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HOOFDSTUKK 7 

SAMENVATTING,, CONCLUSIES EN DISCUSSIE 

Inn dit slothoofdstuk worden in de eerste paragraaf in het kort de theoretische achtergrond en 

dee hoofdprobleemstelling van dit proefschrift weergegeven. De tweede paragraaf blikt samen-

vattendd terug op de serie deelonderzoeken, meteen gevolgd door een samenvatting van de 

belangrijkstee conclusies. De derde paragraaf bevat beleidsaanbevelingen voor de (her-

integratiee van risicoleerlingen in het regulier basisonderwijs. De vierde paragraaf eindigt met 

ideeënn voor vervolgonderzoek binnen het (her)integratiethema. 

7.11 THEORETISCHE ACHTERGROND EN HOOFDPROBLEEMSTELLING 

Centraall  in dit proefschrift staat de schoolloopbaan van leerlingen in het primair onderwijs die 

inn beleidsjargon als 'leerlingen met matige leer- en/of gedragsproblemen' worden om-

schreven.. Dit zijn de risicoleerlingen die vroeger als (potentiële) in hun ontwikkeling 

bedreigdee kleuters (IOBK), kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (LOM) en 

moeilijkk lerende kinderen (MLK) werden aangeduid. Het IOBK, LOM en MLK vormen 

tegenwoordigg het speciaal basisonderwijs dat tezamen met het regulier basisonderwijs het 

primairr onderwijs omvat. 

Typischee LOM-risicoleerlingen zouden ondanks een normaal intelligentieniveau 

partiëlee leertekorten vertonen in de basisvakken van het schoolcurriculum (taal, lezen, spel-

ling,, schrijven en rekenen). Deze specifieke leerproblemen deden zich nogal eens in combi-

natiee met gedragsproblemen voor. Typische MLK-risicoleerlingen zouden daarentegen over 

eenn algemeen zwak intelligentieniveau beschikken. Als gevolg daarvan zou dit risicoleerling-

typee over de gehele linie van het leerdomein tekorten ervaren. 

Onderzoekk heeft echter meermalen aangetoond dat zich tussen LOM- en MLK-risico-

leerlingenn een sterke overlap voordoet in kindkenmerken. Het discrimineren tussen deze ver-

schillendee typen risicoleerlingen wordt bemoeilijkt door diverse problemen, waaronder 

problemenn van methodologische aard. Ook vertoont de risicoleerlingengroep in het speciaal 

basisonderwijss als geheel een overlap met de risicoleerlingpopulatie die in het regulier 

basisonderwijss wordt opgenomen. Dit komt doordat omgevingskenmerken van invloed zijn 

bijj  de handhaving van risicoleerlingen in het regulier basisonderwijs of de verwijzing naar het 
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speciaall  basisonderwijs. Reguliere basisscholen verschillen kennelijk in hun adaptief 

vermogenn om risicoleerlingen binnenboord te houden. 

Dee indicatiestelling van risicoleerlingen met leer- en/of gedragsproblemen heeft een 

wereldwijdee discussie uitgelokt. Gelijktijdig is de indeling van het speciaal onderwijs op basis 

vann de achterliggende problematiek van risicoleerlingen ter discussie gesteld. 

Inn de ontwikkelingsgeschiedenis van het speciaal onderwijs valt op dat een in oor-

sprongg kleine voorziening in een kleine eeuw tijd is uitgegroeid tot een sterk intern gedif-

ferentieerdd deelsysteem. Een gestaag groeiend aantal risicoleerlingen is vanuit het regulier 

onderwijss doorverwezen naar een vorm van speciaal onderwijs. Voornamelijk het IOBK, 

LOMM en MLK heeft in haar bestaan een sterke expansie doorgemaakt. De stelselmatige groei 

vann deze speciale onderwij stypen heeft zijn verklaring gekregen in een krachtenspel van 

verscheidenee factoren die verband houden met de maatschappij, de wetenschap, het onder-

wijssysteem,, het speciaal onderwijs, het regulier onderwijs, de ouders en de leerlingen. 

Jarenlangg is het voortdurend uitdijende systeem van speciaal onderwijs als een maat-

schappelijkk gewenste ontwikkeling gezien. Risicoleerlingen waren beter af in een gesegre-

geerdd onderwijssysteem, zo klonk de overheersende mening. Rond de jaren zeventig van de 

vorigee eeuw treedt hierin echter een kentering op. In een aanzwellende hoeveelheid literatuur 

wordenn vraagtekens geplaatst bij de gevolgen van de institutionele segregatie voor risico-

leerlingen.. Reële gevaren zijn de kans op stigmatisering en het uitzicht op minder florissante 

school-- en toekomstperspectieven. Verder blijkt de organisatie van het speciaal onderwijs in 

Nederlandd af te wijken van die van de omringende landen. 

Sindss de jaren zeventig wordt onderwijsbeleid gevoerd ter bevordering van de 

integratiee van risicoleerlingen in het regulier basisonderwijs. Ondanks de beleidsinitiatieven 

blijvenn grote aantallen risicoleerlingen naar het speciaal basisonderwijs doorstromen. In de 

kernn wordt het beleidsfalen geweten aan de wettelijke, bestuurlijke en financiële scheidslijnen 

tussenn het regulier en speciaal basisonderwijs. De deskundigheid met betrekking tot de onder-

steuningg van risicoleerlingen is hierdoor te eenzijdig geconcentreerd in het speciaal basis-

onderwijs.. Er zijn bovendien aanzienlijke regionale verschillen gerezen in de aanwezigheid 

vann speciale onderwijsvoorzieningen. 

Vanaff  1990 is het nationale 'Weer Samen Naar School'-beleid (WSNS) in werking 

getreden.. Dit nieuwe integratiebeleid beoogt met een coherent pakket van beleidsmaatregelen 

beteree opvangcapaciteiten van risicoleerlingen in het regulier basisonderwijs van de grond te 

krijgen.. Het uiteindelijke doel is de uitstroom van risicoleerlingen naar het speciaal basis-

onderwijss te verminderen. 

Wettelijkk zijn het regulier en speciaal basisonderwijs samengevoegd tot het primair 

onderwijs.. Reguliere en speciale basisscholen zijn gedwongen lokale samenwerkingsver-

bandenn te vormen. Zo kunnen faciliteiten, materialen en expertise binnen het lokaal 

aanwezigee speciaal basisonderwijs worden ingezet in het deelnemende regulier basisonder-

wijs.. Een rechtvaardige verdeling van speciale zorg wordt gewaarborgd door samenwerkings-
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verbandenn op basis van het aantal leerlingen een geïndexeerd budget toe te kennen. De 

financiëlee kosten van het speciaal basisonderwijs worden op deze wijze beheersbaar gemaakt. 

Tevenss wordt het onderwijsveld gestimuleerd onderwijskundige maatregelen te tref-

fen,, opdat de zorg voor risicoleerlingen in het regulier basisonderwijs versterkt. Belangrijk 

hierbijj  is de organisatie van integrale leerlingenzorg binnen samenwerkingsverbanden. Daar-

binnenn wordt aan de realisatie van adaptief onderwijs in klassen van reguliere basisscholen 

veell  waarde gehecht. 

Uitt allerlei onderzoeken is naar voren gekomen dat tussenschoolse verschillen binnen 

hett regulier basisonderwijs van invloed zijn op de handhaving van risicoleerlingen in de 

onderbouwgroepenn 1 t/m 4, dan wel de verwijzing naar het speciaal basisonderwijs. Het is 

echterr niet duidelijk welke factoren uit de schoolcontext van het regulier basisonderwijs 

hierbijj  relevant zijn. Als gevolg van die tussenschoolse variatie zet een deel van die risico-

leerlingenn hun onderwijs voort in het regulier basisonderwijs. Een ander deel vervolgt de 

schoolloopbaann in het speciaal basisonderwijs. Over hoe de vergelijkbare risicoleerlingen zich 

vervolgenss in respectievelijk het regulier en speciaal basisonderwijs in cognitief en non-

cognitieff  opzicht ontwikkelen, is weinig bekend. Het is niet onaannemelijk dat gehandhaafde 

enn verwezen risicoleerlingen een ander ontwikkelingsverloop vertonen. Er zijn aanwijzingen 

datt het regulier basisonderwijs meer is gericht op het behalen van aanvaardbare onderwijs-

prestatiess dan het speciaal basisonderwijs. In het speciaal basisonderwijs zou de psycho-

socialee ontwikkeling meer worden benadrukt. 

Uitt de hierboven geschetste probleemachtergrond is de hoofdprobleemstelling van 

dezee dissertatie gedestilleerd. Deze luidt: Hoe verloopt de schoolloopbaan van risicoleerling-

enen in het regulier dan wel speciaal basisonderwijs? Vanuit deze centrale vraag zijn ver-

volgenss vier samenhangende deelonderzoeken opgezet en uitgevoerd. 

7.22 SAMENVATTENDE TERUGBLIK DEELONDERZOEKEN 

DeelonderzoekDeelonderzoek 1: Risicoleerlingen in het regulier basisonderwijs: handhaving of verwijzing? 

Hett theoretische uitgangspunt van het eerste onderzoek (hoofdstuk 3) is dat bij de verwijzing 

vann risicoleerlingen uit het regulier naar het speciaal basisonderwijs naast kindkenmerken ook 

kenmerkenn van de directe onderwijsomgeving van risicoleerlingen zijn betrokken. 

Dee vraagstelling luidt: Welke kenmerken uit de schoolcontext zijn van invloed op het al 

dandan niet doorverwijzen van vergelijkbare risicoleerlingen uit het regulier basisonderwijs naar 

hethet speciaal basisonderwijs? 

Dee schoolcontext van reguliere basisscholen is hierbij onderverdeeld in vier soorten 

kenmerken:: algemene schoolkenmerken, uitvoeringskenmerken van WSNS, zorgstructuur-

kenmerkenn en klaskenmerken. Tot de eerste soort kenmerken behoren de variabelen regio, 
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urbanisatiegraad,urbanisatiegraad, denominatie, pedagogisch beginsel, schoolgrootte, personele faciliteiten, 

ervaringervaring van het team en wisselingen in het team. De tweede soort kenmerken is uitgewerkt in 

dee variabelen aandeel speciale basisscholen binnen samenwerkingsverband, ontwikkelingen 

binnenbinnen samenwerkingsverband, houding van schoolleiders ten opzichte van beleidsmaat-

regelenregelen en alternatieve maatregelen voor verwijzing. De variabelen leerlingvolgsysteem, aan-

wezigheidwezigheid interne begeleider/remedial teacher, collegiale consultatie, expertise van het team, 

begeleidingbegeleiding van de schooladviesdienst en volgen van nascholing worden tot de derde soort 

kenmerkenn gerekend. Ondergebracht bij de vierde soort, de klaskenmerken, zijn de variabelen 

seksecompositie,seksecompositie, gemiddeld prestatieniveau en gemiddeld gedragsniveau. 

Opp basis van bestaande gegevens van de eerste (1994-95) en tweede meting (1996-97) 

vann het landelijke PRIMA-cohortonderzoek zijn risicoleerlingen die tijdens deze schooljaren 

uitt de groepen 2 en 4 van het regulier basisonderwijs zijn doorverwezen, binnen genoemde 

jaargroepenn individueel gelijkgeschakeld met overeenkomstige risicoleerlingen die daaren-

tegenn niet zijn overgeplaatst naar het speciaal basisonderwijs. De verwezen en gehandhaafde 

risicoleerlingenn zijn gematcht op de kenmerken sekse, leeftijd, taaiprestatie, rekenprestatie en 

gedrag.gedrag. Deze leerlingfactoren spelen een belangrijke rol bij verwijzing, zo heeft eerder onder-

zoekk herhaaldelijk uitgewezen. Door de paarsgewijze gelijkschakeling op kindkenmerken 

kunnenn verschillen in de schoolcontext als factor bij de verwijzing van risicoleerlingen 

onderzochtt worden. Uit de resultaten van de matching blijkt dat bij bijna 40% van de 

verwezenn risicoleerlingen een vergelijkbare risicoleerling kon worden gevonden die niet is 

verwezen.. Het totaal aantal geformeerde matchparen bedraagt 200 (n = 400), waarvan 106 (n 

== 212) uit groep 2 en 94 (n = 188) uit groep 4. 

Mett behulp van verschillende uni- en multivariate analysetechnieken voor 

afhankelijkee en onafhankelijke steekproeven is nagegaan welke factoren uit de schoolcontext 

vann belang zijn bij de verwijzing. 

Uitt de analyses blijkt dat risicoleerlingen uit de onderwijsgroepen 2 en 4 van het 

regulierr basisonderwijs een verhoogde kans lopen op doorverwijzing naar het speciaal 

basisonderwijss als ze op grotere basisscholen zitten. Ook risicoleerlingen die in beter 

presterendee klassen onderwijs krijgen, worden eerder verwezen. Vooral het klasgemiddelde 

vann de taal- en rekenprestaties is van invloed op de verwijzing naar het speciaal basis-

onderwijs.. Verwezen en niet-verwezen risicoleerlingen presteren weliswaar gelijk, maar de 

relatievee leerachterstand van de risicoleerlingen die worden verwezen is in beter presterende 

klassenn groter dan die van de risicoleerlingen die niet worden verwezen. De 'Wet van 

Posthumus'' is nog immer van kracht. Risicoleerlingen in groep 4 maken daarnaast nog een 

groteree kans op doorverwijzing op scholen uit de noordoostelijke provincies (Friesland, 

Groningenn en Drenthe), op scholen met minder onderwijservaring in het team en op scholen 

diee leerlingen vaker een verlengde onderbouwperiode aanbieden. 

190 0 



DeelonderzoekDeelonderzoek 2: Adaptief onderwijs en verwijzing naar het speciaal basisonderwijs 

Dee tweede deelstudie (hoofdstuk 4) is voortgevloeid uit de eerste. Door een beperking van het 

PRIMM A-materiaal kon de schoolcontext van het regulier basisonderwijs niet worden 

doorgetrokkenn tot factoren die verband houden met leerkrachten. Binnen WSNS wordt veel 

belangg gehecht aan de realisering van adaptief onderwijs. De mate waarin leraren hun 

onderwijss aanpassen voor WSNS-risicoleerlingen kan van invloed zijn bij het verwijzings-

process naar het speciaal basisonderwijs. Leraren die onvoldoende aanpassingen realiseren in 

hett onderwijs, gaan waarschijnlijk eerder over tot verwijzing. 

Dee hoofdvraag van de tweede deelstudie is als volgt geformuleerd: Worden door 

adaptiefadaptief onderwijs minder risicoleerlingen verwezen naar scholen voor speciaal basis-

onderwijs? onderwijs? 

Dee steekproef van dit onderzoek wordt gevormd door de geselecteerde matchgroep 

risicoleerlingenrisicoleerlingen van het eerste deelonderzoek. Dit onderzoekskader bestaat uit 200 verwezen 

(1066 uit groep 2 en 94 uit groep 4) en evenveel niet-verwezen risicoleerlingen. Er zijn 

pogingenn gedaan om alle leerkrachten van de gehele matchgroep in dit onderzoek op te 

nemen.. Uiteindelijk is het gelukt om de leerkrachten van 25 matchparen (12 uit groep 2 en 13 

uitt groep 4) in de studie te betrekken. Bij hen (w = 50) is retrospectief met een gestructureerd 

intervieww vastgesteld in welke mate hun instructiebenadering wat betreft het taal- en reken-

onderwijss als adaptief kon worden getypeerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van het ontwikkel-

dee meetinstrumentarium van adaptief onderwijs van Houtveen en Booij (1994) en Houtveen, 

Pijl,, Pijl, Reezigt en Vermeulen (1998). 

Uitt een beschrijvende analyse is gebleken dat leraren het taal- en rekenonderwijs min 

off  meer hetzelfde inrichten qua instructie. De uni- en multivariate data-analyses laten zien dat 

lerarenn die minder adaptief onderwijs geven in taal en rekenen meer risicoleerlingen door-

verwijzenn naar het speciaal basisonderwijs. Voor groep 2 zijn de resultaten geprononceerder 

dann voor groep 4. Verwijzing uit groep 4 houdt minder verband met de mate waarin leraren 

adaptiviteitt aanbrengen in hun onderwijs, maar is waarschijnlijk alsnog het gevolg van af-

wijkendee kindkenmerken, waaronder tegenvallende onderwijsprestaties en een slechte werk-

houding. . 

DeelonderzoekDeelonderzoek 3: De cognitieve en non-cognitieve ontwikkeling van risicoleerlingen in het 

speciaalspeciaal en regulier basisonderwijs 

Dee vorige studies wijzen uit dat ten gevolge van verschillen in de schoolcontext en verschillen 

inn de onderwijsaanpak van leraren, vergelijkbare WSNS-risicoleerlingen uit het regulier 

basisonderwijss worden doorverwezen naar het speciaal basisonderwijs, dan wel worden 

gehandhaafdd in het regulier basisonderwijs. Dit deelonderzoek (hoofdstuk 5) richt zich op de 

consequentiess voor de verdere ontwikkeling van soortgelijke WSNS-risicokinderen. 
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Dee centrale vraag van het derde deelonderzoek is: Hoe ontwikkelen vergelijkbare 

risicoleerlingenrisicoleerlingen zich in respectievelijk het speciaal en regulier basisonderwijs? De eerste 

onderzoeksvraagg luidt: Verloopt de cognitieve en non-cognitieve ontwikkeling van gelijk-

soortigesoortige risicoleerlingen verschillend wanneer zij het speciaal of regulier basisonderwijs 

volgen?volgen? De tweede onderzoeksvraag is: Varieert de cognitieve en non-cognitieve ontwikkeling 

vanvan risicoleerlingen naar sekse en sociaal-etnische achtergrond? 

Dee (internationale literatuur biedt voldoende empirisch houvast voor het opstellen van 

tweee hypothesen. De eerste hypothese is: De cognitieve ontwikkeling van risicoleerlingen 

verlooptverloopt in het speciaal basisonderwijs ongunstiger dan in het regulier basisonderwijs. De 

tweedee hypothese is: De non-cognitieve ontwikkeling van risicoleerlingen verloopt in het 

speciaalspeciaal basisonderwijs gunstiger dan in het regulier basisonderwijs 

Risicoleerlingenn uit groep 4 van het speciaal basisonderwijs zijn volgens de methode 

vann precisiematching paarsgewijs gelijkgeschakeld met risicoleerlingen uit groep 4 van het 

regulierr basisonderwijs. Dit is gedaan op de cognitieve variabelen taaiprestatie, reken-

prestatieprestatie en non-verbale intelligentie en de non-cognitieve variabele gedrag. De matching-

gegevenss zijn ontleend aan de eerste PRIMA-meting (1994-95). De matchparen zijn in de 

groepenn 6 en 8 van het speciaal en regulier basisonderwijs gevolgd in de ontwikkeling van de 

cognitievee en non-cognitieve variabelen die zijn gebruikt in de matching. Daarvoor zijn de 

tweedee (1996-97) en derde PRIMA-meting (1998-99) gebruikt. Regressie-effecten vanwege 

meetonbetrouwbaarhedenn van de matchingvariabelen zijn in het gelijkschakelingsproces 

verdisconteerd.. Het aantal verkregen matchparen bedraagt 500 (n = 1,000), waarvan 342 

LOM-- (n = 684) en 158 MLK-paren (n = 316). Aangetoond is dat het overlappende percen-

tagee risicoleerlingen in groep 4 van het speciaal en regulier basisonderwijs 55% bedraagt. Met 

schattingstechniekenn is gecorrigeerd voor een selectieve risicoleerlingenuitval in de oor-

spronkelijkee onderzoeksgroepen. 

Multivariatee analyses van herhaalde metingen tonen aan dat de ontwikkeling van de 

taal-taal- en rekenprestatie in het regulier basisonderwijs significant gunstiger verloopt voor 

risicoleerlingen.. De ontwikkeling van de non-verbale intelligentie en het gedrag verloopt 

voorr de risicoleerlingen gelijk in het speciaal en regulier basisonderwijs. Wanneer binnen de 

steekproeff  een onderscheid wordt aangebracht tussen LOM- en MLK-risicoleerlingen worden 

geenn differentiële ontwikkelingspatronen gevonden. Dit in tegenstelling tot Amerikaans 

onderzoekk waarin is gevonden dat risicoleerlingen met een ernstige leerproblematiek, verge-

lijkbaarr met de MLK-groep, een betere cognitieve ontwikkeling doormaken in het speciaal 

basisonderwijs.. Ook zijn in dit longitudinale onderzoek geen uiteenlopende ontwikkelings-

tendensenn gevonden voor risicoleerlingen met verschillende achtergrondkenmerken. 
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DeelonderzoekDeelonderzoek 4: Prestatiegerichtheid in het regulier en speciaal basisonderwijs en de taai-

enen rekenontwikkeling van risicoleeriingen 

Inn het vierde deelonderzoek (hoofdstuk 6) is geprobeerd de positievere taal- en reken-

ontwikkelingg van risicoleeriingen die het regulier basisonderwijs doorlopen, te verklaren 

vanuitt de verschillen in de prestatiegerichtheid tussen het regulier en speciaal basisonderwijs. 

Prestatiegerichtheidd is gedefinieerd als de mate waarin van de onderwij sconstellatie druk 

uitgaatt bij het realiseren van gewenste prestaties in de belangrijkste schoolvakken, te weten 

taall  en rekenen. Aangenomen kan worden dat het regulier basisonderwijs prestatiegerichter is 

dann het speciaal basisonderwijs. Bij schooleffectiviteits- en schoolverbeteringsonderzoek 

blijktt dat als scholen en hun leerkrachten sterker zijn georiënteerd op onderwijsprestaties de 

leerlingenn ook betere prestaties behalen. 

Dee vraagstelling van dit deelonderzoek is: Is het verschil in prestatiegerichtheid tussen 

hethet regulier en speciaal basisonderwijs medeverantwoordelijk voor de minder gunstige taai-

enen rekenontwikkeling van risicoleeriingen in het speciaal basisonderwijs? 

Prestatiegerichtee factoren op schoolniveau zijn het nastreven van doelen, de syste-

matischematische monitoring leervorderingen, de signalering van leerachterstanden en de evaluatie 

vann leervorderingen. Prestatiegerichte factoren op klasniveau zijn het hanteren van minimum-

doelendoelen voor de basisvakken, het toetsen van de gestelde doelen, de registratie van leer-

vorderingen,vorderingen, het belang van cognitieve prestaties, de gereserveerde onderwijstijd voor de 

kernvakken,, het meegeven van huiswerk en de gestructureerde instructie. 

Dee verwante steekproefgroepen risicoleeriingen uit de derde deelstudie fungeren als de 

analysegroep.. De taal- en rekenontwikkeling van de soortgelijke risicoleeriingen uit de groep-

enn 4, 6 en 8 van het regulier en speciaal basisonderwijs zijn in relatie gebracht met prestatie-

gerichtee factoren op school- en klasniveau. 

Uitt meerdere (sequentiële) multipele regressie-analyses valt op te maken dat de gun-

stigerr taal- en rekenontwikkeling van risicoleeriingen die het regulier basisonderwijs volgen, 

gedeeltelijkk te danken is aan het prestatiegerichtere karakter van het regulier basisonderwijs 

opp klasniveau. Het blijkt dat leraren in het regulier basisonderwijs in meerdere mate mini-

mumdoelenn in de basisvakken nastreven, frequenter controletoetsen afnemen en in grotere 

matee klassikaal onderwijs geven dan collega-leraren in het speciaal basisonderwijs. 

Conclusies Conclusies 

Tussenn risicoleeriingen die worden gehandhaafd in het regulier basisonderwijs en risico-

leeriingenn die worden doorverwezen naar het speciaal basisonderwijs bestaat een opvallende 

overlapp in kindkenmerken. In het verlengde hiervan ontstaat ook een grote overlap in 

risicoleerlingpopulatiesrisicoleerlingpopulaties tussen het regulier en speciaal basisonderwijs. Bij de verwijzing van 

risicoleeriingenrisicoleeriingen naar het speciaal basisonderwijs is de context van het leren in de onderbouw 
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vann het regulier basisonderwijs van invloed. Zo verwijzen leraren die een lager niveau van 

adaptieff  onderwijs aanbieden vaker risicoleerlingen door. De invloed van situationele factoren 

bijj  het al dan niet doorverwijzen van vergelijkbare risicoleerlingen uit het regulier basis-

onderwijss brengt verreikende consequenties met zich mee. Risicoleerlingen die hun school-

loopbaann voortzetten in het speciaal basisonderwijs ondergaan een minder rooskleurige taai-

enn rekenontwikkeling dan vergelijkbare risicoleerlingen die het regulier basisonderwijs 

blijvenn volgen. Deels is dit te wijten aan het feit dat leraren in het regulier basisonderwijs een 

groteree nadruk leggen op het behalen van onderwijsprestaties dan leraren in het speciaal basis-

onderwijs.. De integratiebeweging van Weer Samen Naar School kan bijdragen aan een betere 

schoolloopbaann van risicoleerlingen. Met een versterking van adaptief onderwijs in de 

onderbouwgroepenn van het regulier basisonderwijs kan de omvang van de uitstroom van 

risicoleerlingenrisicoleerlingen naar het speciaal basisonderwijs worden teruggebracht. 

7.33 BELEIDSAANBEVELINGEN (HER)INTEGRATIE RISICOLEERLINGEN 

REGULIERR BASISONDERWIJS 

Hett is in Nederland nauwelijks een discussiepunt meer of er minder risicoleerlingen naar het 

speciaall  basisonderwijs doorverwezen dienen te worden. De vraag is hoe de (her)integratie 

vann risicoleerlingen in het regulier basisonderwijs kan worden bevorderd. 

Inn het begin leek het er op dat de uitstroom van risicoleerlingen naar het speciaal 

basisonderwijss door WSNS vermindert (Ministerie van OCenW, 2000). Er is echter sprake 

vann een toename van het aantal aangemelde risicoleerlingen bij de Permanente Commissies 

Leerlingenzorg,, die beslissen over de toelating tot het speciaal basisonderwijs (Van der Pluim, 

2001;; Inspectie van het Onderwijs, 2002). Ook het aantal risicoleerlingen op de wachtlijsten 

voorr het speciaal basisonderwijs stijgt. Het moet dus niet worden uitgesloten dat het speciaal 

basisonderwijss in de nabije toekomst weer gaat groeien. 

Hieronderr wordt daarom de beleidsaanbeveling gedaan om het het competentieniveau 

vann leraren in de onderbouwgroepen van het regulier basisonderwijs te vergroten. Voorts 

wordtt aanbevolen om meer handen in de klas te verkrijgen. Weer een andere aanbeveling 

betreftt meer risicoleerlingen uit het speciaal basisonderwijs terug te laten stromen naar het 

regulierr basisonderwijs. Tot slot wordt beleidsactie voorgesteld om toezicht op samen-

werkingsverbandenn uit te oefenen. Al deze aanbevelingen sluiten voor een deel aan bij de 

bevindingenn van dit onderzoek, voor een ander deel sluiten ze aan bij andersoortige onder-

zoeksresultatenn en -inzichten die relevant zijn voor de realisering van het WSNS-beleidsplan. 
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VergrotingVergroting competentieniveau onderbouwleerkrachten 

Voorr de verbetering van de (her)integratiemogel ij kneden van risicoleerlingen in het regulier 

basisonderwijss is het van belang de (startkwalificaties van groepsleraren in de onderbouw-

groepenn 1 t/m 4 te verbeteren. Immers, daar wordt in hoofdzaak de leer- en/of gedrags-

problematiekk van kinderen opgemerkt die de primaire aanleiding vormen tot doorverwijzing 

naarr het speciaal basisonderwijs. 

Lerarenn uit deze groepen van het regulier basisonderwijs beschikken in verschillende 

matee over vaardigheden met betrekking tot het lesgeven volgens de beginselen van adaptief 

onderwijs.. Leraren die vaardiger zijn in het lesgeven volgens de beginselen van adaptief 

onderwijss verwijzen minder snel risicoleerlingen door naar het speciaal basisonderwijs (zie 

hoofdstukk 4). Uit dit en vergelijkbaar onderzoek kan worden opgemaakt dat leraren die in 

minderee mate adaptiet onderwijs geven, er vooral onvoldoende in slagen een probleem-

oplossendd gevolg te geven aan de signalerings- en diagnostiseringsgegevens van risico-

leerlingenn (Houtveen et al., 1998; Edelenbos, Meijer & Harms, 2002). Evenzo schieten het 

evaluerenn van de gekozen oplossingen en het bijstellen van de specifieke behandeling er vaak 

bijj  in. De Onderwijsinspectie komt tot soortgelijke conclusies (Inspectie van het Onderwijs, 

2002).. De Inspectie oordeelt dat het lesaanbod onvoldoende wordt afgestemd op relevante 

verschillenn tussen leerlingen. 

Hett is tegelijkertijd van belang op te merken dat er steeds meer leerlingen met 

gedragsproblemenn in het regulier basisonderwijs worden gesignaleerd. Bovendien lijken deze 

problemenn steeds zorgwekkender te wordenn (Inspectie van het Onderwijs, 2002). 

Hett is bekend dat leerkrachten het lastig vinden risicoleerlingen met externaliserende 

probleemgedragingenn te 'mainstreamen' (Safran & Safran, 1984; Good & Brophy, 2000). Bij 

leerproblemenn bieden moderne lesmethoden een gedifferentieerd onderwijsaanbod voor 

verschillendee niveaugroepen leerlingen. Scholen beschikken daarnaast vaak over remediëren-

dee onderwijspakketten voor taal en rekenen. Op die gronden kunnen leraren WSNS-

risicoleerlingenrisicoleerlingen met leerproblemen eenvoudiger laten meedoen in de lessen. Voor de 

(her)integratiee van kinderen met gedragsproblematieken zijn leraren daarentegen in hoge mate 

aangewezenn op eigen inventiviteit, creativiteit en improvisatievermogen. 

Inn dit licht bezien, is het bij de scholing van leerkrachten essentieel speciale aandacht 

inn te ruimen voor de adaptieve onderwijsbenadering en de vroegtijdige signalering en 

bestrijdingg van gedragsproblemen bij kinderen. Het omgaan van leraren met gedrags-

problematischee kinderen zal bij de scholing eveneens geaccentueerd moeten worden. 

Inn beginsel kunnen twee wegen worden bewandeld om het competentieniveau van 

lerarenn te vergroten: het initiële en postinitiële opleidingstraject (Onderwijsraad, 1998a, 

1999). . 

Watt betreft de initiële scholing is het essentieel aankomende leraren startbekwaam-

hedenn (competenties) aan te leren die verband houden met het omgaan met verschillen tussen 
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(groepen)) leerlingen. Het leren lesgeven volgens de principes van adaptief onderwijs is hierbij 

eenn waardevol aspect. Het kunnen toepassen van multimediale middelen (informatie- en 

communicatietechnologie)) bij het primair proces kan de differentiatiecapaciteiten van aan-

staandee leraren binnen het adaptieve onderwijsconcept vergroten. Ook het kunnen opstellen, 

uitvoerenn en evalueren van handelingsplannen voor individuele leerlingen en plannings-

documentenn voor de hele onderwijsgroep zal benadrukt moeten worden. Klassenmanagement 

iss daarbij een onontbeerlijke factor. Het is eveneens zinvol leraren in opleiding uit te rusten 

mett gedragsregulerende werkwijzen om het hoofd te bieden aan gedragsproblematische 

kinderen.. Daartoe zullen onderbouwleerkrachten beschikbare gedragsinterveniërende maat-

regelenn onder de knie moeten krijgen. De ontwikkeling van (toekomstige) psychosociale 

problemenn bij kinderen kunnen in het onderwijs worden aangepakt met een breed scala aan 

(preventieve)) gedragstherapieën en sociale vaardigheidstrainingen (Van der Ploeg, 1997). 

Dezee kunnen zowel individueel als groepsgewijs worden toegepast. Op intrapersoonlijk 

niveauu kan kinderen worden bijgebracht om te leren gaan met eigen probleemgedragingen. 

Opp interpersoonlijk niveau kan leerlingen via gedragsmodificerende strategieën worden 

geleerdd om te gaan met andere personen. Op omgevingsniveau kan kinderen worden 

aangeleerdd om te gaan met de verschillende leefwerelden waarvan ze deel uitmaken. 

Preventievee of curatieve programma's die een gezonde psychosociale ontwikkeling van 

leerlingenn stimuleren, kunnen leraren eveneens een goede dienst bewijzen (Louwe, 2001). 

Hett is het overwegen waard in het opleidingsprogramma van de pedagogische 

academiee voor basisonderwijs (Pabo) een module 'Onderwijs aan kinderen met leer- en/of 

gedragsproblemen'' te voegen. Aankomende leraren worden zo beter worden voorbereid op 

hett lesgeven aan de veranderende leerlingbevolking. 

Belangrijkk is het structureel bieden van permanente scholingsmogelijkheden ('Een 

levenn lang leren') van een hoog niveau die bovendien inspelen op actuele maatschappelijke 

ontwikkelingen.. Verantwoordelijken voor het scholingsaanbod, de lerarenopleidingen, de 

landelijkk pedagogische centra en de schoolbegeleidingsdiensten zullen hierin moeten 

voorzien. . 

Inn het postinitiële scholingstraject zal de uitbreiding van het competentieniveau van 

onderbouwlerarenn van het regulier basisonderwijs voortgezet moeten worden. Garantie voor 

eenn verdere professionalisering is het verplicht stellen van nascholing voor leraren. Die 

cursussenn dienen afgesloten te worden met landelijk erkende certificaten, zodat ze een 

duidelijkee meerwaarde krijgen. 

MeerMeer handen in de klas 

Lerarenn staan weliswaar overwegend positief tegenover de opvang van risicoleerlingen, maar 

wordenn bij de uitvoering ervan gehinderd door het gebrek aan additionele ondersteuning in de 

klass (Scott & Vitale, 1998). 
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Dee onderbezetting van leraren draagt bij aan het gebrek aan 'extra handen in de klas'. 

Dee jongste gegevens van de Onderwijsinspectie wijzen erop dat door het lerarentekort het 

internee zorgsysteem voor de hulpverlening aan risicoleerlingen niet op alle reguliere basis-

scholenn even goed is geregeld (Inspectie van het Onderwijs, 2002). Interne begeleiders en 

remediall  teachers worden, ondanks het vrijroosteren voor de begeleiding van risicoleerlingen 

enn leraren, voor de klas gezet om tot een dekkende klassenbezetting te komen (SCP, 2002). 

Omdatt de lerarenkrapte op reguliere scholen met een hoge concentratie achterstands-

leerlingenn extra groot is (Inspectie van het Onderwijs, 2002), kunnen vooral die scholen 

problemenn ondervinden in een adequate ondersteuning van risicoleerlingen. Het lerarentekort 

kann de (her)integratie van risicoleerlingen serieus in de weg staan. Het oplossen hiervan is een 

kardinalee kwestie voor een wenselijk verloop van WSNS. 

Eenn andere problematische factor bij de (her)integratie van risicoleerlingen in de 

regulieree onderwijspraktijk is de klassengrootte (Gottlieb, Alter, Gottlieb & Wishner, 1994). 

Inn grote klassen is het voor leraren moeilijk ieder kind persoonlijk te bedienen op het eigen 

ontwikkelingsniveau.. Conditionele voorwaarde voor de (her)integratie van risicoleerlingen is 

dee continuering van de ingezette klassenverkleining (Ministerie van OCenW, 1997, 2002; 

Onderwijsraad,, 1998b). Dat scholen hierbij de keus maken de klassenverkleiningsgelden te 

benuttenn voor 'meer handen in de klas', door de aanstelling van extra groepsleraren, 

vakleraren,, zij-instromers en onderwijsassistenten, is geen probleem. Integendeel zelfs, want 

hierdoorr worden groepsleraren beter in de gelegenheid gesteld tijd uit te trekken voor 

geïndividualiseerdee hulp aan risicoleerlingen. Het extra ondersteunend personeel kan natuur-

lij kk ook onderwijsactiviteiten verrichten die ten goede komen aan de risicoleerlingen (Prick, 

Vann Kessel & Oranje, 2002). 

Terugkeerbeleid Terugkeerbeleid 

Totnogtoee keren zeer kleine aantallen risicoleerlingen terug van het speciaal naar het regulier 

basisonderwijss (Brandsma, Krikken & Leemkuil, 1995; CBS, 2002). Het is het overdenken 

waardd de terugkeer van uitgewezen risicoleerlingen verder te stimuleren. Niet in de laatste 

plaatss omdat WSNS-risicoleerlingen in het regulier basisonderwijs een betere taal- en 

rekenontwikkelingg hebben (zie hoofdstuk 5). Het is niet onwaarschijnlijk dat ruimere kansen 

opp vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving hiermee samenhangen. Het reïnte-

gratie-ideee is trouwens ook in de jaren tachtig voorgesteld door de adviesraad voor het basis-

onderwijs. . 

Inn Nederland is over het reïntegratiethema betrekkelijk weinig bekend. In het buiten-

landd is men verder gevorderd met de herintegratie van risicoleerlingen. Uit Amerikaanse en 

Engelsee studies (zie bijv. Green & Shinn, 1994; Shinn, Powell-Smith, Good & Baker, 1997) 

diee binnen deze thematiek zijn verricht, kan de volgende lering worden getrokken. Shinn et al. 

(1997)) komen tot de onderzoeksconclusie dat de reïntegratie van een groep risicoleerlingen 
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mett een matige leerproblematiek overwegend succesvol is. De progressie in leesvorderingen 

vann de leerproblematische kinderen is in het algemeen overeenkomstig met die van lees-

zwakkee klasgenoten in dezelfde leesgroepen. Over het algemeen zijn de ouders tevreden met 

dee (gedeeltelijke) reïntegratie van risicoleerlingen (Green & Shinn, 1994; Shinn et al., 1997). 

Positievee elementen in de beleving van de ouders zijn de kwaliteit van de zorg en de 

individuelee aandacht van de leerkracht. Kinderen hebben naar de mening van de ouders meer 

leesplezierr gekregen en de leesprestaties zijn vooruitgegaan. Naar het oordeel van de ouders 

bevordertt de terugkeer eveneens het zelfvertrouwen van hun kinderen. Uit het onderzoek van 

Shinnn et al. (1997) blijkt eveneens dat zowel de reguliere als speciale leraren ingenomen zijn 

mett de (tijdelijke) opname van risicoleerlingen in de reguliere onderwijssetting. 

Binnenn het financieringskader van de samenwerkingsverbanden kan de terugkeer van 

groteree aantallen risicoleerlingen worden bevorderd. Voor het laten terugkeren van risico-

leerlingenn kan binnen de samenwerkingsverbanden worden gekozen voor een herverdeling 

vann de speciale WSNS-gelden, waarbij vooral de reguliere scholen profiteren. Reguliere 

scholenn kunnen daarmee extra formatie creëren, additionele onderwijszorg inkopen bij 

schoolbegeleidingsdiensten,, passende faciliteiten realiseren en geschikte onderwijsleer-

middelenn aanschaffen. 

Wanneerr wordt besloten zwaar in te zetten op de terugkeer van eens verwezen risico-

leerlingenn is het evident risicoleerlingen te selecteren die dit proces met succes zullen 

doorlopen.. De reïntegratie kan een gefaseerde opbouw meekrijgen waarbij geleidelijk wordt 

overgegaann tot een volledige terugkeer. Het is daarbij van primair belang dat de ouders achter 

dee terugkeergedachte staan. Minstens zo belangrijk is dat het schoolteam van de ontvangende 

regulieree basisschool eensgezind achter het initiatief staat. Ambulante begeleiding vanuit de 

voormaligee speciale basisschool en collegiale consultatie van de vroegere gespecialiseerde 

leraarr kunnen het terugkeerproces begunstigen. Het functioneren van teruggestroomde risico-

leerlingenn dient gemonitord te worden door het systematisch volgen van de ontwikkelingslijn 

mett behulp van een leerlingvolgsysteem. 

ToezichtToezicht samenwerkingsverbanden 

Dee kwaliteit van het zorgbeleid voor risicoleerlingen varieert tussen de samenwerkings-

verbandenn (Van der Pluijm, 2001). Daardoor zien sommige reguliere scholen zich genood-

zaaktt risicoleerlingen te blijven aanmelden voor doorverwijzing naar een speciale basisschool. 

Eénn van de gevolgen hiervan is het ontstaan van wachtlijsten. Een klein aantal risicoleerlingen 

datt op een wachtlijst staat zit thuis, verstoken van deelname aan onderwijs. Als de Onderwijs-

inspectiee de bevoegdheid zou krijgen om aan de hand van gestandaardiseerde kwaliteits-

criteriaa toezicht uit te oefenen 'op het functioneren van de samenwerkingsverbanden, kan hun 

zorgbeleidd op een hoger plan worden gebracht. 
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7.44 SUGGESTIES TOEKOMSTIG ONDERZOEK (HER)INTEGRATIETHEMATIEK 

Inn de slotparagraaf worden enkele suggesties gedaan voor vervolgonderzoek binnen de 

(her)integratiethematiek.. Deze onderzoeksideeén hebben betrekking op het functioneren van 

samenwerkingsverbanden,, de uitwerking van diverse onderwijskundige (her)integratiemodel-

lenn en varianten van adaptief onderwijs. 

MonitoringMonitoring samenwerkingsverbanden 

Hett continue en systematisch volgen van de samenwerkingsverbanden met monitoronderzoek 

(Vann der Pluijm, 2001) is noodzakelijk om te bepalen of de hoofddoelstelling van WSNS 

wordtt gerealiseerd. Monitoring van de leerlingstromen tussen het regulier basisonderwijs, het 

speciaall  basisonderwijs én het overige speciaal onderwijs kan verschuivingen in deelname-

cijferss (zogeheten 'weglek-effecten') registreren. Er zijn signalen dat de schooltypen die 

buitenn WSNS vallen steeds meer aanmeldingen van leerlingen krijgen. 

Mett kwantitatief onderzoek kan zicht worden gekregen op succesvolle samen-

werkingsverbandenn in termen van stijgende (her)integratiecijfers. Gecombineerd met diepte-

onderzoekk kunnen onderliggende processen worden blootgelegd die bevorderlijk zijn voor de 

toenemendee (her)integratie van risicoleerlingen in reguliere basisscholen. Een gevalsstudie 

naarr een goed functionerend samenwerkingsverband kan eveneens een goed inzicht verschaf-

fenn in de verantwoordelijke succesvariabelen. 

OnderwijskundigeOnderwijskundige (her)integratiemodellen 

Binnenn samenwerkingsverbanden worden verschillende onderwijskundige modellen geïmple-

menteerdd om risicoleerlingen te (her)integreren (Appelhof, 1993; Detticher, 1994; Kool & 

Vann Rijswijk, 1995). Er bestaan configuraties waarbij risicoleerlingen binnen het klassen-

verbandd ('pull-in') van reguliere basisscholen worden geholpen. Maar er zijn ook arrange-

mentenn waarbij risicoleerlingen buiten het klassenverband ('pull-out'), in zogeheten speciale 

hulpklassenn ('resource rooms'), worden opgevangen (Coates, 1989; Van Voorst & Claessens, 

1993;; Bonkhorst, 1994). Er zijn hulpklassen binnen reguliere scholen ingericht waarin, 

ongeachtt de jaargroep, alle hulpbehoevende leerlingen van die scholen worden geplaatst. Ook 

zijnn er modellen waarbij risicoleerlingen binnen de samenwerkende reguliere en speciale 

basisscholenn worden ondergebracht in een bovenschoolse hulpklas. De opname van risico-

leerlingenn wordt deel- of voltijds binnen of buiten de eigen klas georganiseerd. 

Hett is voorstelbaar dat de diverse onderwijskundige modellen verschillen in hun 

toepassingsmogelijkhedenn en organisatorische haalbaarheid. Vanuit het oogpunt van 

effectiviteit,, dat wil zeggen rendementsverschillen in cognitieve en non-cognitieve variabelen, 

kunnenn de modellen eveneens van elkaar verschillen. Gebruikmakend van de 'natuurlijke 
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variatie'' in onderwijsconfiguraties binnen samenwerkingsverbanden, kan dit in quasi-

experimentelee onderzoeksopzetten worden nagegaan. 

Hiernaastt kan ook een zuiver onderwijsexperiment binnen een samenwerkingsverband 

wordenn opgezet, begeleid met wetenschappelijk onderzoek. In dit experiment kan syste-

matischh worden gevarieerd in de theoretisch denkbare (her)integratiemodellen. Zo kan 

inzichtelijkk worden gemaakt welke modellen resulteren in geslaagde (her)integraties. 

AdaptiefAdaptief onderwijs 

Ruwwegg bestaan in de literatuur twee stromingen binnen het adaptieve denken (Stevens, 

1997;; Houtveen et al., 1998). Als gevolg daarvan bestaan in de onderwijspraktijk (meng)-

vormenn van adaptief onderwijs. Toegepast onderzoek naar de vruchtbaarheid van de varianten 

vann adaptief onderwijs kan zinvolle aanknopingspunten voor de (her)integratiepraktijk 

opleveren. . 

Aann de niveauverschillen in adaptief onderwijs liggen vermoedelijk verschillen in 

competentiess tussen leraren ten grondslag. Binnen lerarenopleidingen is het competentie-

gerichtt opleiden in zwang (Onderwijsraad, 1998c; Straetmans & Sanders, 2001). Het is op die 

grondd interessant via theoretisch georiënteerd onderzoek na te gaan over welke competenties 

lerarenn dienen te beschikken, willen ze aan adaptief onderwijs invulling kunnen geven. De 

resultatenn kunnen worden gebruikt voor het verbeteren van de (post)initièle lerarenopleidings-

trajecten. . 

Experimenteell  interventieonderzoek waarbij leraren van reguliere basisscholen 

wordenn getraind in uiteenlopende varianten van adaptief onderwijs kan helderheid brengen in 

welkee varianten zich het meest lenen voor het adequaat (her)integreren van risicoleerlingen. 

Wanneerr we terugkeren naar de geformuleerde idealen voor risicoleerlingen binnen 

hett Weer Samen Naar School-beleid zal de nabije toekomst moeten uitwijzen of deze met de 

ingeslagenn weg van de overwegend bestuurlijke systeembenadering beter worden bereikt dan 

mett de reeds bewandelde weg van de overwegend orthopedagogische en -didactische 

benadering. . 
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'Ideeënn zijn nog niet eens schaduwen van de werkelijkheid.' 

(uitt Ik heb altijd gelijk van W.F. Hermans, pag. 183) 




