporteerd over het tweede onderzoek. Bij beide onderzoeken is een 

matchingproceduree toegepast. Omdat de eerste procedure het steekproefkader vormt voor de 

tweede,, is de beschrijving van de eerste opnieuw wenselijk. Informatie over de tweede kan 

dann zeer summier zijn. 

4.33 METHODE 

4.3.14.3.1 Onderzoeksontwerp 

Hett gegevensbestand van het cohortonderzoek Primair Onderwijs (PRIMA) vormt het uit-

gangspuntt van het onderhavige onderzoek. PRIMA behelst een reeks cohortonderzoeken in 

hett primair onderwijs. Het is bedoeld om diverse varianten van nationaal onderwijsbeleid te 

evalueren,, waaronder WSNS. Elke twee jaar wordt de PRIMA-meting herhaald. In dit 

onderzoekk zijn risicoleerlingen betrokken die in 1994-95 (PRIMA-I) respectievelijk in groep 

22 en groep 4 van het bo zaten en in 1996-97 (PRIMA-II) nog in datzelfde bo verbleven dan 

well  intussen naar het sbo waren verwezen. 

PRIMA-II  bevat informatie van 691 reguliere basisscholen. Onder meer door cohort-

mortall  iteit hebben 477 reguliere basisscholen geparticipeerd in PRIMA-I én -II (Roeleveld & 

Portengen,, 1998). Deze studie is toegespitst op risicoleerlingen uit de groepen 2 en 4 uit het 

boo omdat het merendeel van de doorverwijzingen plaatsvindt in de onderbouwgroepen 

(Meijer,, 1996). Tussen PRIMA-I en -II zijn 552 risicoleerlingen (296 uit groep 2 en 256 uit 

groepp 4) verwezen naar het speciaal onderwijs. 

Inn PRIMA-I zijn weliswaar redelijk veel gegevens voorhanden over het lesgeven van 

leraren,, maar te vaak is er geen koppeling te maken tussen de onderwijsaanpak en de 

belangrijkstee periode die aan het verwijzen is voorafgegaan. Derhalve is voor het beant-

woordenn van de probleemstelling een tweetraps onderzoeksdesign ontworpen: (a) een 

(secundaire)) analyse van de reeds verzamelde gegevens uit het cohortonderzoek en (b) een 

aanvullendee dataverzameling middels mondelinge interviews met leerkrachten van verwezen 

enn vergelijkbare, niet-verwezen risicoleerlingen. 

4.3.24.3.2 Matchingprocedure verwezen en niet-verwezen risicoleerlingen 

Inn dit onderzoek is een matchingmethode toegepast. Door matching zijn risicoleerlingen, van 

wiee de een verwezen is en de andere niet, aan elkaar gekoppeld tot tweetallen, op basis van 

eenn aantal relevante leerlingvariabelen. Bij matching worden twee varianten onderkend: 
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precisie-- en groepsmatching (Meerling, 1981; Swanbom, 1987; 't Hart, Van Dijk, De Goede, 

Jansenn & Teunissen, 1996). De eerstgenoemde variant geniet in de onderzoeksliteratuur veruit 

dee voorkeur vanwege de grotere nauwkeurigheid en is hier dan ook toegepast. 

Dee matchingprocedure is geëigend omdat onze interesse uitgaat naar de onderwijs-

contextt van een bijzondere subgroep leerlingen in het bo: risicoleerlingen. Als een kleine 

populatiee onderzoekseenheden scheef verdeeld is op een aantal variabelen en dan wordt 

vergelekenn met een zeer grote populatie onderzoekseenheden (contrasterende groepen) die op 

dezelfdee variabelen normaal verdeeld zijn, wordt veelvuldig de matchingopzet gehanteerd 

(Peschar,, 1975; Knuver & Reezigt, 1991; Bosman, 1993; Krüger, 1994; Petersen & Buis, 

1995).. Een dergelijke werkwijze is in het bijzonder adequaat als de context van de 

subpopulatiee binnen de grote populatie afwijkend is. De veronderstelling is gewettigd dat de 

werkingg van de onderwijscontext van risicoleerlingen anders is dan die van een aselect 

gekozenn groep leerlingen uit het bo. 

Aangezienn we niet geïnteresseerd zijn in de leerlingkenmerken die, zoals bekend, 

verrewegg de belangrijkste reden zijn van verwijzing, maar in de contextkenmerken (adaptief 

onderwijs)) is het van het grootste belang zeer precies te controleren voor deze leerling-

kenmerken.. Matching is dan de aangewezen methode. De resterende variantie is dan de 

resultantee van contextfactoren, waaronder adaptief onderwijs. 

Bijj  precisiematching wordt een viertal soorten variabelen onderscheiden: match-, 

matching-,matching-, externe en afhankelijke variabelen. De matchvariabele is hier de gevolgvariabele te 

weten:: handhaving in het bo of verwijzing naar het sbo. De overige drie typen variabelen zijn 

gemodelleerdd als oorzaakvariabelen. 

Dee matchingvariabelen zijn gezocht bij de kindkenmerken omdat die de belangrijkste 

redenn tot verwijzing zijn en de probleemstelling zich juist toespitst op de contextkenmerken. 

Zoalss genoemd zijn zowel de risicoleerlingen die zowel tussen leerjaren 2 en 4 als tussen 4 en 

66 zijn verwezen, in het onderzoek betrokken. Gematcht is op vijf kindkenmerken die volgens 

vorigg onderzoek zeer relevant zijn bij doorverwijzing (De Jong & Van Veldhuizen, 1984; 

Meijnen,, 1984, 1987; Van der Wissel, 1984; Van Veldhuizen, 1985; Meijer, Pijl & Rispens, 

1986;; Van Liere, 1990; Petersen & Keyzer, 1991; Maas, 1992; Petersen, 1994; Petersen & 

Buis,, 1995). Dat zijn: sekse, leeftijd, taaiprestatie, rekenprestatie en gedrag. Deze kenmerken 

wordenn in het vervolg de matchingvariabelen genoemd. 

Dee kenmerken sekse en leeftijd (in maanden) zijn door leraren vermeld op leerling-

formulieren.. De taaiprestatie is in groep 2 gemeten met de 'Begrippentoets' uit het 'Cito-

Leerlingvolgsysteem'.. Deze taaltoets telt 60 opgaven (Cronbach's alfa (a) = .96). In groep 4 

iss de taaiprestatie eveneens gemeten met 60 opgaven (a = .85). De rekenprestatie is in groep 

22 vastgesteld met de toets 'Ordenen', afkomstig uit het 'Cito-Leerlingvolgsysteem'. Deze 

rekentoetss bevat 42 items (a = .90). De rekenprestatie in groep 4 is vastgesteld met een reken-

toetss bestaande uit 40 vraagstukken (a = .87). De gerapporteerde betrouwbaarheidsindices 

zijnn ontleend aan Driessen, Van Langen en Oudenhoven (1994). Leraren hebben met het 43-
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Minutenn Leerlingprofiel' leerlingen beoordeeld op basis van 21 stellingen, verwijzend naar 

cognitievee eigenschappen maar ook naar psychosociale kenmerken. Ze konden kiezen uit vijf 

antwoordalternatieven,, oplopend van 'beslist onwaar' tot 'beslist waar'. Een factoranalyse 

weess uit dat er zeven factoren waren te onderscheiden. Daaronder vallen de drie factoren 

behorendd tot het psychosociale domein: sociaal gedrag (a = .75), werkhouding (a = .79) en 

zelfvertrouwenzelfvertrouwen (a = .80), elk bestaande uit vier items (Jungbluth, Van Langen, Peetsma & 

Vierke,, 1996). Het kenmerk gedrag is opgebouwd uit een combinatie van deze drie factoren 

(ccc = .65). Cronbach's alfa is berekend op basis van de PRIMA-I-gegevens. 

Bijj  de paarsgewijze matching op leeftijd, taaiprestatie, rekenprestatie en gedrag 

warenn geringe spreidingsmarges noodzakelijk. Onder de niet-verwezen risicoleerlingen 

komenn namelijk geen equivalenten voor met exact dezelfde waarden als de verwezen 

risicoleerlingen.. Bij het kenmerk leeftijd is een spreidingsmarge van een halve standaard-

deviatiee toegepast (bij verwijzing treedt in de regel tijdsverlies op ten gevolge van zitten-

blijvenn en wachtlijsten). Bij de variabelen taaiprestatie, rekenprestatie en gedrag was een 

margee van een kwart standaarddeviatie noodzakelijk3. Voor enkele verwezen risicoleerlingen 

warenn meerdere niet-verwezen risicoleerlingen beschikbaar. Door loting is bepaald welke 

niet-verwezenn risicoleerling de 'dubbelganger' werd. De risicoleerlingen die niet zijn geselec-

teerdd vormen de reservegroep waaruit bij mogelijke uitval later gerekruteerd kon worden. 

Voortss is getracht de variabelen sociaal-etnische achtergrond (SEA) en non-verbale 

intelligentieintelligentie (N-V IQ) mee te nemen in de matchingprocedure. Van SEA (Meijnen, 1984, 

1987;; Meijer, 1996) en N-V IQ (Van der Wissel, 1984) is namelijk eveneens bekend dat ze 

risicofactorenn vormen bij verwijzing. SEA is eveneens door leraren ingevuld op leerling-

formulierenn en telt 6 categorieën: 1 = 'leerlingen van Turkse/ Marokkaanse ouders met maxi-

maall  LBO', 2 = 'leerlingen van overig allochtone ouders met maximaal LBO', 3 = 'leerlingen 

vann autochtone ouders met maximaal LBO', 4 = 'leerlingen van ouders met maximaal MBO', 

55 = 'leerlingen van ouders met HBO/WO' en 6 = 'onbekend'. N-V IQ wordt gevormd door 

tweee van de vijf subtesten uit de authentieke 7£>-toets: 'Figuren samenstellen' en 'Exclusie'. 

Dee twee onderdelen omvatten 37 items (a = .84) (Driessen, Van Langen & Oudenhoven, 

1994).. Daardoor is de validiteit van deze variabele weliswaar niet optimaal maar geeft wel 

aann of de verwezen en niet-verwezen risicoleerlingen op dit onderdeel gelijk scoren. N-V IQ is 

daarnaastt helaas niet afgenomen bij de leerlingen uit groep 4. Toevoeging maakte echter een 

niett verantwoorde toename van de spreidingsmarges op de genoemde leerlingkenmerken 

noodzakelijk.. Uit de literatuur blijkt dan ook dat het vrijwel onmogelijk is om meer dan vier 

variabelenn in de matching mee te nemen (Peschar, 1975). Matching op de variabele SEA zou 

voortss impliceren dat een grote groep verwezen risicoleerlingen bij voorbaat zou worden 

uitgeslotenn omdat van meer dan 20% van de verwezenen (n = 552) de gegevens ontbreken. 

Tott de externe (interveniërende) oorzaakvariabelen behoren dus sociaal-etnische achtergrond 

(SEA)(SEA) en non-verbale intelligentie (N-V IQ). Naderhand zal worden gecheckt of deze 

variabelenn van invloed zijn op handhaving of verwijzing. 
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Verderr wordt achteraf alsnog ter controle gekeken naar eventuele verschillen tussen de 

matchparenn op de matchingvariabelen. De toegepaste spreidingsmarges kunnen immers 

alsnogg systematische verschillen veroorzaken in de samenstelling van beide groepen risico-

leerlingen. . 

Dee oorzaakvariabele waarop deze studie zich concentreert betreft adaptief onderwijs. 

Terr will e van de beheersbaarheid van de dataverzameling is de meting van adaptief onderwijs 

beperktt tot de kernvakken taal en rekenen. 

4.3.34.3.3 Resultaten secundaire analyses 

Voorr alle risicoleerlingen uit het sbo is een op de matchingvariabelen gelijke dubbelganger 

gezocht.. Van de 552 verwezen risicoleerlingen bleek voor 200 een niet-verwezen dubbel-

gangerr te vinden. De 352 andere verwezenen scoorden op de matchingvariabelen meestal zo 

laagg dat geen counterpart te vinden was. Van de 200 matchparen komen er 106 uit groep 2 en 

944 groep 4. 

Inn Jepma en Meijnen (2001) is uitvoerig gerapporteerd over de resultaten die de 

secundairee analyses van het PRIMA-materiaal in het kader van contextuele oorzaken van 

verwijzingg hebben opgeleverd. We memoreren hier kort de bevindingen. In dat onderzoek is 

eenn onderscheid gemaakt naar: 

1.. algemene schoolkenmerken: regio, urbanisatiegraad, denominatie, pedagogisch beginsel, 

schoolgrootte,schoolgrootte, personele faciliteiten, ervaring team en wisselingen team; 

2.. uitvoeringskenmerken WSNS: aandeel speciale basisscholen binnen het SWV, ontwik-

kelingenkelingen binnen SWV, houding van schoolleiders ten opzichte van beleidsmaatregelen en 

alternatievealternatieve maatregelen voor verwijzing; 

3.. zorgstructuurkenmerken: leerlingvolgsysteem, aanwezigheid interne begeleider/remedial 

teacher,teacher, collegiale consultatie, expertise team, begeleiding schooladviesdienst en volgen 

nascholing; nascholing; 

4.. klaskenmerken: seksecompositie, gemiddeld prestatieniveau en gemiddeld gedragsniveau. 

Uitt de secundaire analyses blijkt dat risicoleerlingen uit zowel groep 2 als 4 op grotere 

basisscholenn een verhoogde kans hebben op doorverwijzing. In hoger presterende klassen 

lopenn risicoleerlingen zowel uit groep 2 als 4 eveneens een grotere kans op overplaatsing naar 

hett sbo, waarmee de werking van de 'Wet van Posthumus' wederom eens is aangetoond. 

Voortss geldt voor de risicoleerlingen uit groep 4 dat nog drie andere factoren meespelen. 

Verwezenn risicoleerlingen zitten voornamelijk op scholen uit het noorden van het land en op 

scholenn die vaker verlenging van de onderbouw toepassen als alternatieve maatregel tegen 

verwijzing.. Verwezen risicoleerlingen zitten daarnaast vooral op scholen met minder ervaren 

teams. . 

Inn PRIMA-I zijn weliswaar gegevens voorhanden van leraren die in het schooljaar 

1993-944 deze leerlingen les gaven, maar relevant voor de probleemstelling zijn de gegevens 
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vann het schooljaar 1994-95. Daarom zijn er geen secundaire analyses verricht op de 

curriculumgegevenss uit het PRIMA-cohort maar is besloten tot aanvullend onderzoek, zijnde 

dee hoofdmoot van dit verslag. 

4.3.44.3.4 Ontwerp onderzoek effecten adaptief onderwijs 

Zoalss eerder opgemerkt is ter beantwoording van de probleemstelling over adaptief onderwijs 

feitenmateriaall  nodig van leraren uit het schooljaar waarin de verwijzing plaatsvond. Daartoe 

zijnn aanvullende data verzameld. Die data verschaffen informatie over de mate waarin leraren 

destijdss lesgaven volgens de adaptieve onderwijsbenadering. Dit betekent dat de wijze van 

lesgevenn retrospectief in kaart is gebracht. De reconstructie van dit lesgedrag is niet zonder 

problemen.. Derhalve zijn maatregelen genomen om de betrouwbaarheid en validiteit van de 

gegevenss veilig te stellen. In de paragraaf over de dataverzameling zal daarop verder worden 

ingegaan. . 

Beslotenn is om uit de 200 matchparen van de secundaire analyses er minimaal 30 te 

selecterenn en de leerkrachten die hen destijds lesgaven mondeling te interviewen. Het zou dan 

gaann om 60 gesprekken. Het aantal gesprekken werd gelimiteerd door de onderzoeks-

capaciteit.. Uit het verslag over de dataverzameling zal nog blijken dat, zelfs al was ingezet op 

eenn groter aantal, dit niet gehaald zou zijn door allerlei factoren. 

Zoalss nog zal blijken bij het beschrijven van de meetinstrumenten, zijn sommige 

aspectenn van adaptief onderwijs alleen door observatie goed in kaart te brengen. Over deze 

aspectenn zijn dan ook geen gegevens verzameld, waarop in de betreffende paragraaf zal 

wordenn ingegaan. 

Tijdenss de interviews dienden de leerkrachten te reflecteren over hun wijze van les-

gevenn aan een klas die ze enkele jaren geleden onder hun hoede hadden. Dat roept betrouw-

baarheids-- en validiteitsvragen op. 

Uitt voorafgaande gesprekken met leerkrachten is echter gebleken dat er sprake is van 

eenn tamelijk stabiele manier van lesgeven en voorts dat leerkrachten zich zeer goed herin-

nerenn wanneer ze daar majeure veranderingen in aanbrengen. Voorts zijn er drie maatregelen 

getroffenn om de betrouwbaarheid en validiteit van de retrospectieve meting te waarborgen. 

Tenn eerste hebben leraren ter voorbereiding op het gesprek de vragen over adaptief onderwijs 

toegezondenn gekregen. Hierdoor kregen ze de mogelijkheid na te gaan hoe destijds hun 

onderwijss was georganiseerd. Uit de latere gesprekken is gebleken dat de respondenten 

veelvuldigg vroegere schoolwerkplannen, planningsdocumenten en logboeken hebben geraad-

pleegd.. Evenzo is gebleken dat vaak van tevoren overleg is gevoerd met teamleden. Ten 

tweedee is de leerkrachten tijdens het gesprek uitdrukkelijk verzocht de vragen te beantwoord-

enn voor de toenmalige onderwijssituatie. Bij elk nieuw onderdeel van de vragenlijst is dit 

expliciett herhaald. Ten derde werd tijdens het gesprek het onderdeel over adaptief onderwijs 

voorafgegaann door losse vragen over het taal- en rekenonderwijs in die tijd. Naast de 
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opfrissingg van het geheugen diende dit als houvast voor de interviewer bij het verdere verloop 

vann het vraaggesprek en voor het eventueel doorvragen. 

Alss eerste zijn de vragen over adaptief onderwijs voor het taalonderwijs geregistreerd. 

Naa elk subonderdeel van adaptief onderwijs is leerkrachten gevraagd of het rekenonderwijs 

destijdss op een andere manier werd gegeven. Als dit zo was, zijn dezelfde vragen, maar dan 

uiteraardd voor rekenen, nogmaals gesteld en gescoord door de interviewer. 

Ongeveerr tweederde van de vraaggesprekken is gevoerd door de eerste auteur van dit 

artikel.. De resterende gesprekken zijn gevoerd door getrainde studenten. Het interview duurde 

gemiddeldd anderhalf a twee uren. Het onderdeel adaptief onderwijs nam ongeveer de helft van 

diee tijd in beslag. 

All  de genomen voorzorgsmaatregelen ten spijt, blijven er aan de retrospectieve 

methodee bezwaren kleven. Het alternatief, de prospectieve methode, is echter praktisch niet te 

realiseren.. Dat zou immers betekenen dat men eerst honderden risicoleerlingen zou moeten 

matchenn (vóór dat een van beiden is verwezen) om vervolgens het adaptief onderwijs in al die 

klassenn te bestuderen. Achteraf blijkt dan dat slechts een zeer klein deel van het materiaal 

bruikbaarr is. Veel van de gekozen combinaties zullen namelijk of beide in het bo blijven of 

zullenn beide worden verwezen naar het sbo. De kosten zouden kunnen worden gedrukt door 

hett gebruik maken van schriftelijke vragenlijsten, maar de validiteit daarvan bij het 

bestuderenn van adaptief onderwijs roept ook grote vragen op. Kortom: de gekozen onder-

zoeksopzet,, lijk t gezien de probleemstelling en onderzoeksmiddelen, de meest aangewezene. 

4.3.54.3.5 Meetinstrumenten 

Dee data zijn verzameld met behulp van een gestructureerd interview. De vragenlijst die hierbij 

iss ingezet bevat vooral onderdelen van de instrumenten voor adaptief onderwijs, 

geconcipieerdd door Houtveen c.s. (1994, 1998). Zoals in de theorieparagraaf vermeld, is 

adaptieff  onderwijs uitgewerkt in vier programmacomponenten. Deze componenten zijn 

gespecificeerdd in tien elementen en worden gedekt door een gelijk aantal instrumenten. Vij f 

hiervann dienen via informatie van de leerkracht verkregen te worden, de andere vijf vereisen 

observatie.. In tabel 4.1 is een overzicht van het complete instrumentarium opgenomen. 

Tussenn haakjes staat het aantal items vermeld. 

Houtveenn et al. (1998) hebben enkel het gehalte aan adaptief onderwijs bij het vak lezen 

gemeten.. Daarbij zijn geen observaties verricht in de groepen 1 en 2. De reden die ze 

daarvoorr aanvoeren, is dat in deze groepen vrijwel geen instructie wordt gegeven. Voor 

achtergrondinformatiee over de selectie en beschrijving van de items en de totstandkoming van 

dee variabelen verwijzen we naar voornoemde publicaties van Houtveen en Booij (1994) en 

Houtveenn et al. (1998). 
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Inn onze studie is adaptief onderwijs gemeten voor het taal- en rekenonderwijs 

afzonderlijk.. De gekozen dataverzamelingsmethode stelde ons niet in staat observaties te 

verrichtenn bij leerkrachten. Gepoogd is dit type meetinstrument te transformeren tot een 

meetinstrumentt met de leerkracht als informant. Dit bleek een onmogelijke opgave: de 

observatie-itemss waren te specifiek van karakter voor omzetting in vraagitems. Dit brengt met 

zichh mee dat het door ons afgenomen instrumentarium van adaptief onderwijs uit de vijf 

meetinstrumentenn bestaat die via informatie van de leerkracht zijn verkregen. 

TabelTabel 4.1. Instrumentarium adaptief onderwijs volgens Houtveen c.s. (1994, 1998) 

A.. Kwaliteit diagnostische vaardigheid 

1.. Planmatig werken (24) schriftelijk 

B.. Pedagogisch functioneren 

2.. Vanzelfsprekendheid verschillen tussen leerlingen (10) schriftelijk 

3.. Bevorderen zelfstandige leerhouding bij leerlingen (15) schriftelijk 

4.. Bevorderen zelfvertrouwen en competentie bij leerlingen (9) observatie 

C.. Organisatie onderwijsleerproces 

5.. Maatregelen creëren exploratieve leeromgeving (12) observatie 

6.. Organisatie van instructie (5) observatie 

7.. Afstemming van instructie (6) observatie 

D.. Instructievaardigheden 

8.. Werken volgens Directe Instructiemodel (19) observatie 

9.. Differentiatie (11) schriftelijk 

10.. Afstemming onderwijsaanbod op leeriingprestaties (13) sch riftel ijk 

Inn welke mate wordt de validiteit van het concept 'adaptief onderwijs' door het ontbreken van 

eenn deel van de instrumenten bedreigd? De wijze waarop Houtveen c.s. (1994, 1998) het 

conceptt omschrijven, suggereert een unidimensioneel model: wanneer op alle onderdelen 

hoogg wordt gescoord, is adaptief onderwijs gerealiseerd. De toets op homogeniteit is in hun 

publicatiess echter niet uitgevoerd. Desalniettemin blijf t de aanspraak overeind, en mag 

wordenn verondersteld, dat bij een vermindering van het aantal schalen weliswaar de 

meetbetrouwbaarheidd zal afnemen, maar dat het concept niet in zijn theoretische claim wordt 

aangetast.. Bij het vinden van verschillen op de door ons afgenomen deelinstrumenten van 

adaptieff  onderwijs, is het goed voorstelbaar dat bij een volledige afname van het 

instrumentariumm nog meer verschillen zouden worden gevonden. 

Inn totaal omvat het door ons gebruikte deelinstrumentarium 73 items voor zowel het 

taal-- als rekenonderwijs. Hier volgt een beknopte omschrijving van de gebruikte 

instrumenten. . 
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Dee 'Kwaliteit van de diagnostische vaardigheid' is gemeten met de schaal Planmatig 

werken.werken. De schaal telt 24 items waarvan de antwoordcategorieèn divers zijn. De schaal kent 

itemss met de antwoordmogelijkheden 'nee' of 'ja', items waarvan de antwoordcategorieèn 

lopenn van 0 t/m 3 (0 = 'dit doe ik niet' en 3 = 'dit doe ik 3 keer of vaker per jaar') en items 

waarvann de antwoordklassen lopen van 0 t/m 5 (0 = 'nooit' en 5 = 'heel vaak'). Een item uit 

dee schaal is 'Ik geef een leerling opnieuw een periode van speciale begeleiding aan de hand 

vanvan een bijgesteld handelingsplan'. De schaal is ontwikkeld volgens het Raschmodel en heeft 

eenn a van .81. 

Hett 'Pedagogisch functioneren' is gemeten met twee schalen: De mate waarin de 

leerkrachtleerkracht verschillen tussen leerlingen vanzelfsprekend vindt en De mate waarin de 

leerkrachtleerkracht een zelfstandige leerhouding bevordert. Eerstgenoemde schaal kent 10 stellingen. 

Eenn semantische differentiaal die varieert van 1 ('helemaal mee oneens') t/m 6 ('helemaal 

meee eens') vormt het antwoordensysteem. Een item is 'Leerlingen verschillen nu eenmaal in 

leertempo,leertempo, daar heb je als leerkracht rekening mee te houden''. Laatstgenoemde schaal telt 15 

uitsprakenn die beantwoord zijn met categorieën die lopen van 1 ('nooit') t/m 6 ('heel vaak'). 

Eenn item luidt lIk laat leerlingen eerst hun eigen werk controleren voordat ik het nakijk''. 

Beidee schalen zijn van het Likert-type. Cronbach's alfa's zijn respectievelijk .80 en .85. 

Dee 'Instructievaardigheden' zijn eveneens gemeten met een tweetal schalen, namelijk: 

DifferentiatieDifferentiatie en De mate van afstemming van het aanbod op de prestaties van de leerlingen. 

Dee itemaantallen zijn respectievelijk 11 en 13. Exemplarisch voor de eerste schaal is het item 

'De'De leerlingen gaan in dezelfde volgorde door de leerstof maar op verschillend niveau'. Het 

bijbehorendee classificatieschema loopt van 0 = 'nooit' t/m 3 = 'heel vaak'. Een item uit de 

tweedee schaal is 'Voor bepaalde leerlingen hanteer ik alleen minimumdoelen\ Het scorings-

systeemm loopt van 0 ('dat doe ik niet') t/m 5 ('dat doe ik op basis van de toetsresultaten'). De 

eerstee schaal is van het Rasch-type (cc = .71), de tweede schaal van het Likert-type (a = .85). 

Dee gerapporteerde alfa's zijn overgenomen uit Houtveen c.s. (1994, 1998). 

Naastt de bovengegeven instrumenten zijn - complementair aan de meting van adaptief 

onderwijss - in de vragenlijst een drietal aanvullende vragen opgenomen. Het zijn open vragen 

mett geprecodeerde antwoordcategorieèn. De eerste vraag luidt LKon u omgaan met niveau- en 

tempoverschillentempoverschillen in uw groep?'. De daarbij horende antwoordalternatieven lopen van 1 = 

'nee,, helemaal niet' tot 5 = 'ja, zeer zeker'. De tweede vraag is 'Hoe gaf'u instructie?'. De 

categorieënn lopen uiteen van 1 t/m 5, waarbij 1 staat voor 'klassikaal onderwijs' en 5 voor 

'individueell  onderwijs'. De derde en tevens laatste vraag luidt'In hoeverre droegen kinderen 

zelfdezelfde verantwoordelijkheid voor hun werk?'. De bijpassende categorieën variëren van 1 t/m 

5(1== 'nooit' en 5 = 'altijd'). 
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4.3.64.3.6 Dataverzameling 

Hett steekproefkader bevatte, zoals eerder omschreven, 200 matchparen, met leerkrachten van 

minimaall  30 daarvan werd een vraaggesprek gepland. Aangezien de kans op non-respons 

hoogg werd geacht, zijn van ongeveer 100 paren de leerkrachten aangeschreven. De intro-

ductiebrieff  aan de scholen werd vergezeld van een brief aan de ouders. Daarin is onder meer 

toestemmingg gevraagd voor het gesprek met de toenmalige onderwijsgevende van hun kind. 

Lerarenn werd bij deelname een kleine vergoeding beloofd. 

Circaa een week na de schriftelijke toenadering zijn de scholen telefonisch benaderd 

('warmm calling'). Voor de validering van de PRIMA-gegevens is in het geval van de 

verwezenn risicoleerlingen gevraagd naar a) de groep waaruit is overgeplaatst en b) het type 

speciaall  onderwijs waar naartoe is verwezen. Besloten is risicoleerlingen (en daarmee het 

gehelee matchpaar) die in 1994-95 in groep 4 zaten en zijn verwezen uit groep 5 of 6 en/of 

risicoleerlingenrisicoleerlingen die naar een andersoortig speciaal onderwijs zijn verwezen dan het IOBK/ 

LOM/MLK ,, uit het onderzoek te verwijderen. Matches die in 1994-95 in groep 2 zaten en zijn 

verwezenn uit groep 3 zijn wel opgenomen in het onderzoek. Deze opschoning verkleinde het 

steekproefkader.. Voorts bleek dat tussen de periode van lesgeven aan de desbetreffende 

leerlingg en het verzoek om deelname veel leerkrachten waren verhuisd of het onderwijs 

haddenn verlaten. Ook wenste een groot aantal ouders en leerkrachten niet mee te werken. Per 

paarr hoefde maar één van de vier ouders of leerkrachten niet mee te doen en de gehele 

combinatiee kon worden afgeschreven. 

Alss leraren van niet-verwezen risicoleerlingen - om wat voor reden dan ook - niet 

kondenn of wilden meedoen is geprobeerd een remplacant in het onderzoek te betrekken uit de 

eerderr genoemde reservegroep. Door deze wervingsstrategie is in een exceptioneel geval een 

achttall  scholen en onderwijzers benaderd om ten slotte er achter te komen dat het matchpaar 

niett in het onderzoek kon worden opgenomen. 

Dee oorspronkelijke 'oversampling' bleek door al deze problemen nog niet voldoende 

tee zijn. Uiteindelijk kon met de leerkrachten van 25 paren risicoleerlingen een interview 

wordenn gerealiseerd. In twee gevallen hebben leraren twee risicoleerlingen uit de klas door-

verwezen.. Feitelijk zijn er dus 48 leraren betrokken in de studie. Van deze leraren zijn de 

gegevenss over sekse, leeftijd en onderwijservaring opgenomen in tabel 4.2. Omdat PRIMA-I 

geenn informatie bevat van leraren uit de groepen 2 en 4 zijn de statistieken afgezet tegen die 

vann de leraren uit de groepen 1 en 3 (« = 1,237). Aangenomen wordt dat deze data represen-

tatieff  zijn voor die van de leerkrachten uit de groepen 2 en 4. De PRIMA-gegevens bieden op 

hunn beurt een reëel beeld van de situatie in het Nederlandse bo (Van Langen, Vierke & 

Robijns,, 1996). 

Tabell  4.2 laat zien dat de in dit onderzoek vertegenwoordigde leraren geen bijzondere groep 

vormen. . 

98 8 



TabelTabel 4.2. Achtergrondkenmerken steekproef leraren 

Variabele e 

Sekse Sekse 

Man n 

Vrouw w 

Onbekend d 

Leeftijd Leeftijd 

Onderwijservaring Onderwijservaring 

PRIMA-steekproeff (/ 

Abs Abs 

105 5 

1,119 9 

13 3 

M M 

39.1 1 

16.0 0 

11 = 1,237) 

% % 

8.5 5 

90.5 5 

1.1 1 

SD SD 

8.8 8 

8.4 4 

Onderzoeksgroepp (n 

Abs Abs 

5 5 

45 5 

--

M M 

39.1 1 

14.9 9 

== 50) 

% % 

10.0 0 

90.0 0 

--

SD SD 

10.1 1 

10.3 3 

Vann de 25 gematchte risicoleerlingparen waarvan de leraar in dit onderzoek meedoet, komen 

err 12 uit groep 2 en 13 uit groep 4. Daarvan zijn 17 'jongensparen' en 8 'meisjesparen'. Van 

dee 25 verwezen risicoleerlingen zijn 13 naar het LOM gegaan, 4 naar het MLK en van de 

resterendee 8 naar één van beide. Een nadere specificatie ontbreekt. De cijfers zijn conform de 

bevindingenn uit andere literatuur (Meijnen, 1984, 1987; Meijer, Pijl & Rispens, 1986; 

Petersenn & De Keyzer, 1991). 

Inn tabel 4.3 zijn van de 50 risicoleerlingen de statistieken van de leerlingvariabelen 

(matching-- en externe oorzaakvariabelen) weergegeven. De tabel vermeldt verder de stati-

stiekenn van de leerlingvariabelen van de PRIMA-steekproef en de totale matchgroep. Alles 

wijstt erop dat de verkregen steekproefgroep risicoleerlingen representatief is voor de WSNS-

doelpopulatiee leerlingen met matige leer- en/of gedragsproblemen. 

Inn verhouding tot de PRIMA-steekproef (n = 21,414) telt de totale matchgroep (n = 

399)) disproportioneel veel jongens (tabel 4.3). Dit is een triviale bevinding in het licht van 

verwijzingg (Meijer, 1982; Meijnen, 1987; Van der Wissel, 1984; Van Veldhuizen, 1985; 

Doornboss & Stevens, 1987; Petersen & De Keyzer, 1991). In de onderzoeksgroep (« = 50) 

zijnn de jongens eveneens oververtegenwoordigd, zij het in iets mindere mate. 

Tegelijkk illustreert de tabel dat, opnieuw in vergelijking met de PRIMA-steekproef, de 

totalee matchgroep naar rato veel risicoleerlingen uit de SEA -categorie 'maximaal LBO 

Nederlands'' bevat. Kennelijk worden vooral risicoleerlingen van autochtone ouders met de 

laagstee opleidingen naar het sbo verwezen. Dit is overeenkomstig een vaststelling van 

Petersenn en De Keyzer (1991). 

Datt de laagste categorie allochtone leerlingen niet is oververtegenwoordigd in de 

totalee matchgroep en in de onderzoeksgroep, ligt hoogstwaarschijnlijk aan de vele 'missing' 

dataa van deze groep (Meijnen & Riemersma, 1992). Daardoor zullen relatief veel van dit soort 

kinderenn in de categorie 'onbekend' worden aangetroffen. De SE^-categorieèn 'maximaal 

MBO'' en 'HBO/WO' zijn naar verhouding minder vertegenwoordigd in de totale match-
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groep.. Vanwege de kleine n kan niet met zekerheid worden gesteld of bepaalde SEA-

categorieënn onder- of oververtegenwoordigd zijn in de onderzoeksgroep. 

TabelTabel 4.3. Leeriingkenmerken van de PRIMA-steekproef, de totale matchgroep en de 

geselecteerdegeselecteerde onderzoeksgroep 

Variabele e 

Sekse Sekse 

Jongen n 

Meisje e 

Onbekend d 

SEA SEA 

LBOO Turks/Marokk. 

LBOO ov. allochtoon 

LBOO Nederlands 

MBO O 

HBO/WO O 

Onbekend d 

Leeftijd Leeftijd 

Taaiprestatie Taaiprestatie 

Rekenprestatie Rekenprestatie 

Gedrag Gedrag 

-- Sociaal gedrag 

-- Werkhouding 

-- Zelfvertrouwen 

N-VIQ N-VIQ 

PRIMA-steekproef f 

(nn = 

Abs Abs 

10,789 9 

10,134 4 

491 1 

2,757 7 

1,137 7 

5,131 1 

5,887 7 

3,086 6 

3,416 6 

M M 

6.6 6 

994.1 1 

965.0 0 

3.5 5 

3.6 6 

3.5 5 

3.5 5 

25.4 4 

21,414) ) 

% % 

50.4 4 

47.3 3 

2.3 3 

12.9 9 

5.3 3 

24.0 0 

27.5 5 

14.4 4 

16.0 0 

SD SD 

1.1 1 

47.7 7 

97.2 2 

.6 6 

.7 7 

.7 7 

.7 7 

5.7 7 

Totalee matchgroep 

(n(n = 

Abs Abs 

289 9 

110 0 

--

58 8 

25 5 

136 6 

80 0 

29 9 

71 1 

M M 

6.7 7 

971.4 4 

909.3 3 

3.0 0 

3.2 2 

2.8 8 

3.1 1 

22.3 3 

== 399*) 

% % 

72.4 4 

27.6 6 

--

14.5 5 

6.3 3 

34.1 1 

20.1 1 

7.3 3 

17.8 8 

SD SD 

1.2 2 

42.1 1 

89.1 1 

.4 4 

.7 7 

.6 6 

.7 7 

6.6 6 

Onderzoeksgroep p 

(nn = 

Abs Abs 

34 4 

16 6 

--

10 0 

1 1 

12 2 

12 2 

6 6 

9 9 

M M 

6.7 7 

978.0 0 

934.4 4 

3.0 0 

3.2 2 

2.8 8 

3.1 1 

25.6 6 

== 50) 

% % 

68.0 0 

32.0 0 

--

20.0 0 

2.0 0 

24.0 0 

24.0 0 

12.0 0 

18.0 0 

SD SD 

1.3 3 

36.0 0 

89.9 9 

.4 4 

.7 7 

.6 6 

.5 5 

3.5 5 

Eénn gehandhaafde risicoleerling is tweemaal gebruikt als 'dubbelganger' voor een verwezen 

risicoleerling g 

Kijkendd naar de leerlingvariabelen taaiprestatie, rekenprestatie, gedrag en N- V IQ (alleen 

groepp 4) ligt het voor de hand dat de totale matchgroep significant lagere scores heeft dan de 

PRIMA-steekproef.. Markant is vooral het gemiddelde op de variabele werkhouding. Klaar-

blijkelij kk is een slechte werkhouding van grote betekenis voor doorverwijzing. De risico-

leerlingenn in de totale matchgroep zijn een fractie ouder dan de leerlingen in de PRIMA-

steekproef.. Voor de onderzoeksgroep gelden over het algemeen dezelfde bevindingen, zij het 

datt de risicoleerlingen in de onderzoeksgroep ietwat minder extreme scores vertonen dan die 
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inn de totale matchgroep. Dit is geheel volgens de verwachting. Op de variabele N-VIQ wijken 

dee risicoleerlingen uit de onderzoeksgroep niet significant af van de leerlingen uit de PRLMA-

steekproef.. De gegevens voor groep 2 en 4 tonen geen substantiële verschillen. 

4.3.74.3.7 Analyses 

Voorr de analyses staat ons een kleine steekproefgroep van leerkrachten (« = 2x 25) ter 

beschikking.. Ontbrekende scores op onderdelen zijn vervangen door de gemiddelde waarden 

opp de desbetreffende schalen. Substitutie door gemiddelden is een conservatieve, maar 

acceptabelee oplossing als er sprake is van marginale 'missing values' (Tabachnick & Fidell, 

1996). . 

Doorr een omissie in de vragenlijst is het deelinstrument De mate waarin de leerkracht 

verschillenverschillen tussen leerlingen vanzelfsprekend vindt van het onderdeel 'Pedagogisch 

functioneren'' alleen voor taal afgenomen. De scores voor taal zijn gesubstitueerd in de 

analysess voor rekenen. 

Dee behandeling van de variabelen van adaptief onderwijs is in grote lijnen analoog aan 

diee van Houtveen et al. (1998). Negatief geformuleerde items zijn gespiegeld. De ant-

woordenschema'ss van de Raschschalen Planmatig werken en Differentiatie zijn gereduceerd 

tott dichotomieën. 

Tenn eerste worden de resultaten van de beschrijvende analyses op de verzamelde 

gegevenss omtrent adaptief onderwijs weergegeven. De bewerking van de interviewdata kent 

vervolgenss twee fasen. Univariate analyses zijn toegepast om te achterhalen of de 

constituerendee elementen van adaptief onderwijs samenhangen vertonen met handhaving of 

doorverwijzing.. Bovendien is een totaalscore voor adaptief onderwijs berekend en is de 

samenhangg nagegaan met de effectmaat. De interne consistenties (a) van het totaal op de 

variabelenn voor taal en rekenen zijn successievelijk .58 en .63; ze kunnen worden gekwalifi-

ceerdd als matig (Eggen & Sanders, 1993). De drie losse vragen over adaptief onderwijs zijn 

ookk op univariate wijze geanalyseerd. Multivariate analyses zijn toegepast om te beoordelen 

off  de elementen van adapief onderwijs in onderlinge samenhang nieuwe informatie opleveren. 

Omdatt door matching verwante steekproeven zijn ontstaan, zijn bijbehorende analyse-

methodenn toegepast. De univariate analyses zijn uitgevoerd met gepaarde Moetsen, de multi-

variatee analyses met loglineaire regressie-analyses. 

Dee data voor taal en rekenen zijn afzonderlijk bestudeerd, alsmede die van de groepen 

22 en 4. Langs deze weg is achterhaald of zich verschillen voordoen tussen leergebieden en 

groepen.. Ten slotte zijn analyses verricht op de gecombineerde datasets van de groepen 2 en 

4.. Bij deze kleine aantallen dienen de samenhangen immers extreem sterk te zijn, wil er nog 

sprakee zijn van een significant verband (Van Peet, Van den Wittenboer & Hox, 1997). 
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Afsluitendd is geverifieerd of de matchparen verschillen op de matchingvariabelen en 

opp de externe oorzaakvariabelen SEA en N-V IQ (alleen groep 4). Hiervoor is naast de 

gepaardee /-toets de Wilcoxon Rangtekentoets toegepast. 

4.44 RESULTATEN 

4.4.14.4.1 Beschrijvende analyses 

Inn tabel 4.4 zijn de kengetallen weergegeven van de variabelen van adaptief onderwijs, zowel 

voorr taal als rekenen. De gegevens zijn gebaseerd op de groepen 2 en 4 samen. 

TabelTabel 4.4. Gemiddelden (M) en standaarddeviaties (SD) variabelen adaptief onderwijs, voor 

respectievelijkrespectievelijk taal en rekenen (n = 50) 

Variabele e Taal l 

MM SD 

A.. Kwaliteit diagnostische vaardigheid 

PlanmatigPlanmatig werken 

Rekenen n 

MM SD 

.5 5 

B.. Pedagogisch functioneren 

VanzelfsprekendheidVanzelfsprekendheid verschillen 

BevorderenBevorderen zelfstandige leerhouding 

D.D. Instructievaardigheden 

Differentiatie Differentiatie 

AfstemmingAfstemming onderwijsaanbod 

5.0 0 

3.2 2 

.7 7 

3.2 2 

.5 5 

.6 6 

.2 2 

.8 8 

5.0 0 

3.2 2 

.7 7 

3.1 1 

.5 5 

.6 6 

.2 2 

.7 7 

TotaalscoreTotaalscore adaptief onderwijs 2.5 5 2.5 5 .3 3 

Tabell  4.4 laat zien dat de waarden voor het taal- en rekenonderwijs grote overeenkomsten 

vertonen.. Deze bevinding sluit aan bij één van de onderzoeksresultaten van Houtveen en 

Booijj  (1994). Zij wijzen erop dat leerkrachten, wat betreft adaptiviteit, geen onderscheid 

makenn in de manier van lesgeven bij (aanvankelijk) lezen en rekenen. 
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4.4.24.4.2 Univariate analyses 

Inn tabel 4.5 staan de uitkomsten van de univariate analyses voor de groepen 2 en 4 apart. 

TabelTabel 4.5. Univariate samenhangen componenten adaptief taal- en rekenonderwijs met 

handhavinghandhaving of verwijzing 

Variabelee Taal Rekenen 

Groepp 2 (n=12) (n = 12) 

A.. Kwaliteit diagnostische vaardigheid 

PlanmatigPlanmatig werken t = -1.8, df= 11, p< .05 f = -1.8, df= 11, p < .05 

B.. Pedagogisch functioneren 

VanzelfsprekendheidVanzelfsprekendheid verschillen t = -2.7, df = 11, p < .05 t = -2.7, df = 11, p < .05 

D.. Instructievaardigheden 

DifferentiatieDifferentiatie f = -1.9, c/f = 11, p < .05 n.s. 

AfstemmingAfstemming onderwijsaanbod t = -3.2, df = 11, p < .01 f = -3.3, df = 11, p < .01 

TotaalscoreTotaalscore adaptief onderwijs t = -3.3, df = 11, p < .01 r = -3.1, df = 11, p < .01 

Groepp 4 (n=13) {n = 13) 

D.. Instructievaardigheden 

DifferentiatieDifferentiatie n.s. t = -2.2, df = 12, p < .05 

Binnenn groep 2 geldt dat de leerkrachten van verwezen risicoleerlingen minder planmatig 

werkenn bij taal dan leraren van niet-verwezen risicoleerlingen (tabel 4.5). Verder vinden deze 

lerarenn leerlingverschillen minder vanzelfsprekend dan leraren van niet-verwezen lotgenoten. 

Ookk differentiëren leraren van verwezen risicoleerlingen minder dan hun collega's en 

stemmenn ze het onderwijsaanbod in mindere mate af op actuele leerprestaties van leerlingen. 

Dee analyse van de totaalscore voor adaptief onderwijs op taal geeft aan dat de leraren van 

verwezenn risicoleerlingen in mindere mate adaptief onderwijs praktiseren. 

Dee analyseresultaten voor rekenen zijn op één uitzondering na gelijk. Waar leraren 

vann verwezen risicoleerlingen in het taalonderwijs wel meer differentiëren dan leraren van 

gehandhaafdee risicoleerlingen, doen ze dat bij het rekenonderwijs niet. 

Binnenn groep 4 zijn de verschillen bij het taalonderwijs van gehandhaafde en 

verwezenn risicoleerlingen nauwelijks aanwezig. De analyse voor het rekenonderwijs toont aan 

datt onderwijzers van verwezen risicoleerlingen minder differentiëren in de lessen dan leer-

krachtenn van blijvende risicoleerlingen. De overige elementen van het adaptief reken-

onderwijss hangen niet samen met doorverwijzing. 

103 3 



Voorgaandee analyses zijn herhaald op de data van groep 2 en 4 samen. Misschien zijn bij de 

afzonderlijkee analyses op de kleine analysegroepen opmerkelijke patronen in de gegevens 

onopgemerktt gebleven. 

Tweee van de vijf variabelen van adaptief taalonderwijs zijn in de univariate analyses 

vann belang: De mate waarin de leerkracht verschillen tussen leerlingen vanzelfsprekend vindt 

enn Differentiatie (tabel 4.6). Leerkrachten van verwezen risicoleerlingen vinden verschillen 

tussenn leerlingen in mindere mate vanzelfsprekend dan collega-leraren van niet-verwezen 

risicoleerlingen.. Buiten dat bieden ze minder gedifferentieerd onderwijs aan. De totaalscore 

opp adaptief taalonderwijs is van de leraren van verwezen risicoleerlingen ook beduidend lager 

dann die van de leraren van niet-verwezen risicoleerlingen. 

TabelTabel 4.6. Univariate samenhangen componenten adaptief taal- en rekenonderwijs met 

handhavinghandhaving of verwijzing (n = 25) 

Variabele e 

B.. Pedagogisch functioneren 

VanzelfsprekendheidVanzelfsprekendheid verschillen 

Taal l Rekenen n 

tt = -2.1, df= 24, p < .05 t = -2A,df= 24, p < .05 

D.. Instructievaardigheden 

Differentiatie Differentiatie 

AfstemmingAfstemming onderwijsaanbod 
tt = -2.5, df= 24, p < .01 t = -2.4, df= 24, p < .05 

n.s.n.s. t = -2.5, df= 24, p < . 05 

TotaalscoreTotaalscore adaptief onderwijs tt = -2.2, df = 24, p < .05 t = -2.5, df = 24, p < .05 

Vann het adaptief rekenonderwijs zijn drie van de vijf variabelen relevant. Boven de hiervoor 

genoemdee is dat De mate van afstemming van het aanbod op de leerlingprestaties. Leraren 

vann verwezen risicoleerlingen doen dit in mindere mate dan leraren van niet-verwezen 

risicoleerlingen.. De variabele Differentiatie is significant op het 5%-niveau en niet op het 1 %-

niveauu zoals bij taal. De totaalscore voor adaptief rekenonderwijs is eveneens significant in de 

verwachtee richting. 

Dee univariate uitkomsten wijzen in de richting van een bevestiging van de hypothese 

voorr groep 2: verwezen risicoleerlingen hebben minder adaptief onderwijs gekregen dan niet-

verwezenn risicoleerlingen. Uit de bevindingen voor groep 4 blijkt dat adaptief onderwijs in 

diee fase amper invloed heeft op de handhaving of doorverwijzing van risicoleerlingen. 

4.4.34.4.3 Multivariate analyses 

Aangezienn de componenten van adaptief onderwijs onderling samenhangen, is nagegaan 

welkee de belangrijkste zijn. Daartoe is voor de groepen per leergebied een loglineaire 
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regressie-analysee uitgevoerd. Bedacht moet worden dat het niet signifant zijn van sommige 

modeluitkomstenn mede (ongunstig) bepaald worden door de kleine n. 

Dee resultaten van groep 2 wat betreft taal (tabel 4.7), laten zien dat het model 

statistischh deugdelijk is, x2 = 20.29 (p < .01). De classificatietabel toont dat met de gegevens 

vann de vijf componenten van adaptief taalonderwijs zowel van de verwezen als niet-verwezen 

risicoleerlingenn 83.3% correct kan worden voorspeld. De verklaarde variantie die wordt 

verkregenn met de gegeven variabelenset komt daarmee uit op 33.3%, immers op basis van 

kanss alleen bedraagt dit percentage 50%. 

TabelTabel 4.7. Multivariate samenhangen componenten adaptief taal- en rekenonderwijs met 

handhavinghandhaving of verwijzing 

Variabele e Taal l 

88 Wald test p < 

(z-ratio) ) 

Rekenen n 

BB Wald test p < 

(z-ratio) ) 

Groepp 2 

D.. Instructievaardigheden 

AfstemmingAfstemming onderwijsaanbod 

Constante e 

Groepp 4 

A.. Kwaliteit diagnostische 

vaardigheid d 

PlanmatigPlanmatig werken 

(n=12) ) 

-6.22 4.0 .05 

56.44 27.2 .05 

(n=13) ) 

(nn = 12) 

n.s. . 

(nn = 13) 

11.7 7 4.7 7 .05 5 

D.. Instructievaardigheden 

Differentiatie Differentiatie n.s. . -11.0 0 4.22 .05 

Binnenn groep 2 blijkt van de onderscheiden elementen van het adaptief taalonderwijs alleen 

dee mate waarin onderwijzers het onderwijsaanbod afstemmen op leerlingprestaties significant 

tee zijn. Verwezen risicoleerlingen hebben onderwijzers die dat in mindere mate doen. Voor 

rekenenn blijkt in groep 2 het model statistisch niet deugdelijk. In een multivariate analyse 

blijktt geen van de afzonderlijke kenmerken van adaptief onderwijs bij te dragen aan een 

voorspellingg over verwijzing. 

Voorr groep 4 is daarentegen het voorspellingsmodel voor taal statistisch onbetrouw-

baar,, x2 = 6.8, p = n.s.. Desondanks kan 69.2% van de verwezen en niet-verwezen risico-

leerlingenn juist worden voorspeld. Dus 19.2% van de handhaving en verwijzing wordt 

bepaaldd door de verklarende variabelen. Het model voor rekenen binnen groep 4 is, in tegen-

stellingg tot het model voor taal, wel relevant,̂  = 11.1,/? < .05. Van de niet-verwezen risico-

leerlingenn is 76.9% (26.9% wordt verklaard) op juiste wijze voorspeld, van de verwezen 
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risicoleerlingenn is dat 84.6% (34.6% verklaarde variantie). Met de gegeven variabelengroep is 

verwijzingg beter te voorspellen dan handhaving. Voor groep 4 duidt het model aan dat de 

variabelenn Planmatig werken en Differentiatie significant zijn op het 5%-niveau met betrek-

kingg tot rekenen. Verwezen risicoleerlingen zijn afkomstig van leraren die planmatiger 

werken.. Dit is strijdig met de verwachting. Dezelfde onderwijzers differentiëren minder in de 

lessen.. Dat feit correspondeert wel met de verwachting. 

Wanneerr de totaalscores op adaptief taal- en rekenonderwijs per groep worden 

geanalyseerdd in een loglineair model, komt het volgende naar voren. Voor groep 2 blijkt dat 

alss leraren minder adaptief taal- en rekenonderwijs geven, ze eerder overgaan tot verwijzing 

vann risicoleerlingen (Taal: B = -5.7, z-ratio = 6.0, p < .05; Rekenen: B = -5.1, z-ratio = 5.9,p < 

.05).. Voor groep 4 doen de totaalscores op adaptief taal- en rekenonderwijs er niet toe. 

Voorgaandee analyses zijn herhaald op de gecombineerde data van de groepen 2 en 4 

(tabell  4.8). 

TabelTabel 4.8. Multivariate samenhangen componenten adaptief taal- en rekenonderwijs met 

handhavinghandhaving of verwijzing (n = 25) 

Variabele e 

D.. Instructievaardigheden 

AfstemmingAfstemming onderwijsaanbod 

Constante e 

B B 

n.s. . 

6.9 9 

Taal l 

Waldd test 

(z-ratio) ) 

4.1 1 

P< < 

.05 5 

B B 

-1.2 2 

7.5 5 

Rekenen n 

Waldd test 

(z-ratio) ) 

4.3 3 

4.6 6 

P< < 

.05 5 

.05 5 

Eenn multivariate analyse van de variabelen van adaptief taalonderwijs genereert een 

onbetrouwbaarr model x2 = 20.3 {p = n.s). Zestig procent van de verwezen en 60 procent van 

dee niet-verwezen risicoleerlingen kan accuraat worden voorspeld. De verklaarde variantie 

bedraagtt in beide gevallen 10 procent. Geen van de variabelen hangt significant samen met 

verwijzing.. De loglineaire regressie-analyse met de variabelen van adaptief rekenonderwijs 

laatt min of meer hetzelfde beeld zien. Alleen De mate van afstemming van het aanbod op de 

prestatiesprestaties van de leerlingen laat een samenhang zien in de veronderstelde richting. 

Dee totaalscores op adaptief taal- en rekenonderwijs, geanalyseerd in een loglineair 

model,, laten zien dat beide een wezenlijke rol vervullen bij de voorspelling van door-

verwijzingg (Taal: B = -2.3, z-ratio = 4.6,/? < .05; Rekenen: B = -2.6, z-ratio = 5.3, p < .05). 
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4.4.44.4.4 Analyses aanvullende aspecten adaptief onderwijs 

Univariatee analyses op de data voor groep 2 laten zien dat het omgaan met niveau- en 

tempoverschillenn en de wijze van instructie geven geen effecten in de verwachte richting 

hebben.. In lijn van de verwachting ligt wel dat verwezen risicoleerlingen minder verant-

woordingg dragen voor hun werk dan niet-verwezen risicoleerlingen (/ = -2.0, df= 1 \,p < .05). 

Dee uitkomsten voor groep 4 indiceren dat zich tussen de leraren van verwezen en niet-

verwezenn risicoleerlingen geen verschillen voordoen in de mate waarin ze omgaan met 

niveau-- en tempoverschillen van leerlingen, de manier waarop instructie wordt gegeven en de 

matee waarin de leerlingen zelfde verantwoordelijkheid dragen voor hun werk. 

Ookk hier blijkt dus dat, als er zich verschillen voordoen, dit in groep 2 te vinden is. 

4.4.54.4.5 Controle matching- en externe variabelen 

Doorr benutting van marges bij de matching op de leerlingvariabelen en het buiten beschouw-

ingg laten van de variabelen SEA en N-V IQ (uitsluitend voor groep 4) in de matching-

procedure,, is het mogelijk dat er toch nog aanvangsverschillen zijn tussen de verwezen en 

niet-verwezenn risicoleerlingen. Omdat de variabele gedrag is gebaseerd op een samengestelde 

scoree is het verder denkbaar dat de wel en niet-verwezen risicoleerlingen op de separate 

psychosocialee factoren van elkaar verschillen. Controlerende analyses zijn vanuit dit oogpunt 

wenselijk. . 

Dee univariate bevindingen van de empirische controle voor de groepen 2 en 4 

afzonderlijkk staan in tabel 4.9. 

TabelTabel 4.9. Univariate samenhangen matching- en externe variabelen met handhaving of verwijzing 

Variabelee Groep 2 (n = 12) Groep 4 (n= 13) 

Matchingvariabelen n 

RekenprestatieRekenprestatie n.s. f = -2.7, df =12, p < .01 

-- Werkhouding n.s. f = -2.3, df=12, p < .05 

Uitt tabel 4.9 blijkt dat er zich geen verschillen voordoen binnen de matchparen uit groep 2. 

Datt verstevigt de validiteit van de hiervoor gerapporteerde bevindingen. Bij de matchparen uit 

groepp 4 is dat beeld enigszins anders. De verwezen risicoleerlingen vertonen een significant 

lageree rekenprestatie en een significant lagere werkhouding. 

Perr groep is nog een tweetal loglineaire regressie-analyses verricht. Voor groep 2 wordt 

bevestigdd dat de matching- en externe variabelen geen enkele rol spelen bij de predictie van 

handhavingg of doorverwijzing van risicoleerlingen. De analyses voor groep 4 tonen ook aan 
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datt van de matchingvariabelen geen belangrijke invloed uitgaat. De externe oorzaakvariabelen 

SEASEA (B = 1.9, z-ratio = 4.5,p < .05) en N-VIQ (B = -1.1, z-ratio = 4.3,p < .05) correleren wel 

mett handhaving of verwijzing. Verwezen risicoleerlingen komen uit een andere SEA-

categoriee dan niet-verwezen risicoleerlingen. Nader gepreciseerd gaat het om de categorie 

'maximaal'maximaal LBO autochtoon' versus de categorie 'maximaal LBO Turks/Marokkaan'. Los 

daarvann hebben verwezen risicoleerlingen een significant lagere score op de variabele N-VIQ. 

Dee resultaten van groep 4 zouden kunnen betekenen dat verwijzing niet zozeer 

verbandd houdt met het gegeven onderwijs, maar alsnog wordt toegepast bij risicoleerlingen 

mett bepaalde kenmerken. Met univariate analyses is bepaald dat het risicoleerlingen betreft 

vann wie de rekenprestatie nog steeds achterblijft, dan wel de werkhouding een probleem 

blijft .. Uit multivariate analyses blijkt dat het risicoleerlingen betreft van in Nederland 

geboren,, laagopgeleide ouders en risicoleerlingen met een minder hoge score op N-V IQ. 

4.55 CONCLUSIE EN DISCUSSIE 

Risicoleerlingenn die minder adaptief onderwijs ontvangen, worden vaker verwezen naar het 

sboo (LOM en MLK) . Dit geldt met name voor de risicoleerlingen uit groep 2, Voor de risico-

leerlingenn uit groep 4 is de impact van adaptief onderwijs kleiner. De centrale hypothese 

('Verwezenn risicoleerlingen hebben minder adaptief onderwijs genoten dan soortgelijke niet-

verwezenn risicoleerlingen') wordt bijgevolg voor groep 2 empirisch ondersteund. Curriculum-

verschillenn in groep 4 doen er nauwelijks meer toe. Waarschijnlijk komen leerkrachten in 

groepp 4, ongeacht hun manier van lesgeven, tot de conclusie dat bepaalde typen leerlingen 

moetenn worden verwezen. 

Hett is voor het eerst dat in Nederland evidentie is gevonden voor het verband tussen 

adaptieff  onderwijs en minder doorverwijzingen naar het sbo. Eerder onderzoek van Houtveen 

ett al. (1998) hebben namelijk het omgekeerde aangetoond. Vermoedelijk is het door ons 

opgezettee onderzoeksontwerp specifiek genoeg voor het vinden van een positief effect van 

adaptieff  onderwijs. In tegenstelling tot het onderzoek van Houtveen et al. (1998) gaat ons 

onderzoekk uit van gegevens op het niveau van de leerkracht en de risicoleerling uit de 

onderbouww van de reguliere basisschool. Voorts hebben de gegevens betrekking op één 

schooljaar. . 

Dee resultaten dienen uiteraard met de nodige voorzichtigheid gehanteerd te worden, 

wantt de dataverzameling heeft retrospectief plaatsgevonden en er zijn geen observaties 

toegepast.. Gegeven het feit dat het concept 'adaptief onderwijs' niet in zijn volle omvang kon 

wordenn gemeten en de steekproef klein is, zijn het toch belangrijke resultaten. 

Hett ziet er dus naar uit dat adaptief onderwijs voornamelijk van belang is voor de 

integratiee van risicoleerlingen in groep 2 (de onderbouw). In aanmerking genomen dat 

adaptieff  onderwijs in het schooljaar 1994-95 nog in de kinderschoenen stond, is dit 
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opmerkelijk.. Volledige implementatie zou daarom wel eens aanzienlijke effecten kunnen 

opleveren.. Een hieruit voortkomende aanbeveling is dat het onderwijs in de onderbouw meer 

moett worden toegesneden op risicoleerlingen. Aangezien adaptief onderwijs hoge eisen stelt 

aann leerkrachten in de onderbouwgroepen zullen zij daarin scholing moeten ontvangen. Het 

vastee voornemen van de overheid met WSNS het percentage risicoleerlingen in het sbo te 

minderenn tot ongeveer twee procent van de schoolbevolking zou dan haalbaar kunnen 

worden.. Alleen vergelijkbaar onderzoek in de toekomst kan dit aantonen. 

Restt nog te vermelden dat over het construct 'adaptief onderwijs' nog de nodige 

discussiee gaande is en er in de dagelijkse praktijk diverse variaties bestaan (Stevens, 1997; 

Houtveenn & Reezigt, 2000). In dit onderzoek hebben we de effecten van een theoretisch goed 

doordachtt concept onderzocht. Niet uit te sluiten is dat andere varianten ook hun waarde 

hebbenn voor het integreren van risicoleerlingen. In internationaal georiënteerd onderzoek 

wordtt daarop ook gezinspeeld (Hunt & Goetz, 1997; Manset & Semmel, 1997). Vervolg-

onderzoekk naar andere succesvolle methoden van integratie is dan ook van belang. 

NOTEN N 

11 M. Bakker, A. van Beinum, J. Hofman, F. van der Laan, F. Roozen, E. van Schaik, G. 

Schmidt,, T. Thobe, M. van Tol, K. Wittenberg en M. de Zeeuw worden bedankt voor hun 

bijdragee aan de dataverzameling. 

22 In de Amerikaanse onderwijsliteratuur bestaan onder meer publicaties die handelen over de 

effectenn van ALEM ('Adaptive Learning Environments Model') (Wang & Walberg, 1983; Wang 

&& Birch, 1984; Wang & Zollers, 1990). Het Nederlandse adaptief onderwijsconcept is voor een 

deell gebaseerd op ALEM. Niettemin verschilt het nogal van het Amerikaanse ALEM. Naast 

dezee onderzoeken bestaat ook onderzoek naar de mate waarin onderwijzers adaptieve 

instructiee aanbieden aan leerlingen met leerproblemen en in welke mate de academische 

deviantiee van deze risicoleerlingen samenhangt met adaptieve instructie (Fuchs, Fuchs & 

Bishop,, 1992). 

33 Door matching doet zich 'regressie naar het gemiddelde' voor. Deze trek wordt hier 

grotendeelss veroorzaakt door meetonbetrouwbaarheden van de matchingvariabelen taai-

prestatie,prestatie, rekenprestatie en gedrag. Per groep is bepaald wat de grootte is van de regressie-

effecten.. Voor de variabelen taaiprestatie en rekenprestatie bleken de regressiepunten zo 

geringg dat ze geen vertekening van de resultaten veroorzaken. Voor de variabele gedrag is de 

regressietendenss wel aanwezig. De a van .65 duidt ook al op betrouw/baarheids- en validiteits-

problemen.. Bij conclusies over het gedragsconcept is dus enige behoedzaamheid geboden. 
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'Mooiee theorieën worden om zeep geholpen door lelijke empirische feiten.' 

(uitt De Procedure van H. Mulisch) 





HOOFDSTUKK  5 

DEE COGNITIEV E EN NON-COGNITIEV E ONTWIKKELIN G VAN 

RISICOLEERLINGE NN IN HET REGULIE R EN SPECIAAL 

BASISONDERWIJS1 1 

SAMENVATTING G 

Dezee bijdrage gaat over de cognitieve en non-cognitieve ontwikkeling van vergelijkbare risicoleerlingen die het 

speciaall  (sbo) of regulier basisonderwijs (bo) doorlopen. De eerste hypothese luidt dat de cognitieve ontwik-

kelingg voorspoediger verloopt in het bo. De tweede hypothese is dat de non-cognitieve ontwikkeling zich 

positieverr voltrekt in het sbo. Gekeken is vervolgens of de ontwikkeling verschillend uitpakt voor risicoleer-

lingenn met uiteenlopende achtergrondkarakteristieken (sekse en sociaal-etnische achtergrond). Met leerling-

gegevenss van het landelijke PRIMA1-cohort (1994-95) zijn risicoleerlingen uit groep 4 van het sbo één-op-één 

gematchtt met risicoleerlingen uit groep 4 van het bo. De matching is uitgevoerd op meerdere cognitieve 

{taaiprestatie,{taaiprestatie, rekenprestatie en IQ) en non-cognitieve variabelen (gedrag). De 500 geformeerde matchparen 

(3422 LOM- en 158 MLK-paren) zijn met PRIMA2 (1996-97) en -3 (1998-99) in hun ontwikkeling gevolgd in de 

groepenn 6 en 8 van het bo en sbo. Multivariate analyses van covariantie met 'repeated measures' tonen aan dat 

dee taal- en rekenontwikkeling in het sbo ongunstiger verloopt dan in het bo. De intelligentie- en gedrags-

ontwikkelingg daarentegen verloopt identiek in het sbo en bo. Differentiële effecten voor risicoleerlingen met 

verschillendee achtergrondkenmerken zijn niet aangetoond. Het ziet er naar uit dat 'inclusief onderwijs', waarnaar 

Weerr Samen Naar School streeft, de onderwijskansen van risicoleerlingen bevordert. 

5.11 INLEIDING 

Dee onderwijshervorming 'inclusief onderwijs' is internationaal wijd verspreid (Barton, 1989; 

Meijer,, Pijl & Hegarty, 1994; Booth & Ainscow, 1998; Daniels & Garner, 1999). Deze 

vernieuwingg omvat het streven naar en de inrichting van een regulier onderwijssysteem 

waarinn ook risicoleerlingen onderdak geboden kan worden. 

Inn Nederland wordt inclusief onderwijs gestimuleerd door het landelijk onderwijs-

beleidd 'Weer Samen Naar School' (WSNS) (Ministerie van OCenW, 1990, 1991, 1995). 

WSNSS markeert een verschuiving in het denken over de plaatsing van risicoleerlingen. 

Eenn ingekorte versie van dit hoofdstuk is met de titel 'Ontwikkeling in speciaal en regulier 

basisonderwijs.. Waar zijn WSNS-risicoleehingen beter af: in het speciaal of regulier basisonderwijs?' 

geplaatstt in het Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 42(2), 87-94. 
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Decennialangg was de opvatting dominant dat risicoleerlingen beter af zijn in het speciaal 

basisonderwijss (sbo)2. Maar gaandeweg is de overtuiging gemeengoed geworden dat een deel 

vann die risicoleerlingen zeer goed kan worden opgevangen in het regulier basisonderwijs (bo). 

Inn deze algehele ommekeer in het denken hebben zowel normatieve als financiële 

argumentenn een rol van betekenis gespeeld. Strekking van de normatieve argumentatie is dat 

dee structurele uitplaatsing van risicoleerlingen in het sbo onwenselijke uitvloeisels heeft (Van 

Rijswijk,, 1986; Doornbos et al., 1991; Meijer, Meijnen & Scheerens, 1993; Berveling, 1994; 

Dee Groot, Ruijssenaers & Kapinga, 1996; Doornbos, 1997; Meijer, 1997; S.J. Pijl, 1997). 

Segregatiee van risicoleerlingen kan discriminatie, stereotypering en stigmatisering veroor-

zaken.. Integratie in het bo betekent mogelijkheden tot interactie met leerlingen en buurt-

genotenn zonder onderwij sleer- en/of gedragsproblemen. 

Dee voortdurende groei van het sbo in de laatste decennia (Doornbos & Stevens, 1987, 

1988;; Y.J. Pijl, 1997) hebben deze argumentatielijn meer gewicht gegeven. In dezelfde 

periodee is het speciaal onderwijs (so) als geheel uitgegroeid tot een wijdvertakt stelsel met 

veell  specifieke onderwijstypen (Van Rijswijk & Kool, 1999). 

Onderzoekk toont voorts aan dat het sbo is voorbehouden aan selectieve leerling-

groepen.. In het bijzonder het onevenredig groot aandeel jongens springt in het oog (Van 

Veldhuizen,, 1985; Meijnen, 1987). Bovendien komen in bepaalde speciale onderwijssoorten 

meerr kinderen uit gedepriveerde en etnische milieus voor (Teunissen & Golhof, 1987; Bakker 

&&  Dekkers, 1995; Meijer, 1996; Y.J. Pijl, 1997). Voor deze verschijnselen worden in de 

literatuurr diverse biologisch en sociaal-cultureel bepaalde verklaringen gegeven. 

Dee groei van het sbo heeft ook een financieel probleem in de hand gewerkt. De 

kostenratioo sbo-bo bedraagt op individueel niveau namelijk ongeveer 3 op 1 (Ministerie van 

OCenW,, 1997; SCP, 1998). 

Gelijkluidendee argumenten zijn in het integratiedebat van de Verenigde Staten van 

Amerikaa (VS) te beluisteren geweest (Biklen & Zollers, 1986; Braaten, Kaufmann, Braaten, 

Polsgrovee & Nelson, 1988; Lipsky & Gartner, 1989, 1996; Skrtic, 1991; Fuchs & Fuchs, 

1995;; Artiles & Trent, 1994; Daniel & King, 1997; Ysseldyke, Algozzine & Thurlow, 2000). 

Inn Nederland speelde bij de omslag in het denken ook nog mee dat bij een inter-

nationalee vergelijking de organisatie van het sbo alhier uit de toon viel (Pijl & Meijer, 1991; 

Rispens,, Pijl & Meijer, 1991; Meijer, 1998). 

Onderr invloed van WSNS wordt tegenwoordig een groeiend aantal risicoleerlingen 

opgenomenn in het bo (Inspectie, 2000; Ministerie van OCenW, 2000, 2001). Er zijn echter 

risicoleerlingenrisicoleerlingen met overeenkomstige onderwijsprestaties en gedragspatronen die worden 

doorverwezenn naar het sbo (Petersen & Buis, 1995; Jepma & Meijnen, 2001, submitted). Het 

gevolgg hiervan is een overlap in risicoleerlingpopulaties tussen het sbo en bo (Verwilligen-

Prummel,, 1984; Wijnstra, 1987; Pijl & Pijl, 1998; Peetsma, Vergeer, Roeleveld & Karsten, 

2001). . 
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Ditt onderzoek houdt zich bezig met de vraag wat de verwijzing naar het sbo en de 

handhavingg in het bo betekent voor de verdere ontwikkeling van risicoleerlingen. De centrale 

probleemstellingg is: Hoe ontwikkelen vergelijkbare risicoleerlingen zich in respectievelijk het 

speciaalspeciaal en regulier basisonderwijs? Twee onderzoeksvragen zijn hieruit afgeleid: 1. 

VerlooptVerloopt de cognitieve en non-cognitieve ontwikkeling van gelijksoortige risicoleerlingen 

verschillendverschillend wanneer zij het speciaal of regulier basisonderwijs volgen? 2. Varieert de 

cognitievecognitieve en non-cognitieve ontwikkeling van risicoleerlingen naar sekse en sociaal-etnische 

achtergrond? achtergrond? 

5.22 LITERATUURVERKENNING EN HYPOTHESEN 

Samenvattendd wordt hieronder een overzicht geboden van reeds bekende onderzoeks-

resultatenn inzake de cognitieve en non-cognitieve ontwikkeling van risicoleerlingen in het sbo 

alss wel het bo. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt van bevindingen uit de VS en 

Nederland3.. In de VS is een lange onderzoekstraditie opgebouwd naar de effectiviteit van 

gesegregeerdee en geïntegreerde onderwij ssettings voor risicoleerlingen. Op basis van de 

literatuurverkenningg worden twee hypothesen opgesteld. 

5.2.15.2.1 Cognitieve ontwikkeling 

Opp studies van Marston (1987-88) en Hanushek, Kain en Rivkin (1998) na, dringt zich in de 

Amerikaansee literatuur het beeld op dat de cognitieve prestaties van risicoleerlingen in het sbo 

ongunstigg afsteken bij die van risicoleerlingen in het bo. Dit geldt in het bijzonder voor 

risicoleerlingenrisicoleerlingen met mildere vormen van leerproblemen (Carlberg & Kavale, 1980; Madden 

&&  Slavin, 1983; Wang & Baker, 1985-86; Mills, Cole, Jenkins & Dale, 1998; Waldron & 

McLeskey,, 1998). Risicoleerlingen met een ernstiger leerproblematiek lijken wel beter te 

presterenn in het sbo. 

Resultatenn uit de Nederlandse onderzoeksliteratuur laten eveneens zien dat risico-

leerlingenn in cognitief opzicht het best gedijen in het bo (Berk, Van Weelden & Wilmink, 

1963;; Wijnstra, 1987; Bos, Van den Eldik, Loykens & Ravestein, 1988; Span, 1988; Petersen 

&&  Buis, 1995; Peetsma et al., 2001). Verschillen in uitkomsten voor risicoleerlingen met 

specifiekee (LOM) en algemene leerproblemen (MLK) , zoals in de VS, komen in Nederland 

sporadischh voor (Wijnstra, 1987; Span, 1988; Petersen & Buis, 1995; Peetsma et al., 2001). In 

Nederlandss onderzoek is niet overtuigend aangetoond dat de cognitieve ontwikkeling van 

LOM-risicoleerlingenn beter verloopt in het bo en die van MLK-risicoleerlingen in het sbo. 
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5.2.25.2.2 Non-cognitieve ontwikkeling 

Eenn serie Amerikaanse onderzoeken naar de non-cognitieve ontwikkeling heeft tegenstrijdige 

resultatenn opgeleverd. Hoewel enkele studies aantonen dat de non-cognitieve ontwikkeling 

vann risicoleerlingen een gunstiger verloop kent in het bo (Carlberg & Kavale, 1980; Madden 

&&  Slavin, 1983; Wang & Baker, 1985-86), overheerst de indruk dat die ontwikkeling in het 

sboo positiever is (Leinhardt & Pallay, 1982; Ottensbacher & Cooper, 1984; Coben & 

Zigmond,, 1986; Fox, 1989; Sabornie, Marshall & Ellis, 1990; Larrivee & Home, 1991; 

Ochoaa & Olivarez, 1995; Gresham & MacMillan, 1997). 

Bevindingenn in de Nederlandse literatuur wijzen in dezelfde richting (Bakker & Van 

dee Griendt, 1999; Peetsma et al., 2001), ofschoon ook af en toe is gebleken dat de non-

cognitievee ontwikkeling niet elementair anders is voor risicoleerlingen in het sbo en bo (Span, 

1988;; Vogels, Roerink, De Graaff & Bosman, 1999; Peetsma et al., 2001). 

5.2.35.2.3 Methodologische kritiek 

Opp het Amerikaanse onderzoek is van verschillende kanten forse kritiek geuit (Carlberg & 

Kavale,, 1980; Rispens, 1980; Heller, Holtzman & Messick, 1982; Leinhardt & Palley, 1982; 

Tindal,, 1985; Hallahan, Keller, McKinney, Lloyd & Bryan, 1988; Van der Wolf & Van 

Rijswijk,, 1990; Hegarty, 1993; Pijl & Meijer, 1995; Gresham & MacMillan, 1997). Deze 

kritiekk is ook op het Nederlandse onderzoek van toepassing en spitst zich toe op (a) het falen 

vann aselecte toewijzingen van risicoleerlingen aan onderwij scondities (dit geldt voor al het 

Nederlandsee en zo goed als al het Amerikaanse onderzoek4), (b) de kleine steekproeven, (c) 

hett missen van beschrijvingen van steekproefgroepen en risicoleerlingen, (d) het achterwege 

blijvenn van controle of vergelijkingsgroepen en (e) het ontbreken van longitudinale opzetten. 

Verderr is er vaak een eenzijdige aandacht voor het cognitieve dan wel het non-cognitieve 

domein,, waarbij de oriëntatie ook nog weer op een enkel gedragsaspect heeft plaatsgevonden. 

Bovenstaandee kritiek geldt in mindere mate voor de Nederlandse studie van Peetsma 

ett al. (2001). Voorliggend onderzoek kent een min of meer soortgelijke opzet. Met data van 

hett PRIMA-cohortonderzoek zijn gematchte risicoleerlingen uit groep 4 van het sbo en bo in 

groepp 6 en 8 gevolgd in hun cognitief én non-cognitief functioneren. Een wezenlijk verschil 

mett ons onderzoek is dat zij zich hebben beperkt tot univariate analyses per meetmoment. 

Gegevenn de longitudinale datastructuur met meerdere afhankelijke variabelen, biedt een 

multivariatee aanpak met herhaalde metingen een juister beeld (Everitt, 1995; Stevens, 1996; 

Tabachnickk & Fidell, 1996). 
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5.2.45.2.4 Hypothesen 

Ondankss de kritische kanttekeningen bij het aangehaalde onderzoek naar de cognitieve en 

non-cognitievee ontwikkeling van risicoleerlingen in het sbo en bo, kan voldoende aanleiding 

wordenn gezien voor de formulering van twee hypothesen. 

Alless samengenomen, duiden de bevindingen erop dat de cognitieve prestaties van 

risicoleerlingenn zich gunstiger ontwikkelen in het bo. De eerste hypothese luidt: 

Hypothesee 1: De cognitieve ontwikkeling van risicoleerlingen verloopt in het sbo 

ongunstigerr dan in het bo. 

Dee literatuur suggereert tegelijkertijd dat de non-cognitieve ontwikkeling van risicoleerlingen 

inn het sbo beter verloopt dan in het bo. De tweede hypothese luidt: 

Hypothesee 2: De non-cognitieve ontwikkeling van risicoleerlingen verloopt in het sbo 

gunstigerr dan in het bo. 

Eenn grote hoeveelheid binnen- en buitenlands onderzoek maakt duidelijk dat (risico)leer-

lingenn met uiteenlopende achtergronden zich verschillend ontwikkelen (Mortimore, 

Sammons,, Stoll, Lewis & Ecob, 1989; Bugel, 1991; Meijnen, 1991; Verhoeven & Vermeer, 

1992,, 1999; Knuver & Brandsma, 1993; Hill & Rowe, 1998; Kraemer, Van der Schoot & 

Engelen,, 2000). Daarom wordt verwacht dat de cognitieve en non-cognitieve ontwikkeling 

vann risico-leerlingen in het sbo en bo differentiëren naar sekse en sociaal-etnische 

achtergrond.achtergrond. De ontwikkelingstendensen zijn echter onvoldoende eenduidig om er 

hypothesenn uit af te leiden. 

5.33 METHODE 

5.3.15.3.1 Data 

Grondmateriaall  van de studie vormt het PRIMA-cohortonderzoek. PRIMA is een 

grootschaligg nationaal onderzoek naar ontwikkelingen in het primair onderwijs. Om de twee 

jaarr worden metingen verricht. PRIMA is daarmee longitudinaal van opzet. De eerste meting 

dateertt van 1994-95 (PRIMA 1). PRIMA2, -3 en -4 zijn gehouden in de schooljaren 1996-97, 

1998-999 en 2000-01. 

PRIMAA 1 bevat een steekproef van 97 speciale basisscholen, waaronder 51 voormalige 

LOM-- en 46 voormalige MLK-scholen (Van Langen, Vierke & Robijns, 1996). Deze steek-

proeff  met 4,841 leerlingen is in redelijke mate representatief voor het sbo. Voorts kent 
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PRIMAA 1 een representatieve steekproef van 416 reguliere scholen. Het leerlingaantal daarin 

bedraagtt 35,029. 

Inn PRIMA worden gegevens verzameld bij leerlingen uit groep 2, 4, 6 en 8 van het sbo 

enn bo. Bij elke nieuwe ronde stroomt een cohort uit groep 8 door naar het voortgezet 

(speciaal)) onderwijs en wordt een cohort uit groep 2 toegevoegd. Uniek is dat voor de 

bepalingg van cognitieve aspecten, in het sbo en bo dezelfde taal-, reken- en non-verbale 

intelligentietoetsenn worden afgenomen. Toetsscores voor taal en rekenen worden gekali-

breerd,, wat betekent dat alle leerlingen, ongeacht type bo en groep, op één schaal kunnen 

wordenn afgebeeld (Driessen, Van Langen & Oudenhoven, 1994; Vierke, 1995). Hierdoor zijn 

scoress van leerlingen uit beide onderwijsvormen rechtstreeks vergelijkbaar en zijn progressies 

vann individuele leerlingen tussen opeenvolgende metingen direct afleesbaar. Bovendien 

wordenn leerlingen in het sbo en bo met dezelfde meetinstrumenten op tal van non-cognitieve 

aspectenn beoordeeld door leerkrachten. 

Leer-- en/of gedragsproblemen openbaren zich niet gelijktijdig bij leerlingen. Kinderen 

mett algemene problemen worden daarbij eerder gesignaleerd dan kinderen met een specifieke 

problematiekk (Dockrell & McShane, 1992: Van der Ploeg, 1998). Het zwaartepunt van 

verwijzingg ligt hierom voor het MLK in de groepen 2 en 3. Voor het LOM in de groepen 2, 3 

enn 4 (Meijer, 1996). In groep 4 is de risicopopulatie dus min of meer uitgekristalliseerd. Dan 

staatt in grote lijnen vast welke risicoleerlingen het sbo of bo gaan doorlopen. Om deze reden 

zijnn risicoleerlingen geselecteerd die bij PRIMA 1 in groep 4 van het sbo of bo verblijven. De 

leerlingaantallenn in groep 4 van de steekproef van het sbo en bo bedragen achtereenvolgens 

1,3899 (LOM: 670; MLK: 719) en 9,212. 

Dee voortgang van de risicoleerlingen is gevolgd met de leerlinggegevens van PRIMA2 

enn -3. Bij een rimpelloos verloop van de schoolloopbaan bevinden de risicoleerlingen zich 

dann respectievelijk in groep 6 en 8 van het sbo of bo. 

5.3.25.3.2 Opzet 

Hett onderzoek kent een quasi-experimenteel ontwerp met één voormeting en twee 

nametingenn (Cook & Campbell, 1979; Neale & Liebert, 1986). Het design bevat een 

geparenteerdee experimentele en vergelijkingsgroep. De experimentele groep wordt gevormd 

doorr risicoleerlingen in het sbo. De vergelijkingsgroep wordt gevormd door risicoleerlingen 

inn het bo. De 'treatment' (behandeling) is het verblijf in het sbo. De peiling in groep 4 is als 

eenn voormeting (nulmeting) opgevat. Dit is het moment waarop risicoleerlingen in het sbo en 

boo paarsgewijs zijn gelijkgeschakeld. De peilingen in groep 6 en 8 vormen de twee 

nametingen.. Een schematische weergave staat in figuur 5.1. 
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Voormeting g 

Groepp 4 

0,1 1 

On n 

O i q i i 

Ogl l 

ot1 1 
On n 

O i q i i 

Og1 1 

Nametingg 1 

Groepp 6 

O Q Q 

Oa Oa 

o i q 2 2 

0 9 2 2 

0,2 2 

Or2 2 

o l q 2 2 

Og2 2 

Nametingg 2 

Groepp 8 

Ot3 3 

Or3 3 

Ojq3 3 

0 9 3 3 

0 l 3 3 

or3 3 
o i q 3 3 

0 9 3 3 

MM = Matching, E = Experimentele groep, V = Vergelijkingsgroep, X = 'treatment' sbo, O, = 

taaiprestatie,taaiprestatie, Or = rekenprestatie, 0 i q = non-verbale intelligentie, Og = gedrag, 1.3 = meetmoment 

FiguurFiguur 5.1. Schematische weergave semi-experimenteel longitudinaal onderzoeksontwerp 

5.3.35.3.3 Matching 

Inn empirisch onderzoek is aangetoond dat risicoleerlingpopulaties in het sbo en bo 

gedeeltelijkk samenvallen. Deze overlappende groep kan worden gerekend tot de doelpopulatie 

vann WSNS waarop deze studie primair is gericht. Ogenschijnlijk is de leer- en/of gedrags-

problematiekk van deze groep risicoleerlingen betrekkelijk gering. Een deel van die risico-

leerlingenn wordt immers in het bo onderwezen. Risicoleerlingen met relatief zware en 

langdurigee leer- en/of gedragsproblemen vallen buiten de doelpopulatie van WSNS en het 

interessegebiedd van dit onderzoek. 

Dee overlap stelt ons in staat identieke risicoleerlingen in het sbo en bo op individueel 

niveauu te matchen. Individuele matching is een techniek voor de selectie van vergelijkbare 

eenhedenparenn in verschillende condities (Van den Wittenboer, Van Peet & Hox, 1999; 

Baardaa & De Goede, 2000). In onderzoek naar de doelmatigheid van het sbo en bo voor 

risicoleerlingenrisicoleerlingen is deze onderzoekstechniek vaak toegepast (Carlberg & Kavale, 1980; 

Ottensbacherr & Cooper, 1984; Tindal, 1985; Wijnstra, 1987; Petersen & Buis, 1995; Peetsma 

ett al., 2001). A-selecte toekenning aan beide systemen valt om voor de hand liggende redenen 

buitenn de mogelijkheden. 
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5.3.45.3.4 Variabelen 

5.3.4.15.3.4.1 Afhankelijke variabelen (A V's) 

Ditt type variabelen wordt eerst gebruikt bij de matching en later als variabelen waarvan de 

ontwikkelingg in de tijd wordt vastgesteld. 

PRIMAPRIMA I. Cognitieve variabelen zijn verkregen met toetsen voor het meten van de 

taaiprestatie,taaiprestatie, rekenprestatie en non-verbale intelligentie (Jungbluth, Van Langen, Peetsma & 

Vierke,, 1996). In de genoemde volgorde zijn de betrouwbaarheden van de schalen 

(Cronbachss a) in het sbo .89, .95 en .87 en in het bo .85, .87 en .84 (Driessen, Van Langen & 

Oudenhoven,, 1994). De non-verbale intelligentie (IQ) wordt opgenomen als afhankelijke 

variabele,, omdat individuele verschillen in intelligentie mede kunnen worden toegeschreven 

aann omgevingsverschillen (Meijnen, 1977; Vroon, 1980; Sternberg & Berg, 1992; Ceci & 

Williams,, 1997; Anderson, 1999; Dickens & Flynn, 2001). Hier is het omgevingsverschil de 

opvangg in het sbo of bo. Non-cognitieve variabelen zijn verkregen met het '3-Minuten 

Leerlingprofiel'.. Leraren hebben hiermee leerlingen beoordeeld op 21 items. In een 

factoranalysee konden zeven non-cognitieve variabelen worden onderscheiden. Drie daarvan 

zijnn voor dit onderzoek van belang: sociaal gedrag, werkhouding en zelfvertrouwen. Elke 

non-cognitievee variabele telt vier items. In het sbo zijn de interne consistenties (cc) 

respectievelijkk .79, .73 en .76. In het bo .75, .79 en .80 (Jungbluth et al., 1996). 

PRIMA2.PRIMA2. De cognitieve variabelen zijn op identieke wijze geconstrueerd als in 

PRIMALL De drie non-cognitieve variabelen zijn gemeten met een vrijwel gelijk instrument 

('Leerlingprofiel')) (Driessen, Van Langen, Portengen & Vierke, 1998; Robijns, Peetsma, 

Haanstraa & Roeleveld, 1998). 

PRIMA3.PRIMA3. De testbatterij van de cognitieve variabelen heeft een verandering ondergaan 

(Driessen,, Van Langen & Vierke, 2000). De rekentoets is vervangen door de 'Cito-toets 

Rekenen/Wiskunde'' uit het Cito-leerlingvolgsysteem. Met een omrekenformule zijn de scores 

alsnogg met elkaar te vergelijken (Kamphuis, Mulder, Vierke, Overmaat, & Koopman, 1998). 

Inn groep 8 van het sbo zijn de cognitieve toetsen voor groep 6 afgenomen. Bij PRIMA2 is 

geblekenn dat de toetsen voor groep 8 te moeilijk waren. Vanwege de kalibratie is de 

mogelijkheidd van rechtstreekse vergelijking gewaarborgd (Roeleveld, Robijns & Lington, 

2000).. De non-cognitieve variabelen zijn vastgelegd met een opnieuw bijgesteld meet-

instrument.. Desalniettemin zijn met een factoranalyse weer de drie non-cognitieve variabelen 

verkregen. . 

5.3.4.25.3.4.2 Onafhankelijke variabelen (OV's) 

Dee eerste OV waarvan een invloed op de cognitieve en non-cognitieve ontwikkeling wordt 

verwachtt is het type basisonderwijs (speciaal of regulier) waarin de vergelijkbare risico-
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leerlingenn zijn gesitueerd. De andere drie OV's zijn sekse (jongen of meisje), leeftijd (in 

maandenn uitgedrukt) en sociaal-etnische achtergrond (SEA). SEA kent een rangschikking van 

vij ff  statusgroepen, te weten: 1 = 'Turkse/Marokkaanse ouder(s) met hooguit LBO', 2 = 

'anderee allochtone ouder(s) met eveneens hooguit LBO', 3 = 'autochtone ouder(s) met maxi-

maall  LBO', 4 = 'ouder(s) met hooguit MBO' en 5 = 'ouder(s) met HBO/WO'. 'Onbekend' is 

alss 6 gecodeerd. Gegevens over de achtergrondvariabelen van leerlingen zijn verzameld met 

leerlingformulierenn en oudervragenlijsten (Jungbluth et al. 1996; Robijns et al., 1998; 

Driessenn et al., 1998; Roeleveld, Robijns & Lington, 2000; Driessen, Van Langen & Vierke, 

2000). . 

5.3.55.3.5 Matchingproces 

Terr verkrijging van de doelpopulatie van WSNS (de overlap in risicoleerlingen tussen het sbo 

enn bo) is bij iedere risicoleerling uit groep 4 van het sbo een bijpassende risicoleerling 

gezochtt uit groep 4 van het bo. Aanvankelijk is geprobeerd de risicoleerlingen gelijk te 

schakelenn op de zes genoemde cognitieve en non-cognitieve variabelen. 

Bijj  deze poging bleek dat er in het bo geen risicoleerlingen waren met exact dezelfde 

combinatiess van variabelenwaarden als risicoleerlingen in het sbo. Naarmate in het matching-

process meer variabelen worden betrokken, is de kans op een perfecte match kleiner (Cook & 

Campbell,, 1979). Vier variabelen wordt daarom doorgaans als maximum genoemd (Peschar, 

1975).. Gangbare oplossingen voor het toch verkrijgen van gelijkende matchpartners zijn (a) 

hett samennemen van matchingvariabelen en (b) het inbouwen van spreidingsmarges. 

Daaromm is (a) één non-cognitieve variabele {gedrag) geconstrueerd van de som van de 

driee non-cognitieve variabelen. Daarmee is het aantal matchingvariabelen gereduceerd tot de 

gebruikelijkee vier. In groep 4 van het sbo is de a van de samengestelde non-cognitieve 

variabelee .53, in groep 4 van het bo .64. De betrouwbaarheid van de nieuwe variabele is niet 

optimaall  (Eggen & Sanders, 1993; Van den Brink & Mellenbergh, 1998). De sommering is 

nietteminn een elegantere oplossing dan de keus voor één van de afzonderlijke non-cognitieve 

variabelen.. De beperking hiertoe zou het theoretisch concept van de non-cognitieve dimensie 

uiterstt smal maken. 

Daaromm is (b) ook bij de matchingvariabelen een kleine spreidingsmarge benut van 

eenn halve standaarddeviatie (SD). Risicoleerlingen in het bo scoren daardoor een vierde SD 

onderr of boven de corresponderende risicoleerlingen in het sbo. SD's zijn berekend op de 

gegevenss van alle leerlingen uit groep 4 van het sbo en bo (n = 10,601). 

Doorr matching ontstaat 'tendentie naar het gemiddelde' (Judd, Smith & Kidder, 1991). 

Ditt regressie-effect is naar een voorstel van Groen5 (1975) ondervangen. Voor alle leerlingen 

uitt groep 4 van de sbo- en bo-steekproef zijn de regressies van de matchingvariabelen 

becijferd.. De berekende regressiepunten zijn, al naargelang de oorspronkelijke scores, in 
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minderingg of meerdering gebracht. De matching is daarna uitgevoerd op deze gecorrigeerde 

variabelenscores. . 

5.3.65.3.6 Onderzoeksgroep 

Vann de 1,389 risicoleerlingen uit groep 4 van het sbo is van 480 (34.6%) geen volledige 

informatiee beschikbaar van de matchingvariabelen. Die risicoleerlingen vallen op voorhand af 

inn de speurtocht naar 'dubbelgangers' uit groep 4 van het bo. Bij de overblijvende 909 

(65.4%)) risicoleerlingen, van wie wel een complete dataset aanwezig is, is een zoektocht 

opgezet.. Bij 409 sbo-risicoleerlingen is geen 'tweeling' aangetroffen in het bo omdat ze een te 

sterkk afwijkend scorepatroon op de matchingvariabelen vertonen. Deze groep mag worden 

beschouwdd als de risicoleerlingen met ernstige onderwijsleerproblemen. Deze groep valt 

buitenn het aandachtsveld van WSNS en voorliggende onderwij sstudie. In totaal zijn dus met 

hett bovenbeschreven matchingproces bij 500 risicoleerlingen uit groep 4 van het sbo een 

matchpartnerr aangetroffen in groep 4 van het bo. Deze 500 risicoleerlingparen (« = 1,000) 

vormenn de onderzoeksgroep waarvan de ontwikkeling in het sbo en bo is gevolgd. Het 

overlappendee percentage risicoleerlingen in groep 4 van het sbo en bo bedraagt daarmee 55%. 

Inn het hiernavolgende zijn binnen de steekproeven van het sbo en bo de door de 

matchingg geselecteerde en niet-geselecteerde (risico)leerlingen met elkaar vergeleken op de 

matchingvariabelenn en onafhankelijke leerlingvariabelen. 

Uitt die analyses blijkt dat uit het sbo naar verhouding 'goede' risicoleerlingen zijn 

geselecteerdd en uit het bo relatief 'slechte' leerlingen (in het vervolg risicoleerlingen). 

Geconcludeerdd kan worden dat door de matching de beoogde doelpopulatie van WSNS is 

verkregen. . 

Eenn existentieel probleem bij longitudinaal onderzoek is steekproefmortaliteit 

(Bijleveld,, Van der Kamp & Mooijaart, 1998; Everitt & Dunn, 2001). In onderwijskundige 

studiess over tijd haken scholen en (individuele) leerlingen af (Meijnen, 1984; Bosker, 1990; 

Vann der Velden, 1991). PRIMA vormt hierop geen uitzondering (Roeleveld & Portengen, 

1998).. In onze studie is dan ook een selectief experimenteel verlies van risicoleerlingen 

opgetreden6. . 

Dee oorzaak van de uitval in PRIMA is tweeledig. Er is uitval op school- en leerling-

niveau.. Uitval op schoolniveau houdt in dat gehele scholen en dus alle leerlingen op die 

scholenn zijn opgehouden met deelname aan PRIMA. Deze uitval betreft geen specifieke groep 

leerlingen.. Uitval op leerlingniveau betekent dat scholen zijn blijven meedoen aan PRIMA, 

maarr dat om een of andere reden individuele leerlingen van die scholen zijn gestopt. Dit kan 

bijvoorbeeldd veroorzaakt zijn door zittenblijven. Deze uitval betreft, globaal gezegd, minder 

goedd presterende leerlingen (Roeleveld & Portengen, 1998). 

Bovenstaandee heeft ons ertoe gebracht een deel van de multivariate 'missing' data te 

imputeren.. Van risicoleerlingen van wie alle ontwikkelingsgegevens van de AV's op de 
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voormetingg (groep 4) en eerste nameting (groep 6) voorhanden zijn, maar niet op de tweede 

nametingg (groep 8), zijn de individuele ontwikkelingsgegevens met betrekking tot de AV's op 

diee tweede nameting geïmputeerd. Om de werking van de selectieve 'drop-out' in de aan-

vankelijkee steekproefgroepen in te perken, is als tweede criterium ingevoegd dat de oorzaak 

vann de 'missings' op de tweede nameting moet liggen aan de niet-selectieve schooluitval. 

5.3.75.3.7 Analyses 

Terr introductie van de longitudinale ontwikkelingsgegevens worden van de risicoleerlingen in 

eerstee instantie de gemiddelden {M) en standaarddeviaties {SD) op de cognitieve en non-

cognitievee variabelen gepresenteerd. 

Naa deze beschrijvende analyses worden de ontwikkelingsgegevens volgens multi-

variatee analyses van covariantie 'repeated measures' (RMANCOVA) geanalyseerd. Onder-

scheidenn worden 3 (2 X 2 X 5 niveaus) onafhankelijke tussen- en 2 (4 X 3 niveaus) afhanke-

lijkee binnen-risicoleerlingen variabelen7. Tussen-leerlingvariabelen betreffen classificaties 

'tussen'' risicoleerlingen. Binnen-leerlingvariabelen betreffen herhaalde variabelenmetingen 

'binnen'' risicoleerlingen. 

Dee eerste tussen-risicoleerlingen OV is type bo (2). Hiervan wordt een hoofdeffect 

verwacht.. De tweede tussen-risicoleerlingen OV wordt gevormd door sekse (2), de derde is 

SEASEA (5). Van deze OV's worden mogelijk interactie-effecten met de OV type bo voorzien. De 

tweee binnen-risicoleerlingen AV's zijn de vier cognitieve en non-cognitieve variabelen die 

driee keer zijn gemeten. 

Dee drie herhaalde metingen van de AV's zijn per ontwikkelingsgebied (AV) 

geanalyseerd.. Dit maakt dat er vier afzonderlijke modellen zijn opgezet. In deze analyse-

modellenn zijn alle OV's meegenomen. Omdat gebleken is dat de geselecteerde risicoleer-

lingenn in het sbo ruim eenjaar ouder zijn dan de geselecteerde risicoleerlingen in het bo, is de 

OVV  leeftijd als constante covariaat opgenomen. Leeftijdgerelateerde effecten (maturatie) zijn 

daardoorr uitgeschakeld. 'Constant' impliceert dat de controlevariabele tussen de drie meettijd-

stippenn geen variantie kent, maar tussen de risicoleerlingen uiteraard wel. 

Dee 500 matchparen zijn gesplitst in 342 LOM- en 158 MLK-paren. Aldus kunnen 

gedetailleerderee ontwikkelingsverschillen worden getraceerd. De hoofdanalyses zijn in drie-

voudd uitgevoerd, allereerst voor alle risicoleerlingen in het sbo en bo, daarna voor de 

risicoleerlingenrisicoleerlingen in het LOM en bo en afsluitend voor de risicoleerlingen in het MLK en bo. 

Tenn behoeve van deze analyses zijn naast de OV type bo twee vergelijkbare OV's 

geconstrueerd:: LOM-type en MLK-type. 

Inn ons gematchte design hebben we te maken met afhankelijke steekproeven. Bij 

schendingg van de onafhankelijkheidsassumptie neemt de kans op een fout van de eerste soort 

toee (O'Brien & Kaiser, 1985; Stevens, 1996). Aangezien er meerdere analyses worden 
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gepleegd,, neemt de kans op het vinden van significante verschillen automatisch toe. Om die 

redenn is een streng p-niveau (.001) gehanteerd voor de set AV's (multivariate F). 

5.44 RESULTATEN 

Err wordt begonnen met een beschrijving van de data. Vervolgens worden de resultaten van de 

hypothesetoetsendee analyses gepresenteerd. Alleen de bevindingen voor de hele groep risico-

leerlingenn in het sbo en bo worden in tabelvorm weergegeven. Uitkomsten voor de ver-

bijzonderingg naar de LOM- en MLK-risicoleerlingen worden toegelicht. 

5.4.15.4.1 Beschrijvende analyses 

Inn tabel 5.1 zijn beschrijvende statistieken van de geobserveerde variabelen bij nameting 2 

(groepp 8) zowel met als zonder imputaties weergegeven. 

TabelTabel 5.1. Cognitieve en non-cognitieve ontwikkeling risicoleehingen sbo en bo 

(met(met en zonder imputaties groep 8) 

Variabele e 

Taaiprestatie Taaiprestatie 

Sbo o 

Bo o 

Rekenprestatie Rekenprestatie 

Sbo o 

Bo o 

/Q Q 

Sbo o 

Bo o 

Gedrag Gedrag 

Sbo o 

Bo o 

Voormeting g 

Groepp 4 

M M 

1015.2 2 

1015.5 5 

1002.6 6 

1004.4 4 

24.1 1 

24.1 1 

3.2 2 

3.2 2 

SD SD 

2727 A 

27'.1 1 

60.4 4 

59.2 2 

4.5 5 

4.3 3 

.3 3 

.3 3 

n n 

500 0 

499* * 

500 0 

499 9 

500 0 

499 9 

500 0 

499 9 

Nameting g 

Groepp 6 

M M 

1062.9 9 

1066.0 0 

1096.1 1 

1124.1 1 

23.3 3 

24.2 2 

3.4 4 

3.2 2 

SD SD 

26.7 7 

31.5 5 

37.1 1 

36.5 5 

5.6 6 

5.1 1 

.6 6 

.6 6 

1 1 

n n 

212 2 

294 4 

211 1 

293 3 

211 1 

297 7 

194 4 

283 3 

Nametingg 2 

Groepp 8 (met) 

M M 

1071.7 7 

1107.5 5 

1140.7 7 

1209.2 2 

24.4 4 

25.0 0 

3.3 3 

3.3 3 

SD SD 

24.9 9 

29.1 1 

27.8 8 

26.9 9 

4.2 2 

4.0 0 

.3 3 

.4 4 

n n 

133 3 

266 6 

131 1 

266 6 

134 4 

256 6 

133 3 

265 5 

Groepp 8 (zonder) 

M M 

1065.2 2 

1107.1 1 

1137.6 6 

1209.8 8 

23.1 1 

25.0 0 

3.2 2 

3.3 3 

SD SD 

33.6 6 

31.2 2 

38.0 0 

27.3 3 

5.6 6 

4.6 6 

.5 5 

.5 5 

n n 

38 8 

173 3 

28 8 

162 2 

38 8 

139 9 

35 5 

167 7 

Eénn multivariate 'outlier' (een LOM-risicoleerling uit het bo) is uit de dataset verwijderd 
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Hett heeft er schijn van dat risicoleerlingen in het bo een gunstiger taal- en rekenontwikkeling 

hebbenn dan soortgelijke risicoleerlingen in het sbo. Tevens blijkt dat risicoleerlingen in het bo 

eenn positievere intelligentieontwikkeling ervaren dan vergelijkbare risicoleerlingen in het sbo. 

Kortom,, de ontwikkeling van risicoleerlingen in het cognitieve domein oogt over het geheel 

inn het bo beter dan in het sbo. De gedragsontwikkeling van risicoleerlingen in het sbo lijk t 

ruwwegg even goed te verlopen dan die van vergelijkbare risicoleerlingen in het bo. 

Dee uitkomsten voor de deelgroepen LOM- en MLK-risicoleerlingen komen in grote trekken 

overeenn met de resultaten voor de hele groep risicoleerlingen in het sbo en bo. Een opvallend 

verschill  is dat de gedragsontwikkeling (/'/ic/ws/e/" imputaties) van MLK-risicoleerlingen in het 

MLKK een fractie beter toont dan in het bo. Exclusief imputaties lijk t die ontwikkeling 

praktischh gelijk te verlopen. 

Dezelfdee descriptieve gegevens maken ook duidelijk dat voor de sbo-risicoleerlingen 

dee variabelenscores op nameting 2, waarin imputaties zijn verdisconteerd, over het algemeen 

hogerr zijn dan scores waarin geen geschatte waarden zijn verrekend. Voor bo-risicoleerlingen 

zijnn die scores over het algemeen evenwel lager. De oorzaak hiervan is mede gelegen in de 

selectievee uitval in de steekproefgroepen. Door toepassing van de imputatietechniek is een 

niett onbelangrijk deel van die selectief verdwenen risicoleerlingen in beide onderzoeks-

groepenn behouden. De multivariate analyses op het databestand met imputaties worden 

derhalvee als valider beschouwd dan de analyses op de dataset zonder imputaties. 

5.4.25.4.2 Hypothesetoetsende analyses 

Alleenn de bevindingen van de vier hoofdanalyses op een zo compleet mogelijk gegevens-

bestandd (inclusief imputaties) worden gerapporteerd. Indien de analyses op het bestand zonder 

imputatiess hebben geleid tot afwijkende resultaten is dit in de tekst aangegeven. 

Inn tabel 5.2 staan de gegevens van de taalontwikkeling. 

TabelTabel 5.2. RMANCOVA taalontwikkeling risicoleerlingen sbo en bo (met imputaties) 

Variantiebron n 

Binnenn + Residu 

Taaiprestatie Taaiprestatie 

TypeType bo x taaiprestatie 

TypeType bo x sekse x taaiprestatie 

TypeType bo x SEA x taaiprestatie 

SS SS 

263,519.04 4 

967,080.06 6 

31,551.90 0 

379.90 0 

6,239.88 8 

df df 

760 0 

2 2 

2 2 

2 2 

8 8 

MS MS 

346.74 4 

483,540.03 3 

15,775.95 5 

189.95 5 

779.99 9 

F F 

1,394.55 5 

45.50 0 

.55 5 

2.25 5 

P P 

.000 0 

.000 0 

.578 8 

.022 2 

AlleAlle risicoleerlingen. De risicoleerlingen hebben in groep 4, 6 en 8 verschillende taaigemid-

deldenn (F = 1,394.55, df= 2,p= .000). Er bestaat een significant interactie-effect tussen type 
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bobo X taaiprestatie (F = 45.50, df = 2, p = .000). Hieruit volgt dat de taalontwikkeling van 

risicoleerlingenn in het sbo ongunstiger verloopt dan in het bo. De overige interactie-effecten 

zijnn niet betekenisvol. De ongunstige taalontwikkeling in het sbo treedt in gelijke mate op 

voorr risicojongens en -meisjes en risicoleerlingen met een verschillende sociaal-etnische 

achtergrond.achtergrond. De multivariate analyse zonder geïmputeerde waarden levert gelijke bevinding-

enn op. 

LOM-risicoleerlingen.LOM-risicoleerlingen. De analyseresultaten (met imputaties) voor de LOM-risicoleer-

lingenn komt overeen met de vorige. De scores van de LOM-risicoleerlingen verschillen voor 

dee drie taalmetingen (F = 823.08, df= 2,p = .000). LOM-risicoleerlingen hebben in het LOM 

eenn ongunstiger taalontwikkeling dan in het bo (F = 19.19, df = 2, p = .000). In de analyse 

zonderzonder imputatiewaarden is het interactie-effect van LOM-type X taaiprestatie niet meer 

significantt (F = 2.93, df=2,p = .055). 

MLK-risicoleerlingen.MLK-risicoleerlingen. De analyse (met imputaties) geeft aan dat de drie bij herhaling 

gemetenn taaiscores onderling verschillen (F = 563.66, df= 2, p = .000). De taalontwikkeling 

vann MLK-risicoleerlingen is in het MLK minder goed dan in het bo (F = 24.52, df=2,p = 

.000).. De analyse zonder imputaties wijkt hier niet van af. 

Inn tabel 5.3 zijn de analyseresultaten voor rekenen weergegeven. 

TabelTabel 5.3. RMANCOVA rekenontwikkeling risicoleerlingen sbo en bo (met imputaties) 

Variantiebronn SS df MS F p 

Binnenn + Residu 

Rekenprestatie Rekenprestatie 

TypeType bo x rekenprestatie 

TypeType bo x sekse x rekenprestatie 

TypeType bo x SEA x rekenprestatie 

AlleAlle risicoleerlingen. De rekenscores (met imputaties) verschillen significant voor de sbo- en 

bo-risicoleerlingenn (F = 2,932.96, df= 2, p = .000). Risicoleerlingen in het sbo ontwikkelen 

zichh minder positief wat betreft rekenen dan de vergelijkbare risicoleerlingen in het bo (F = 

32.60,, df~ 2, p = .000). Deze rekenontwikkeling blijkt zich in gelijke mate voor te doen bij 

risicojongensrisicojongens en -meisjes en bij risicoleerlingen met een variërende sociaal-etnische 

achtergrond.achtergrond. Multivariate analyses op het model (zonder imputaties) bieden vrijwel hetzelfde 

beeld.. Bij correctie voor kanskapitalisatie is het interactie-effect voor type bo X rekenprestatie 

(F(F = 5.35, df=2,p= .005) niet significant. 

LOM-risicoleerlingen.LOM-risicoleerlingen. De analyse (met imputaties) laten zien dat de rekenscores van 

LOM-risicoleerlingenn op de drie meetmomenten van elkaar verschillen (F = 1,592.46, df= 2, 

pp = .000). De rekenontwikkeling van LOM-risicoleerlingen doet in het LOM minder goed aan 

636,573.98 8 

4,900,387.42 2 

54,465.10 0 

927.42 2 

5,200.25 5 

762 2 

2 2 

2 2 

2 2 

8 8 

835.40 0 

2,450,193.70 0 

27,232.55 5 

463.71 1 

650.03 3 

2,932.96 6 

32.60 0 

.56 6 

.78 8 

.000 0 

.000 0 

.574 4 

.622 2 
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dann in het bo (F = 18.02, df = 2, p = .000). Bij de analyse zonder imputaties blijkt de 

ontwikkelingg in rekenscores van LOM-risicoleerlingen in het LOM en bo niet significant van 

elkaarr te verschillen (F = 2.09, df=2,p = .\ 26). 

MLK-risicoleerlingen.MLK-risicoleerlingen. De analyse met imputaties laat zien dat de scores van de meet-

momentenn scherp van elkaar verschillen (F = 1,590.51, df = 2, p = .000). MLK-risicoleer-

lingenn doen het in het MLK beduidend slechter dan hun evenknieën in het bo (F= 16.95, df= 

2,, p = .000). De multivariate analyse zonder imputaties toont aan dat MLK-risicoleerlingen, 

bijj  de strenge significantiebepaling, in het MLK en bo geen significant verschillende reken-

ontwikkelingg hebben (F = 4.48, df= 2,p= .014). 

Dee resultaten van de analyse voor de intelligentieontwikkeling zijn in tabel 5.4 gepresenteerd. 

TabelTabel 5.4. RMANCOVA intelligentieontwikkeling hsicoleeriingen sbo en bo (met imputaties) 

Variantiebron n 

Binnenn + Residu 

IQ IQ 
TypeType bo x IQ 

TypeType bo x sekse 

TypeType bo x SEA x 

x /Q Q 

IQ IQ 

SS SS 

6,691.21 1 

274.88 8 

32.91 1 

4.25 5 

99.38 8 

df df 

760 0 

2 2 

2 2 

2 2 

8 8 

MS MS 

8.80 0 

137.444

16.46 6 

2.13 3 

12.42 2 

F F 

15.61 1 

1.87 7 

.24 4 

1.41 1 

P P 

.000 0 

.155 5 

.785 5 

.188 8 

AlleAlle Hsicoleeriingen. De /g-scores van risicoleerlingen op de drie meettijdstippen verschillen 

belangrijkk van elkaar (F = 15.61, df - 2, p - .000). Risicoleerlingen met diverse achter-

grondenn ontwikkelen zich echter niet verschillend in het sbo of bo. Zonder imputaties 

verschillenn de gecombineerde 70-scores niet significant van elkaar bij hantering van het 

strengee overschrijdingsniveau (F = 5.45, df= 2,p = .005). Het IQ van de risicoleerlingen blijf t 

overr de drie meetopnames gelijk. 

LOM-risicoleerlingen.LOM-risicoleerlingen. Multivariaat worden geen significante effecten gevonden, noch 

met,met, noch zonder imputaties. 

MLK-risicoleerlingen.MLK-risicoleerlingen. Bij gebruik van geïmputeerde scores blijken de drie achtereen-

volgendee /^-metingen van MLK-risicoleerlingen significant van elkaar te verschillen (F = 

12.75,, df = 2, p = .000). Zonder imputatiewaarden worden geen significantiebevindingen 

gevondenn op het .001-niveau. 

Tott slot staan in tabel 5.5 de resultaten binnen het gedragsdomein. 
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TabelTabel 5.5. RMANCOVA gedragsontwikkeling risicoleerlingen sbo en bo (met imputaties) 

7.25 5 

.28 8 

.76 6 

.00 0 

.69 9 

746 6 

2 2 

2 2 

2 2 

8 8 

.10 0 

.14 4 

.38 8 

.00 0 

.09 9 

1.34 4 

3.66 6 

.02 2 

.84 4 

.264 4 

.026 6 

.979 9 

.571 1 

Variantiebronn SS df MS 

Binnenn + Residu 

Gedrag Gedrag 

TypeType bo x gedrag 

TypeType bo x sekse x gedrag 

TypeType bo x SEA x gedrag 

AlleAlle risicoleerlingen. De gedragsscores van risicoleerlingen blijken op de meettijdstippen 

constant.. Bij het aanhouden van de statistische confirmatiewaarde van .001, verloopt de non-

cognitievee ontwikkeling niet anders voor risicoleerlingen in het sbo en bo. Differentiële 

effectenn voor risicoleerlingen met uiteenlopende achtergronden zijn evenmin vastgesteld. Dit 

iss evenmin het geval bij de analyse op de incomplete dataset. 

LOM-risicoleerlingen.LOM-risicoleerlingen. Geen van de analyses (met en zonder imputaties) genereert 

significantee effecten. 

MLK-risicoleerlingen.MLK-risicoleerlingen. De data-analyses voor de MLK-risicoleerlingen leveren ook 

geenn significante resultaten op. 

5.55 CONCLUSIES EN DISCUSSIE 

Voorr een juiste interpretatie van de onderzoeksopbrengsten moet opgemerkt worden dat ze 

uitsluitendd betrekking hebben op risicoleerlingen met relatief milde cognitieve en non-

cognitievee problemen (de beleidsmatige WSNS-populatie) die russen de schooljaren 1994-95 

enn 1998-99 hun basisschoolcarrière (groep 4, 6 en 8) in het sbo (LOM/MLK ) of bo hebben 

voltooid. . 

Voorr die groep risicoleerlingen blijkt de taal- en rekenontwikkeling zich minder goed 

tee ontwikkelen in het sbo. De intelligentieontwikkeling verloopt voor risicoleerlingen niet 

anderss in het sbo of bo. De eerste hypothese ('De cognitieve ontwikkeling van risicoleer-

lingenn verloopt ongunstiger in het sbo') wordt dus voor de schoolprestaties in engere zin 

bevestigd.. Voor de tweede hypothese ('De non-cognitieve ontwikkeling van risicoleerlingen 

verlooptt in het sbo gunstiger') is geen ondersteuning aangetroffen. Uit niets blijkt dat de 

ontwikkelingg van risicoleerlingen met uiteenlopende achtergrondkenmerken differentieert in 

hett sbo en bo. 

Watt betreft de cognitieve ontwikkeling onderschrijven onze uitkomsten voor een deel 

diee van de reeks geraadpleegde Amerikaanse en Nederlandse studies. Saillant verschil is dat 

bijj  Amerikaans onderzoek wel verschillende ontwikkelingspatronen naar voren zijn gekomen 

voorr verschillende risicoleerlingcategorieën. Mogelijkerwijs verschillen Nederlandse risico-
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leerlingenn van Amerikaanse door afwijkende indicatiestellingen en/of definities. Ook zou het 

onderwijsaanbodd aan leerlingen met specifieke behoeften in de VS anders van structuur, 

organisatiee en inhoud kunnen zijn waardoor andere leerwinsten worden behaald. 

Dee schoolgang door het bo blijkt, in vergelijking met het traject door het sbo, beter te 

zijnn voor de ontwikkeling van de onderwijsprestaties van risicoleerlingen. Risicoleerlingen 

diee eenmaal in het speciaal systeem zijn geplaatst, zullen daar ook hun voortgezet onderwijs 

zoo goed als zeker volgen. De route door het speciaal systeem is nagenoeg definitief, slechts 

eenn enkeling wordt teruggeplaatst in het regulier systeem (Meijer, 1995). 

Dee maatschappelijke loopbaan van risicoleerlingen die het LOM-onderwijs hebben 

gevolgd,, schept een weinig rooskleurig beeld (Drenth & Meijnen, 1989). Zelden hebben oud-

LOM-risicoleerlingenn een middelbare of hogere beroepsopleiding afgerond en zij bekleden 

dientengevolgee zelden daarop aansluitende functies. Daar komt bij dat hun werkloosheids-

percentagee aan de hoge kant is. Amerikaans onderzoek laat eveneens zien dat risicoleerlingen 

diee hun diploma's in het speciaal onderwijs hebben gehaald geen benijdenswaardige posities 

inn de samenleving innemen (Lipsky & Gartner, 1996). 

Dee onderwijsinterventie van WSNS leidt ertoe dat meer risicoleerlingen dan voorheen 

hunn onderwijsloopbaan in het regulier systeem zullen volbrengen. WSNS kan daarmee 

mogelijkk een bijdrage leveren aan de vergroting van de maatschappelijke kansen van 

risicoleerlingen. . 

Bijj  de onderzoeksopzet en de daaruit voortkomende bevindingen kunnen echter ook 

enkelee kritische noties geplaatst worden. Drie onderzoeksmatige problemen passeren de 

revue. . 

Tenn eerste: in de semi-experimentele proefopzet is geen sprake van a-selecte 

toewijzing.. Toepassing van randomisering, in dit geval een utopie, zou de validiteit van de 

bevindingenn vergroten. Nu kan het zijn dat exogene factoren, die niet in het design zijn 

betrokken,, de resultaten hebben beïnvloed (Oosterbeek, 2001; Rutter, Pickles, Murray & 

Eaves,, 2001). Risicoleerlingen in het bo kunnen bijvoorbeeld in informele leersituaties (thuis) 

specifiekee leerervaringen hebben opgedaan die in hun voordeel hebben gewerkt. 

Tenn tweede: niettegenstaande het gebruik van imputaties kon niet worden voorkomen 

datt een verandering is opgetreden in de oorspronkelijke onderzoeksgroepen. Alleen van de 

watt beter presterende risicoleerlingen uit het bo zijn gegevens over de drie meetmomenten 

betrokken.. De gunstiger taal- en rekenontwikkeling van die risicoleerlingen zouden hieraan 

toegeschrevenn kunnen worden. De omvang van de verschillen tussen risicoleerlingen in het 

sboo en bo was echter dermate groot dat aangenomen mag worden dat bij een niet-selectieve 

uitvall  de resultaten in dezelfde richting zouden wijzen. 

Tenn derde: de metingen van de ontwikkelingsmaten in PRIMA zijn voor verbetering 

vatbaar.. Wegens de verandering van de rekentoets tussen PRIMA2 en -3 kon de ontwik-

kelingg in rekenvaardigheid tussen groep 6 en 8 niet vlekkeloos worden vastgesteld (Koopman, 

inn druk). De wijze waarop het construct 'gedrag' is geoperationaliseerd, stemt eveneens niet 
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tott volle tevredenheid. De consistentie-index is matig. Dat er geen verschillen zijn gesigna-

leerdd in gedragingen van risicoleerlingen in het sbo en bo kan misschien geweten worden aan 

dee wijze waarop de non-cognitieve variabelen zijn gemeten. Verschillende leraren in het sbo 

enn bo hebben de risicoleerlingen beoordeeld op een set van gedragsitems. Er mag worden 

aangenomenn dat leraren voor de beoordeling van individuele risicoleerlingen de gehele onder-

wijsgroepp als maatstaf nemen (Maas & Meijnen, 1999). Klassen zijn aan verandering 

onderhevig.. Individueel gedrag komt mede tot stand in wisselwerking met de omgeving. 

Elementenn daarvan zijn de groepssamenstelling en interactiepatronen tussen leerkracht en 

leerlingenn en leerlingen onderling. Als de risicoleerlingen in een andere context waren 

opgenomen,, hadden ze ander gedrag kunnen manifesteren of anders beoordeeld kunnen 

worden.. Waarneming via systematische observatie door gedragsdeskundigen, in plaats van 

vragenlijstonderzoekk onder leerkrachten, is hier aan te bevelen. Ook een aanvulling met 

sociometrischh onderzoek onder leerlingen behoort tot de alternatieven. 

Dee vraag rijst welke oorzaken ten grondslag liggen aan de slechtere onderwijs-

prestatiess van risicoleerlingen in het sbo. Vier verklaringsbronnen kunnen in aanmerking 

komen:: (1) systeeminvloeden, (2) verwachtingspatronen van leerkrachten, (3) leerlingcompo-

sitiess van klassen en (4) endogene kindfactoren. 

1.. Systeeminvloeden. Het sbo en bo vallen sinds enige jaren samen onder de Wet op 

hett Primair Onderwijs (Ministerie van OCenW, 1998). Desondanks ontbreekt het in het sbo 

aann communale doelstellingen inzake leeropbrengsten. In het bo zijn die wel aanwezig. Het 

belangg van het behalen van kerndoelen bij risicoleerlingen is in het bo dus groter dan in het 

sbo.. Het regulier voortgezet onderwijs stelt bovendien toelatingseisen voor de diverse onder-

wijj  stypen. Verreweg de meeste reguliere basisscholen doen mee aan de Eindtoets van het 

Cito.. De uitslagen worden jaarlijks openbaar gemaakt in de landelijke media. Op speciale 

scholenn worden geen Cito-toetsen afgenomen. 

Gezienn het voornoemde is de veronderstelling gerechtvaardigd dat in het bo een 

hogeree prestatiedruk bestaat dan in het sbo (SCP, 1999; Dijkstra, Karsten, Veenstra & 

Visscher,, 2001). Onderzoeksresultaten wekken daarnaast de indruk dat de ontwikkeling van 

verstandelijkee vermogens in het bo belangrijker wordt bevonden dan in het LOM (Van 

Rijswijk,, 1986). Kraemer, Van der Schoot en Engelen (2000) registreerden dat in het sbo 

minderr tijd aan rekenen wordt besteed. Dit kan tevens betekenen dat de prioriteitsstelling in 

hett sbo meer op het vlak van het non-cognitief functioneren ligt. Van Rijswijk (1986) 

constateerdee dat in het LOM meer tijd wordt gespendeerd aan expressievakken, waarbij 

meestall  een beroep wordt gedaan op niet-cognitieve aspecten. Vanuit dit verschil in 

prestatiegerichtheidd zou mede verklaard kunnen worden dat risicoleerlingen in het sbo in taal 

enn rekenen achterblijven bij risicoleerlingen in het bo, zoals aannemelijk is gemaakt in deze 

studie.. De extra tijd die mogelijk aan de vorming van non-cognitieve aspecten wordt besteed, 

resulteertt echter niet in een gunstiger ontwikkeling in dit opzicht. Gelet op de problematische 
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gedragsmetingg is enig voorbehoud evenwel op zijn plaats. In een volgende studie wordt de 

'prestatiegerichtheidshypothese'' onderzocht op plausibiliteit. 

2.. Leerkrachtverwachtingen. Verwachtingen van leerkrachten over leerlingprestaties 

kunnenn toekomstige prestaties beïnvloeden (Good & Brophy, 2000; Kuklinski & Weinstein, 

2001).. Dit 'mechanisme' staat bekend als het zogenaamde 'Pygmalion-effect' (Rosenthal & 

Jacobson,, 1968). Risicoleerlingen die in het sbo zijn opgenomen, bleken onvoldoende te 

kunnenn profiteren van het aanbod in het bo. Leerkrachten in het sbo kunnen daardoor lagere 

verwachtingenn hebben van risicoleerlingen dan onderwijzers in het bo. Voor zover ons 

bekendd ontbreekt onderzoek naar verschillen in verwachtingseffecten van bo- en sbo-leraren. 

3.. Leerlingcomposities klassen. Een derde verklaring kan worden gevonden in de 

socialee eenheid waarin risicoleerlingen zitten (Guldemond, 1994; Guldemond & Meijnen, 

2000).. Klassen hebben in het sbo over het algemeen lagere prestatieniveaus dan in het bo. 

Sbo-risicoleerlingenn hebben daardoor met een minder uitdagende leeromgeving te maken. 

Voorr hen bestaan minder mogelijkheden om zich op te trekken aan betere leerlingen. Dat kan 

remmendd werken op de prestatieontwikkeling. 

4.. Endogene kindfactoren. Hoewel op theoretische gronden niet meer relevante 

kindmerkenn konden worden geselecteerd voor de matching, mag niet worden uitgesloten dat 

factorenn binnen het kind een rol spelen in de resultaten. De matching op onderwijsprestaties 

enn gedragingen heeft plaatsgevonden op fenotypische gedragsaspecten en niet op geno-

typische,, dat wil zeggen onderliggende deficiënties en/of stoornissen. Specifieke tekort-

komingenn van de risicoleerlinggroepen in het sbo en bo kunnen voor een ontwikkelings-

verschill  zorgen. Alleen door orthopedagogisch, (neuro)psychologisch of psychopathologisch 

georiënteerdd onderzoek onder ogenschijnlijk gelijkende risicoleerlingen in het sbo en bo 

kunnenn hierover valide uitspraken gedaan worden. 

Verderr onderzoek naar verklaringen voor de differentiële ontwikkeling van risico-

leerlingenn in het sbo en bo is van groot belang. Deze kwetsbare groep is meer dan andere 

groepenn op onderwijs aangewezen voor het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes 

diee noodzakelijk zijn bij het vervullen van maatschappelijke posities. 

NOTEN N 

11 Wij danken Jaap Roeleveld voor zijn technische ondersteuning bij de data-analyses en 

tekstueell commentaar op eerdere artikelversies. 

22 Sinds de inwerkingtreding van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) op 1 augustus 1998 

(Ministeriee van OCenW, 1998) vormen het IOBK (in hun ontwikkeling bedreigde kleuters), 

LOMM (kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden) en MLK (moeilijk lerende kinderen) 

samenn het sbo. Wanneer in de tekst de afkorting 'sbo' wordt gebruikt in relatie tot het 
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Nederlandsee onderwijs, worden uitsluitend deze - intussen verouderde - speciale onderwijs-
vormenn bedoeld. 

Criteriaa waaraan de Amerikaanse onderzoeken voldoen, zijn: a. de onderzoekseenheden zijn 

inn de basisschoolleeftijd van 4-12 jaar ('Kindergarden' 1 - 'grade' 6); b. de leerlingpopulaties 

zijnn vergelijkbaar met onze LOM- en MLK-risicoleerlingen; c. er wordt uitgesproken aandacht 

geschonkenn aan de effectiviteit van 'special' versus 'regular education' voor risicoleerlingen. 

Overr b.: Meijer (1994) en Meijer en Stevens (1997) achten de veelvoorkomende categorie 

'Learningg Disabled' (LD) vergelijkbaar met ons LOM. De nauw verwante categorieën 'Mild 

Mentallyy Retarded' (MMR) en 'Educable Mentally Retarded' (EMR) houden zij pendant voor 

onss MLK. Hiertoe behoort een weidse verzameling exceptionele leerlingcategorieën. In 

verschillendee studies is aangetoond dat die ogenschijnlijk aparte categorieën één populatie 

lijkenn te vormen (Hallahan & Kaufman, 1977; Ysseldyke, Algozzine, Shinn & McGue, 1982; 

Edgarr & Hayden, 1984-85). 

Inn de overzichtsstudies van Leinhardt en Palley (1982), Madden en Slavin (1983) en 

Ottensbacherr en Cooper (1984) en de meta-analyse van Carlberg en Kavale (1980) zijn ook 

gerandomiseerdee experimenten betrokken. 

Mett een formule uit Nunnally (1967) zijn per deelsteekproef de regressie-effecten per 

matchingvariabelee berekend. De benodigde betrouwbaarheidsindexen van de cognitieve 

matchingvariabelenn zijn ontleend aan het proefonderzoek van Driessen, Van Langen en 

Oudenhovenn (1994). De betrouwbaarheden van de non-cognitieve matchingvariabele zijn 

doorr ons op de desbetreffende steekproefgroepen gecalculeerd. Er zijn drie deelsteekproeven 

uitt jaargroep 4: één uit het bo, één uit het LOM en één uit het MLK. 

Voornamelijkk in het sbo zijn risicoleerlingen uitgevallen. Die uitval is tussen de voor- en eerste 

nametingg niet leerlingspecifiek. Tussen de eerste en tweede nameting wel. In die periode zijn 

watt beter presterende risicoleerlingen uitgevallen. In het bo zijn zowel tussen de voor- en 

eerstee nameting als tussen de twee nametingen wat slechter presterende risicoleerlingen 

verdwenen. . 

Voorr de imputatie is de methodiek van 'Expectation Maximization' aangewend. EM is een 

algemenee techniek met een iteratieve component voor het vinden van 'maximum likelihood 

estimates'' vanuit incomplete data (Little & Rubin, 1987; Schafer, 1997). 

Mett de door ons uitgevoerde imputatiestrategie is de oorspronkelijke onderzoeksgroep in het 

sboo tijdens de lengtestudie qua compositie nagenoeg gelijk gebleven. 

Dee eerste en tweede SEA-categorie zijn samengevoegd tot één analysecategorie die alle 

allochtonee risicoleerlingen bevat. 

Enkelvoudigee uitbijters (individuele scores op AV's die meer dan 3 SD afliggen van het betref-

fendee variabelengemiddelde binnen de cel) zijn getransformeerd in scores die exact 3 SD zijn 

verwijderdd van dit gemiddelde. 

Screeningg op meervoudige uitbijters met 'Mahalanobis distance' (D2) is afzonderlijk gedaan 

binnenn het sbo en bo. In het sbo zijn geen meervoudige uitbijters gevonden. In het bo is één 

risicoleerlingg gevonden met een grotere D2. Deze is verwijderd uit de datamatrix. Het risico-

leerlingaantall in het sbo bedraagt hierdoor 500 en in het bo 499. 
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Mett Box's M test is gecontroleerd of de variantie-covariantie binnen de modelcellen homogeen 

is. . 

Dee meeste covariabelen zijn psychometrisch verantwoord (a > .8), behalve de covariabele 

gedrag.gedrag. Met de conservatieve confirmatiewaarde van .001 worden foutieve beslissingen 

goeddeelss in de hand gehouden. 

Ontbrekendee waarden op OV's bij de eerste PRIMA-meting, zijn, waar mogelijk, met 

informatiee van beide nametingen tot bruikbare waarden gemaakt. Hierdoor kent vooral de 

SEA-categoriee 'Onbekend' minder risicoleerlingen. 

LITERATUUR R 

Anderson,, M. (red.) (1999). The development of intelligence. Hove: Psychology Press. 

Artiles,, A.J. en Trent, S.C. (1994). Overrepresentation of minority students in special 

education:: A continuing debate. The Journal of Special Education, 27(4), 410-437. 

Baarda,, D.B. en Goede, M.P.M, de (2000). Basisboek methoden en technieken. Praktische 

handleidinghandleiding voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek. Houten: Stenfert Kroese. 

Bakker,, J.Th.A. en Dekkers, A. (1995). Molukkers: met andere maat gemeten? Onderzoek 

naarr ondervertegenwoordiging Molukkers in het speciaal onderwijs. Tijdschrift voor 

Orthopedagogiek,Orthopedagogiek, 34( 1), 3 -16. 

Bakker,, J.Th.A. en Griendt, J. van de (1999). Zelfbeeld en sociale status van kinderen met 

leerproblemenn in het regulier en speciaal onderwijs. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 

35(11),, 497-511. 

Barton,, L. (red.) (1989). Integration: Myth or reality? London/New York/Philidalphia: The 

Falmerr Press. 

Berk,, T.J.C., Weelden, J. van en Wilmink, A.J. (1963). Kinderen met leer- en opvoedings-

moeilijkhedenmoeilijkheden aan twee Amsterdamse LOM-scholen. Utrecht: Erven J. Bijleveld. 

Berveling,, J. (1994). Over beeld- en beleidsvorming. Beleids- en meningsvorming rond Weer 

SamenSamen Naar School'. Groningen: ICS. 

Bijleveld,, C.J.H., Kamp, L.J.Th, van der en Mooijaart, A. (1998). Longitudinal data analysis. 

Designs,Designs, models and methods. London: Sage. 

Biklen,, D. en Zollers, N. (1986). The focus of advocacy in the LD field. Journal of Learning 

Disabilities,Disabilities, 70(10), 579-586. 

Booth,, T. en Ainscow, M. (1998). From them to us. An international study of inclusion in 

education.education. London/New York: Routledge. 

Bos,, K.P. van den, Eldik, M.C.M., Loykens, E.H.M. en Ravestein, H.A.F. (1988). De 

cognitievee ontwikkeling van LOM-schoolkinderen: is er stagnatie? Tijdschrift voor 

Orthopedagogiek,Orthopedagogiek, 27(3), 127-142. 

137 7 



Bosker,, R.J. (1990). Extra kansen dankzij de school? Het differentieel effect van 

schoolkenmerkenschoolkenmerken op loopbanen in het voortgezet onderwijs voor lager versus hoger 

milieumilieu leerlingen en jongens versus meisjes. Nijmegen: ITS. 

Braaten,, S., Kaufmann, J.M., Braaten, B., Polsgrove, L. en Nelson, C.M. (1988). The regular 

educationn initiative: Patent medicine for behavioral disorders. Exceptional Children, 

55(l),21-27. . 

Brink,, W.P. van den en Mellenbergh, G.J. (red.) (1998). Testleer en testconstructie. 

Amsterdam:: Boom. 

Bugel,, K. (1991). Sekseverschillen in onderwijsprestaties in Nederland. Een overzicht van de 

literatuurr en enkele nieuwe gegevens. Pedagogische Studiën, 65(8), 350-370. 

Carlberg,, C.G. en Kavale, K. (1980). The efficacy of special versus regular class placement 

forr exceptional children: A meta-analysis. The Journal of Special Education, 14(3), 

295-309. . 

Ceci,, S.J. en Williams, W.M. (1997). Schooling, intelligence and income. American 

Psychologist,Psychologist, 52{ 10), 1051 -1058. 

Coben,, S.S. en Zigmond, N. (1986). The social integration of learning disabled students from 

self-containedd to mainstream elementary settings. Journal of Learning Disabilities, 

79(10),, 614-618. 

Cook,, T.D. en Campbell, D.T. (1979). Quasi-Experimentation. Design & analysis issues for 

fieldfield settings. Boston: Houghton Miffli n Company. 

Daniel,, L.G. en King, D.A. (1997). Impact of inclusion education on academic achievement, 

studentt behavior and self-esteem, and parental attitudes. The Journal of Educational 

Research,Research, 91(2), 67-80. 

Daniels,, H. en Garner, P. (red.) (1999). Inclusive education. Supporting inclusion in 

educationeducation systems. London: Kogan Page. 

Dickens,, W.T. en Flynn, J.R. (2001). Heritability estimates large environmental effects: The 

IQQ paradox resolved. Psychological Review, 108(2), 346-369. 

Dijkstra,, A.B., Karsten, S., Veenstra, R. en Visscher, A.J. (red.) (2001). Het oog der natie: 

scholenscholen op rapport. Standaarden voor de publicatie van schoolprestaties. Assen: 

Koninklijkee van Gorcum. 

Dockrell,, J. en McShane, J. (1992). Children's learning difficulties. A cognitive approach. 

Blackwell:: Oxford UK & Cambridge USA. 

Doornbos,, K. en Stevens, L.M. (red.) (1987). De groei van het speciaal onderwijs. Deel A: 

AnalyseAnalyse van historie en onderzoek. Den Haag: Staatsuitgeverij. 

Doornbos,, K. en Stevens, L.M. (red.) (1988). De groei van het speciaal onderwijs. Deel B: 

BeeldvormingBeeldvorming over beleid en praktijk. Den Haag: Staatsuitgeverij. 

Doornbos,, K. (red.) (1991). Samen naar school. Aangepast onderwijs in gewone scholen. 

Nijkerk:: Uitgeverij Intro. 

138 8 



Doornbos,, K. (1997). De pedagogische balans. Primair onderwijs na 2000. Groningen: 

Wolters-Noordhoff. . 

Drenth,, H. en Meijnen, G.W. (1989). De maatschappelijke positie van oud-LOM-leerlingen. 

TijdschriftTijdschrift voor Orthopedagogiek, 38, 302-320. 

Driessen,, G., Langen, A. van en Oudenhoven, D. (1994). De toetsen van het cohort Primair 

Onderwijs.Onderwijs. Verantwoording. Nijmegen: ITS. 

Driessen,, G., Langen, A. van, Portengen, R. en Vierke, H. (1998). Basisonderwijs: veldwerk-

verslag,verslag, leerlinggegevens en oudervragenlijsten. Basisrapportage PRIMA-cohort-

onderzoekonderzoek 1996-1997. Nijmegen: ITS. 

Driessen,, G., Langen, A. van en Vierke, H. (2000). Basisonderwijs: veldwerkverslag, 

leerlinggegevensleerlinggegevens en oudervragenlijsten. Basisrapportage PRJMA-cohortonderzoek. 

DerdeDerde meting 1998-1999. Nijmegen: ITS. 

Edgar,, E. en Hayden, A. (1984-85). Who are the children special education should serve and 

howw many children are there? The Journal of Special Education, 18(4), 523-539. 

Eggen,, T.J.H.M. en Sanders, P.F. (red.) (1993). Psychometrie in de praktijk. Arnhem: Cito. 

Everitt,, B.S. (1995). The analysis of repeated measures: A practical review with examples. 

TheThe Statistician, 44( 1), 113-135. 

Everitt,, B.S. en Dunn, G. (2001). Applied multivariate data analysis. New York: Oxford 

Universityy Press. 

Fox,, C.L. (1989). Peer acceptance of learning disabled children in the regular classroom. 

ExceptionalExceptional Children, 56(1), 50-59. 

Fuchs,, D. en Fuchs, L.S. (1995). What's 'special' about special education? Phi Delta Kappan, 

76(7),76(7), 522-530. 

Good,, T.L. en Brophy, J.E. (2000). Looking in classrooms. New York: Longman. 

Gresham,, F.M. en MacMillan, D.L. (1997). Social competence and affective characteristics of 

studentss with mild disabilities. Review of Educational Research, 67(4), 377-415. 

Groen,, H.K. (1975). Leerlingen uit verschillende sociale milieus hebben geen gelijke kansen. 

TijdschriftTijdschrift voor Onderwijsresearch, 7(1), 40-42. 

Groot,, R. de, Ruijssenaers, W. en Kapinga, H. (red.) (1996). Inclusief onderwijs. Groningen: 

Wolters-Noordhoff. . 

Guldemond,, H. (1994). Van de kikker en de vijver. Groepseffecten op individuele prestaties. 

Leuven/Apeldoorn:: Garant. 

Guldemond,, H. en Meijnen, G.W. (2000). Group effects on individual learning achievement. 

SocialSocial Psychology of Education, 4(2), 117-138. 

Hallahan,, D.P. en Kaufman, J.M. (1977). Labels, categories, behaviors: ED, LD, and EMR 

reconsidered.. The Journal of Special Education, 11, 139-149. 

Hallahan,, D.P., Keller, CE., McKinney, J.D., Lloyd, J.W. en Bryan, T. (1988). Examining 

thee research base of the Regular Education Initiative: Efficacy studies and the 

139 9 



Adaptivee Learning Environments Model. Journal of Learning Disabilities, 27(1), 22-

35,55. . 

Hanushek,, E.A., Kain, J.F. en Rivkin, S.G. (1998). Does special education raise academic 

achievementachievement for students with disabilities? Cambridge, MA: NBER. 

Hegarty,, S. (1993). Reviewing the literature on integration. European Journal of Special 

NeedsNeeds Education, 8(3), 194-200. 

Heller,, K.A., Holtzman, W.H. en Messick, S. (red.) (1982). Placing children in special 

education:education: A strategy for equity. Washington DC: National Academy Press. 

Hill ,, P.W. en Rowe, K.J. (1998). Modelling student progress in studies of educational 

effectiveness.. School Effectiveness and School Improvement, 9(3), 310-333. 

Inspectiee van het Onderwijs (2000). Onderwijsverslag 1999. Utrecht: Inspectie van het 

Onderwijs. . 

Jepma,, IJ. en Meijnen, G.W. (2001). Risicoleerlingen in het regulier basisonderwijs: 

handhavingg of verwijzing? Pedagogische Studiën, 78(5), 313-329. 

Jepma,, IJ. en Meijnen, G.W. (submitted). Adaptief onderwijs en verwijzing naar het speciaal 

basisonderwijs.. Pedagogisch Tijdschrift. 

Judd,, C.M., Smith, E.R. en Kidder, L.H. (1991). Research methods in social relations. Fort 

Worth:: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers. 

Jungbluth,, P., Langen, A. van, Peetsma, Th. en Vierke, H. (1996). Leerlinggegevens 

basisonderwijsbasisonderwijs en speciaal onderwijs. Technische rapportage PRIMA-cohort-

onderzoekonderzoek 1994/95. Amsterdam/Nijmegen: SCO-Kohnstamm Instituut/ITS. 

Kamphuis,, F., Mulder, L., Vierke, H., Overmaat, M. en Koopman, P. (1998). De relatie 

tussentussen PRIMA-toetsen en toetsen uit het Cito-leerlingvolgsysteem. Arnhem/Nijmegen/ 

Amsterdam:: Cito/ITS/SCO-Kohnstamm Instituut. 

Knuver,, A.W.M, en Brandsma, H.P. (1993). Cognitive and affective outcomes in school 

effectivenesss research. School Effectiveness and School Improvement, 4(3), 189-204. 

Koopman,, P. (in druk). Cum grano salis. De omrekening van de PRIMA-rekenscore en de 

C1TO-LC1TO-L VS-rekenscore. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. 

Kraemer,, J., Schoot, F. van der en Engelen, R. (2000). Balans van het reken-w iskunde-

onderwijsonderwijs op LOM- en MLK-scholen. Uitkomsten van de tweede peiling in 1997. 

Arnhem:: Cito. 

Kuklinski,, M.R. en Weinstein, R.S. (2001). Classroom and developmental differences in a 

pathh model of teacher expectancy effects. Child Development, 72(5), 1554-1578. 

Langen,, A. van, Vierke, H. en Robijns, M. (1996). Veldwerkverslag basisonderwijs en 

speciaalspeciaal onderwijs. Technische rapportage PRIMA-cohortonderzoek 1994/95. 

Amsterdam/Nijmegen:: SCO-Kohnstamm Instituut/ITS. 

Larrivee,, B. en Home, M.D. (1991). Social status: A comparison of mainstreamed students 

withh peers of different ability levels. The Journal of Special Education, 25(1), 90-101. 

140 0 



Leinhardt,, G. en Palley, A. (1982). Restrictive educational settings: Exile or haven? Review of 

EducationalEducational Research, 52(4), 557-578. 

Lipsky,, D.K. en Gartner, A. (red.) (1989). Beyond separate education: Quality education for 

all.all. Baltimore: Paul H. Brookes. 

Lipsky,, D.K. en Gartner, A. (1996). Inclusion, school restructuring, and the remaking of 

Americann society. Harvard Educational Review, 66(4), 762-796. 

Little,, R.J.A. en Rubin, D.B. (1987). Statistical analysis with missing data. New York: Wiley. 

Maas,, C.J.M, en Meijnen, G.W. (1999). Problem students: a contextual phenomenon? Social 

BehaviorBehavior and Personality, 27(4), 387-406. 

Madden,, N.A. en Slavin, R.E. (1983). Mainstreaming students with mild handicaps: 

Academicc and social outcomes. Review of Educational Research, 53(4), 519-569. 

Marston,, D. (1987-88). The effectiveness of special education: A time serie analysis of 

readingg performance in regular and special education settings. The Journal of Special 

Education,Education, 21(4), 13-26. 

Meijer,, C.J.W., Meijnen, G.W. en Scheerens, J. (1993). Over wegen, schatten en sturen. 

AnalytischeAnalytische beleidsevaluatie Weer Samen Naar School. De Lier: ABC. 

Meijer,, C.J.W., Pijl, S.J. en Hegarty, S. (red.) (1994). New perspectives in special education: 

AA six country study of integration. London: Routledge. 

Meijer,, CJ.W. (1994). The Netherlands. In: C.J.W. Meijer, S.J. Pijl en S. Hegarty (red.), New 

perspectivesperspectives in special education: A six country study of integration (pp. 95-112). 

London:: Routledge. 

Meijer,, C.J.W. (1995). Halverwege. Van Startwet naar streefbeeld. De Lier: ABC. 

Meijer,, C.J.W. (1996). Weer Samen Naar School in cijfers. Pedagogische Studiën, 73(6), 

404-411. . 

Meijer,, C.J.W. (1997). Weer Samen Naar School: analyse van doelen, middelen en 

alternatieven.. In: M. van Dyck (red.), Toegankelijkheid van het Nederlandse onderwijs 

(pp.. 123-155). Den Haag: Onderwijsraad. 

Meijer,, C.J.W. en Stevens, L.M. (1997). Restructuring special education provision. In: S.J. 

Pijl,, C.J.W. Meijer en S. Hegarty (red.), Inclusive education: A global agenda (pp. 

115-129).. London/New York: Routledge. 

Meijer,, C.J.W. (1998) (red.). Integration in Europe: Provision for pupils witch special 

educationaleducational needs. Trends in 14 European countries. Middelfart: EADSNE. 

Meijnen,, G.W. (1977). Maatschappelijke achtergronden van intellektuele ontwikkeling. 

Groningen:: Wolters-Noordhoff. 

Meijnen,, G.W. (1984). Van zes tot twaalf Een longitudinaal onderzoek naar de milieu- en 

schooleffectenschooleffecten van loopbanen in het lager onderwijs. Den Haag: SVO. 

Meijnen,, G.W. (1987). Sociologische kanttekeningen bij de groei van het speciaal onderwijs. 

In:: K. Doornbos en L.M. Stevens (red.), De groei van het speciaal onderwijs. Deel A: 

AnalyseAnalyse van historie en onderzoek (pp. 150-165). Den Haag: Staatsuitgeverij. 

141 1 



Meijnen,, G.W. (1991). Cultural capital and learning progress. International Journal of 

EducationalEducational Research, 15(1), 7-19. 

Mills ,, P.E., Cole, K.N., Jenkins, J.R. en Dale, P.S. (1998). Effects of differing levels of 

inclusionn on preschoolers with disabilities. Exceptional Children, 65(\), 79-90. 

Ministeriee van OCenW (1990). Weer samen naar school: perspectief om leerlingen ook in 

regulierereguliere scholen onderwijs op maat te bieden. Den Haag: SDU. 

Ministeriee van OCenW (1991). 3 x Akkoord. Den Haag: SDU. 

Ministeriee van OCenW (1995). Weer Samen Naar School: de volgende fase. Den Haag: SDU. 

Ministeriee van OCenW (1997). Primair onderwijs: OCenW in kerncijfers. Den Haag: SDU. 

Ministeriee van OCenW (1998). Wet op het Primair Onderwijs. Den Haag: SDU. 

Ministeriee van OCenW (2000). Primair onderwijs: OCenW in kerncijfers. Den Haag: SDU. 

Ministeriee van OCenW (2001). Tweede voortgangsrapportage Weer Samen Naar School. Den 

Haag:: SDU. 

Mortimore,, P., Sammons, P., Stoll, L., Lewis, D. en Ecob, R. (1989). A study of effective 

juniorr schools. International Journal of Educational Research, 13(7), 753-768. 

Neale,, J.M. en Liebert, R.M. (1986). Science and behavior: An introduction to methods of 

research.research. New York: Prentice/Hall International, Inc. 

Nunnally,, J.C. (1967). Psychometric Theory. New York: McGraw-Hill. 

O'Brien,, R.G. en Kaiser, M.K. (1985). MANOVA Method for analyzing repeated measures 

designs:: An extensive primer. Psychological Bulletin, 97(2), 316-333. 

Ochoa,, S.H. en Olivarez, A. (1995). A meta-analysis of peer rating sociometrie studies of 

pupilss with learning disabilities. The Journal of Special Education, 29(1), 1-19. 

Oosterbeek,, H. (2001). Voortschrijdend inzicht. Amsterdam: Vossiuspers UvA. 

Ottensbacher,, K. en Cooper, H.M. (1984). The effects of class placement on the social 

adjustmentt of mentally retarded children. Journal of Research and Development in 

Education,Education, 17(2), 1-14. 

Peetsma,, T., Vergeer, M., Roeleveld, J. en Karsten, S. (2001). Inclusion in education: 

Comparingg at-risk pupils' development in special and regular education. Educational 

Review,Review, 53(2), 125-135. 

Peschar,, J.L. (1975). Milieu, school en beroep. Groningen: Wolters-Noordhoff. 

Petersen,, B. en Buis, Th. (1995). Verwezen en niet-verwezen risicoleerlingen: schoolloop-

banen,banen, schoolkenmerken en onderwijsvoorrang. Nijmegen: ITS. 

Pijl,, S.J. en Meijer, C.J.W. (1991). Does integration count for much? An analysis of the 

practicess of integration in eight countries. European Journal of Special Education 

NeedsNeeds Education, 6(2), 100-111. 

Pijl,, S.J. en Meijer, C.J.W. (1995). Voorwaarden voor 'Weer samen naar school'. 

Vergelijkendee studie naar de middelen voor leerkrachten in een aantal landen. 

TijdschriftTijdschrift voor Orthopedagogiek, 34(6), 285-299. 

142 2 



Pijl,, S.J., Meijer, C.J.W. en Hegarty, S. (red.) (1997). Inclusive Education: A global agenda. 

London/Neww York: Routledge. 

Pijl,, Y.J. (1997). Twintig jaar groei van het speciaal onderwijs. De Lier: ABC. 

Pijl,, S.J. (red.) (1997). Integratie van regulier en speciaal onderwijs. Alphen aan den Rijn: 

Samsomm H.D. Tjeenk Willink . 

Pijl,, Y.J. en Pijl, S.J. (1998). Are pupils in special education too 'special' for regular 

education?? International Review of Education, 44(\), 5-20. 

Ploeg,, J.D. van der (1998). Gedragsproblemen. Ontwikkelingen en risico's. Rotterdam: 

Lemniscaat. . 

Rijswijk,, CM. van (1986). De hulpverlening van de LOM-school. Een onderzoek naar 

verschillenverschillen tussen scholen voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden en 

scholenscholen voor regulier onderwijs. Amsterdam: GPI. 

Rijswijk,, C.M. van en Kool, E. (1999). De ontwikkeling van het speciaal onderwijs in de 

tweedee helft van de 20e eeuw. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 38(\2), 131-156. 

Rispens,, J. (1980). Hoe speciaal wordt het buitengewoon onderwijs? Het buitengewoon 

onderwijss in ontwikkeling: achtergronden en de stand van zaken. Pedagogische 

Studiën,Studiën, 57(11/12), 471-492. 

Rispens,, J., Pijl, S.J. en Meijer, C.J.W. (1991). Over de grens van regulier en speciaal 

onderwijs.. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 30(2), 93-106. 

Robijns,, M., Peetsma, Th., Haanstra, F. en Roeleveld, J. (1998). Speciaal onderwijs: 

veldwerkverslag,veldwerkverslag, leerlinggegevens en oudervragenlijsten. Basisrapportage PRIMA-

cohortonderzoekcohortonderzoek 1996-1997. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. 

Roeleveld,, J. en Portengen, R. (1998). Uitval en instroom bij het Prima-cohortonderzoek. 

Amsterdam/Nijmegen:: SCO-Kohnstamm Instituut/ITS. 

Roeleveld,, J., Robijns, M. en Lington, H. (2000). Speciaal basisonderwijs: veldwerkverslag, 

leerlinggegevensleerlinggegevens en oudervragenlijsten. Basisrapportage PRIMA-cohortonderzoek. 

DerdeDerde meting 1998-1999. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. 

Rosenthal,, R. en Jacobson, L. (1968). Pygmalion in the classroom: teacher expectation and 

pupils'pupils' intellectual development. New York: Holt, Rinehart and Winston. 

Rutter,, M., Pickles, A., Murray, R. en Eaves, L. (2001). Testing hypotheses on specific 

environmentall  causal effects on behavior. Psychological Bulletin, 127(3), 291-324. 

Sabornie,, EJ., Marshall, K.J. en Ellis, E.S. (1990). Restructuring of mainstream sociometry 

withh learning disabled and non-handicapped students. Exceptional Children, 56(4), 

314-323. . 

Schafer,, J.L. (1997). Analysis of incomplete multivariate data. London: Chapman & Hall. 

SCPP (1998). Sociaal en Cultureel Rapport 1998. Den Haag: SCP. 

SCPP (1999). Scholen onder druk: op zoek naar de taak van de school in een veranderende 

samenleving.samenleving. Den Haag: SCP. 

143 3 



Skrtic,, T.M. (1991). The special education paradox: Equity as the way to excellence. Harvard 

EducationalEducational Review, 61(2), 148-206. 

Span,, B. (1988). De kwaliteit van de onderwijskundige zorg in regulier en speciaal onderwijs. 

EenEen vergelijkend onderzoek naar de onderwijskundige zorg voor kinderen met 

leesproblemenleesproblemen in basis-, lom-, en mlk-onderwijs. Groningen: RION. 

Sternberg,, R.J. en Berg, CA. (red.) (1992). Intellectual development. Cambridge: University 

Press. . 

Stevens,, J. (1996). Applied multivariate statistics for the social sciences. Mahwah/New 

Jersey:: Lawrence Erlbaum Associates. 

Tabachnick,, B.G. en Fidell, L.S. (1996). Using multivariate statistics. HarperCollins: 

Californiaa State University, Northridge. 

Teunissen,, F. en Golhof, A. (1987). Etnische minderheden en speciaal onderwijs. In: K. 

Doornboss en L.M. Stevens (red.), De groei van het speciaal onderwijs. Deel A: 

AnalyseAnalyse van historie en onderzoek. Den Haag: Staatsuitgeverij. 

Tindal,, G. (1985). Investigating the effectiveness of special education: An analysis of 

methodology.. Journal oj'Learning Disabilities, 18(2), 101-112. 

Velden,, R.K.W. van der (1991). Sociale herkomst en schoolsucces. Het effect van culturele en 

socialesociale hulpbronnen op de schoolloopbaan. Groningen: RION. 

Veldhuizen,, G.A. van (1985). Buitengewone geslachtsverdeling in het LOM. Tijdschrift voor 

Orthopedagogiek,Orthopedagogiek, 24(9), 418-429. 

Verhoeven,, L. en Vermeer, A. (1992). Woordenschat van leerlingen in het basis- en MLK-

onderwijs.. Pedagogische Studiën, 69(3), 218-234. 

Verhoeven,, L. en Vermeer, A. (1999). Taalvaardigheid van moeilijk lerende autochtone en 

allochtonee kinderen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 38(5), 217-233. 

Verwilligen-Prummel,, A.J. (1984). Grensleerlingenonderzoek. Haren: RION. 

Vierke,, H. (1995). De PRIMA-toetsen gecalibreerd. De ontwikkeling van vaardigheidsscores 

overover de leerjaren heen op basis van de jaargroeptoetsen in het cohort primair 

onderwijsonderwijs (PRIMA). Nijmegen: ITS. 

Vogels,, V.A.F., Roerink, I.J., Graaff, S.E.H, de en Bosman, A.M.T. (1999). Populaire 

kinderenn hebben een betere werkhouding dan verworpen kinderen. Tijdschrift voor 

Orthopedagogiek,Orthopedagogiek, 38(5), 234-245. 

Waldron,, N.L. en McLeskey, J. (1998). The effects of an inclusive school program on 

studentss with mild and severe learning disabilities. Exceptional Children, 64(3), 395-

405. . 

Wang,, M.C. en Baker, E.T. (1985-86). Mainstreaming programs: Design features and effects. 

TheThe Journal of Special Education, 19(4), 503-521. 

Wijnstra,, J.M. (1987). Op de grens van basis- en speciaal onderwijs: over verwijzing naar het 

speciaalspeciaal onderwijs, in het bijzonder leerlingen uit etnische en culturele minderheids-

groepen.groepen. Lisse: Swets & Zeitlinger. 

144 4 



Wittenboer,, G.L.H, van den, Peet, A.A.J, van en Hox, J.J. (1999). Inductieve technieken. 

Groningen:: Wolters-Noordhoff. 

Wolf,, J.C. van der en Rijswijk, C.M. van (1990). Onderzoek naar effecten van speciaal 

onderwijs:: lastig maar niet onmogelijk. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 29(1), 4-17. 

Ysseldyke,, J.E., Algozzine, B., Shinn, M.R. en McGue, M. (1982). Similarities and 

differencess between low achievers and students classified Learning Disabled. The 

JournalJournal of Special Education, 16{\\ 73-85. 

Ysseldyke,, J.E., Algozzine, B. en Thurlow, M.L. (2000). Critical issues in special education. 

Boston/Toronto:: Houghton Miffli n Company. 

145 5 





'Dee wereld is soep en het denken meestal een vork.' 

(uitt De ontdekking van de hemel van H. Mulisch, pag. 815) 





HOOFDSTUKK  6 

PRESTATIEGERICHTHEI DD IN HET REGULIE R EN SPECIAAL 

BASISONDERWIJSS EN DE TAAL - EN REKENONTWIKKELIN G 

VANN RISICOLEERLINGEN ' 

SAMENVATTING G 

Inn een vorige studie is aangetoond dat de taal- en rekenontwikkeling van risicoleerlingen in het speciaal 

basisonderwijsbasisonderwijs (sbo) achterblijft bij overeenkomstige risicoleerlingen in het regulier basisonderwijs (bo) (Jepma 

&&  Meijnen, 2003). In deze studie wordt onderzocht in hoeverre deze differentiële ontwikkelingsverschillen het 

gevolgg zijn van verschillen in de prestatiegerichtheid tussen het bo en sbo. Hiertoe zijn secundaire analyses 

uitgevoerdd op de landelijke PRIMA-cohortonderzoeken. Prestatiegerichtheid is gedefinieerd als de mate waarin 

vann de onderwijsomgeving druk uitgaat bij het realiseren van gewenste taal- en rekenprestaties. Prestatie-

gerichtee factoren zijn onderscheiden op school- en klasniveau. De aanvankelijke steekproef bestaat uit 500 

risicoleerlingenn uit groep 4 van het bo en een even groot aantal gematchte risicoleerlingen uit groep 4 van het 

sboo (n = 1,000). Van deze groep is de ontwikkeling in taal en rekenen longitudinaal gemeten in de groepen 4, 6 

enn 8. Uit een reeks sequentiële multiple regressie-analyses blijkt dat alleen op klasniveau de sterkere prestatie-

oriëntatiee in het bo samengaat met de gunstiger taal- en rekenontwikkeling van risicoleerlingen. Onder meer 

blijk tt dat bo-leraren in meerdere mate minimumdoelen in de basisvakken nastreven, frequenter controletoetsen 

afnemenn en in grotere mate klassikaal onderwijs geven dan sbo-leraren. Gesteld wordt dat het theoretisch 

constructt 'prestatiegerichtheid' een nadere conceptualisatie verdient. 

6.11 INLEIDING 

Vann oudsher bestaat het primair onderwijs uit een binair onderwijssysteem van regulier (bo) 

enn speciaal basisonderwijs (sbo). Veel kinderen met leer- en/of opvoedingsmoeilijkheden 

(LOM)) en moeilijk lerende kinderen (MLK) zijn in het verleden in het sbo opgevangen. 

Nietteminn is bij herhaling gebleken dat in het bo risicoleerlingen voorkomen met een zelfde 

prestatie-- en gedragsprofiel (Verwilligen-Prummel, 1984; Wijnstra, 1987; Roeleveld, 1997; 

Pijll  & Pijl, 1998; Jepma & Meijnen, 2003). Deze overlapping is trouwens niet een typisch 

Nederlandsee aangelegenheid. Ook in de Verenigde Staten van Amerika (VS) doet dit 

fenomeenn zich voor (Gottlieb, Alter, Gottlieb & Wishner, 1994; Ysseldyke, Algozzine & 

Thurlow,, 2000). 

Eenn vrijwel identieke versie van dit hoofdstuk is aangeboden voor publicatie in Pedagogische Studiën. 
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Contextuelee determinanten in het bo liggen mede ten grondslag aan het gedeeltelijk 

samenvallenn van populaties risicoleerlingen in het bo en sbo. Sommige reguliere basisscholen 

verwijzenn risicoleerlingen door naar speciale scholen, terwijl andere scholen ogenschijnlijk 

gelijkee risicoleerlingen handhaven. Risicoleerlingen die op speciale basisscholen worden 

geplaatst,, komen bijvoorbeeld uit klassen met gemiddeld hogere onderwijsprestaties (Jepma 

&&  Meijnen, 2001) en uit klassen waarin minder adaptief onderwijs wordt aangeboden (Jepma 

&&  Meijnen, submitted). 

Inn de internationale literatuur (Skrtic, 1991; Hegarty, 1993; Hallahan & Kauffman, 

1994;; Christenson & Dorn, 1997; Graves & Tracy, 1998) en ook in de nationale (Rispens, 

1980;; Meijer, Scheerens & Meijnen, 1993; Karsten, Peetsma, Roeleveld & Vergeer, 2001) is 

veelvuldigg de kritische vraag gesteld in welk systeem, bo of sbo, risicoleerlingen de beste 

ontwikkelingskansenn hebben. 

Recentt Nederlands onderzoek suggereert dat het verblijf in het bo gunstiger is voor de 

cognitievee ontwikkeling van risicoleerlingen (Peetsma, Vergeer, Roeleveld & Karsten, 2001; 

Jepmaa & Meijnen, 2003). Resultaten betreffende de non-cognitieve ontwikkeling zijn minder 

consistent.. Deze bevindingen vinden aansluiting bij wat bekend is uit een reeks kwalitatieve 

('reviews')) en kwantitatieve studies (meta-analyses) uit het buitenland (Carlberg & Kavale, 

1980;; Leinhardt & Palley, 1982; Madden & Slavin, 1983; Ottensbacher & Cooper, 1984; 

Wangg & Baker, 1985-86; Baker, Wang & Walberg, 1994-95; Gresham & MacMillan, 1997). 

Inn eerder verricht onderzoek naar de ontwikkeling van vergelijkbare risicoleerlingen in 

hett bo en sbo (Jepma & Meijnen, 2003) werd een groep risicoleerlingen geselecteerd waarop 

hett overheidsbeleid Weer Samen Naar School (WSNS) zich richt. Dat wil zeggen de 

deelpopulatiee basisschoolleerlingen met matige leer- en/of gedragsproblemen, vroeger 

aangeduidd als (potentiële) LOM- en MLK-kinderen. In een longitudinaal ontwerp met een 

experimentelee groep in het sbo en een gematchte vergelijkingsgroep in het bo, elk bestaande 

uitt 500 risicoleerlingen (n = 1,000), bleek dat risicoleerlingen in het sbo een minder positieve 

taal-- en rekenontwikkeling laten zien dan verwante risicoleerlingen in het bo. Risicoleerlingen 

vertonenn in beide onderwijssystemen een gelijke intelligentie- en gedragsontwikkeling. 

Dee huidige studie centreert zich rondom de vraag waarom de WSNS-risicoleerlingen 

inn het sbo een minder goede taal- en rekenontwikkeling doormaken. In de literatuur bestaan 

aanwijzingenn voor de betekenis van een verschil in prestatiegerichtheid tussen het bo en sbo. 

Dee probleemstelling van onderhavig onderzoek luidt daarom als volgt: Is het verschil in 

prestatiegerichtheidprestatiegerichtheid tussen het regulier en speciaal basisonderwijs medeverantwoordelijk 

voorvoor de minder gunstige taal- en rekenontwikkeling van risicoleerlingen in het speciaal basis-

onderwijs? onderwijs? 
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6.22 PRESTATIEGERICHTHEID 

Eenn bruikbare definitie van prestatiegerichtheid in het primair onderwijs is de mate waarin 

vann de onderwij sconstellatie druk uitgaat bij het realiseren van gewenste prestaties in de 

belangrijkstee schoolvakken, te weten taal en rekenen. 

Bijj  een theoretische analyse komen opmerkelijke verschillen in prestatiegerichtheid 

tussenn het deelsysteem van het bo en sbo aan het licht. Bij wet is vastgelegd dat zowel het bo 

alss sbo zich richten op de cognitieve ontwikkeling van leerlingen (Ministerie van OCenW, 

1998).. In kerndoelen is inhoudelijk omschreven wat leerlingen aan het einde van de basis-

schooltijdd aan attitudes, kennis en vaardigheden opgedaan moeten hebben voor de meest 

essentiëlee vormingsgebieden (Onderwijsraad, 1999a, 2002; Commissie kerndoelen basis-

onderwijs,, 2002). 

Dee voorgeschreven eindtermen worden echter uitsluitend voor het bo getoetst met 

landelijkk centrale toetsprocedures (Bosker, Béguin & Rekers-Mombarg, 2001; Inspectie van 

hett Onderwijs, 2002). Bijna alle reguliere basisscholen nemen deel aan de Cito Eindtoets 

Basisschool.. Speciale basisscholen nemen daarentegen geen Cito-toets af. De normstelling 

vann de Cito-toets kan er voor zorgen dat de druk tot presteren in het bo groter is dan in het 

sbo. . 

Diee prestatiedruk wordt in het bo nog verder opgevoerd door de groeiende maat-

schappelijkee belangstelling voor de kwaliteit en opbrengsten van basisscholen (Onderwijs-

raad,, 1999b; SCP, 1999; Dijkstra, Karsten, Veenstra & Visscher, 2001; Visscher, 2001). De 

overheidd wil dat reguliere scholen in toenemende mate rekenschap afleggen over hun toege-

voegdee waarde aan de ontwikkeling van leerlingen. De inspectietoezichten op reguliere 

scholenn worden in de toekomst geïntensiveerd (Inspectie van het Onderwijs, 2001, 2002). Pas 

sindss kort voert de onderwijsinspectie observaties uit op speciale scholen (Inspectie van het 

Onderwijs,, 2002). Op hetzelfde moment raakt, in navolging van buitenlandse ontwikkelingen, 

dee openbaarmaking van schoolgegevens door de media ingeburgerd. Rendementscijfers van 

regulieree scholen zijn een publiek goed. Onderwij sconsumenten, waaronder bovenal de 

ouders,, zijn meer dan ooit geïnteresseerd in de schoolprestaties op Cito-toetsen. Hogere 

prestatiess van kinderen bieden toegang tot onderwijsniveaus in het voortgezet onderwijs die 

meerr aanzien genieten. 

Inn systeembeschouwingen over de sterke groei van het sbo in de afgelopen decennia is 

ookk geregeld betoogd dat de prestatiedruk in het bo hieraan een wezenlijke bijdrage heeft 

geleverdd (Doornbos & Stevens, 1987, 1988; Doornbos, 1997). Het bo is nog steeds over-

wegendd ingericht volgens het leerstofjaarklassensysteem. Binnen dit systeem ligt een 

uniformee druk op presteren besloten. Grondbeginsel van het homogene klassikale organisatie-

modell  is dat alle leerlingen van een bepaalde leeftijdsgroep een gegeven hoeveelheid leerstof 

inn een identieke tijdspanne doorwerken. De ongedifferentieerde prestatie-eisen die hiermee 

gepaardd gaan, resulteren in de uitstoot van achterblijvers (Doornbos, 1991; Reezigt & Knuver, 
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1995).. Risicoleerlingen die de gewenste resultaten niet bereiken, doubleren in het bo of 

wordenn doorverwezen naar het sbo. In het sbo zouden risicoleerlingen hun aangetaste zelf-

vertrouwenn kunnen herwinnen, zo luidt de heersende redenering (Doornbos & Stevens, 1987, 

1988;; Pijl, 1997). De prioriteit van cognitieve prestaties is daar minder sterk. Acceptatie van 

prestatieverschillenn kenmerkt het onderwijskundig klimaat in het sbo. 

Hett lijk t dus gerechtvaardigd te veronderstellen dat scholen en leraren binnen het bo 

zichh nadrukkelijker richten op prestaties dan scholen en leraren binnen het sbo. 

Alss basisscholen en hun leraren het verwerven van de basisvaardigheden in taal en 

rekenenn centraal stellen, worden doorgaans hogere onderwijsniveaus bij leerlingen gereali-

seerd.. In schooleffectiviteits- en schoolverbeteringsonderzoek is dit herhaaldelijk duidelijk 

gemaaktt (Bosker & Scheerens, 1994; Scheerens & Bosker, 1997; Scheerens, 1997; Teddlie & 

Reynolds,, 2000). 

Prestatiegerichtheidd wordt in dit type onderzoek vaak benaderd als een schoolcultuur 

(Hargreaves,, 1995; Maslowski, 2001). Daarin komt de gedeelde overtuiging van het school-

teamm inzake het belang van onderwijsprestaties tot uiting. Onderzoek naar 'prestatie-

gerichtheid'' heeft zich tot dusverre vooral gefocust op het secundair onderwijs (Gaziel, 1997; 

Maslowski,, 2001). De theoretische kennisbasis inzake de begripsconceptualisering voor het 

primairr onderwijs is op die grond mager. Voornamelijk met betrekking tot het sbo is hierover 

weinigg bekend. Er is voor het primair onderwijs ook geen beproefd meetinstrumentarium 

voorhandenn zoals voor het secundair onderwijs. 

Hett theoretisch construct voor het primair onderwijs kan worden uitgewerkt in een 

complexx van factoren. Daarbinnen kan onderscheid worden gemaakt tussen factoren op 

school-- en klasniveau. Diverse factoren als het formuleren van hoge prestatieverwachtingen, 

hett vastleggen van leerresultaten en het belang van efficiënte en effectieve leertijd nemen 

hierbijj  een belangrijke plaats in (Scheerens, 1997). Onduidelijk is welke andere factoren 

indicatieff  zijn voor het prestatiegerichte karakter van basisscholen en leraren. Op voorhand 

kann worden verwacht dat tussen de diverse leerjaren van de basisschool verschillen bestaan in 

factorenn die gevangen kunnen worden onder het concept 'prestatiegerichtheid'. In de boven-

bouwjarenn kan bijvoorbeeld de voorbereiding op de Cito-toetsen nadrukkelijk aanwezig zijn. 

Inn de onderbouwjaren daarentegen kan vooral worden gewerkt aan het aanvankelijke leren als 

onderdeell  van de prestatiegerichtheid. Beide factoren vormen een indicatie van de gerichtheid 

opp prestaties, maar omdat dit hoogstwaarschijnlijk een leerjaarspecifïek karakter heeft, 

vertoontt het centrale begrip in de verschillende leerjaren andere verschijningsvormen. Daar-

naastt ontbreekt het aan precieze informatie over prestatiegerichte factoren die significant 

verbandd houden met de realisering van acceptabele onderwijsprestaties. Evenmin is het 

duidelijkk welke prestatiegerichte factoren het meest relevant zijn. 

Ditt onderzoek levert een bijdrage aan de theorievorming rond het concept 'prestatie-

gerichtheid'' in het primair onderwijs. Daarbij wordt nagegaan of het concept ook van belang 
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iss voor de verklaring van verschillende onderwijsopbrengsten bij leerlingen in het primair 

onderwijs. . 

Hiertoee wordt het (relatieve) belang van verscheidene factoren die in het 

schooleffectiviteits-- en schoolverbeteringsonderzoek met betrekking tot het primair onderwijs 

wordenn geassocieerd met prestatiegerichtheid geëxploreerd. Deze factoren worden onder-

scheidenn op school- en klasniveau en worden in relatie tot de differentiële taal- en reken-

ontwikkelingg van vergelijkbare risicoleerlingen in het bo en sbo onderzocht. 

6.2.16.2.1 Schoolniveau 

Dee veronderstelde sterkere gerichtheid van het bo op taal- en rekenprestaties impliceert dat 

regulieree scholen zich in meerdere mate dan speciale basisscholen zullen toeleggen op het 

nastrevenn van doelen in de basisvakken, het systematisch monitoren van leervorderingen, het 

signalerenn van onderwijsachterstanden en het evalueren van de ontwikkelingsgang van leer-

lingen. . 

Doelen.Doelen. Wanneer op gezette tijden basisvakdoelen worden nagestreefd, worden 

gunstigee uitkomsten bij leerlingen behaald (Creemers & Scheerens, 1991; Sammons, Hillman 

&&  Mortimore, 1997; Gettinger & Stoiber, 1999). 

SystematischeSystematische monitoring leervorderingen. Met een leerlingvolgsysteem (LVS) 

wordenn leerlijnen van leerlingen nauwkeurig bijgehouden (Wheldall & Madelaine, 2000; 

Blok,, Otter & Roeleveld, 2001; Gettinger, 2001; Roeleveld, Otter & Blok, 2001). Talrijke 

studiess wijzen op het belang van het systematisch monitoren van leerlingprogressies voor de 

prestatiess (Edmonds, 1979; Levine & Lezotte, 1990; Spicuzza, Ysseldyke, Lemkuil, 

Kosciolek,, Boys & Teelucksingh, 2001). 

Signalering.Signalering. Het opmerken en vastleggen van leerachterstanden vormt de eerste 

schakell  in de onderwijscyclus naar het opheffen van leertekorten (Van der Leij & Van der 

Linde-Kaan,, 1998). Signaleringsgegevens vormen het aanknopingspunt om geobserveerde 

achterstandenn bij risicoleerlingen te redresseren. Een goed uitgewerkt signaleringssysteem is 

noodzakelijkk voor de effectieve bestijding van onderwijsachterstanden. 

Evaluatie.Evaluatie. Bij leerling- en groepsbesprekingen wordt het ontwikkelingsverloop van 

leerlingenn met achterblijvende schoolprestaties besproken (Pijl, De Jager, Veenman, Pijl & 

Dee Vries, 1995). Op basis van deze momentevaluaties worden passende remediërende 

maatregelenn getroffen. Het evaluerend vermogen van scholen heeft een positieve invloed op 

leerlingprestatiess (Sammons, Hillman & Mortimore, 1997; Scheerens & Bosker, 1997). 
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6.2.26.2.2 Klasniveau 

Bo-lerarenn zullen concreet in sterkere mate dan sbo-leraren minimumdoelen opstellen, doelen 

toetsen,, leerlingvorderingen registreren, cognitieve prestaties belangrijk vinden, onderwijstijd 

voorr de kernvakken reserveren, huiswerk meegeven en gestructureerde instructie geven. 

Minimumdoelen.Minimumdoelen. Het hanteren van minimumdoelen voor de basisvakken op van tevo-

renn vastgelegde momenten realiseert hogere onderwijsprestaties bij leerlingen (Scheerens & 

Bosker,, 1997; Teddlie & Reynolds, 2000). 

Toetsen.Toetsen. De resultaatbepaling van leerlingen via toetsing is een begunstigende factor 

inn het proces naar prestatieverbetering (Bell-Gredler, 1999; MacMillan, 2001). 

RegistratieRegistratie leerlingvorderingen. Van het stelselmatig bijhouden van de leervordering-

enn van leerlingen gaat een prestatieverhogend effect uit (Scheerens & Bosker, 1997; 

Scheerens,, 1997). 

BelangBelang cognitieve prestaties. De accentlegging op prestaties is een belangrijke 

variabelee in relatie tot schoolsucces (Creemers, 1994; Sammons, Hillman & Mortimore, 1997; 

Gettingerr & Stoiber, 1999; Spicuzza et al., 2001). 

Onderwijstijd.Onderwijstijd. De onderwijstijd die besteed wordt aan het leren in de kerndomeinen is 

eenn goede voorspeller voor onderwijseffecten (Christenson, Ysseldyke & Thurlow, 1989; 

Slavin,, 1994; Good & Brophy, 2000). 

Huiswerk.Huiswerk. Onder bepaalde condities leidt huiswerk tot gunstige onderwijsresultaten 

(Scheerens,, 1992; Cooper, Lindsay, Nye & Greathouse, 1998; Muhlenbruck, Cooper, Nye & 

Lindsay,, 2000; Bryan, Burnstein & Bryan, 2001). 

GestructureerdeGestructureerde instructie. Passend bij gestructureerd onderwijs is dat de inhoud 

ervann wordt bepaald door lesmethoden. Methoden werken stapsgewijs en gericht toe naar 

leerdoelen.. Karakteristiek is ook de frontaal-klassikale onderwijsaanpak (Reezigt, 1993). 

Hierbijj  wordt een gelijkvormige prestatienorm voor de hele onderwijsgroep gehanteerd 

(Houtveenn & Reezigt, 2000). De lesstof wordt op groepsniveau aangeboden en in groeps-

tempoo verwerkt. Het onderwijs wordt niet zozeer afgestemd op individuele leerlingen, maar 

speeltt vooral in op de gemiddelde leerling. Gestructureerd onderwijs lijk t vooral bij zwakke 

leerlingenn hogere prestaties af te dwingen (Slavin, Karweit & Madden, 1989; Chall, 2000). 

6.33 ONDERZOEKSMETHODE2 

6.3.16.3.1 Data 

Dezee studie is gebaseerd op gegevens van het PRIMA-cohortonderzoek. PRIMA biedt inzicht 

inn het functioneren van het vigerend primair onderwijs in Nederland. 
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Dee eerste PRIMA-meting was in 1994-95 (PRIMA 1). Vervolgmetingen hebben plaats-

gevondenn met intervallen van 2 jaar: 1996-97 (PRIMA2), 1998-99 (PRIMA3) en 2000-01 

(PRIMA4).. In dit onderzoek is gewerkt met de longitudinale data van PRIMA 1, -2 en -3. 

Voorr elk van de drie meetjaren zijn twee representatieve deelverzamelingen basis-

scholenn getrokken uit de totale basisschoolpopulatie in Nederland: een scholensteekproef van 

hett bo en een scholensteekproef van het sbo (Van Langen, Vierke & Robijns, 1996; Driessen, 

Vann Langen, Portengen & Vierke, 1998; Driessen, Van Langen & Vierke, 2000). Binnen de 

PRIMA-cohortstudiee is er naar gestreefd de eenmaal getrokken PRIMA 1-scholen te 

behouden.. Een scholenuitval kon echter niet worden voorkomen. De later getrokken 

steekproevenn zijn gecompleteerd met nieuwe scholen. Uitval-analyses wijzen uit dat de 

scholenn die na PRIMA 1 zijn gestopt niet verschillen van de scholen die zijn doorgegaan 

(Roeleveldd & Portengen, 1998). Hieruit kan ook worden verstaan dat er geen selectieve groep 

lerarenn uit het onderzoek is verdwenen. 

Bijj  PRIMA 1 bestaat de representatieve steekproef van het bo uit 416 scholen en 

35,0299 leerlingen. De steekproef van het sbo telt 97 scholen (51 LOM en 46 MLK) en 4,818 

leerlingenn (Van Langen, Vierke & Robijns, 1996). Bij PRIMA2 bevat de bo-steekproef 432 

basisscholenn en 39,450 leerlingen (Driessen et al., 1998). De sbo-steekproef kent 102 scholen, 

waarvann 51 LOM en 51 MLK. Het totaal aantal sbo-leerlingen bedraagt 5,416 (Robijns, 

Peetsma,, Haanstra & Roeleveld, 1998). Bij PRIMA3 telt de steekproef van het bo 417 

scholenn en 41,922 leerlingen (Driessen, Van Langen & Vierke, 2000). De sbo-steekproef 

wordtt gevormd door 75 basisscholen en 3,881 leerlingen (Roeleveld, Robijns & Lington, 

2000). . 

Perr meting zijn gegevens verzameld van leerlingen uit de groepen 2, 4, 6 en 8. Een 

jaargroepp maakt een cohort. De structuur van PRIMA is dat bij elke nieuwe meting telkens 

eenn groep-8-cohort naar het voortgezet onderwijs verdwijnt en een nieuw groep-2-cohort 

verschijnt.. Middels toetsen en vragenlijsten is informatie over leerlingen met betrekking het 

cognitieff  en non-cognitief functioneren verzameld. Via administratieformulieren en ouder-

vragenlijstenn is informatie over achtergrondkenmerken van leerlingen verkregen (Jungbluth, 

Vann Langen, Peetsma & Vierke, 1996; Driessen et al., 1998; Robijns et al., 1998; Driessen, 

Vann Langen & Vierke, 2000; Roeleveld, Robijns & Lington, 2000). 

Behalvee leerlinggegevens zijn bij PRIMA 1, -2 en -3 met diverse vragenlijsten infor-

matiee verzameld bij ouders, schooldirecties en leerkrachten (Driessen & Haanstra, 1996; 

Ledouxx & Overmaat, 1996, 1998; Overmaat & Ledoux, 1996, 1998; Driessen et al., 1998; 

Driessen,, Van Langen & Vierke, 2000; Ledoux, Overmaat, Van der Veen & Van der 

Meijden,, 2000a, 2000b). Oudergegevens blijven in deze studie buiten beschouwing. 
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6.3.26.3.2 Steekproef risicoleerlingen 

Dee meeste risicoleerlingen worden uit de onderbouwgroepen van het bo doorverwezen naar 

hett sbo (Meijer, 1996). In groep 4 van het bo is min of meer uitgemaakt welke risico-

leerlingenn het bo of sbo zullen gaan volgen. Daarom zijn in de eerdere studie (Jepma & 

Meijnen,, 2003) risicoleerlingen uit groep 4 van het sbo gematcht met risicoleerlingen uit 

groepp 4 van het bo. Bij iedere risicoleerling uit groep 4 van het sbo is via een matching op 

cognitievee en non-cognitieve variabelen een 'counterpart' gezocht in de parallelgroep van het 

bo.. Daarvoor zijn de leerlinggegevens van PRIMA 1 gebruikt. De leerlingaantallen in groep 4 

vann de steekproef van het sbo en bo zijn respectievelijk 1,389 (LOM: 670; MLK: 719) en 

9,212. . 

Dee cognitieve variabelen taaiprestatie, rekenprestatie en non-verbale intelligentie zijn 

inn PRIMA 1 verkregen met daarvoor ontwikkelde toetsen (Jungbluth et al., 1996). De 

Cronbachss alfa's van de toetsen in het sbo zijn .89, .95 en .87. In het bo bedragen deze .85, 

.877 en .84 (Driessen, Van Langen & Oudenhoven, 1994). Op basis van het '3-Minuten 

Leerlingprofiel',, ingevuld door leraren, zijn zeven non-cognitieve variabelen verkregen. Daar-

uitt zijn drie geselecteerd die een goede indicatie geven van de variabele gedrag, namelijk: 

sociaalsociaal gedrag, werkhouding en zelfvertrouwen. De variabelen bestaan elk uit vier items. In 

hett sbo zijn de alfa's respectievelijk .79, .73 en .76. In het bo .75, .79 en .80 (Jungbluth et al., 

1996).. De combinatievariabele gedrag heeft in het sbo een a van .53, in het bo is de a .64. 

Hoewell  de alfa's in psychometrisch opzicht niet overtuigend zijn, wordt het gedrag door de 

driee subvariabelen theoretisch beter gedekt wanneer één van de deelvariabelen gekozen zou 

zijn. . 

Bijj  de multivariate precisiematching is bij elke matchingvariabele een kleine sprei-

dingsmargee van een kwart standaarddeviatie ingebouwd. Risicoleerlingen in groep 4 van het 

boo en sbo hebben namelijk niet exact dezelfde scores op de variabelen. De matching is 

uitgevoerdd op scores die zijn gecorrigeerd voor 'regressie naar het gemiddelde'. 

Risicoleerlingenn met extreem afwijkende prestaties en gedragingen zijn door de 

individuelee matching automatisch uitgesloten. Voor hen was het onmogelijk vergelijkbare 

matchpartnerss te vinden. De steekproef bevat dus de overlappende groep WSNS-risico-

leerlingenn in het bo en sbo met mildere onderwij sleer- en/of gedragsproblemen. 

Dee achtergrondeigenschappen van de risicoleerlingen die in dit onderzoek betrokken 

worden,, zijn sekse ('jongen' of 'meisje'), leeftijd (in jaren uitgedrukt) en sociaal-etnische 

achtergrondachtergrond (SEA). Laatstgenoemde variabele is opgebouwd uit vijf categorieën: 1 = 'Turkse/ 

Marokkaansee ouder(s) met hooguit LBO', 2 = 'andere allochtone ouder(s) met hooguit LBO', 

33 = 'autochtone ouder(s) met hooguit LBO', 4 = 'ouder(s) met hooguit MBO', 5 = 'ouder(s) 

mett HBO/WO en 6 = 'onbekend'. 

Inn tabel 6.1 zijn de basisgegevens van de gematchte steekproef risicoleerlingen vermeld. 
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TabelTabel 6.1. Beschrijvende statistieken gematchte steekproef risicoleeriingen groep 4 bo en sbo 

Variabele e 

Matchingvariabelen n 

Taaiprestatie Taaiprestatie 

Rekenprestatie Rekenprestatie 

Non-verbaleNon-verbale intelligentie 

Gedrag Gedrag 

Achtergrondvariabelen n 

Sekse Sekse 

Jongen n 

Meisje e 

Onbekend d 

M M 

1,015.5 5 

1,004.4 4 

24.1 1 

3.2 2 

% % 

56.0 0 

43.6 6 

.4 4 

Bo o 

SD SD 

27.1 1 

59.2 2 

4.3 3 

.3 3 

n n 

499 9 

499 9 

499 9 

499 9 

n n 

280 280 

218 8 

1 1 

M M 

1,015.2 2 

1,002.6 6 

24.1 1 

3.2 2 

% % 

68.6 6 

31.4 4 

--

Sbo o 

SD SD 

27.1 1 

60.4 4 

4.5 5 

.3 3 

n n 

500 0 

500 0 

500 0 

500 0 

n n 

343 3 

157 7 

--

MM SD n M SD n 

LeeftijdLeeftijd 7.6 .4 491 8.9 .9 481 

Sociaal-etnischeSociaal-etnische achtergrond % n % n 

LBOO Turks/Marokkaans 7.6 40 1.6 13 

LBOO overig allochtoon 4.4 24 3.2 16 

LBOO Nederlands 25.3 132 23.0 129 

MBOO 32.7 169 28.9 155 

HBO/WOO 14.2 72 9.4 51 

Onbekendd 15.8 62 33.9 136 

Eenn risicoleerting uit het bo met een extreem ontwikkelingspatroon is buiten de steekproef 

gelatenn (Jepma & Meijnen, 2003) 

Dee steekproefgroep uit groep 4 van het bo en de equivalente steekproefgroep uit groep 4 van 

hett sbo tellen elk circa 500 risicoleeriingen (tabel 6.1). De gekoppelde risicoleeriingen hebben 

eenn zo goed als gelijk startniveau op de matchingvariabelen. De risicoleeriingen in het bo 

beginnenn met een kleine taal- en rekenvoorsprong. In de steekproef van het sbo zitten meer 

jongenss en minder meisjes. De risicoleeriingen in het sbo zijn beduidend ouder dan de risico-

leeriingenn in het bo. Verder is te zien dat in de matchgroep van het bo vooral meer risico-

leeriingenn van Turks/Marokkaanse afkomst zitten. 

Dee opgemerkte verschillen in de matching- en achtergrondvariabelen worden in de 

data-analysess uitgepartialiseerd. 
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6.3.2.16.3.2.1 Afhankelijke variabelen (AV's) 

Vann de paarsgewijs gelijkgeschakelde risicoleerlingen in groep 4 (PRIMA 1) is de cognitieve 

enn non-cognitieve ontwikkeling gevolgd in de groepen 6 (PRIMA2) en 8 (PRIMA3) binnen 

hett bo en sbo. Gebleken is dat de gematchte risicoleerlingen in het bo en sbo zich verschil-

lendd ontwikkelen met betrekking tot taal en rekenen en niet met betrekking tot intelligentie en 

gedragg (Jepma & Meijnen, 2003). Om die reden worden in deze studie alleen verschillen in 

prestatiegerichtheidd tussen het bo en sbo bestudeerd in relatie tot de ontwikkelingsverschillen 

voorr taal en rekenen. 

Dee AV's taal- en rekenprestatie zijn in PRIMA2 op gelijke wijze verkregen als in 

PRIMAA 1 (Driessen et al., 1998; Robijns et al., 1998). Bij PRIMA3 zijn deze cognitieve 

variabelenn op een ietwat andere manier bepaald (Driessen, Van Langen & Vierke, 2000). In 

plaatss van de PRIMA-rekentoets is de 'Cito-toets Rekenen/Wiskunde' uit het Cito-LVS 

afgenomen.. Ondanks dat zijn de rekenscores onderling vergelijkbaar (Kamphuis, Mulder, 

Vierke,, Overmaat, & Koopman, 1998). In groep 8 van het sbo zijn de cognitieve toetsen voor 

groepp 6 afgenomen omdat de moeilijkheidsgraad van die toetsen voor leerlingen uit groep 8 te 

hoogg was. Door kalibratie van de toetsen is directe vergelijking niettemin gewaarborgd 

(Roeleveld,, Robijns & Lington, 2000). 

6.3.2.26.3.2.2 Uitval en imputatie 

Zoalss bij longitudinaal onderzoek verwacht kan worden (Judd, Smith & Kidder, 1991; Baarda 

&&  De Goede, 2001), is een 'experimenteel verlies' van onderzoekseenheden opgetreden dat 

daarenbovenn selectief is uitgevallen. Er is sprake van uitval op school- (niet-selectief) en 

individueell  niveau (selectief) (Roeleveld & Portengen, 1998). 

Mett EM-imputaties (Littl e & Rubin, 1987; Tabachnick & Fidell, 1996) op een deel 

vann de meetgegevens van de risicoleerlingen is dit selectieve verlies van de uitgangsgroepen 

tegengegaan.. Van de risicoleerlingen van wie alle ontwikkelingsgegevens in de groepen 4 en 

66 aanwezig zijn, maar ontbreken in groep 8 vanwege de non-selectieve schooluitval tussen 

PRIMA22 en -3, zijn de scores op taaiprestatie, rekenprestatie, non-verbale intelligentie en 

gedraggedrag geïmputeerd. De gecombineerde uitval van risicoleerlingen, scholen en leerkrachten 

heeftt de omvang van het analysemateriaal doen krimpen. De kwaliteit ervan is evenwel niet 

aangetastt (Jepma & Meijnen, 2003). 

6.3.36.3.3 Meting construct prestatiegerichtheid' 

Voorr de begripsoperationalisatie van 'prestatiegerichtheid' is gepoogd, net als voor het in 

kaartt brengen van de ontwikkeling van de risicoleerlingen, de gegevens van de drie beschik-

baree PRIMA-metingen te gebruiken. Tijdens een data-exercitie bleek dit al snel onhaalbaar. 
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Wegenss wijzigingen in de dataverzameling zijn niet alle kenmerken driemaal en op dezelfde 

wijzee gemeten. Een tweede argument raakt de extreem ernstige uitval van (vooral speciale) 

basisscholenn en daaraan verbonden leerkrachten. 

Hett is moeilijk voor te stellen dat de prestatiegerichtheid op scholen en in klassen in 

eenn relatief kort tijdsbestek verandert. Veranderingen in het onderwijs zijn vaak iets van de 

langee adem (Van der Wolf & Roede, 1997; Fullan, 2001). Vanuit een ander theoretisch 

oogpuntt is het echter denkbaar dat het centrale concept last heeft van ieerjaargevoeligheid' 

(ziee hiervoor de theoriesectie). Daarom wordt de stabiliteit van enkele prestatiegerichte 

factorenn over tijd in dit artikel met correlatie-analyses nagegaan. 

Dee operationalisatie van 'prestatiegerichtheid' beperkt zich tot de 'Directievragenlijst' 

(factorenn op schoolniveau) en de 'Leerkrachtvragenlijst' (factoren op klasniveau) van 

PRIMA2.. Deze contextgegevens corresponderen met de ontwikkelingsgegevens van risico-

leerlingenn op het moment dat ze in groep 6 van het bo of sbo zitten. De 'Directievragenlijst' 

bevatt een grote hoeveelheid vragen over signalering, registratie en evaluatie. De 'Leerkracht-

vragenlijst'' is opgebouwd uit verschillende rubrieken als het methodegebruik en wijze van 

instructie,, toetsing en registratie. PRIMA2 heeft te maken met een kleine non-respons 

(Ledouxx & Overmaat, 1998; Overmaat & Ledoux, 1998). 

Verschillendee aspecten die in de schooleffectiviteits- en schoolverbeteringsliteratuur 

wordenn geassocieerd met 'prestatiegerichtheid' op school- en klasniveau zijn geselecteerd uit 

hett gespecificeerde PRIMA2-materiaal. Mogelijk vertegenwoordigt het gepostuleerde 

variabelencomplexx op school- en klasniveau een unidimensioneel construct of zijn er een 

samenvattendd aantal onderliggende principale componenten (PC's) in vertegenwoordigd die 

niett direct zijn gemeten. 

Viaa (exploratieve) principale hoofdcomponenten-analyses (E)PCA's met orthogonale 

(varimax)) rotatie is dit onderzocht (SPSS Ine, 1986; Stevens, 1996; Tabachnick & Fidell, 

1996).. De (E)PCA's zijn apart uitgevoerd op de subsets onafhankelijke variabelen (OV's) op 

school-- en klasniveau. Deze data-ordende analyses hebben geen bevredigende componenten-

oplossingenn opgeleverd3. Vandaar dat de relevantie en (relatieve) bijdrage per OV aan de 

voorspellingg van de verschillende taal- en rekenontwikkeling van risicoleerlingen in het bo en 

sboo wordt nagegaan. 

Dee onafhankelijke variabelen (OV's) die het theoretisch concept 'prestatiegerichtheid' 

dekken,, betreffen zowel enkel- als meervoudig samengestelde variabelen op school- en klas-

niveau.. Van de laatste soort is steeds de homogeniteitindex Cronbachs alfa (a) gerapporteerd. 

Dee alfa's zijn voor een deel berekend op basis van het geselecteerde materiaal. Deels zijn de 

alfa'ss overgenomen uit de basisdocumenten van PRIMA2 (ibidem). Daarin is ook uitgebreide 

informatiee te vinden over de gebruikte OV's. Alleen samengestelde variabelen met een a van 

.600 of hoger worden meegenomen in de analyses. Bij een lagere a-waarde worden de losse 

deell  variabelen in de analyses betrokken. 
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6.3.3.16.3.3.1 Schoolniveau 

Doelen.Doelen. Deze OV is samengesteld uit vier items. Een voorbeelditem is: 'Zijn er per groep 

minimumdoelenn vastgesteld voor zwakke leerlingen?'. De items zijn met drie schaal waarden 

gemeten.. De somvariabele drukt uit de mate waarin scholen per leerjaar doelen stellen voor de 

basisvaardigheden.. De a in het bo bedraagt .66, in het sbo .84. 

SystematischeSystematische monitoring leerlingvorderingen. Hieronder vallen twee subvariabelen. 

Typee Leerlingvolgsysteem (LVS): Deze OV kent een tweedeling, namelijk 'LVS ontwikkeld 

doorr het Cito' en de combinatie van 'Anders', 'Eigen systeem van de school' en 'LVS 

ontwikkeldd door schoolbegeleidingsdienst'4. 

Doell  LVS: Er worden twee specifieke indicatoren in studie genomen met drie antwoordopties 

('Voorr registratie en rapportage (bijv. aan ouders)' en 'Om een vergelijking met andere 

scholenn mogelijk te maken'). 

Signalering.Signalering. Deze OV is onderverdeeld in drie subvariabelen. 

Variëteitt signalering: Er zijn vijf indicatoren van de manier van signalering. Het zijn: 

'Alledaagsee indrukken', 'Systematische observatie', 'Methode-afhankelijke toetsen', 

'Methode-onafhankelijkee toetsen' en 'Toetsen uit bestaand LVS'. De items als totaliteit tonen 

onvoldoendee samenhang (bo: a = .28, n = 568; sbo: a = .33, n = 117) en worden daarom apart 

inn de analyses meegenomen. 

Tijdstipp signalering: Voor zowel de observaties als de toetsafnames die bij de probleem-

signaleringg worden ingezet, wordt een indicator bestudeerd die aangeeft of er al dan niet 

afsprakenn zijn gemaakt over het tijdstip ervan. Samengenomen vormen ze geen coherente 

variabelee (bo: a = .08, n = 558; sbo: a = .19, n = 114). Om die reden worden ze afzonderlijk 

geanalyseerd. . 

Registratiee signaleringsgegevens: Gekwantificeerd met twee antwoordmogelijkheden zijn de 

vierr scoringscategorieën van deze OV: 'Hierover bestaan geen afspraken, dit doet elke 

leerkrachtt op zijn/haar eigen manier', 'Dusdanig dat alleen de nieuwste gegevens van de 

leerlingenn zichtbaar worden', 'Dusdanig dat een overzicht ontstaat van de vorderingen van de 

leerlingen'' en 'Dusdanig dat (ook) een vergelijking gemaakt kan worden met een relevante 

referentiegroep'. . 

Evaluatie.Evaluatie. Deze OV valt uiteen in drie afzonderlijke subvariabelen. 

Leerlingbespreking:: Hoe vaak deze besprekingen plaatshebben, is in vier frequentiewaarden 

uitgedrukt. . 

Groepsbespreking:: De frequentie van deze besprekingen is op een vijfpuntsschaal ingedeeld. 

Remediërendee maatregelen: De mate waarin consequenties worden verbonden aan de evalua-

tievee besprekingen bestaat uit acht items die met twee antwoordcategorieën zijn gescoord. 

Eenn voorbeelditem is: 'In de groepsbespreking worden afspraken gemaakt over het onderwijs 

opp basiss van groepsoverzichten'. De a in het bo is .79, in het sbo .72. 
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6.3.3.26.3.3.2 Klasniveau 

Minimumdoelen.Minimumdoelen. Voor de vakken lezen, taal en rekenen is met een driepuntsschaal gekwanti-

ficeerdficeerd hoe stringent de minimumdoelen worden nagestreefd (1 = 'Nee', 2 = 'Ja, maar afstem-

mingg op individuele leerlingen' en 3 = 'Ja, voor iedereen hetzelfde'). De a van de drie 

gecombineerdee items bedraagt zowel in het bo (n = 574) als sbo (n = 117) .90. 

Toetsen.Toetsen. Deze OV bestaat uit twee subvariabelen. 

Controletoetsen:: Separaat voor de vakken lezen, taal en rekenen is met een vierpuntsschaal 

achterhaaldd hoe frequent proefwerken of methodegebonden toetsen worden afgenomen. Het 

samenstell  van de drie items levert een combinatievariabele op met te lage alfa's (bo: a = .39, 

nn = 617; sbo: a = .34, n = 120). De drie indicatoren worden daarom apart geanalyseerd. 

Externee toetsen: De mate waarin externe toetsen worden gebruikt voor begrijpend lezen, taal 

enn rekenen telt een samenvoeging van drie items die zijn gescoord met bovenvermelde schaal. 

Inn het bo bedraagt de a .64, in het sbo .82. 

RegistratieRegistratie leervorderingen. Deze samengestelde OV staat voor de mate waarin 

registratiess van lees-, taal- en rekenvorderingen plaatsvinden en is opnieuw gemeten met de 

vierpuntsschaal.. De a in het bo is .83, in het sbo .77. 

BelangBelang cognitieve prestaties. De mate waarin leraren de nadruk leggen op de cogni-

tievee ontwikkeling is een gecombineerde variabele. Eén van de negen items is: 'De ontwik-

kelingg van intellectuele vaardigheden is belangrijker dan het ontwikkelen van sociale vaardig-

hedenn bij leerlingen'. De items zijn gescoord op een vijfpuntsschaal. De a van de OV is in het 

boo .74, in het sbo .69. 

Onderwijstijd.Onderwijstijd. Voor de vakken lezen, taal en rekenen afzonderlijk wordt het aantal 

minutenn per week in de analyses meegenomen. 

Huiswerk.Huiswerk. De gesommeerde huiswerkvariabele voor taal, rekenen en zaakvakken is 

gemetenn met een driepuntsschaal. De a is in het bo bedraagt .67 en in het sbo .73. 

GestructureerdeGestructureerde instructie. Tot deze OV behoren drie subvariabelen. 

Methodegetrouwheid:: Voor zowel het begrijpend lezen als het taal- en rekenonderwijs is met 

eenn driepuntsschaal vastgesteld in welke mate de methode bepalend is voor het onderwijs. 

Eenn poging om één variabele te maken van de drie vakken tezamen, strandt op homogeniteits-

problemenn (bo: a = .39, n = 541; sbo: « = .46, n = 95). Vandaar dat de deelvariabelen apart 

wordenn geanalyseerd. 

Klassikaall  onderwijs: De mate waarin bij het lees-, taal- en rekenonderwijs klassikaal wordt 

lesgegeven,, telt drie items die met een vierpuntsschaal zijn gescoord. De OV heeft in het bo 

eenn a van .71 (n = 479), in het sbo is de a .73 (n = 70). 

Differentiatie:: Deze deelvariabele drukt de mate uit waarin de leerlingen in eigen tempo de 

leerstoff  doorwerken in de vakken lezen, taal en rekenen. De « in het bo en sbo is 

respectievelijkk .76 en .77. De scores zijn voor de analyses gespiegeld. 
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6.3.46.3.4 Data-analyses 

Allereerstt wordt de theoretische claim van de stabiliteit van het concept 'prestatiegerichtheid' 

overr tijd nagegaan. Correlaties (Pearson r) zijn berekend tussen de prestatiegerichte factoren 

(OV's)) op school- en klasniveau die op de verschillende PRIM A-tijdstippen zijn gekwanti-

ficeerd.. Er wordt van stabiliteit gesproken als de correlaties tussen de vergelijkbare OV's op 

dee verschillende meetmomenten significant zijn5. 

Vervolgenss zijn beschrijvende en toetsende analyses gepleegd op de ontwikkeling van 

taal-- en rekenprestaties (AV's) van de gematchte risicoleerlingen in de groepen 4, 6 en 8 van 

hett bo en sbo. 

Dee structuur van de data lijk t op het eerste gezicht 'gelaagd' in drie niveaus: (1) drie 

herhaaldee metingen van de taaiprestatie en rekenprestatie binnen risicoleerlingen, (2) risico-

leerlingenn binnen klassen en (3) klassen binnen (speciale en reguliere) scholen. Multivariate 

meerniveau-analysess zijn in een dergelijk geval de 'gouden standaard' (Bosker & Snijders, 

1999;; Raudenbush & Bryk, 2002). 

Doorr gebruikmaking van de matchingtechniek is echter een datastructuur verkregen 

diee sterk afwijkt van de hiërarchische datastructuur die nodig is voor meerniveau-analyses. 

Binnenn de data van het bo komt het bijzonder vaak voor dat er één risicoleerling per klas en 

éénn klas per school is geselecteerd. In het sbo komt het echter wel voor dat er meerdere risico-

leerlingenn per klas zijn geselecteerd. Het gros van de risicoleerlingen zit immers in het sbo en 

niett in het bo. Maar meerdere klassen per school zijn in het sbo eveneens niet getrokken. De 

sett OV's zijn dus gelegen op één macroniveau. Daarmee vervalt het onderscheid tussen 

specifiekee niveaugerelateerde effecten (Hox, 2000). Bij deze datastructuur ligt het voor de 

handd traditionele multiple lineaire regressie-analyses (MR) uit te voeren. 

Dee toetsende analyses betreffende de invloed van de verschillen in prestatiegerichtheid 

tussenn het bo en sbo op de taal- en rekenontwikkeling van vergelijkbare risicoleerlingen zijn 

mett een variant van sequentiële MR (SPSS REGRESSION) uitgevoerd (Pedhazur, 1982; 

SPSSS Ine, 1986; Stevens, 1996; Tabachnick & Fidell, 1996). Begonnen is met een basismodel 

perr ontwikkelingsgebied. Daarin vormt de eindmeting (groep 8) van respectievelijk de taai-

enen rekenprestatie de AV. De startmeting (groep 4) van deze cognitieve variabelen zijn als 

controlee variabelen (OV's) gemodelleerd. De andere covariabele wordt gevormd door leeftija0 

(inn groep 4). 

Inn de eerste analysestap is de OV type bo (0 = 'regulier' en 1 = 'speciaal') in het 

gespecificeerdee regressiemodel ingevoerd. Zo is de negatieve effectgrootte van het verblijf in 

dee speciale setting bepaald. Tegelijk is vastgesteld hoeveel variantie in respectievelijk de taai-

enn rekenontwikkeling maximaal verklaard kan worden uit verschillen in de prestatiegericht-

heidd tussen de onderwij ssettings. Hierna is de OV type bo uit het model gehaald. Steeds is een 

OVV met betrekking tot de prestatiegerichtheid in het 'lege' model ingevoerd, waarna ook 

steedss opnieuw de OV type bo in het model is opgenomen. Eerst worden de prestatiegerichte 
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factorenn op schoolniveau ingevoerd, daarna volgen de OV's op klasniveau. Op deze manier is 

voorr elke OV het (relatieve) belang uitgemaakt bij de predictie van de AV7. 

Dee invloed van de OV type bo in het meervoudige regressiemodel is vóór en na de 

invoeringg van de OV's met betrekking tot de prestatiegerichtheid met elkaar vergeleken. Op 

grondd van veranderingen in de modelstatistieken is achterhaald of de verschillen in de OV's 

deell  hebben aan de differentiële taal- en rekenontwikkeling van risicoleerlingen in de 

gescheidenn trajecten. Indien bijvoorbeeld de slechtere taalontwikkeling van risicoleerlingen in 

hett sbo volledig zou komen doordat in het bo op klasniveau meer onderwijstijd voor taal 

wordtt gereserveerd, dan zou de OV type bo geen negatief effect meer mogen hebben nadat de 

gespecificeerdee OV in het regressiemodel is ingevoerd. Er wordt natuurlijk geen 'volledige' 

verklaringg verwacht, maar wel een afname van het effect van het verblijf in het sbo. 

Naa de onafhankelijke modelbouw voor de taal- en rekenontwikkeling en voor de OV's 

opp school- en klasniveau apart, wordt voor beide vormingsgebieden een spaarzaam regressie-

modell  opgezet. Daarmee is het relatieve belang van de OV's bepaald die bij de eerdere 

modelbouww een duidelijke verbetering van de regressievergelijkingen teweegbrengen. 

Voorr de verklaring van de differentiële taal- en de rekenontwikkeling wordt dezelfde 

seriee OV's in de MR meegenomen. De prestatiegerichtheid betreffende de belangrijkste 

schoolvakkenn kan moeilijk van elkaar worden gescheiden. Bovendien kunnen onderwijs-

activiteitenn binnen het ene domein kunnen van invloed zijn op uitkomsten binnen het andere 

domein.. Als leraren bijvoorbeeld veel aandacht hebben voor een goed beheersingsniveau van 

lezen,, kan dat voor risicoleerlingen bevorderlijk zijn bij het begrijpen van rekensommen. 

6.44 RESULTATEN 

6.4.16.4.1 Stabiliteitsonderzoek 

Hett algemeen beeld van de stabiliteitsberekeningen is dat het construct 'prestatiegerichtheid' 

opp schoolniveau redelijk stabiel is over een periode van 4 jaar. Vrijwel alle consistentiecijfers 

(Pearsonn r) tussen de OV's op de drie verschillende meetmomenten zijn significant. Op klas-

niveauu is het theoretisch construct echter duidelijk minder stabiel. Oorzaak zou kunnen zijn 

datt de meting op dit niveau gevoelig is voor het leerjaarspecifieke karakter van de gerichtheid 

opp prestaties. Leraren kunnen in de verschillende leerjaren (groep 4, 6 en 8) een uiteenlopende 

invullingg geven aan het concept 'prestatiegerichtheid'. De prestatiegerichte factoren op 

klasniveauu zijn verzameld bij verschillende groepsleraren binnen reguliere en speciale basis-

scholen. . 
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6.4.26.4.2 Taal- en rekenontwikkeling vergelijkbare risicoleerlingen bo en sbo 

Tabell  6.2 biedt een verkort overzicht van de ontwikkelingsgegevens in taal en rekenen van 

soortgelijkee risicoleerlingen die het bo of sbo doorlopen. 

TabelTabel 6.2. Gemiddelden (M) en standaarddeviaties (SD) taal- en rekenontwikkeling 

risicoleerlingenrisicoleerlingen bo en sbo 

Variabele e 

Taaiprestatie Taaiprestatie 

Bo o 

Sbo o 

Rekenprestatie Rekenprestatie 

Bo o 

Sbo o 

M M 

1,015.5 5 

1,015.2 2 

1,004.4 4 

1,002.6 6 

Groepp 4 

SD SD 

27.1 1 

27.1 1 

59.2 2 

60.4 4 

n n 

499 9 

500 0 

499 9 

500 0 

Groepp 6 

M M 

1,066.0 0 

1,062.9 9 

1,124.1 1 

1,096.1 1 

SD SD 

31.5 5 

26.7 7 

36.5 5 

37.1 1 

n n 

294 294 

212 2 

293 3 

211 1 

Groepp 8 

M M 

1,107.5 5 

1,071.7 7 

1,209.2 2 

1,140.7 7 

SD SD 

29.1 1 

24.9 9 

26.9 9 

27.8 8 

n n 

266 6 

133 3 

266 6 

131 1 

Uitt tabel 6.2 volgt dat zowel de taal- (F = 45.50, df= 2,p- .000) als de rekenontwikkeling (F 

== 32.60, df = 2, p = .000) voor vergelijkbare risicoleerlingen in het bo aanzienlijk beter 

verlooptt dan in het sbo. 

6.4.36.4.3 Effecten prestatiegerichtheid school- en klasniveau differentiële taal- en 

rekenontwikkeling rekenontwikkeling 

Inn het navolgende worden de resultaten van de diverse sequentiële multiple lineaire regressie-

analysess (MR) voor de taal- en rekenontwikkeling gepresenteerd. 

6.4.3.16.4.3.1 Taalontwikkeling 

Inn tabel 6.3 staat de informatie van het basismodel voor de ontwikkeling van de taaiprestaties. 

Dee multiple R bedraagt .69 en verschilt significant van nul, F(3, 391) = 118.98, p < 

.0011 (tabel 6.3). Alle gemodelleerde OV's dragen betekenisvol bij aan de voorspelling van de 

AV.. Als de OV taaiprestatie groep 4 uit de vergelijking wordt gelaten, neemt R2 (.48) met .19 

(sr(sr22)) af. Dit staat gelijk aan 19% verklaarde variantie. Weglating van de OV leeftijd betekent 

eenn reductie van 1% verklaarde variantie. Als de OV type bo uit de regressievergelijking 

wordtt gehaald, wordt er 7% minder variantie in de AV taaiprestatie groep 8 verklaard. Dit 

variantiepercentagee komt voor rekening van de onderwijssetting. Er kan dus maximaal 7% 

variantiee in de taalontwikkeling met de prestatiegerichte factoren worden verklaard. In 
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combinatiee hebben de OV's nog een aandeel van 20% in de variantie van de AV. Tezamen 

verklarenn de gemodelleerde OV's 48% (47% 'adjusted') van de variantie in de AV. 

TabelTabel 6.3. Basismodel MR taalontwikkeling (n = 395) 

Variabele e 

Taaiprestatie Taaiprestatie 

groepgroep 4 

Leeftijd Leeftijd 

TypeType bo 

M M 

SD SD 

TaaiprestatieTaaiprestatie Taaiprestatie 

groepgroep 8 (AV) groep 4 

(correlatiestatistieken) (correlatiestatistieken) 

.48 8 

-.444 -.06 

-.522 -.08 

(beschrijvendee statistieken) 

1,095.500 1,015.42 

32.555 26.81 

Leeftijd Leeftijd 

.69 9 

7.98 8 

.69 9 

TypeType bo 

.34 4 

.47 7 

BB (i sf 

(unieke) ) 

(regressiestatistieken) ) 

.533 .44 .19 

-7.533 -.16 .01 

-25.76-25.76 -.37 .07 

Interceptt = 622.00 

RR22 = .48a 

'Adjusted'' R2 = .47 

Multiplee R = = .69" 

p<.01 1 
"pS.001 1 

'Uniekee variantie = .27; gedeelde variantie = .20 

Inn tabel 6.4 staan de bevindingen van de serie multivariate analyses van de taalontwikkeling. 

Alleenn de significante effecten8 van de gespecificeerde OV's betreffende de prestatiegericht-

heidd op school- en klasniveau zijn gerapporteerd. Bovendien is de veranderde invloed van de 

OVV  type bo door de opname van de verscheidene prestatiegerichte factoren in de regressie-

modellenn aangegeven. 

Uitt tabel 6.4 volgt dat op schoolniveau geen verschil bestaat in de prestatiegerichtheid 

tussenn het bo en sbo waarvan een uitgesproken invloed uitgaat op de taalontwikkeling van 

risicoleerlingen.risicoleerlingen. Op klasniveau bestaan wel significante verschillen in de prestatiegerichtheid 

tussenn het bo en sbo die samenhangen met de differentiële taalontwikkeling van vergelijkbare 

risicoleerlingen. . 

Risicoleerlingenn in het bo hebben mede een positievere taalontwikkeling omdat 

regulieree leraren vaker van tevoren doelen formuleren voor de basisvakken, vaker controle-

toetsenn voor lezen en rekenen inzetten ter beoordeling van de realisatie van doelen en een 

groterr belang hechten aan cognitieve prestaties. Ook reserveren bo-leraren meer tijd voor het 

onderwijss in rekenen en geven ze vaker huiswerk op dan sbo-leraren. 
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TabelTabel 6.4. Sequentiële MR taalontwikkeling 

Variabele e 

TypeType bo vóór OV 

Klasniveau u 

Minimumdoelen Minimumdoelen 

TypeType bo na OV 

Toetsen Toetsen 

Controletoetsen n 

-- lezen 

TypeType bo na OV 

-- rekenen 

TypeType bo na OV 

BelangBelang cogn. prest. 

TypeType bo na OV 

Onderwijstijd Onderwijstijd 

-- rekenen 

TypeType bo na OV 

Huiswerk Huiswerk 

TypeType bo na OV 

Veranderingsstatistieken n 

RR2 2 

.07 7 

.03 3 

.06 6 

.02 2 

.07 7 

.03 3 

.06 6 

.02 2 

.06 6 

.02 2 

.07 7 

.02 2 

.07 7 

F F 

54.85 5 

15.25 5 

38.30 0 

11.78 8 

42.95 5 

16.11 1 

40.99 9 

12.17 7 

32.68 8 

13.59 9 

48.99 9 

10.30 0 

42.35 5 

df df 

1,391 1 

1,304 4 

1,303 3 

1,327 7 

1,326 6 

1,327 7 

1,326 6 

1,299 9 

1,298 8 

1,326 6 

1,325 5 

1,326 6 

1,325 5 

e e 

-25.76 -25.76 

7.58 8 

-25.68 8 

4.60 0 

-26.73 3 

10.31 1 

-25.79 9 

12.01 1 

-24.34 4 

.06 6 

-27.21 1 

5.04 4 

-26.62 2 

e e 

-.37 7 

.18 8 

-.37 7 

.15 5 

-.38 8 

.17 7 

-.37 7 

.16 6 

-.35 5 

.16 6 

-.39 9 

.14 4 

-.38 8 

srsr2 2 

(unieke) ) 

.073 3 

.026 6 

.059 9 

.020 0 

.066 6 

.027 7 

.062 2 

.023 3 

.056 6 

.023 3 

.073 3 

.018 8 

.065 5 

Inn tabel 6.5 staat het optimale regressiemodel voor de taalontwikkeling van de vergelijkbare 

risicoleerlingenn in beide onderwijssystemen. 

Dee resultaten in tabel 6.5 laten zien dat van het systematische verschil tussen het bo en 

sboo in de taalontwikkeling van risicoleerlingen ongeveer tweederde kan worden verklaard 

vanuitt verschillen in de gerapporteerde prestatiegerichte factoren op klasniveau. Het relatief 

grootstee belang gaat uit van het nastreven van doelen in de basisvakken (taal en rekenen) van 

regulieree leraren (2.3% verklaarde variantie). 
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TabelTabel 6.5. Finaal regressiemodel taalontwikkeling 

Variabele e 

TypeType bo vóór OV 

TypeType bo né OV's 

Klasniveau u 

Minimumdoelen Minimumdoelen 

Toetsen Toetsen 

Controletoetsen n 

-- lezen 

-- rekenen 

BelangBelang cogn. 

prest. prest. 

Onderwijstijd Onderwijstijd 

-- rekenen 

Huiswerk Huiswerk 

Veranderingsstatistieken n 

R2 2 

.07 7 

.02 2 

.02 2 

.02 2 

.01 1 

.01 1 

.00 0 

.00 0 

F F 

54.85 5 

13.73 3 

11.42 2 

9.92 2 

7.78 8 

6.76 6 

2.27 7 

.33 3 

df df 

1,391 1 

1,267 7 

1,273 3 

1,272 2 

1,271 1 

1,270 0 

1,269 9 

1,268 8 

P P 

.000 0 

.000 0 

.001 1 

.002 2 

.006 6 

.010 0 

.133 3 

.566 6 

B B 

-25.76 -25.76 

-19.03 3 

6.92 2 

4.60 0 

10.08 8 

9.03 3 

.03 3 

1.00 0 

J8 8 

-.37 7 

-.28 8 

.16 6 

.15 5 

.13 3 

.12 2 

.07 7 

.03 3 

srsr2 2 

(unieke) ) 

.073 3 

.024 4 

.023 3 

.019 9 

.014 4 

.012 2 

.004 4 

.001 1 

6.4.3.26.4.3.2 Rekenontwikkeling 

Tabell  6.6 bevat het uitgangsmodel voor de ontwikkeling in de rekenprestaties van overeen-

komstigee risicoleerlingen in het bo en sbo. 

Inn tabel 6.6 is de multiple R significant, F(3, 389) = 464.97, p < .001. De 

gemodelleerdee OV's leveren een bijdrage aan de predictie van de AV. Bij modelverwijdering 

vann de OV rekenprestatie groep 4, neemt de nu 78% (R2) verklaarde variantie in de AV met 

19%% (sr2) af. Als de OV leeftijd niet in het model wordt opgenomen, reduceert de verklaarde 

variantiee met 2%. Verwijdering van de OV type bo zorgt voor een daling van 14% verklaarde 

variantie.. Dit variantiepercèntage in de AV rekenprestatie groep 8 kan dus maximaal 

verklaardd worden uit het verschil in de prestatiegerichtheid tussen beide educatieve settings. 

Gecombineerdd verklaren de OV's nog eens 43% in de AV. Als totaal nemen de drie OV's 

78%% van de variatie in de AV voor hun rekening. 
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TabelTabel 6.6. Basismodel MR rekenontwikkeling (n = 393) 

Variabele e 

Rekenprestatie Rekenprestatie 

groepgroep 4 

Leeftijd Leeftijd 

TypeType bo 

M M 

SD SD 

RekenprestatieRekenprestatie Rekenprestatie 

groepgroep 8 (AV) groep 4 

(correlatiestatistieken) ) 

.57 7 

-.599 -.04 

-.777 -.22 

(beschrijvendee statistieken) 

1,186.255 1,007.71 

42.188 59.88 

Leeftijd Leeftijd 

.69 9 

7.98 8 

.69 9 

Type Type 

bo bo 

.33 3 

.47 7 

SS jS si4 

(unieke) ) 

(regressiestatistieken) ) 

.322 .45 .19 

-12.722 -.21 .02 

-46.955 -.53 .14 

Interceptt = 983.30 

RR22 = .78a 

'Adjusted'' R2 = .78 

Multiplee R = = .88" 

'' p < .001 
'' Unieke variantie = .35; gedeelde variantie = .43 

Inn tabel 6.7 staan de significante bevindingen van de reeks MR wat betreft de reken-

ontwikkeling. . 

Ookk voor de verschillende rekenontwikkeling van risicoleerlingen geldt dat 

verschillenn tussen het bo en sbo in prestatiegerichtheid op schoolniveau geen variantie-

verklarendee rol spelen. Wel bestaat er een relatie tussen de betere rekenontwikkeling van 

risicoleerlingenn in het bo en de sterkere prestatiegerichtheid op klasniveau binnen het bo. 

Risicoleerlingenn hebben in het bo mede een betere rekenontwikkeling dan overeen-

komstigee risicoleerlingen in het sbo omdat bo-leraren in meerdere mate dan sbo-leraren 

minimumdoelenn nastreven in de basisvakken, controletoetsen voor lezen en rekenen inzetten 

terr beoordeling van het behalen van doelen en leerlingvorderingen registreren. 

Tegelijkk blijkt dat bo-leraren het effectueren van cognitieve prestaties belangrijker 

vinden.. Daarnaast reserveren bo-leraren meer tijd voor het onderwijs in rekenen en geven ze 

vakerr huiswerk op. Daar bovenop geldt nog dat de instructie van bo-leraren gestructureerder 

iss dan van sbo-leraren. Dit uit zich in een grotere methodegetrouwheid in taal, een grotere 

matee van klassikaal onderwijs en een kleinere mate van differentiatie in de lessen. 
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TabelTabel 6.7. Sequentiële MR rekenontwikkeling 

Variabele e 

TypeType bo vóór OV 

Klasniveau u 

Minimumdoelen Minimumdoelen 

TypeType bo na OV 

Toetsen Toetsen 

Controletoetsen n 

-- lezen 

TypeType bo né OV 

-- rekenen 

TypeType bo na OV 

RegistratieRegistratie leervorderingen 

TypeType bo né OV 

BelangBelang cognitieve prestaties 

TypeType bo né OV 

Onderwijstijd Onderwijstijd 

-- rekenen 

TypeType bo né OV 

Huiswerk Huiswerk 

TypeType bo né OV 

GestructureerdeGestructureerde instructie 

Methodegetrouwheid d 

-taal l 

TypeType bo na OV 

Klassikaall onderwijs 

TypeType bo né OV 

Differentiatie e 

TypeType bo né OV 

Veranderingsstatistieken n 

RR2 2 

.14 4 

.02 2 

.10 0 

.02 2 

.12 2 

.04 4 

.11 1 

.02 2 

.12 2 

.03 3 

.11 1 

.01 1 

.13 3 

.02 2 

.12 2 

.02 2 

.12 2 

.03 3 

.10 0 

.03 3 

.12 2 

F F 

242.38 8 

23.52 2 

166.02 2 

15.29 9 

188.80 0 

36.60 0 

174.70 0 

16.67 7 

188.90 0 

24.92 2 

156.37 7 

12.66 6 

198.88 8 

23.65 5 

183.89 9 

21.27 7 

170.24 4 

19.22 2 

94.54 4 

25.78 8 

186.68 8 

df df 

1,389 9 

1,301 1 

1,300 0 

1,324 4 

1,323 3 

1,324 4 

1,323 3 

1,324 4 

1,323 3 

1,296 6 

1,295 5 

1,323 3 

1,322 2 

1,323 3 

1,322 2 

1,309 9 

1,308 8 

1,207 7 

1,206 6 

1,324 4 

1,323 3 

B B 

-46.95 5 

9.10 0 

-44.92 2 

5.20 0 

-47.60 0 

15.13 3 

-44.67 7 

8.07 7 

^7.02 2 

16.02 2 

-43.31 1 

.06 6 

-46.67 7 

7.41 1 

-45.92 2 

10.60 0 

-44.94 4 

11.17 7 

-45.39 9 

17.99 9 

-45.63 3 

fi fi 

-.53 3 

.17 7 

-.50 0 

.13 3 

-.53 3 

.20 0 

-.50 0 

.13 3 

-.52 2 

.17 7 

-.49 9 

.12 2 

-.52 2 

.16 6 

-.51 1 

.15 5 

-.50 0 

.19 9 

-.49 9 

.17 7 

-.51 1 

sr* sr* 

(unieke) ) 

.136 6 

.023 3 

.104 4 

.015 5 

.120 0 

.035 5 

.108 8 

.017 7 

.120 0 

.026 6 

.106 6 

.013 3 

.125 5 

.024 4 

.117 7 

.022 2 

.116 6 

.029 9 

.097 7 

.025 5 

.116 6 
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Tott slot staat in tabel 6.8 het eindmodel voor de rekenontwikkeling. 

TabelTabel 6.8. Finaal regressiemodel rekenontwikkeling 

Variabele e 

TypeType bo vóór OV 

TypeType bo na OV's 

Klasniveau u 

Minimumdoelen Minimumdoelen 

Toetsen Toetsen 

Controletoetsen n 

-- lezen 

-- rekenen 

Registratie Registratie 

leervorderingen leervorderingen 

BelangBelang cogitieve 

prestaties prestaties 

Onderwijstijd Onderwijstijd 

-- rekenen 

Huiswerk Huiswerk 

Gestructureerde Gestructureerde 

instructie instructie 

Methodegetrouwheid d 

-taal l 

Klassikaall onderwijs 

Differentiatie e 

Veranderingsstatistieken n 

RR2 2 

.14 4 

.03 3 

.04 4 

.02 2 

.01 1 

.00 0 

.00 0 

.00 0 

.00 0 

.00 0 

.01 1 

.00 0 

F F 

242.38 8 

17.40 0 

24.19 9 

11.68 8 

3.47 7 

.79 9 

.64 4 

2.48 8 

1.83 3 

2.83 3 

8.72 2 

.44 4 

df df 

1,389 9 

1,153 3 

1,163 3 

1,162 2 

1,, 161 

1,, 160 

1,159 9 

1,158 8 

1,157 7 

1,156 6 

1,155 5 

1,154 4 

P P 

.000 0 

.000 0 

.000 0 

.001 1 

.065 5 

.377 7 

.427 7 

.117 7 

.178 8 

.094 4 

.004 4 

.507 7 

B B 

-46.95 5 

-30.79 9 

11.91 1 

5.74 4 

7.95 5 

2.34 4 

3.46 6 

.00 0 

2.64 4 

5.32 2 

8.30 0 

3.21 1 

P P 

-.53 3 

-.33 3 

.24 4 

.16 6 

.09 9 

.04 4 

.04 4 

.07 7 

.06 6 

.08 8 

.14 4 

.03 3 

srsr2 2 

(unieke) ) 

.136 6 

.025 5 

.044 4 

.020 0 

.006 6 

.001 1 

.001 1 

.004 4 

.003 3 

.005 5 

.014 4 

.001 1 

Tabell  6.8 maakt duidelijk dat van het systematische verschil tussen het bo en sbo in de 

rekenontwikkelingg van risicoleerlingen circa viervijfde verklaard kan worden vanuit van de 

geobserveerdee verschillen in de gepresenteerde prestatiegerichte factoren op klasniveau. Er 

gaatt een relatief sterk effect uit van het nastreven van minimumdoelen (4.4% verklaarde 

variantie).. Ook het afnemen van controletoetsen bij lezen, om te kijken of de gestelde doelen 

zijnn gerealiseerd, deelt mee in de verklaring (2% verklaarde variantie). Tevens blijkt dat 

gestructureerdd onderwijs, in de vorm van een hogere mate van klassikaal onderwijs, een effect 
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sorteertt (1.4 % verklaarde variantie). Gezegd moet worden dat hierbij de aangehouden p-

grenss van .001 net wordt overschreden. 

6.55 CONCLUSIES EN DISCUSSIE 

Inn hieraan voorafgaand longitudinaal onderzoek is aannemelijk gemaakt dat vergelijkbare 

WSNS-risicoleerlingen,, dat wil zeggen 'risicoleerlingen met matige leer- en/of gedrags-

problemen',, in de groepen 4, 6 en 8 van het bo een betere taal- en rekenontwikkeling onder-

vindenn dan in de groepen 4, 6 en 8 van het sbo (Jepma & Meijnen, 2003). Volgens 

voorliggendee studie is dit voor een deel terug te voeren op de grotere prestatiegerichtheid van 

hett bo. Alleen verschillen in de prestatiegerichtheid tussen het bo en sbo op klasniveau dragen 

bijj  aan de differentiële taal- en rekenontwikkeling van vergelijkbare risicoleerlingen. Op 

schoolniveauu zijn geen invloedrijke prestatiegerichte factoren aangetroffen. 

Uitt onderwijskundig onderzoek blijkt regelmatig dat factoren op schoolniveau minder 

belangrijkk zijn bij de verklaring van verschillen in leerlingprestaties tussen scholen 

(Scheerens,, 1993; Coe & Fitz-Gibbon, 1998; Hill & Rowe, 1998). Voor factoren op klas- en 

leerkrachtniveauu wordt wel vaak empirische evidentie gevonden (Hanushek, Kain & Rivkin, 

1998).. Verschillen tussen scholen zijn vaak ook minder groot dan verschillen tussen klassen 

enn leraren in relatie tot verschillen in onderwijsprestaties van leerlingen. Samenhangen tussen 

klas-- en leerkrachtkenmerken en leerlingprestaties blijken bovendien vaak sterker dan samen-

hangenn tussen schoolkenmerken en leerlingprestaties. Het is verleidelijk voor het be-

schrijven,, verklaren en voorspellen van verschillen tussen leerlingprestaties vooral de aan-

dachtt te vestigen op klas- en leerkrachtverschillen. Toch zal de zoektocht naar effectieve 

schoolkenmerkenn niet moeten worden gestaakt. Symptomatisch voor het wijzigende beleids-

klimaatt in het primair onderwijs zijn een sterkere deregulering en decentralisatie. Het logische 

gevolgg hiervan is een autonomievergroting in de beleidsvoering. Aangezien het beleids-

vormendd vermogen van basisscholen verschilt, zal de relevantie van kenmerken op school-

niveauu in de nabije toekomst hoogstwaarschijnlijk groeien. 

Uitt onze analyses kan ook worden afgeleid dat de verschillen in de rekenontwikkeling 

vann vergelijkbare risicoleerlingen in het bo en sbo sterker worden beïnvloed door de onder-

wijj  ssetting dan de taalontwikkelingsverschillen. Van de verschillen in de taalontwikkeling is 

ongeveerr 7% gebonden aan de setting. Van de variantie in de rekenontwikkeling is circa 14% 

gebondenn aan de educatieve setting. Verder is naar voren gekomen dat de geconstateerde 

verschillenn in de rekenontwikkeling van vergelijkbare risicoleerlingen in het bo en sbo enigs-

zinss beter worden verklaard dan de verschillen in de taalontwikkeling. Dit correspondeert met 

bevindingenn van het schooleffectiviteits- en schoolverbeteringsonderzoek (Raudenbush, 1989; 

Bosker,, 1991). Rekenen wordt vrijwel uitsluitend aangeboden op school en belichaamt daar-
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meee bij uitstek een formeel schoolvak. Taal heeft daarentegen ook een krachtige vertakking 

mett het thuismilieu van kinderen. 

Uiteraardd tonen de sequentiële multivariate regressie-analyses aan dat de eerdere taai-

enn rekenscores van risicoleerlingen (groep 4) sterker samenhangen met de latere taal- en 

rekenscoress (groep 8) dan de verschillen in prestatiegerichtheid russen het bo en sbo op 

klasniveau. . 

Desondankss kan geconcludeerd worden dat de gunstiger taal- én rekenontwikkeling 

vann WSNS-risicoleerlingen in het bo mede komt doordat bo-leraren in meerdere mate 

minimumdoelenn nastreven in de basisvakken, in meerdere mate controletoetsen voor lezen en 

rekenenn inzetten ter beoordeling van de realisatie van doelen en een groter belang toekennen 

aann cognitieve prestaties dan sbo-leraren. Bovendien reserveren bo-leraren meer tijd voor het 

onderwijss in rekenen en geven ze vaker huiswerk op dan sbo-leraren. 

Dee gunstiger rekenontwikkeling van WSNS-risicoleerlingen in het bo kan bovendien 

nogg gedeeltelijk worden verklaard vanuit het feit dat bo-leraren, vaker dan sbo-leraren, 

leerlingvorderingenn registreren. Daarnaast werken reguliere leraren meer volgens de taal-

methode,, geven ze in meerdere mate klassikaal onderwijs en differentiëren ze in mindere 

matee in het onderwijs. Dit laatste duidt erop dat bo-leraren een grotere mate van gestructu-

reerdee instructie voorstaan dan sbo-leraren. 

Voorr de betere taalontwikkeling van risicoleerlingen in het bo is bovenal het nastreven 

vann minimumdoelen in de kernvakken betekenisvol. De positievere rekenontwikkeling van 

risicoleerlingenn in het bo gaat in hoofdzaak samen met het sterker nastreven van minimum-

doelenn in de basisvakken, het frequenter afnemen van controletoetsen bij lezen en het geven 

vann gestructureerder onderwijs, in de vorm van een grotere mate van klassikaal onderwijs. 

Zoalss verwacht bestaan er kruislingse relaties tussen prestatiegerichte factoren in het 

enee vak en de prestatieontwikkeling in het andere vak. De veronderstelling dat de prestatie-

gerichtheidd met betrekking tot taal en rekenen en de leerlingprestaties in die vakken nauw met 

elkaarr zijn verbonden, wordt hiermee onderschreven. 

Risicoleerlingenn die hun basisschooltijd doorbrengen in het sbo hebben dus een 

minderr goede taal- en rekenontwikkeling dan overeenkomstige risicoleerlingen die onderwijs 

volgenn in het bo. Blijkens dit onderzoek hangt een grotere focus op prestaties in het bo (op 

klasniveau)) samen met betere leerprestaties van risicoleerlingen. 

Teneindee de prestatieontwikkeling van risicoleerlingen in het sbo te stimuleren, is het 

aanbevelenswaardigg dat speciale basisscholen een hogere prioriteit gaan toekennen aan het 

realiserenn van onderwijsprestaties. Goede onderwijsprestaties bieden beter uitzicht op een 

terugkeerr naar het bo. Hiermee samenhangend kunnen ook sbo-risicoleerlingen adviezen 

krijgenn voor de meer theoretische leerwegen in het voortgezet onderwijs. 

Eenn goede stap in deze richting is de kerndoelen van het primair onderwijs ook binnen 

hett sbo te toetsen aan de hand van nationaal genormeerde toetsprocedures, zoals bijvoorbeeld 

diee van het Cito. Speciale en reguliere basisscholen ressorteren per slot van rekening beide 
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onderr de Wet op het Primair Onderwijs en zullen op die grond dezelfde communale doel-

stellingenn na moeten streven. Het afnemen van onafhankelijke toetsen in het sbo heeft zeer 

waarschijnlijkk tot gevolg dat ook sbo-leraren op grotere schaal systematisch gaan werken aan 

hett realiseren van minimumdoelen voor de voornaamste curriculumvakken. Ook kan dit bij 

sbo-lerarenn leiden tot het frequenter afnemen van controletoetsen. Het wettelijk verplichten 

vann de invoering van leerlingvolgsystemen in het gehele primair onderwijs kan scholen en 

lerarenn helpen bij de organisatie van het volgen van het ontwikkelingsprofiel van leerlingen. 

Hiervann kan een belangrijke impuls uitgaan om kwalitatief goed en productief onderwijs in 

hett sbo van de grond te krijgen. 

Inn de inleiding is reeds gesteld dat de Inspectie sinds kort schoolbezoeken aflegt aan 

specialee basisscholen (Inspectie van het Onderwijs, 2002). Controle en beoordeling van die 

scholenn op verschillende kwaliteitsaspecten gaat in de toekomst integraal onderdeel uitmaken 

vann het jaarlijkse openbaar onderwijsverslag. Naar aanleiding van het eerste schoolbezoek 

oordeeltt de Onderwijsinspectie niet onverdeeld positief over het functioneren van speciale 

scholen.. Er zijn maar weinig moderne onderwijsleerpakketten beschikbaar. Voor risico-

leerlingenn die de leerstof aankunnen, is in de lesmethoden vaak geen verrijkend onder-

wijsaanbod.. Het behalen van de kerndoelen wordt daardoor bemoeilijkt. Onlangs is door de 

overheidd een financiële injectie aan speciale basisscholen gegeven om moderne lesmethoden 

aann te schaffen. Het is voorts raadzaam educatieve uitgeverijen uit te nodigen om meer 

geschiktt leermateriaal op de markt te brengen. Mede vanwege het relatief kleine afzetgebied 

iss het voor uitgevers totnogtoe weinig rendabel geschikte methoden te ontwikkelen. Dit kan 

specialee basisscholen in de weg staan om prestatiegerichter te gaan werken. 

Mett enige regelmaat wordt voorgesteld om onderwijskundige vernieuwingen in te 

voerenn waarbij het principe van klassikale instructie wordt losgelaten (bijv. activerende 

directee instructie, coöperatief leren, 'mastery learning', 'tutoring' en adaptief onderwijs). In 

ditt onderzoek lijk t het erop dat juist een grotere mate van klassikaal onderwijs samenhangt 

mett de betere rekenprestaties van risicoleerlingen in het bo. Door anderen is al eens geuit dat 

gestructureerdd onderwijs beter kan aanslaan bij achterstandsleerlingen (Tesser & Iedema, 

2001).. Instructiewijzen waarbij leerlingen meer zelfstandigheid krijgen in en verant-

woordelijkheidd krijgen voor hun eigen leerproces lijken met name betere leerlingen ten goede 

tee komen. Zij beschikken in grotere mate over de noodzakelijke leercapaciteiten hiervoor. 

Hunn onderwijsleerproces kan in grotere mate via veldonafhankelijkheid gestalte krijgen. Bij 

sterkk geïndividualiseerd onderwijs ontbreekt voor risicoleerlingen een krachtige veldsturing. 

Daarnaastt ontbreekt het aan een duidelijk referentiekader waaraan ze zich kunnen optrekken. 

Onderzoekk naar effectieve instructiestrategieën voor leerlingen die een verhoogde kans 

hebbenn onderwijsachterstanden op te lopen, lijk t nodig. 

Dee aard van het PRIMA-cohortonderzoek heeft ertoe geleid dat de taal- en reken-

ontwikkelingg van risicoleerlingen longitudinaal (in de groepen 4, 6 en 8) kon worden 

gemeten,, terwijl het concept 'prestatiegerichtheid' geoperationaliseerd moest worden op basis 
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vann één meetmoment (groep 6). Geclaimd is dat de prestatiegerichtheid van scholen en hun 

lerarenn over tijd stabiel is. Voor het schoolniveau is dit verdedigbaar, voor het klasniveau 

echterr minder. Het vermoeden bestaat dat het concept 'prestatiegerichtheid' een leerjaar-

specifiekee invulling van leraren krijgt. 

Voorr het meten van dit theoretisch construct in het secundair onderwijs wordt gebruik 

gemaaktt van een daartoe speciaal ontwikkeld en gevalideerd instrument (Gaziel, 1997; 

Maslowski,, 2001). In deze studie is het construct gemeten met bestaande gegevensbestanden 

vann het grootschalig schriftelijk survey-onderzoek van PRIMA. Een voordeel hiervan is dat er 

gegevenss beschikbaar zijn van omvangrijke steekproeven scholen, klassen en leraren. Een 

nadeell  hiervan is echter dat de systematisch verzamelde gegevens van de prestatiegerichtheid 

weinigg 'diepte' hebben. Het verdient aanbeveling herhalingsonderzoek te doen op basis van 

eenn psychometrisch verantwoord instrumentarium. Een constructmeting is wenselijk waarbij 

eenn combinatie van vragenlijst- en observatie-onderzoek wordt uitgezet. Een groot aantal van 

dee door ons gebruikte prestatiegerichte factoren kan daarin worden opgenomen. Er zal 

evenwell  rekening moeten worden gehouden met het leerjaarspecifieke karakter van het 

concept. . 

Naastt verschillen in de prestatiegerichtheid tussen het bo en sbo kunnen concurrerende 

factorenn worden aangewezen ter verklaring van de geobserveerde taal- en rekenontwik-

kelingsverschillenn van vergelijkbare risicoleerlingen in het bo en sbo. Geopperd is dat 

verschillenn in prestatieverwachtingen van bo- en sbo-leraren, verschillen in prestatieniveaus 

vann klassen in het bo en sbo, alsmede tekortkomingen van het semi-experimenteel ontwerp 

(meerr precies: de constructie van de vergelijkingsgroepen risicoleerlingen met matching) 

mogelijkk alternatieve verklaringen zijn (Jepma & Meijnen, 2003). Gelet op het belang van het 

onderwerpp moet serieus worden overwogen verder onderzoek te verrichten naar de waar-

schijnlijkee oorzaken van de ontwikkelingsverschillen die risicoleerlingen in beide onderwijs-

systemenn vertonen. 

NOTEN N 

11 Wij zijn dank verschuldigd aan Jaap Roeleveld voor zijn technische ondersteuning bij de data-

analyses. . 

22 Voor een gedetailleerdere beschrijving van de methode wordt verwezen naar Jepma en 

Meijnenn (2003). 

33 De 'Bartlett's sphericity test' wijst weliswaar uit dat de deelsets OV's in de correlatiematrices 

voldoendee gecorreleerd zijn, maar de 'Kaiser-Meyer-Olkin test' produceert statistieken die op 

eenn inadequaatheid van het materiaal duiden. Enkele OV's 'laden' op meerdere PC's, wat 

duidtt op heterogeniteit binnen de variabelenclusters. Ook een eenduidige etikettering van de 

componentenn is lastig. 
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BetrekkelijkBetrekkelijk veel schoolleiders hebben meerdere registratiesystemen aangegeven bij de 

metingg van de subvariabele type LVS. Op scholen worden namelijk meerdere systemen naast 

elkaarr gebruikt (Roeleveld, Otter & Blok, 2001). In de oorspronkelijke dataset zijn die scores 

alss 'missings' gecodeerd. Met informatie van de subvariabele doel LVS, zijn de 'missings' in 

onzee dataset omgezet in bruikbare scores. 

Hett stabiliteitsonderzoek is afzonderlijk voor het bo en sbo en afzonderlijk voor de OV's op 

school-- en klasniveau uitgevoerd. Alle beschikbare school- en leerkrachtgegevens van 

PRIMA1,, -2 en -3 zijn gebruikt. 

Hett stabiliteitsonderzoek is om meerdere redenen van zeer beperkte omvang. Lang niet alle 

prestatiegerichtee factoren (OV's) die bij PRIMA2 op school- en klasniveau zijn gemeten, zijn in 

dee eerdere (PRIMA1) en latere (PRIMA3) meting meegenomen. Daar bovenop geldt dat de 

OV'ss op klasniveau in groep 4 feitelijk zijn gebaseerd op gegevens van de leerkrachten uit 

groepp 3. Dit komt door de opzet van PRIMA1. Daarnaast zijn samengestelde variabelen soms 

inn het bo wel schaalbaar, terwijl dezelfde variabelenset in het sbo daarentegen niet schaalbaar 

is.. Het omgekeerde komt ook voor. Bedenk dat zonder de databeperkingen de longitudinale 

gegevenss van de prestatiegerichte factoren in de analyses zouden zijn meegenomen. 

Ondankss de kleinschaligheid van de analyses biedt het toch een aardig inzicht in de 

(on)veranderbaarheidd van de prestatiegerichte factoren over een tijdsperiode van 4 jaar. 

Voorr de minieme beginverschillen in taal en rekenen tussen de risicoleerlingen uit het bo en 

sboo is gecorrigeerd door de taal- en rekenprestatie in groep 4 als OV's in de basismodellen te 

modelleren.. Met de vertegenwoordiging van leeftijd als covariabele in de modellen worden de 

mogelijkk differentiële ontwikkelingstendensen vanwege de initiële leeftijdsverschillen tussen 

risicoleerlingenn in het bo en sbo weggenomen (zie tabel 6.1). Achtergrondvariabelen ais sekse 

enn SEA zijn bewust uit de modellen gelaten. In Jepma en Meijnen (2003) zijn voor deze OV's 

geenn verschillende ontwikkelingspatronen opgemerkt. Ook hoeft er geen apart model 

opgesteldd te worden voor LOM- en MLK-risicoleerlingen, daar er voor de verschillende 

risicoleertingentypologierisicoleertingentypologie geen differentiële ontwikkelingen zijn getraceerd. 

Mett dataverkennende analyses is materiaalkennis opgedaan van de geselecteerde OV's. 

Dezee analyses zijn apart voor de OV's binnen het bo en sbo en apart voor de school- en 

leerkrachtgegevenss uitgevoerd. 

Toetsingg van de assumpties, met hulp van histogrammen en grafische plots van de 

gestandaardiseerdee residuen en gestandaardiseerde voorspelde waarden op de AV's, duiden 

niett op schendingen. 

Relevantee problemen bij MR zijn (1) overgevoeligheid voor 'wilde datapunten' ('outliers') en 

invloedrijkee scores en (2) multicollineariteit onder de set OV's. 

AdAd 1. Voorafgaand aan de MR zijn de OV's nagekeken op enkel- en meervoudige uitbijters. 

Enkelvoudigee extreme variabelenscores (meer dan 3 SD afwijking van het variabelengemid-

delde)) zijn ingedikt tot de toegestane afwijkingsrange. Concreet betekent dit dat enkele 

extremee waarden (lage en hoge) op de OV onderwijstijd tot acceptabele scores zijn gemaakt. 

Mett 'Mahalanobis distance' (D2) zijn geen meervoudige uitbijters in de datasets aangetroffen. 

Daarnaastt zijn ook tijdens de verschillende MR uitbijters in de AV's (via inspectie van de 

gestandaardiseerdee residuen), uitbijters in de set OV's (met behulp van de ïeverage-
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diagnostiekk en D2) en invloedrijke datapunten (met 'Cook's distance') gemeten. De berekende 

statistiekenn geven geen aanleiding tot datamanipulaties over te gaan. 

AdAd 2. De correlatiematrtx van de OV's duidt niet op bijzonder sterke intercorrelaties (> .80). 

88 Voor zowel de taal- als de rekenontwikkeling is het effect per OV bepaald. Invoering van 

relatieff veel OV's vergroot de 'kapitalisatie op kans' systematisch (Van Knippenberg & Siero, 

1994).. Kanskapitalisatie is verkleind door naleving van de Bonferroni-correctie. De grens-

waardee p < .001 is aangehouden voor een significante verandering in F door invoering van de 

apartee OV's. 
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'Wetenschapp is de titanische poging van het menselijk intellect zich uit zijn 

kosmischee isolement te verlossen door te begrijpen.' 

(uitt Nooit meer slapen van W.F. Hermans, pag. 13) 





HOOFDSTUKK 7 

SAMENVATTING,, CONCLUSIES EN DISCUSSIE 

Inn dit slothoofdstuk worden in de eerste paragraaf in het kort de theoretische achtergrond en 

dee hoofdprobleemstelling van dit proefschrift weergegeven. De tweede paragraaf blikt samen-

vattendd terug op de serie deelonderzoeken, meteen gevolgd door een samenvatting van de 

belangrijkstee conclusies. De derde paragraaf bevat beleidsaanbevelingen voor de (her-

integratiee van risicoleerlingen in het regulier basisonderwijs. De vierde paragraaf eindigt met 

ideeënn voor vervolgonderzoek binnen het (her)integratiethema. 

7.11 THEORETISCHE ACHTERGROND EN HOOFDPROBLEEMSTELLING 

Centraall  in dit proefschrift staat de schoolloopbaan van leerlingen in het primair onderwijs die 

inn beleidsjargon als 'leerlingen met matige leer- en/of gedragsproblemen' worden om-

schreven.. Dit zijn de risicoleerlingen die vroeger als (potentiële) in hun ontwikkeling 

bedreigdee kleuters (IOBK), kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (LOM) en 

moeilijkk lerende kinderen (MLK) werden aangeduid. Het IOBK, LOM en MLK vormen 

tegenwoordigg het speciaal basisonderwijs dat tezamen met het regulier basisonderwijs het 

primairr onderwijs omvat. 

Typischee LOM-risicoleerlingen zouden ondanks een normaal intelligentieniveau 

partiëlee leertekorten vertonen in de basisvakken van het schoolcurriculum (taal, lezen, spel-

ling,, schrijven en rekenen). Deze specifieke leerproblemen deden zich nogal eens in combi-

natiee met gedragsproblemen voor. Typische MLK-risicoleerlingen zouden daarentegen over 

eenn algemeen zwak intelligentieniveau beschikken. Als gevolg daarvan zou dit risicoleerling-

typee over de gehele linie van het leerdomein tekorten ervaren. 

Onderzoekk heeft echter meermalen aangetoond dat zich tussen LOM- en MLK-risico-

leerlingenn een sterke overlap voordoet in kindkenmerken. Het discrimineren tussen deze ver-

schillendee typen risicoleerlingen wordt bemoeilijkt door diverse problemen, waaronder 

problemenn van methodologische aard. Ook vertoont de risicoleerlingengroep in het speciaal 

basisonderwijss als geheel een overlap met de risicoleerlingpopulatie die in het regulier 

basisonderwijss wordt opgenomen. Dit komt doordat omgevingskenmerken van invloed zijn 

bijj  de handhaving van risicoleerlingen in het regulier basisonderwijs of de verwijzing naar het 

187 7 



speciaall  basisonderwijs. Reguliere basisscholen verschillen kennelijk in hun adaptief 

vermogenn om risicoleerlingen binnenboord te houden. 

Dee indicatiestelling van risicoleerlingen met leer- en/of gedragsproblemen heeft een 

wereldwijdee discussie uitgelokt. Gelijktijdig is de indeling van het speciaal onderwijs op basis 

vann de achterliggende problematiek van risicoleerlingen ter discussie gesteld. 

Inn de ontwikkelingsgeschiedenis van het speciaal onderwijs valt op dat een in oor-

sprongg kleine voorziening in een kleine eeuw tijd is uitgegroeid tot een sterk intern gedif-

ferentieerdd deelsysteem. Een gestaag groeiend aantal risicoleerlingen is vanuit het regulier 

onderwijss doorverwezen naar een vorm van speciaal onderwijs. Voornamelijk het IOBK, 

LOMM en MLK heeft in haar bestaan een sterke expansie doorgemaakt. De stelselmatige groei 

vann deze speciale onderwij stypen heeft zijn verklaring gekregen in een krachtenspel van 

verscheidenee factoren die verband houden met de maatschappij, de wetenschap, het onder-

wijssysteem,, het speciaal onderwijs, het regulier onderwijs, de ouders en de leerlingen. 

Jarenlangg is het voortdurend uitdijende systeem van speciaal onderwijs als een maat-

schappelijkk gewenste ontwikkeling gezien. Risicoleerlingen waren beter af in een gesegre-

geerdd onderwijssysteem, zo klonk de overheersende mening. Rond de jaren zeventig van de 

vorigee eeuw treedt hierin echter een kentering op. In een aanzwellende hoeveelheid literatuur 

wordenn vraagtekens geplaatst bij de gevolgen van de institutionele segregatie voor risico-

leerlingen.. Reële gevaren zijn de kans op stigmatisering en het uitzicht op minder florissante 

school-- en toekomstperspectieven. Verder blijkt de organisatie van het speciaal onderwijs in 

Nederlandd af te wijken van die van de omringende landen. 

Sindss de jaren zeventig wordt onderwijsbeleid gevoerd ter bevordering van de 

integratiee van risicoleerlingen in het regulier basisonderwijs. Ondanks de beleidsinitiatieven 

blijvenn grote aantallen risicoleerlingen naar het speciaal basisonderwijs doorstromen. In de 

kernn wordt het beleidsfalen geweten aan de wettelijke, bestuurlijke en financiële scheidslijnen 

tussenn het regulier en speciaal basisonderwijs. De deskundigheid met betrekking tot de onder-

steuningg van risicoleerlingen is hierdoor te eenzijdig geconcentreerd in het speciaal basis-

onderwijs.. Er zijn bovendien aanzienlijke regionale verschillen gerezen in de aanwezigheid 

vann speciale onderwijsvoorzieningen. 

Vanaff  1990 is het nationale 'Weer Samen Naar School'-beleid (WSNS) in werking 

getreden.. Dit nieuwe integratiebeleid beoogt met een coherent pakket van beleidsmaatregelen 

beteree opvangcapaciteiten van risicoleerlingen in het regulier basisonderwijs van de grond te 

krijgen.. Het uiteindelijke doel is de uitstroom van risicoleerlingen naar het speciaal basis-

onderwijss te verminderen. 

Wettelijkk zijn het regulier en speciaal basisonderwijs samengevoegd tot het primair 

onderwijs.. Reguliere en speciale basisscholen zijn gedwongen lokale samenwerkingsver-

bandenn te vormen. Zo kunnen faciliteiten, materialen en expertise binnen het lokaal 

aanwezigee speciaal basisonderwijs worden ingezet in het deelnemende regulier basisonder-

wijs.. Een rechtvaardige verdeling van speciale zorg wordt gewaarborgd door samenwerkings-
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verbandenn op basis van het aantal leerlingen een geïndexeerd budget toe te kennen. De 

financiëlee kosten van het speciaal basisonderwijs worden op deze wijze beheersbaar gemaakt. 

Tevenss wordt het onderwijsveld gestimuleerd onderwijskundige maatregelen te tref-

fen,, opdat de zorg voor risicoleerlingen in het regulier basisonderwijs versterkt. Belangrijk 

hierbijj  is de organisatie van integrale leerlingenzorg binnen samenwerkingsverbanden. Daar-

binnenn wordt aan de realisatie van adaptief onderwijs in klassen van reguliere basisscholen 

veell  waarde gehecht. 

Uitt allerlei onderzoeken is naar voren gekomen dat tussenschoolse verschillen binnen 

hett regulier basisonderwijs van invloed zijn op de handhaving van risicoleerlingen in de 

onderbouwgroepenn 1 t/m 4, dan wel de verwijzing naar het speciaal basisonderwijs. Het is 

echterr niet duidelijk welke factoren uit de schoolcontext van het regulier basisonderwijs 

hierbijj  relevant zijn. Als gevolg van die tussenschoolse variatie zet een deel van die risico-

leerlingenn hun onderwijs voort in het regulier basisonderwijs. Een ander deel vervolgt de 

schoolloopbaann in het speciaal basisonderwijs. Over hoe de vergelijkbare risicoleerlingen zich 

vervolgenss in respectievelijk het regulier en speciaal basisonderwijs in cognitief en non-

cognitieff  opzicht ontwikkelen, is weinig bekend. Het is niet onaannemelijk dat gehandhaafde 

enn verwezen risicoleerlingen een ander ontwikkelingsverloop vertonen. Er zijn aanwijzingen 

datt het regulier basisonderwijs meer is gericht op het behalen van aanvaardbare onderwijs-

prestatiess dan het speciaal basisonderwijs. In het speciaal basisonderwijs zou de psycho-

socialee ontwikkeling meer worden benadrukt. 

Uitt de hierboven geschetste probleemachtergrond is de hoofdprobleemstelling van 

dezee dissertatie gedestilleerd. Deze luidt: Hoe verloopt de schoolloopbaan van risicoleerling-

enen in het regulier dan wel speciaal basisonderwijs? Vanuit deze centrale vraag zijn ver-

volgenss vier samenhangende deelonderzoeken opgezet en uitgevoerd. 

7.22 SAMENVATTENDE TERUGBLIK DEELONDERZOEKEN 

DeelonderzoekDeelonderzoek 1: Risicoleerlingen in het regulier basisonderwijs: handhaving of verwijzing? 

Hett theoretische uitgangspunt van het eerste onderzoek (hoofdstuk 3) is dat bij de verwijzing 

vann risicoleerlingen uit het regulier naar het speciaal basisonderwijs naast kindkenmerken ook 

kenmerkenn van de directe onderwijsomgeving van risicoleerlingen zijn betrokken. 

Dee vraagstelling luidt: Welke kenmerken uit de schoolcontext zijn van invloed op het al 

dandan niet doorverwijzen van vergelijkbare risicoleerlingen uit het regulier basisonderwijs naar 

hethet speciaal basisonderwijs? 

Dee schoolcontext van reguliere basisscholen is hierbij onderverdeeld in vier soorten 

kenmerken:: algemene schoolkenmerken, uitvoeringskenmerken van WSNS, zorgstructuur-

kenmerkenn en klaskenmerken. Tot de eerste soort kenmerken behoren de variabelen regio, 
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urbanisatiegraad,urbanisatiegraad, denominatie, pedagogisch beginsel, schoolgrootte, personele faciliteiten, 

ervaringervaring van het team en wisselingen in het team. De tweede soort kenmerken is uitgewerkt in 

dee variabelen aandeel speciale basisscholen binnen samenwerkingsverband, ontwikkelingen 

binnenbinnen samenwerkingsverband, houding van schoolleiders ten opzichte van beleidsmaat-

regelenregelen en alternatieve maatregelen voor verwijzing. De variabelen leerlingvolgsysteem, aan-

wezigheidwezigheid interne begeleider/remedial teacher, collegiale consultatie, expertise van het team, 

begeleidingbegeleiding van de schooladviesdienst en volgen van nascholing worden tot de derde soort 

kenmerkenn gerekend. Ondergebracht bij de vierde soort, de klaskenmerken, zijn de variabelen 

seksecompositie,seksecompositie, gemiddeld prestatieniveau en gemiddeld gedragsniveau. 

Opp basis van bestaande gegevens van de eerste (1994-95) en tweede meting (1996-97) 

vann het landelijke PRIMA-cohortonderzoek zijn risicoleerlingen die tijdens deze schooljaren 

uitt de groepen 2 en 4 van het regulier basisonderwijs zijn doorverwezen, binnen genoemde 

jaargroepenn individueel gelijkgeschakeld met overeenkomstige risicoleerlingen die daaren-

tegenn niet zijn overgeplaatst naar het speciaal basisonderwijs. De verwezen en gehandhaafde 

risicoleerlingenn zijn gematcht op de kenmerken sekse, leeftijd, taaiprestatie, rekenprestatie en 

gedrag.gedrag. Deze leerlingfactoren spelen een belangrijke rol bij verwijzing, zo heeft eerder onder-

zoekk herhaaldelijk uitgewezen. Door de paarsgewijze gelijkschakeling op kindkenmerken 

kunnenn verschillen in de schoolcontext als factor bij de verwijzing van risicoleerlingen 

onderzochtt worden. Uit de resultaten van de matching blijkt dat bij bijna 40% van de 

verwezenn risicoleerlingen een vergelijkbare risicoleerling kon worden gevonden die niet is 

verwezen.. Het totaal aantal geformeerde matchparen bedraagt 200 (n = 400), waarvan 106 (n 

== 212) uit groep 2 en 94 (n = 188) uit groep 4. 

Mett behulp van verschillende uni- en multivariate analysetechnieken voor 

afhankelijkee en onafhankelijke steekproeven is nagegaan welke factoren uit de schoolcontext 

vann belang zijn bij de verwijzing. 

Uitt de analyses blijkt dat risicoleerlingen uit de onderwijsgroepen 2 en 4 van het 

regulierr basisonderwijs een verhoogde kans lopen op doorverwijzing naar het speciaal 

basisonderwijss als ze op grotere basisscholen zitten. Ook risicoleerlingen die in beter 

presterendee klassen onderwijs krijgen, worden eerder verwezen. Vooral het klasgemiddelde 

vann de taal- en rekenprestaties is van invloed op de verwijzing naar het speciaal basis-

onderwijs.. Verwezen en niet-verwezen risicoleerlingen presteren weliswaar gelijk, maar de 

relatievee leerachterstand van de risicoleerlingen die worden verwezen is in beter presterende 

klassenn groter dan die van de risicoleerlingen die niet worden verwezen. De 'Wet van 

Posthumus'' is nog immer van kracht. Risicoleerlingen in groep 4 maken daarnaast nog een 

groteree kans op doorverwijzing op scholen uit de noordoostelijke provincies (Friesland, 

Groningenn en Drenthe), op scholen met minder onderwijservaring in het team en op scholen 

diee leerlingen vaker een verlengde onderbouwperiode aanbieden. 
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DeelonderzoekDeelonderzoek 2: Adaptief onderwijs en verwijzing naar het speciaal basisonderwijs 

Dee tweede deelstudie (hoofdstuk 4) is voortgevloeid uit de eerste. Door een beperking van het 

PRIMM A-materiaal kon de schoolcontext van het regulier basisonderwijs niet worden 

doorgetrokkenn tot factoren die verband houden met leerkrachten. Binnen WSNS wordt veel 

belangg gehecht aan de realisering van adaptief onderwijs. De mate waarin leraren hun 

onderwijss aanpassen voor WSNS-risicoleerlingen kan van invloed zijn bij het verwijzings-

process naar het speciaal basisonderwijs. Leraren die onvoldoende aanpassingen realiseren in 

hett onderwijs, gaan waarschijnlijk eerder over tot verwijzing. 

Dee hoofdvraag van de tweede deelstudie is als volgt geformuleerd: Worden door 

adaptiefadaptief onderwijs minder risicoleerlingen verwezen naar scholen voor speciaal basis-

onderwijs? onderwijs? 

Dee steekproef van dit onderzoek wordt gevormd door de geselecteerde matchgroep 

risicoleerlingenrisicoleerlingen van het eerste deelonderzoek. Dit onderzoekskader bestaat uit 200 verwezen 

(1066 uit groep 2 en 94 uit groep 4) en evenveel niet-verwezen risicoleerlingen. Er zijn 

pogingenn gedaan om alle leerkrachten van de gehele matchgroep in dit onderzoek op te 

nemen.. Uiteindelijk is het gelukt om de leerkrachten van 25 matchparen (12 uit groep 2 en 13 

uitt groep 4) in de studie te betrekken. Bij hen (w = 50) is retrospectief met een gestructureerd 

intervieww vastgesteld in welke mate hun instructiebenadering wat betreft het taal- en reken-

onderwijss als adaptief kon worden getypeerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van het ontwikkel-

dee meetinstrumentarium van adaptief onderwijs van Houtveen en Booij (1994) en Houtveen, 

Pijl,, Pijl, Reezigt en Vermeulen (1998). 

Uitt een beschrijvende analyse is gebleken dat leraren het taal- en rekenonderwijs min 

off  meer hetzelfde inrichten qua instructie. De uni- en multivariate data-analyses laten zien dat 

lerarenn die minder adaptief onderwijs geven in taal en rekenen meer risicoleerlingen door-

verwijzenn naar het speciaal basisonderwijs. Voor groep 2 zijn de resultaten geprononceerder 

dann voor groep 4. Verwijzing uit groep 4 houdt minder verband met de mate waarin leraren 

adaptiviteitt aanbrengen in hun onderwijs, maar is waarschijnlijk alsnog het gevolg van af-

wijkendee kindkenmerken, waaronder tegenvallende onderwijsprestaties en een slechte werk-

houding. . 

DeelonderzoekDeelonderzoek 3: De cognitieve en non-cognitieve ontwikkeling van risicoleerlingen in het 

speciaalspeciaal en regulier basisonderwijs 

Dee vorige studies wijzen uit dat ten gevolge van verschillen in de schoolcontext en verschillen 

inn de onderwijsaanpak van leraren, vergelijkbare WSNS-risicoleerlingen uit het regulier 

basisonderwijss worden doorverwezen naar het speciaal basisonderwijs, dan wel worden 

gehandhaafdd in het regulier basisonderwijs. Dit deelonderzoek (hoofdstuk 5) richt zich op de 

consequentiess voor de verdere ontwikkeling van soortgelijke WSNS-risicokinderen. 
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Dee centrale vraag van het derde deelonderzoek is: Hoe ontwikkelen vergelijkbare 

risicoleerlingenrisicoleerlingen zich in respectievelijk het speciaal en regulier basisonderwijs? De eerste 

onderzoeksvraagg luidt: Verloopt de cognitieve en non-cognitieve ontwikkeling van gelijk-

soortigesoortige risicoleerlingen verschillend wanneer zij het speciaal of regulier basisonderwijs 

volgen?volgen? De tweede onderzoeksvraag is: Varieert de cognitieve en non-cognitieve ontwikkeling 

vanvan risicoleerlingen naar sekse en sociaal-etnische achtergrond? 

Dee (internationale literatuur biedt voldoende empirisch houvast voor het opstellen van 

tweee hypothesen. De eerste hypothese is: De cognitieve ontwikkeling van risicoleerlingen 

verlooptverloopt in het speciaal basisonderwijs ongunstiger dan in het regulier basisonderwijs. De 

tweedee hypothese is: De non-cognitieve ontwikkeling van risicoleerlingen verloopt in het 

speciaalspeciaal basisonderwijs gunstiger dan in het regulier basisonderwijs 

Risicoleerlingenn uit groep 4 van het speciaal basisonderwijs zijn volgens de methode 

vann precisiematching paarsgewijs gelijkgeschakeld met risicoleerlingen uit groep 4 van het 

regulierr basisonderwijs. Dit is gedaan op de cognitieve variabelen taaiprestatie, reken-

prestatieprestatie en non-verbale intelligentie en de non-cognitieve variabele gedrag. De matching-

gegevenss zijn ontleend aan de eerste PRIMA-meting (1994-95). De matchparen zijn in de 

groepenn 6 en 8 van het speciaal en regulier basisonderwijs gevolgd in de ontwikkeling van de 

cognitievee en non-cognitieve variabelen die zijn gebruikt in de matching. Daarvoor zijn de 

tweedee (1996-97) en derde PRIMA-meting (1998-99) gebruikt. Regressie-effecten vanwege 

meetonbetrouwbaarhedenn van de matchingvariabelen zijn in het gelijkschakelingsproces 

verdisconteerd.. Het aantal verkregen matchparen bedraagt 500 (n = 1,000), waarvan 342 

LOM-- (n = 684) en 158 MLK-paren (n = 316). Aangetoond is dat het overlappende percen-

tagee risicoleerlingen in groep 4 van het speciaal en regulier basisonderwijs 55% bedraagt. Met 

schattingstechniekenn is gecorrigeerd voor een selectieve risicoleerlingenuitval in de oor-

spronkelijkee onderzoeksgroepen. 

Multivariatee analyses van herhaalde metingen tonen aan dat de ontwikkeling van de 

taal-taal- en rekenprestatie in het regulier basisonderwijs significant gunstiger verloopt voor 

risicoleerlingen.. De ontwikkeling van de non-verbale intelligentie en het gedrag verloopt 

voorr de risicoleerlingen gelijk in het speciaal en regulier basisonderwijs. Wanneer binnen de 

steekproeff  een onderscheid wordt aangebracht tussen LOM- en MLK-risicoleerlingen worden 

geenn differentiële ontwikkelingspatronen gevonden. Dit in tegenstelling tot Amerikaans 

onderzoekk waarin is gevonden dat risicoleerlingen met een ernstige leerproblematiek, verge-

lijkbaarr met de MLK-groep, een betere cognitieve ontwikkeling doormaken in het speciaal 

basisonderwijs.. Ook zijn in dit longitudinale onderzoek geen uiteenlopende ontwikkelings-

tendensenn gevonden voor risicoleerlingen met verschillende achtergrondkenmerken. 

192 2 



DeelonderzoekDeelonderzoek 4: Prestatiegerichtheid in het regulier en speciaal basisonderwijs en de taai-

enen rekenontwikkeling van risicoleeriingen 

Inn het vierde deelonderzoek (hoofdstuk 6) is geprobeerd de positievere taal- en reken-

ontwikkelingg van risicoleeriingen die het regulier basisonderwijs doorlopen, te verklaren 

vanuitt de verschillen in de prestatiegerichtheid tussen het regulier en speciaal basisonderwijs. 

Prestatiegerichtheidd is gedefinieerd als de mate waarin van de onderwij sconstellatie druk 

uitgaatt bij het realiseren van gewenste prestaties in de belangrijkste schoolvakken, te weten 

taall  en rekenen. Aangenomen kan worden dat het regulier basisonderwijs prestatiegerichter is 

dann het speciaal basisonderwijs. Bij schooleffectiviteits- en schoolverbeteringsonderzoek 

blijktt dat als scholen en hun leerkrachten sterker zijn georiënteerd op onderwijsprestaties de 

leerlingenn ook betere prestaties behalen. 

Dee vraagstelling van dit deelonderzoek is: Is het verschil in prestatiegerichtheid tussen 

hethet regulier en speciaal basisonderwijs medeverantwoordelijk voor de minder gunstige taai-

enen rekenontwikkeling van risicoleeriingen in het speciaal basisonderwijs? 

Prestatiegerichtee factoren op schoolniveau zijn het nastreven van doelen, de syste-

matischematische monitoring leervorderingen, de signalering van leerachterstanden en de evaluatie 

vann leervorderingen. Prestatiegerichte factoren op klasniveau zijn het hanteren van minimum-

doelendoelen voor de basisvakken, het toetsen van de gestelde doelen, de registratie van leer-

vorderingen,vorderingen, het belang van cognitieve prestaties, de gereserveerde onderwijstijd voor de 

kernvakken,, het meegeven van huiswerk en de gestructureerde instructie. 

Dee verwante steekproefgroepen risicoleeriingen uit de derde deelstudie fungeren als de 

analysegroep.. De taal- en rekenontwikkeling van de soortgelijke risicoleeriingen uit de groep-

enn 4, 6 en 8 van het regulier en speciaal basisonderwijs zijn in relatie gebracht met prestatie-

gerichtee factoren op school- en klasniveau. 

Uitt meerdere (sequentiële) multipele regressie-analyses valt op te maken dat de gun-

stigerr taal- en rekenontwikkeling van risicoleeriingen die het regulier basisonderwijs volgen, 

gedeeltelijkk te danken is aan het prestatiegerichtere karakter van het regulier basisonderwijs 

opp klasniveau. Het blijkt dat leraren in het regulier basisonderwijs in meerdere mate mini-

mumdoelenn in de basisvakken nastreven, frequenter controletoetsen afnemen en in grotere 

matee klassikaal onderwijs geven dan collega-leraren in het speciaal basisonderwijs. 

Conclusies Conclusies 

Tussenn risicoleeriingen die worden gehandhaafd in het regulier basisonderwijs en risico-

leeriingenn die worden doorverwezen naar het speciaal basisonderwijs bestaat een opvallende 

overlapp in kindkenmerken. In het verlengde hiervan ontstaat ook een grote overlap in 

risicoleerlingpopulatiesrisicoleerlingpopulaties tussen het regulier en speciaal basisonderwijs. Bij de verwijzing van 

risicoleeriingenrisicoleeriingen naar het speciaal basisonderwijs is de context van het leren in de onderbouw 
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vann het regulier basisonderwijs van invloed. Zo verwijzen leraren die een lager niveau van 

adaptieff  onderwijs aanbieden vaker risicoleerlingen door. De invloed van situationele factoren 

bijj  het al dan niet doorverwijzen van vergelijkbare risicoleerlingen uit het regulier basis-

onderwijss brengt verreikende consequenties met zich mee. Risicoleerlingen die hun school-

loopbaann voortzetten in het speciaal basisonderwijs ondergaan een minder rooskleurige taai-

enn rekenontwikkeling dan vergelijkbare risicoleerlingen die het regulier basisonderwijs 

blijvenn volgen. Deels is dit te wijten aan het feit dat leraren in het regulier basisonderwijs een 

groteree nadruk leggen op het behalen van onderwijsprestaties dan leraren in het speciaal basis-

onderwijs.. De integratiebeweging van Weer Samen Naar School kan bijdragen aan een betere 

schoolloopbaann van risicoleerlingen. Met een versterking van adaptief onderwijs in de 

onderbouwgroepenn van het regulier basisonderwijs kan de omvang van de uitstroom van 

risicoleerlingenrisicoleerlingen naar het speciaal basisonderwijs worden teruggebracht. 

7.33 BELEIDSAANBEVELINGEN (HER)INTEGRATIE RISICOLEERLINGEN 

REGULIERR BASISONDERWIJS 

Hett is in Nederland nauwelijks een discussiepunt meer of er minder risicoleerlingen naar het 

speciaall  basisonderwijs doorverwezen dienen te worden. De vraag is hoe de (her)integratie 

vann risicoleerlingen in het regulier basisonderwijs kan worden bevorderd. 

Inn het begin leek het er op dat de uitstroom van risicoleerlingen naar het speciaal 

basisonderwijss door WSNS vermindert (Ministerie van OCenW, 2000). Er is echter sprake 

vann een toename van het aantal aangemelde risicoleerlingen bij de Permanente Commissies 

Leerlingenzorg,, die beslissen over de toelating tot het speciaal basisonderwijs (Van der Pluim, 

2001;; Inspectie van het Onderwijs, 2002). Ook het aantal risicoleerlingen op de wachtlijsten 

voorr het speciaal basisonderwijs stijgt. Het moet dus niet worden uitgesloten dat het speciaal 

basisonderwijss in de nabije toekomst weer gaat groeien. 

Hieronderr wordt daarom de beleidsaanbeveling gedaan om het het competentieniveau 

vann leraren in de onderbouwgroepen van het regulier basisonderwijs te vergroten. Voorts 

wordtt aanbevolen om meer handen in de klas te verkrijgen. Weer een andere aanbeveling 

betreftt meer risicoleerlingen uit het speciaal basisonderwijs terug te laten stromen naar het 

regulierr basisonderwijs. Tot slot wordt beleidsactie voorgesteld om toezicht op samen-

werkingsverbandenn uit te oefenen. Al deze aanbevelingen sluiten voor een deel aan bij de 

bevindingenn van dit onderzoek, voor een ander deel sluiten ze aan bij andersoortige onder-

zoeksresultatenn en -inzichten die relevant zijn voor de realisering van het WSNS-beleidsplan. 
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VergrotingVergroting competentieniveau onderbouwleerkrachten 

Voorr de verbetering van de (her)integratiemogel ij kneden van risicoleerlingen in het regulier 

basisonderwijss is het van belang de (startkwalificaties van groepsleraren in de onderbouw-

groepenn 1 t/m 4 te verbeteren. Immers, daar wordt in hoofdzaak de leer- en/of gedrags-

problematiekk van kinderen opgemerkt die de primaire aanleiding vormen tot doorverwijzing 

naarr het speciaal basisonderwijs. 

Lerarenn uit deze groepen van het regulier basisonderwijs beschikken in verschillende 

matee over vaardigheden met betrekking tot het lesgeven volgens de beginselen van adaptief 

onderwijs.. Leraren die vaardiger zijn in het lesgeven volgens de beginselen van adaptief 

onderwijss verwijzen minder snel risicoleerlingen door naar het speciaal basisonderwijs (zie 

hoofdstukk 4). Uit dit en vergelijkbaar onderzoek kan worden opgemaakt dat leraren die in 

minderee mate adaptiet onderwijs geven, er vooral onvoldoende in slagen een probleem-

oplossendd gevolg te geven aan de signalerings- en diagnostiseringsgegevens van risico-

leerlingenn (Houtveen et al., 1998; Edelenbos, Meijer & Harms, 2002). Evenzo schieten het 

evaluerenn van de gekozen oplossingen en het bijstellen van de specifieke behandeling er vaak 

bijj  in. De Onderwijsinspectie komt tot soortgelijke conclusies (Inspectie van het Onderwijs, 

2002).. De Inspectie oordeelt dat het lesaanbod onvoldoende wordt afgestemd op relevante 

verschillenn tussen leerlingen. 

Hett is tegelijkertijd van belang op te merken dat er steeds meer leerlingen met 

gedragsproblemenn in het regulier basisonderwijs worden gesignaleerd. Bovendien lijken deze 

problemenn steeds zorgwekkender te wordenn (Inspectie van het Onderwijs, 2002). 

Hett is bekend dat leerkrachten het lastig vinden risicoleerlingen met externaliserende 

probleemgedragingenn te 'mainstreamen' (Safran & Safran, 1984; Good & Brophy, 2000). Bij 

leerproblemenn bieden moderne lesmethoden een gedifferentieerd onderwijsaanbod voor 

verschillendee niveaugroepen leerlingen. Scholen beschikken daarnaast vaak over remediëren-

dee onderwijspakketten voor taal en rekenen. Op die gronden kunnen leraren WSNS-

risicoleerlingenrisicoleerlingen met leerproblemen eenvoudiger laten meedoen in de lessen. Voor de 

(her)integratiee van kinderen met gedragsproblematieken zijn leraren daarentegen in hoge mate 

aangewezenn op eigen inventiviteit, creativiteit en improvisatievermogen. 

Inn dit licht bezien, is het bij de scholing van leerkrachten essentieel speciale aandacht 

inn te ruimen voor de adaptieve onderwijsbenadering en de vroegtijdige signalering en 

bestrijdingg van gedragsproblemen bij kinderen. Het omgaan van leraren met gedrags-

problematischee kinderen zal bij de scholing eveneens geaccentueerd moeten worden. 

Inn beginsel kunnen twee wegen worden bewandeld om het competentieniveau van 

lerarenn te vergroten: het initiële en postinitiële opleidingstraject (Onderwijsraad, 1998a, 

1999). . 

Watt betreft de initiële scholing is het essentieel aankomende leraren startbekwaam-

hedenn (competenties) aan te leren die verband houden met het omgaan met verschillen tussen 
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(groepen)) leerlingen. Het leren lesgeven volgens de principes van adaptief onderwijs is hierbij 

eenn waardevol aspect. Het kunnen toepassen van multimediale middelen (informatie- en 

communicatietechnologie)) bij het primair proces kan de differentiatiecapaciteiten van aan-

staandee leraren binnen het adaptieve onderwijsconcept vergroten. Ook het kunnen opstellen, 

uitvoerenn en evalueren van handelingsplannen voor individuele leerlingen en plannings-

documentenn voor de hele onderwijsgroep zal benadrukt moeten worden. Klassenmanagement 

iss daarbij een onontbeerlijke factor. Het is eveneens zinvol leraren in opleiding uit te rusten 

mett gedragsregulerende werkwijzen om het hoofd te bieden aan gedragsproblematische 

kinderen.. Daartoe zullen onderbouwleerkrachten beschikbare gedragsinterveniërende maat-

regelenn onder de knie moeten krijgen. De ontwikkeling van (toekomstige) psychosociale 

problemenn bij kinderen kunnen in het onderwijs worden aangepakt met een breed scala aan 

(preventieve)) gedragstherapieën en sociale vaardigheidstrainingen (Van der Ploeg, 1997). 

Dezee kunnen zowel individueel als groepsgewijs worden toegepast. Op intrapersoonlijk 

niveauu kan kinderen worden bijgebracht om te leren gaan met eigen probleemgedragingen. 

Opp interpersoonlijk niveau kan leerlingen via gedragsmodificerende strategieën worden 

geleerdd om te gaan met andere personen. Op omgevingsniveau kan kinderen worden 

aangeleerdd om te gaan met de verschillende leefwerelden waarvan ze deel uitmaken. 

Preventievee of curatieve programma's die een gezonde psychosociale ontwikkeling van 

leerlingenn stimuleren, kunnen leraren eveneens een goede dienst bewijzen (Louwe, 2001). 

Hett is het overwegen waard in het opleidingsprogramma van de pedagogische 

academiee voor basisonderwijs (Pabo) een module 'Onderwijs aan kinderen met leer- en/of 

gedragsproblemen'' te voegen. Aankomende leraren worden zo beter worden voorbereid op 

hett lesgeven aan de veranderende leerlingbevolking. 

Belangrijkk is het structureel bieden van permanente scholingsmogelijkheden ('Een 

levenn lang leren') van een hoog niveau die bovendien inspelen op actuele maatschappelijke 

ontwikkelingen.. Verantwoordelijken voor het scholingsaanbod, de lerarenopleidingen, de 

landelijkk pedagogische centra en de schoolbegeleidingsdiensten zullen hierin moeten 

voorzien. . 

Inn het postinitiële scholingstraject zal de uitbreiding van het competentieniveau van 

onderbouwlerarenn van het regulier basisonderwijs voortgezet moeten worden. Garantie voor 

eenn verdere professionalisering is het verplicht stellen van nascholing voor leraren. Die 

cursussenn dienen afgesloten te worden met landelijk erkende certificaten, zodat ze een 

duidelijkee meerwaarde krijgen. 

MeerMeer handen in de klas 

Lerarenn staan weliswaar overwegend positief tegenover de opvang van risicoleerlingen, maar 

wordenn bij de uitvoering ervan gehinderd door het gebrek aan additionele ondersteuning in de 

klass (Scott & Vitale, 1998). 
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Dee onderbezetting van leraren draagt bij aan het gebrek aan 'extra handen in de klas'. 

Dee jongste gegevens van de Onderwijsinspectie wijzen erop dat door het lerarentekort het 

internee zorgsysteem voor de hulpverlening aan risicoleerlingen niet op alle reguliere basis-

scholenn even goed is geregeld (Inspectie van het Onderwijs, 2002). Interne begeleiders en 

remediall  teachers worden, ondanks het vrijroosteren voor de begeleiding van risicoleerlingen 

enn leraren, voor de klas gezet om tot een dekkende klassenbezetting te komen (SCP, 2002). 

Omdatt de lerarenkrapte op reguliere scholen met een hoge concentratie achterstands-

leerlingenn extra groot is (Inspectie van het Onderwijs, 2002), kunnen vooral die scholen 

problemenn ondervinden in een adequate ondersteuning van risicoleerlingen. Het lerarentekort 

kann de (her)integratie van risicoleerlingen serieus in de weg staan. Het oplossen hiervan is een 

kardinalee kwestie voor een wenselijk verloop van WSNS. 

Eenn andere problematische factor bij de (her)integratie van risicoleerlingen in de 

regulieree onderwijspraktijk is de klassengrootte (Gottlieb, Alter, Gottlieb & Wishner, 1994). 

Inn grote klassen is het voor leraren moeilijk ieder kind persoonlijk te bedienen op het eigen 

ontwikkelingsniveau.. Conditionele voorwaarde voor de (her)integratie van risicoleerlingen is 

dee continuering van de ingezette klassenverkleining (Ministerie van OCenW, 1997, 2002; 

Onderwijsraad,, 1998b). Dat scholen hierbij de keus maken de klassenverkleiningsgelden te 

benuttenn voor 'meer handen in de klas', door de aanstelling van extra groepsleraren, 

vakleraren,, zij-instromers en onderwijsassistenten, is geen probleem. Integendeel zelfs, want 

hierdoorr worden groepsleraren beter in de gelegenheid gesteld tijd uit te trekken voor 

geïndividualiseerdee hulp aan risicoleerlingen. Het extra ondersteunend personeel kan natuur-

lij kk ook onderwijsactiviteiten verrichten die ten goede komen aan de risicoleerlingen (Prick, 

Vann Kessel & Oranje, 2002). 

Terugkeerbeleid Terugkeerbeleid 

Totnogtoee keren zeer kleine aantallen risicoleerlingen terug van het speciaal naar het regulier 

basisonderwijss (Brandsma, Krikken & Leemkuil, 1995; CBS, 2002). Het is het overdenken 

waardd de terugkeer van uitgewezen risicoleerlingen verder te stimuleren. Niet in de laatste 

plaatss omdat WSNS-risicoleerlingen in het regulier basisonderwijs een betere taal- en 

rekenontwikkelingg hebben (zie hoofdstuk 5). Het is niet onwaarschijnlijk dat ruimere kansen 

opp vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving hiermee samenhangen. Het reïnte-

gratie-ideee is trouwens ook in de jaren tachtig voorgesteld door de adviesraad voor het basis-

onderwijs. . 

Inn Nederland is over het reïntegratiethema betrekkelijk weinig bekend. In het buiten-

landd is men verder gevorderd met de herintegratie van risicoleerlingen. Uit Amerikaanse en 

Engelsee studies (zie bijv. Green & Shinn, 1994; Shinn, Powell-Smith, Good & Baker, 1997) 

diee binnen deze thematiek zijn verricht, kan de volgende lering worden getrokken. Shinn et al. 

(1997)) komen tot de onderzoeksconclusie dat de reïntegratie van een groep risicoleerlingen 
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mett een matige leerproblematiek overwegend succesvol is. De progressie in leesvorderingen 

vann de leerproblematische kinderen is in het algemeen overeenkomstig met die van lees-

zwakkee klasgenoten in dezelfde leesgroepen. Over het algemeen zijn de ouders tevreden met 

dee (gedeeltelijke) reïntegratie van risicoleerlingen (Green & Shinn, 1994; Shinn et al., 1997). 

Positievee elementen in de beleving van de ouders zijn de kwaliteit van de zorg en de 

individuelee aandacht van de leerkracht. Kinderen hebben naar de mening van de ouders meer 

leesplezierr gekregen en de leesprestaties zijn vooruitgegaan. Naar het oordeel van de ouders 

bevordertt de terugkeer eveneens het zelfvertrouwen van hun kinderen. Uit het onderzoek van 

Shinnn et al. (1997) blijkt eveneens dat zowel de reguliere als speciale leraren ingenomen zijn 

mett de (tijdelijke) opname van risicoleerlingen in de reguliere onderwijssetting. 

Binnenn het financieringskader van de samenwerkingsverbanden kan de terugkeer van 

groteree aantallen risicoleerlingen worden bevorderd. Voor het laten terugkeren van risico-

leerlingenn kan binnen de samenwerkingsverbanden worden gekozen voor een herverdeling 

vann de speciale WSNS-gelden, waarbij vooral de reguliere scholen profiteren. Reguliere 

scholenn kunnen daarmee extra formatie creëren, additionele onderwijszorg inkopen bij 

schoolbegeleidingsdiensten,, passende faciliteiten realiseren en geschikte onderwijsleer-

middelenn aanschaffen. 

Wanneerr wordt besloten zwaar in te zetten op de terugkeer van eens verwezen risico-

leerlingenn is het evident risicoleerlingen te selecteren die dit proces met succes zullen 

doorlopen.. De reïntegratie kan een gefaseerde opbouw meekrijgen waarbij geleidelijk wordt 

overgegaann tot een volledige terugkeer. Het is daarbij van primair belang dat de ouders achter 

dee terugkeergedachte staan. Minstens zo belangrijk is dat het schoolteam van de ontvangende 

regulieree basisschool eensgezind achter het initiatief staat. Ambulante begeleiding vanuit de 

voormaligee speciale basisschool en collegiale consultatie van de vroegere gespecialiseerde 

leraarr kunnen het terugkeerproces begunstigen. Het functioneren van teruggestroomde risico-

leerlingenn dient gemonitord te worden door het systematisch volgen van de ontwikkelingslijn 

mett behulp van een leerlingvolgsysteem. 

ToezichtToezicht samenwerkingsverbanden 

Dee kwaliteit van het zorgbeleid voor risicoleerlingen varieert tussen de samenwerkings-

verbandenn (Van der Pluijm, 2001). Daardoor zien sommige reguliere scholen zich genood-

zaaktt risicoleerlingen te blijven aanmelden voor doorverwijzing naar een speciale basisschool. 

Eénn van de gevolgen hiervan is het ontstaan van wachtlijsten. Een klein aantal risicoleerlingen 

datt op een wachtlijst staat zit thuis, verstoken van deelname aan onderwijs. Als de Onderwijs-

inspectiee de bevoegdheid zou krijgen om aan de hand van gestandaardiseerde kwaliteits-

criteriaa toezicht uit te oefenen 'op het functioneren van de samenwerkingsverbanden, kan hun 

zorgbeleidd op een hoger plan worden gebracht. 
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7.44 SUGGESTIES TOEKOMSTIG ONDERZOEK (HER)INTEGRATIETHEMATIEK 

Inn de slotparagraaf worden enkele suggesties gedaan voor vervolgonderzoek binnen de 

(her)integratiethematiek.. Deze onderzoeksideeén hebben betrekking op het functioneren van 

samenwerkingsverbanden,, de uitwerking van diverse onderwijskundige (her)integratiemodel-

lenn en varianten van adaptief onderwijs. 

MonitoringMonitoring samenwerkingsverbanden 

Hett continue en systematisch volgen van de samenwerkingsverbanden met monitoronderzoek 

(Vann der Pluijm, 2001) is noodzakelijk om te bepalen of de hoofddoelstelling van WSNS 

wordtt gerealiseerd. Monitoring van de leerlingstromen tussen het regulier basisonderwijs, het 

speciaall  basisonderwijs én het overige speciaal onderwijs kan verschuivingen in deelname-

cijferss (zogeheten 'weglek-effecten') registreren. Er zijn signalen dat de schooltypen die 

buitenn WSNS vallen steeds meer aanmeldingen van leerlingen krijgen. 

Mett kwantitatief onderzoek kan zicht worden gekregen op succesvolle samen-

werkingsverbandenn in termen van stijgende (her)integratiecijfers. Gecombineerd met diepte-

onderzoekk kunnen onderliggende processen worden blootgelegd die bevorderlijk zijn voor de 

toenemendee (her)integratie van risicoleerlingen in reguliere basisscholen. Een gevalsstudie 

naarr een goed functionerend samenwerkingsverband kan eveneens een goed inzicht verschaf-

fenn in de verantwoordelijke succesvariabelen. 

OnderwijskundigeOnderwijskundige (her)integratiemodellen 

Binnenn samenwerkingsverbanden worden verschillende onderwijskundige modellen geïmple-

menteerdd om risicoleerlingen te (her)integreren (Appelhof, 1993; Detticher, 1994; Kool & 

Vann Rijswijk, 1995). Er bestaan configuraties waarbij risicoleerlingen binnen het klassen-

verbandd ('pull-in') van reguliere basisscholen worden geholpen. Maar er zijn ook arrange-

mentenn waarbij risicoleerlingen buiten het klassenverband ('pull-out'), in zogeheten speciale 

hulpklassenn ('resource rooms'), worden opgevangen (Coates, 1989; Van Voorst & Claessens, 

1993;; Bonkhorst, 1994). Er zijn hulpklassen binnen reguliere scholen ingericht waarin, 

ongeachtt de jaargroep, alle hulpbehoevende leerlingen van die scholen worden geplaatst. Ook 

zijnn er modellen waarbij risicoleerlingen binnen de samenwerkende reguliere en speciale 

basisscholenn worden ondergebracht in een bovenschoolse hulpklas. De opname van risico-

leerlingenn wordt deel- of voltijds binnen of buiten de eigen klas georganiseerd. 

Hett is voorstelbaar dat de diverse onderwijskundige modellen verschillen in hun 

toepassingsmogelijkhedenn en organisatorische haalbaarheid. Vanuit het oogpunt van 

effectiviteit,, dat wil zeggen rendementsverschillen in cognitieve en non-cognitieve variabelen, 

kunnenn de modellen eveneens van elkaar verschillen. Gebruikmakend van de 'natuurlijke 
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variatie'' in onderwijsconfiguraties binnen samenwerkingsverbanden, kan dit in quasi-

experimentelee onderzoeksopzetten worden nagegaan. 

Hiernaastt kan ook een zuiver onderwijsexperiment binnen een samenwerkingsverband 

wordenn opgezet, begeleid met wetenschappelijk onderzoek. In dit experiment kan syste-

matischh worden gevarieerd in de theoretisch denkbare (her)integratiemodellen. Zo kan 

inzichtelijkk worden gemaakt welke modellen resulteren in geslaagde (her)integraties. 

AdaptiefAdaptief onderwijs 

Ruwwegg bestaan in de literatuur twee stromingen binnen het adaptieve denken (Stevens, 

1997;; Houtveen et al., 1998). Als gevolg daarvan bestaan in de onderwijspraktijk (meng)-

vormenn van adaptief onderwijs. Toegepast onderzoek naar de vruchtbaarheid van de varianten 

vann adaptief onderwijs kan zinvolle aanknopingspunten voor de (her)integratiepraktijk 

opleveren. . 

Aann de niveauverschillen in adaptief onderwijs liggen vermoedelijk verschillen in 

competentiess tussen leraren ten grondslag. Binnen lerarenopleidingen is het competentie-

gerichtt opleiden in zwang (Onderwijsraad, 1998c; Straetmans & Sanders, 2001). Het is op die 

grondd interessant via theoretisch georiënteerd onderzoek na te gaan over welke competenties 

lerarenn dienen te beschikken, willen ze aan adaptief onderwijs invulling kunnen geven. De 

resultatenn kunnen worden gebruikt voor het verbeteren van de (post)initièle lerarenopleidings-

trajecten. . 

Experimenteell  interventieonderzoek waarbij leraren van reguliere basisscholen 

wordenn getraind in uiteenlopende varianten van adaptief onderwijs kan helderheid brengen in 

welkee varianten zich het meest lenen voor het adequaat (her)integreren van risicoleerlingen. 

Wanneerr we terugkeren naar de geformuleerde idealen voor risicoleerlingen binnen 

hett Weer Samen Naar School-beleid zal de nabije toekomst moeten uitwijzen of deze met de 

ingeslagenn weg van de overwegend bestuurlijke systeembenadering beter worden bereikt dan 

mett de reeds bewandelde weg van de overwegend orthopedagogische en -didactische 

benadering. . 
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'Ideeënn zijn nog niet eens schaduwen van de werkelijkheid.' 

(uitt Ik heb altijd gelijk van W.F. Hermans, pag. 183) 





SUMMARY Y 

THEE SCHOOL CAREERS OF PUPILS AT RISKK IN PRIMARY EDUCATION 

Thee first section of this final chapter briefly reviews the theoretical background and the key 

questionss raised in this thesis. Section two summarizes the research and the most important 

conclusions.. The third section gives policy recommendations for the integration/reintegration 

off  pupils at risk into mainstream primary education. Lastly, section four gives ideas for 

furtherr research on the theme of integration/reintegration. 

7.11 THEORETICAL BACKGROUND AND KEY QUESTIONS 

Thiss thesis focuses on the school careers of primary school pupils who are described in 

policymakers**  jargon as 'pupils with moderate learning and/or behavioural problems'. These 

aree the pupils at risk who in the past were referred to as young children with developmental 

difficultiess (in hun ontwikkeling bedreigde kleuters - IOBK), children with mild learning and 

behaviourall  difficulties (kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden - LOM) and children 

withh severe learning difficulties (moeilijk lerende kinderen - MLK) . In the international 

literaturee these children are often described as learning disabled (LD) and mildly mentally 

retardedd (MMR). The IOBK, LOM and MLK now constitute special primary education which 

togetherr with mainstream primary education make up primary education as a whole. 

Typicall  LOM pupils at risk demonstrated partial learning problems in the basic 

subjectss of the school curriculum (language, reading, spelling, writing and arithmetic), in spite 

off  having a normal level of intelligence. These specific learning problems were often 

accompaniedd by behavioural problems. In contrast, typical MLK pupils at risk had a low 

generall  level of intelligence. Consequently this type of pupil at risk experienced shortcomings 

overr the whole learning domain. 

Researchh has repeatedly shown that there is a strong overlap in child characteristics of 

LOMM and MLK pupils at risk. Differentiating between the different types of pupils at risk is 

hamperedd by methodological and other problems. There is also an overlap between pupils at 

riskrisk in special primary education as a whole and those in mainstream primary education. This 

iss because environmental factors influence whether pupils at risk stay in mainstream primary 

educationn or are referred to special primary education. Mainstream primary schools obviously 

varyy in their adaptive ability to keep pupils at risk on board. 

207 7 



Thee diagnosis of pupils at risk with learning and/or behavioural problems has 

promptedd worldwide discussion. At the same time the organization of special education on the 

basiss of the problems that cause pupils to be at risk has also been the subject of discussion. 

Itt is striking that special education has grown in less than a century from a small sector 

intoo a clearly differentiated sub-system. A steadily increasing number of pupils at risk has 

beenn referred from mainstream education to special education. IOBK, LOM and MLK in 

particularr expanded greatly. The systematic growth of these types of special education can be 

explainedd by an interplay of various factors concerning society, science and research, the 

educationn system, special education, mainstream education, parents and pupils. 

Forr many years the continually expanding system of special education was regarded as 

aa socially desirable development. The overriding opinion was that pupils at risk were better 

offf  in a segregated educational system. This changed, however, in the 1970s. Questions were 

raisedd in the burgeoning amount of literature on the consequences of the institutional 

segregationn of pupils at risk. The possibility of stigmatization and the prospect of a not so 

brightt school career and future were considered to be real dangers. Moreover, the organization 

off  special education in the Netherlands differed from that in neighbouring countries. 

Sincee the 1970s educational policy has promoted the integration of pupils at risk into 

mainstreamm education. In spite of policy initiatives large numbers of pupils at risk continue to 

bee transferred to special education. The failure of educational policy can basically be 

attributedd to the statutory, administrative and financial divisions between mainstream and 

speciall  education. Hence the expertise regarding support for pupils at risk is too one-sided and 

concentratedd in special primary education. Moreover, considerable regional differences have 

developedd in the provision of special educational facilities. 

Thee national 'Back to School Together' ('Weer Samen Naar School' - WSNS) policy 

hass been operational since 1990. With a raft of policy measures, this new integration policy 

aimss to improve the capacity to help pupils at risk in mainstream primary education. The 

ultimatee goal is to reduce the number of pupils at risk transferring to special primary 

education. . 

Mainstreamm and special primary education have been combined by law to form 

primaryy education. It is compulsory for mainstream and special primary schools to co-operate 

inn consortiums at a local level. The facilities, materials and expertise available locally in 

speciall  primary schools can thus be utilized in the mainstream primary schools participating 

inn the same consortium. A fair distribution of special care is guaranteed by allocating the 

consortiumss an indexed budget based on the number of pupils. This makes it possible to 

controll  the financial cost of special primary education. 

Practisingg teachers and other educational professionals are also encouraged to take 

educationall  measures that will improve provision for the special needs of pupils at risk in 

mainstreamm primary education. The organization of integral care for pupils within 
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consortiumss is considered to be important in this, particularly the realization of adaptive 

educationn in mainstream primary school classes. 

Alll  kinds of research has shown that differences between mainstream primary schools 

influencee whether pupils at risk in years one to four (aged 4 -8) stay in mainstream education 

orr are referred to special primary education. It is, however, unclear which factors in the school 

contextt of mainstream primary education are relevant here. Some pupils at risk remain in 

mainstreamm primary education as a result of this variation between schools; others continue 

theirr school careers in special primary education. Little is known about how comparable 

pupilss at risk develop cognitively and non-cognitively in mainstream and special primary 

educationn respectively. It is possible that pupils at risk who remain in mainstream education 

andd those who are referred develop differently. There are indications that mainstream primary 

educationn focuses more than special primary education on educational attainments. Special 

primaryy education is thought to place more emphasis on the psychosocial development. 

Thee key question posed in this thesis stems from the situation described above. It is: 

HowHow do the school careers of pupils at risk progress in mainstream primary education and in 

specialspecial primary education? Four interrelated sub-studies were carried out to answer this 

question. . 

7.22 A RETROSPECTIVE SUMMARY OF THE SUB-STUDIES 

Sub-studySub-study I: Pupils at risk in mainstream primary education: continuation or referral? 

Thee theoretical starting point for the first study (chapter 3) is that when pupils at risk are 

referredd from mainstream education to special education not only child characteristics are 

important,, the characteristics of the immediate educational environment are too. The question 

is:: What characteristics in the school context influence whether comparable pupils at risk are 

referredreferred from mainstream education to special education? 

Thee school context of mainstream primary schools is divided into four sorts of 

characteristics:: general school characteristics, implementation of WSNS, special needs 

supportt structure and classroom characteristics. The variables region, level of urbanization, 

denomination,denomination, pedagogical principles, school size, staff staff facilities, experience of the team and 

changeschanges in the team belong to the first type of characteristic. The second type of characteristic 

comprisess the variables proportion of special primary schools in the consortium, 

developmentsdevelopments within the consortium, attitude of the school management towards policy 

measuresmeasures and alternative measures for referral. The variables pupil monitoring system, 

presencepresence of an internal supervisor/remedial teacher, consultation between colleagues, 

expertiseexpertise of the team, supervision by the school advisory service and further training belong 

too the third type of characteristics. The fourth type of characteristics, class characteristics, 
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comprisess the variables gender composition, average level of attainment and average level of 

behaviour. behaviour. 

Onn the basis of existing data from the first (1994-95) and second evaluation (1996-97) 

off  the national PRIMA (primary education) cohort research, pupils at risk who were referred 

duringg these school years from years 2 and 4 (aged 6 and 8) of mainstream primary education 

weree individually paired with comparable pupils at risk in the same years who were not 

transferredd to special primary education. The pupils at risk who were referred and those who 

weree not referred were matched on the basis of gender, age, language attainment, arithmetic 

attainmentattainment and behaviour. Previous research has repeatedly shown that these factors play an 

importantt role in referral. By linking pupils in pairs by child characteristics, it is possible to 

studyy differences in the school context as a factor in referring pupils at risk. The results from 

matchingg the children showed that for almost 40% of pupils at risk who had been referred, a 

comparablee pupil at risk could be found who had not been referred. The total number of pairs 

formedd was 200 (« = 400), of which 106 (n = 212) were from year 2 and 94 (n = 188) from 

yearr 4. Which factors in the school context are of importance in referral was analysed with the 

helpp of various univariate and multivariate analysis techniques for dependent and independent 

samples. . 

Thee analyses show that pupils at risk in years 2 and 4 of mainstream primary 

educationn have a higher chance of being referred to special primary education if they attend 

largerr primary schools. Pupils at risk in classes with a higher level of achievement are also 

moree likely to be referred. The average attainment per class in language and arithmetic is of 

particularr influence in referral to special primary education. Pupils at risk who are referred 

andd those who are not do have the same level of achievement but the relative learning 

disadvantagee of pupils in classes with a higher level of achievement is greater than that of 

pupilss at risk who are not referred. The 'Law of Posthumus' is still valid. In addition, pupils at 

riskrisk in year 4 at schools in the northeast of the Netherlands (the provinces of Friesland, 

Groningenn and Drenthe), at schools where the team has less teaching experience, and at 

schoolss that are more likely to allow pupils to extend the early years of mainstream primary 

schooll  are more likely to be referred. 

Sub-studySub-study 2: Adaptive education and referral to special primary education 

Thee second sub-study (chapter 4) resulted from the first. Owing to lacunae in the PRIMA 

material,, the school context of mainstream primary education could not be related to factors 

regardingg the teachers. WSNS places a great deal of importance on the realization of adaptive 

education.. The extent to which teachers adapt their teaching to the needs of WSNS pupils at 

riskk can be important in the process of referral to special primary education. Teachers who do 

nott adapt enough are probably more likely to refer pupils at risk. The key question in the 
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secondd sub-study was formulated as follows: Does adaptive education result in fewer pupils 

atat risk being referred to schools for special primary education? 

Thee sample for this study was the same matched group of pupils at risk selected for the 

firstt sub-study. This research framework comprised 200 referrals (106 from year 2 and 94 

fromm year 4) and an equal number of pupils at risk who were not referred. Attempts were 

madee to include all the teachers from the entire matched group in this study. Ultimately the 

teacherss of 25 matched pairs (12 from year 2 and 13 from year 4) were involved in the study. 

Theirr (« = 50) approach to instruction when teaching language and arithmetic was analysed 

retrospectivelyy in a structured interview to determine how far it could be considered to be 

adaptive.. The measurement instrumentarium for adaptive education developed by Houtveen 

andd Booij (1994) and Houtveen, Pijl, Pijl, Reezigt and Vermeulen (1998) was used for this 

purpose. . 

AA descriptive analysis showed that teachers structure their instruction in language and 

arithmeticc more or less the same. The univariate and multivariate data analyses show that 

teacherss who implement adaptive education less in language and arithmetic tuition refer more 

pupilss at risk to special primary education. The results for year 2 are more pronounced than 

thosee for year 4. There was less correlation between referral in year 4 and the extent to which 

teacherss adapt their teaching but this is probably the result of divergent child characteristics, 

suchh as disappointing educational attainments and a poor approach to schoolwork. 

Sub-studySub-study 3: The cognitive and non-cognitive development of pupils at risk in special and 

mainstreammainstream primary education 

Thee previous studies show that differences in the school context and teachers' approach to 

educationn account for whether comparable WSNS pupils at risk are referred from mainstream 

primaryy education to special primary education or not. This sub-study (chapter 5) focuses on 

thee consequences for the further development of comparable WSNS pupils at risk. The central 

questionn in this third sub-study is: How do comparable pupils at risk develop in special and 

mainstreammainstream primary education respectively? The first research question is: Do the cognitive 

andand non-cognitive development of comparable pupils at risk differ when they attend special or 

mainstreammainstream primary education? The second research question is: Do the cognitive and non-

cognitivecognitive development of pupils at risk vary by gender and social-ethnic background? 

Internationall  and Dutch literature provide sufficient empirical evidence to formulate 

twoo hypotheses. The first hypothesis is: The cognitive development of pupils at risk is less 

favourablefavourable in special primary education than in mainstream primary education. The second 

hypothesiss is: The non-cognitive development of pupils at risk is more favourable in special 

primaryprimary education than in mainstream primary education. 

Pupilss at risk in year 4 of special primary education were linked using the precision 

matchingg method to form pairs with pupils at risk in year 4 (aged 8) of mainstream primary 
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education.. This was based on the cognitive variables language attainment, arithmetic 

attainmentattainment and non-verbal intelligence and the non-cognitive variable behaviour. The 

matchingg data were derived from the first PRIMA assessment (1994-95). The development of 

thee matched pairs was monitored in years 6 and 8 (aged 10 and 12) of special and mainstream 

primaryy education on the basis of the cognitive and non-cognitive variables used in the 

matching.. The second (1996-97) and third PRIMA assessments (1998-99) were used for this. 

Regressionn effects owing to the unreliability of the matching variables were taken into 

accountt in the linking process. The total number of matched pairs was 500 (n = 1,000), of 

whichh 342 LOM pairs (n = 684) and 158 MLK pairs (w = 316). It was shown that the 

percentagee of overlapping pupils at risk in year 4 of special and mainstream primary 

educationn was 55%. This was corrected with the help of estimation techniques for a selective 

drop-outt of pupils at risk in the original research groups. 

Multivariatee analyses of repeated assessments show that the development of 

attainmentsattainments in language and arithmetic are significantly better in mainstream primary 

education.. The development of non-verbal intelligence and behaviour is the same for pupils at 

riskrisk in special and mainstream primary education. When a differentiation was made between 

LOMM and MLK pupils at risk, no differential patterns in development were found. American 

research,, however, found that pupils at risk with serious learning problems, comparable to the 

MLKK group, do develop better cognitively in special primary education. The longitudinal 

researchh for this thesis also did not find any significant variance in the development of pupils 

att risk with different background characteristics. 

Sub-studySub-study 4: Orientation on attainment in mainstream and special primary education and the 

developmentdevelopment of pupils at risk in language and arithmetic 

Thee fourth sub-study (chapter 6) endeavours to explain the more positive development in 

languagee and arithmetic of pupils at risk in mainstream primary education in the context of 

differencess in the orientation on attainment in mainstream and special primary education. The 

orientationn on attainment is defined as the extent to which the educational situation 

pressurizess pupils to realize the desired attainments in the most important school subjects, 

namelyy language and arithmetic. It can be assumed that mainstream primary education is 

moree strongly oriented on attainment than special primary education. Research on school 

effectivenesss and improvement shows that when schools and their teachers are more strongly 

orientedd on educational attainment their pupils achieve better. The core question in this sub-

studyy is: Is the difference in orientation on attainment between mainstream and special 

primaryprimary education partly responsible for the less favourable development in language and 

arithmeticarithmetic of pupils at risk in special primary education? 

Attainmentt factors at school level are the pursuance of objectives, the systematic 

monitoringmonitoring of pupils' progress, the identification of educational disadvantage and the 
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evaluationevaluation of pupils' progress. Attainment factors at class level are the implementation of 

minimumminimum objectives in basic subjects, testing the objectives, registering pupils' progress, the 

importanceimportance of cognitive attainment, the teaching time reserved for core subjects, setting 

homeworkhomework and structured instruction. 

Thee comparable sample groups of pupils at risk in the third sub-study were used as the 

analysiss group in this study. The development in language and arithmetic of the comparable 

pupilss at risk in years 4, 6 and 8 of mainstream and special primary education was analysed in 

thee context of attainment factors at school and class level. 

Severall  sequential multiple regression analyses indicate that the more favourable 

developmentt in language and arithmetic of pupils at risk attending mainstream primary 

schoolss is partly due to the greater emphasis on attainment in these schools at class level. 

Teacherss in mainstream primary schools pay more attention to achieving minimum objectives 

inn basic subjects, monitor pupils' progress more often and use whole-class instruction more 

frequentlyfrequently than their colleagues in special primary education. 

Conclusions Conclusions 

Theree is a noticeable overlap in the child characteristics of pupils at risk who remain in 

mainstreamm primary education and those who are referred to special primary education. 

Followingg on from this, a large overlap also occurs between the population of pupils at risk in 

mainstreamm and in special primary education. The context of teaching in the early years of 

mainstreamm primary education is influential in referring pupils at risk to special primary 

education.. Hence teachers who offer a lower level of adaptive education refer pupils at risk 

moree often. The influence of situational factors on whether comparable pupils at risk are 

referredd from mainstream primary education has far-reaching consequences. Pupils at risk 

whoo continue their school careers in special primary education develop less well in language 

andd arithmetic than comparable pupils at risk who remain in mainstream primary education. 

Thiss is partly due to the fact that teachers in mainstream primary education place more 

emphasiss on educational attainment than teachers in special primary education. The 

movementt towards integration propounded by the WSNS project can contribute to improving 

thee school careers of pupils at risk. Increasing the level of adaptive education in the early 

yearss of mainstream primary education can reduce the transfer of pupils at risk to special 

primaryy education. 
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7.33 POLICY RECOMMENDATIONS ON THE INTEGRATION/REINTEGRATION OF 

PUPILSS AT RISK INTO MAINSTREAM PRIMARY EDUCATION 

Inn the Netherlands there is now scarcely any discussion at all on whether less pupils at risk 

shouldd be referred to special primary education. The question is how can the 

integration/reintegrationn of pupils at risk into mainstream primary education be furthered. 

WSNSS did at first seem to reduce the number of pupils at risk transferring to special 

primaryy education (Ministerie van OCenW [Ministry of Education, Culture & Science], 

2000).. However, the number of pupils at risk registering with the so-called Individual Needs 

Committees,, which are responsible for admissions to special primary education, has increased 

(Vann der Pluim, 2001; Inspectie van het Onderwijs [Education Inspectorate], 2002). The 

numberr of pupils at risk on the waiting lists for special primary education is also increasing. It 

iss therefore not impossible that special primary education will expand again in the near future. 

Forr this reason the policy recommendation is made below to improve the level of 

competencee of staff teaching the younger children in mainstream primary education. 

Moreover,, it is recommended to have more pairs of hands in the classroom. Yet another 

recommendationn states that more pupils at risk should be removed from special primary 

educationn and return to mainstream primary education. Lastly, it has also been suggested that 

thee consortiums should be supervised. All of these recommendations concur either with the 

findingss of this research or with other types of research results and objectives that are relevant 

too realizing the WSNS policy plan. 

ExtendingExtending teachers' level of competence 

Too improve the possibilities for integrating and reintegrating pupils at risk into mainstream 

primaryy education it is essential to raise the qualifications, particularly the starting 

qualifications,, of class teachers in the first four years of primary education. It is usually during 

thiss period that the learning and behavioural problems of children are noticed that are the 

primaryy reason for referring pupils to special primary education. 

Stafff  teaching these age groups in mainstream primary education have varying levels 

off  skills enabling them to teach according to the principles of adaptive education. Teachers 

withh a high level of skills in this respect refer fewer pupils at risk to special primary education 

(seee chapter 4). This study and similar research have shown that teachers who use adaptive 

teachingg methods to a lesser extent do not provide an adequate solution to the observational 

andd diagnostic data on pupils at risk (Houtveen et al., 1998; Edelenbos, Meijer & Harms, 

2002).. Likewise, they often fail to evaluate the solutions they do choose and to adapt their 

individuall  treatment of these children as necessary. The Education Inspectorate makes similar 

conclusionss (Inspectie van het Onderwijs [Education Inspectorate], 2002), stating that the 

curriculumm is not sufficiently adapted to the relevant differences between pupils. It is also 
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importantt to point out that more and more behavioural problems are identified in mainstream 

primaryy education. Moreover, these problems appear to be increasingly more concerning 

(Inspectiee van het Onderwijs [Education Inspectorate], 2002). 

Itt is well-known that teachers find it difficult to mainstream pupils at risk with 

externalizingg problem behaviour (Safran & Safran, 1984; Good & Brophy, 2000). To deal 

withh learning problems, modern teaching methods offer a differentiated curriculum content 

forr the different levels of groups of pupils. Schools also often have remedial teaching packs 

forr language and arithmetic. These make it easier for WSNS pupils at risk with learning 

problemss to participate in class lessons. In contrast, teachers have to rely to a greater extent on 

theirr inventiveness, creativity and improvization when dealing with the 

integration/reintegrationn of children with behavioural problems. 

Seenn in this light, it is essential that teacher training courses pay special attention to 

thee adaptive approach to education and the early identification and treatment of children's 

behaviourall  problems. There must also be an emphasis in teacher training on how teachers 

deall  with children with behavioural problems. 

Theree are basically two approaches that can be taken to improving teachers' level of 

competence:: the initial training path and the post-initial training path (Onderwijsraad 

[Educationn Council], 1998a, 1999). With regard to initial training, it is essential that trainee 

teacherss are taught starting competences to deal with differences between groups of pupils. 

Learningg to teach according to the principles of adaptive education is a valuable facet of this. 

Thee ability to apply multimedia resources (information and communication technology) in the 

primaryy process can improve trainee teachers' capacity to differentiate within the concept of 

adaptivee education. The ability to develop, implement and evaluate individual education plans 

forr specific pupils and planning documents for the whole group must be emphasized. Class 

managementt is vital here. It is also sensible to equip trainee teachers with methods to regulate 

behaviourr tiiat will enable them to cope with children with behavioural problems. Teachers in 

thee early years of primary education must know how to use the behavioural intervention 

measuress that are available. The development of children's psychosocial problems, both 

currentt and future, can be tackled with a broad spectrum of preventive and behavioural 

therapiess and training in social skills (Van der Ploeg, 1997), either individually or in groups. 

Onn an intrapersonal level children can be shown how to learn to deal with their own problem 

behaviour;; on an interpersonal level they can be taught how to interact with other people with 

thee help of behaviour modifying strategies. At the environmental level, children can be taught 

howw to deal with the various facets of their own personal world. Preventive or curative 

programmess that stimulate the healthy psychosocial development of pupils can also be useful 

forr teachers (Louwe, 2001). 

Itt is worth considering including a module on 'Teaching children with learning and/or 

behaviourall  problems' in primary school teacher training courses. This would help to prepare 

traineee teachers for teaching a changing pupil population. Permanent training opportunities 
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('lifelongg learning') of a high level that take current social developments into account must be 

structurallyy available. Those responsible for curriculum content at teacher training colleges, at 

thee national education advisory services and at the school advisory services must make 

provisionn for this. 

Thee post-initial training path must continue to broaden the level of competence of 

teacherss in the early years of mainstream primary education. Compulsory in-service training 

forr teachers guarantees further professionalization. Nationally recognized certificates should 

bee awarded for these courses so that their added value becomes clearly established. 

MoreMore pairs of hands in the classroom 

Onn the whole teachers are positive about supporting pupils at risk but are hindered by the lack 

off  additional support in the classroom (Scott & Vitale, 1998). Understaffing contributes to the 

lackk of 'extra pairs of hands in the classroom'. The most recent data of the Education 

Inspectoratee indicate that the internal special needs system to support pupils at risk is not 

alwayss well organized owing to the shortage of teachers (Inspectie van het Onderwijs 

[Educationn Inspectorate], 2002). Internal supervisors and remedial teachers are asked to teach 

regularr classes to make up the number of teachers in spite of being timetabled to supervise 

pupilss at risk and teachers (SCP [Social and Cultural Planning Office], 2002). As the shortage 

off  teachers is worse in mainstream schools with a high concentration of disadvantaged pupils, 

thesee schools in particular may experience problems in providing adequate support for pupils 

att risk. The shortage of teachers can be a serious obstacle to the integration/reintegration of 

pupilss at risk. Solving this problem is a crucial factor in the success or failure of WSNS. 

Anotherr problematic factor in the integration/reintegration of pupils at risk into 

mainstreamm educational practice is class size (Gottlieb, Alter, Gottlieb & Wishner, 1994). It is 

moree difficult for teachers to give all pupils individual attention at the appropriate level in 

largee classes. A condition for the integration/reintegration of pupils at risk is the continuation 

off  the reduction of class size that has recently been implemented (Ministerie van OCenW 

[Ministryy of Education, Culture and Science], 1997, 2002; Onderwijsraad [Education 

Council],, 1998b). It is not a problem that schools choose to spend the funding for reduction in 

classs size on 'more pairs of hands in the classroom' by appointing extra class teachers, 

specialistt teachers, unqualified teachers and teaching assistants. On the contrary, class 

teacherss are then more likely to find time to give individual help to pupils at risk. The extra 

supportt staff can of course also undertake educational activities for the benefit of pupils at risk 

(Prick,, Van Kessel & Oranje, 2002). 
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Re-referralRe-referral policy 

Upp to now only an extremely small number of pupils at risk have returned to mainstream 

primaryy education from special education (Brandsma, Krikken & Leemkuil, 1995; CBS 

[Centrall  Office of Statistics], 2002). Stimulating the return of pupils at risk who have 

previouslyy been referred is certainly worth considering. One very good reason is that WSNS 

pupilss at risk develop better in language and arithmetic in mainstream primary education (see 

chapterr 5). It is not unlikely that better chances in further education, on the labour market and 

inn society are linked to this. The Advisory Committee on Primary Education actually put 

forwardd the idea of reintegration in the 1980s. 

Relativelyy littl e is known in the Netherlands about the theme of reintegration whereas 

muchh progress has been made abroad with the reintegration of pupils at risk. American and 

Britishh studies (see e.g. Green & Shinn, 1994; Shinn, Powell-Smith, Good & Baker, 1997) on 

thiss theme indicate that the following conclusions can be drawn. Shinn et al. (1997) conclude 

thatt the reintegration of a group of pupils at risk with moderate learning problems is on the 

wholee successful. The progression in improvements in reading of children with learning 

problemss is in general comparable to that of poor readers in the same reading groups. In 

generall  the parents are satisfied with the reintegration, partial or complete, of pupils at risk 

(Greenn & Shinn, 1994; Shinn et al., 1997). Positive elements in parents' experience were the 

qualityy of the care and individual attention of the teachers. Parents feel that their children 

enjoyy reading more and their attainments in reading have improved. They are also of the 

opinionn that re-referral improves the children's self-confidence. The research of Shinn et al. 

(1997)) likewise indicates that teachers in both mainstream and special primary education are 

impressedd by the return, temporary or otherwise, of pupils at risk to the mainstream 

educationall  setting. 

Re-referrall  of larger numbers of pupils at risk can be stimulated from within the 

financiall  framework of the consortiums. The consortiums can opt to reallocate the special 

WSNSS funding internally to facilitate the re-referral of pupils at risk, a decision that 

particularlyy benefits the mainstream schools. Mainstream schools can use this funding for 

extraa staff, to buy in additional services from school advisory services, for proper facilities 

andd the acquisition of suitable teaching aids. 

Whenn a decision is made to make a huge effort to return pupils at risk to mainstream 

education,, pupils should obviously be selected who are expected to complete this process 

successfully.. The reintegration can be phased, making the complete return to mainstream 

educationn a gradual process. It is essential that parents agree with the re-referral. Equally 

importantt is that the school team of the recipient mainstream primary school are unanimous 

aboutt the initiative. Peripatetic supervision by the special primary school the pupil attended 

andd consultation between the mainstream teachers and the former special teacher can have a 

favourablee influence on the return. The progress of pupils at risk that have returned to 
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mainstreamm education should be monitored by systematically following pupils' development 

withh the help of a pupil monitoring system. 

SupervisionSupervision of the consortiums 

Thee quality of the special needs policy varies from consortium to consortium (Van der Pluijm, 

2001).. For this reason some mainstream schools continue to make referrals to special primary 

schools.. Waiting lists are one of the consequences of this. A small number of the pupils at risk 

onn a waiting list are at home, isolated from school. If the Education Inspectorate were given 

thee authority to supervise the functioning of the consortiums on the basis of standardized 

qualityy criteria, their special needs policy would acquire a higher priority. 

7.44 SUGGESTIONS FOR FUTURE RESEARCH ON THE 

INTEGRATION/REINTEGRATIONN THEME 

Thee concluding chapter makes suggestions for further research on the integration/ 

reintegrationn theme. These ideas concern the functioning of the consortiums of schools, the 

furtherr development and implementation of various educational integration/reintegration 

modelss and variants of adaptive education. 

MonitoringMonitoring consortiums 

Constantt systematic monitoring of the consortiums by research (Van der Pluijm, 2001) is 

necessaryy to ascertain whether the principle objective of WSNS is being achieved. Monitoring 

thee transfer of pupils between mainstream primary education, special primary education and 

otherr special education may register shifts in the participation statistics (the so-called 'leakage 

effects').. There are indications that more and more pupils at risk are registering at types of 

schooll  which fall outside the WSNS project. 

Quantitativee research can provide insight into successful consortiums in terms of 

risingg integration/reintegration figures. In combination with in-depth research, underlying 

processess can be exposed which further the increasing integration/reintegration into 

mainstreamm primary schools. A case-study on a well-functioning consortium would likewise 

providee insight into the variables responsible for this success. 

EducationalEducational integration/reintegration models 

Differentt teaching models are implemented within consortiums to integrate/reintegrate pupils 

att risk (Appelhof, 1993; Detticher, 1994; Kool & Van Rijswijk, 1995). Configurations exist 
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whichh help pupils at risk within the classroom context of mainstream primary schools (so-

calledd 'pull-in' configurations). But there are also formats outside the context of the 

classroomm ('pull-out' configurations), whereby pupils at risk are taught in so-called special 

classess ('resource rooms') (Coates, 1989; Van Voorst & Claessens, 1993; Bonkhorst, 1994). 

Inn some mainstream schools all pupils with special needs are placed in special classes 

regardlesss of their age group. There are also models in which pupils at risk are placed in a 

cross-schooll  special class within the consortium of mainstream and special primary schools. 

Pupilss are then taught part time or full time either in special classes or in their own class. 

Itt is conceivable that the different teaching models vary in their potential to be applied 

andd organizational feasibility. The models can likewise differ from each other in terms of 

effectiveness,, i.e. differences in performance in cognitive and non-cognitive variables. This 

cann be checked in quasi-experimental research designs with the help of the 'natural variation' 

inn teaching configurations within consortiums. 

Inn addition, a purely educational experiment within a consortium could be set up in 

conjunctionn with research. The integration/reintegration models that are theoretically feasible 

cann be systematically varied in such an experiment. This would give insight into which 

modelss result in successful integration/reintegration. 

AdaptiveAdaptive education 

Generallyy speaking, two schools of thought within adaptive education can be found in the 

literaturee (Stevens, 1997; Houtveen et al., 1998). Consequently, different forms of adaptive 

education,, sometimes a mixture of the two, are found in educational practice. Applied 

researchh on the effectiveness of the variants of adaptive education can provide useful pointers 

forr integration/reintegration practice. 

Differencess in the level of adaptive education are probably due to differences between 

teachers'' competences. Competence-oriented training is popular in teacher training courses 

(Onderwijsraadd [Education Council], 1998c; Straetmans & Sanders, 2001). For this reason it 

iss interesting to analyse, with the help of theoretically oriented research, which competences 

teacherss should have if they are going to be effective in adaptive education. The results could 

bee used to improve the initial and post-initial teacher training paths. Experimental intervention 

researchh which trains mainstream primary school teachers in a diversity of forms of adaptive 

educationn can clarify which variants are most suitable for the satisfactory 

integration/reintegrationn of pupils at risk. 

Returningg to the ideals formulated in the WSNS policy for pupils at risk: the near 

futuree will show whether these ideals are achieved better by the predominantly administrative 

andd organizational system approach or by the predominantly remedial and didactic approach 

thatt has already been tried. 
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