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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. . 
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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-

99 9 



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. 
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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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