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HOOFDSTUKK 1 

INLEIDING 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 
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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) 




