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HOOFDSTUKK 2 

RISICOLEERLINGEN:: TYPOLOGIE, HISTORIE EN BELEID 

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 
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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 

36 6 



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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