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1.11

Kenmerken van een leerling die samenhangen met
dee onder wijspositie van een leerling

Inleiding

"Evenn the most charitable estimates of the relation between intelligence test
scoress and real-world criteria ... indicate that approximately three fourths of the
variancee in the real-world performance is not accounted for by intelligence test
performance."" (Sternberg, Wagner, Williams & Horvath, 1995, p. 912; Neisser,
Boodoo,, Bouchard, Boykin, Brody, Ceci e.a., 1996).
Dezee tot reflectie stemmende constatering geldt in het bijzonder voor het leveren
vann prestaties in het onderwijs. Een leerling alleen op basis van een score op een
intelligentietestt plaatsen in een bepaalde onderwijspositie zou geen recht doen aan
watt een leerling werkelijk aan vaardigheden, kennis en inzicht bezit. Leerlingen
kunnen,, ondanks dat ze wel over voldoende cognitieve capaciteiten beschikken,
moeitee hebben met het volgen van onderwijs door bijvoorbeeld dyslexie,
concentratieproblemen,, gedragsproblemen of sociaal-emotionele problemen.
Dee dissertatie die voor u ligt, bestaat uit zes hoofdstukken met als centraal thema
"Welkee relatie bestaat er tussen kenmerken van leerlingen en hun
schoolloopbaan?".. In het bijzonder gaat het over de invloed van sociaalemotionelee kenmerken en pedagogisch didactische behoeften van leerlingen op
hunn onderwijspositie naast de cognitieve capaciteiten en structurele kenmerken
(sekse,, etniciteit en sociaal-economische status) van leerlingen.
Dee reden voor het thema van deze dissertatie is de veranderde regelgeving met
betrekkingg tot verwijzing naar het speciaal basisonderwijs en het voortgezet
onderwijs.. Sinds in 1994 het Weer Samen Naar School - beleid is ingevoerd,
zoudenn er minder leerlingen verwezen moeten worden naar het speciaal
basisonderwijss en zouden er meer leerlingen opgevangen moeten worden in het
regulieree basisonderwijs (Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen,
2003b).. Verwacht zou kunnen worden dat een leerling die in aanmerking komt
voorr het speciaal basisonderwijs een leerachterstand heeft, matige cognitieve
11
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capaciteitenn en sociaal-emotionele problematiek die niet door de leerkrachten in
hett reguliere basisonderwijs opgevangen kunnen worden. Om leerlingen in een
typee onderwijs te plaatsen dat past bij hun cognitieve en sociaal-emotionele
ontwikkelingg moeten verschillende gegevens van leerlingen in kaart gebracht
worden.. In de praktijk blijkt dat leerkrachten naast instrumenten die de cognitieve
capaciteitenn van leerlingen in kaart brengen, behoefte hebben aan diagnostische
instrumentenn die de sociaal-emotionele ontwikkeling en pedagogisch didactische
behoeftenn van leerlingen in kaart brengen. De diagnostische instrumenten moeten
eenn profiel opleveren van de sterke en zwakke kanten van een leerling. Op deze
manierr kan inzicht worden verkregen in die kenmerken en behoeften van
leerlingenn die een rol spelen bij het ontstaan en in stand houden van
leermoeilijkhedenn of een leerachterstand of een combinatie van beiden. Daarnaast
iss in 1999 het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO) ingevoerd
(Ministeriee van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen, 2000). Het VMBO
vervangtt het Voorbereidend Beroepsonderwijs en het Middelbaar Algemeen
Voortgezett Onderwijs. Het VMBO bestaat uit het reguliere VMBO, het
Praktijkonderwijss (PRO) en het VMBO met Leerwegondersteunend Onderwijs
(VMBO-LWOO).. Om in aanmerking te komen voor plaatsing in het PRO en het
VMBO-LWOOO moeten leerlingen aan bepaalde eisen voldoen. Voor plaatsing in
hett VMBO-LWOO bijvoorbeeld moet van leerlingen hun vermogen om te leren,
hunn cognitieve capaciteiten en sociaal-emotionele problematiek die negatief
gerelateerdd is aan hun vermogen om goede prestaties te leveren, zijn vastgesteld
doorr middel van gestandaardiseerde instrumenten.
Opp basis van de veranderde regelgeving zou verwacht kunnen worden dat er een
veranderingg heeft plaatsgevonden in de verwijzing van leerlingen. In deze
dissertatiee wordt nagegaan of er tegenwoordig inderdaad een andere vorm van
verwijzingg plaatsvindt. De implementatie van nieuwe regels en wetten kost vaak
veell tijd en pas in de praktijk blijkt de mate van haalbaarheid ervan. Jarenlang
zijnn leerlingen voornamelijk verwezen op basis van hun cognitieve capaciteiten.
Leerkrachtenn namen in hun beslissing wel hun observatie over de sociaalemotionelee ontwikkeling van de leerling mee maar dit gebeurde over het
algemeenn niet met gestandaardiseerde instrumenten. Eén van de vragen die in
dezee dissertatie gesteld wordt is of leerkrachten tegenwoordig wel gebruik maken
22
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off gebruik kunnen maken van diagnostische instrumenten die een profiel
opleverenn van de sterke en zwakke kanten van een leerling.
Eenn andere daarmee samenhangende vraag is wat de toegevoegde waarde is van
hett vaststellen van andere kenmerken van leerlingen naast de cognitieve capaciteit
vann leerlingen wanneer er sprake is van verwijzing van leerlingen. Een
toegevoegdee waarde zou kunnen zijn dat leerlingen in een type onderwijs
geplaatstt worden dat past bij hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Weerr een andere toegevoegde waarde zou kunnen zijn dat andere kenmerken van
leerlingenn aanwijzingen kunnen geven voor de begeleiding van leerlingen.
Wanneerr een leerling een groep doubleert of verwezen wordt naar een lager
onderwijsniveauu dan de leerling daarvoor heeft gevolgd zal aan de leerling
begeleidingg geboden moeten worden. Gedacht kan worden aan extra begeleiding
mett betrekking tot vakken waarin de leerling zwak is, aanbrengen van structuur in
dee leerstof, schenken van extra aandacht aan de leerling, of de leerling verwijzen
naarr professionele instanties. Wanneer de leerling niet over voldoende cognitieve
capaciteitenn beschikt waardoor het volgen van onderwijs erg moeilijk is dan
wordtt in het onderwijs aan deze leerlingen de nadruk gelegd op het aanleren van
sociale,, culturele en lichamelijke vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te
kunnenn functioneren in de maatschappij. Door begeleiding kan de cognitieve en
sociaal-emotionelee ontwikkeling van leerlingen bevorderd worden. Zonder
remediërendee voorzieningen zou de schoolloopbaan van een leerling kunnen
stagnerenn met als meest negatieve gevolg dat een leerling voortijdig de school
verlaat. .

1.22

Probleemstelling

Inn deze dissertatie zal aandacht worden besteed aan de differentiële capaciteit van
cognitievee kenmerken, structurele kenmerken, sociaal-emotionele kenmerken en
pedagogischh didactische behoeften van leerlingen. Nagegaan wordt of deze
kenmerkenn en behoeften geassocieerd zijn met de schoolloopbaan van een
leerlingg en houvast bieden voor het opstellen van een plan van aanpak met
remediërendee voorzieningen.
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Vooruitlopendd op de inhoud van de volgende hoofdstukken, kan hier alvast het
éénn en ander gemeld worden om de opzet van deze dissertatie te verduidelijken.
Toenn gezocht werd naar instrumentarium om de sociaal-emotionele kenmerken en
pedagogischh didactische behoeften van leerlingen in kaart te kunnen brengen,
bleekk dat er niet veel instrumenten zijn die specifiek betrekking hadden op deze
kenmerkenn en behoeften in de onderwijssituatie. Besloten werd om twee
instrumentenn te ontwikkelen om de sociaal-emotionele kenmerken en
pedagogischh didactische behoeften van leerlingen in het basisonderwijs te kunnen
vaststellen.. Getoetst werd of de schalen van de instrumenten variabelen meten die
mogelijkk geassocieerd zijn met doublure in het basisonderwijs en verwijzing naar
eenn bepaald type basisonderwijs en die mogelijk als predictoren van type
voortgezett onderwijs gebruikt konden worden. Daarnaast werd onderzocht of de
instrumentenn konden bijdragen aan de mate waarin leerlingen in het voortgezet
onderwijss in aanmerking kwamen voor bepaalde voorzieningen. De
voorzieningenn in het voortgezet onderwijs werden vastgesteld met behulp van een
vragenlijstt en een interview. Om na te gaan of de gevonden gegevens niet op
toevall berusten, werd in een volgend schooljaar nog een groep leerlingen uit één
bepaaldee regio geselecteerd en werd het onderzoek gerepliceerd in het
basisonderwijss en in het voortgezet onderwijs.
Aangezienn in elk hoofdstuk dezelfde termen worden gebruikt, zullen deze nu eerst
wordenn uitgelegd. Ingegaan wordt op de term onderwijspositie en de kenmerken
diee de onderwijspositie van een leerling kunnen beïnvloeden. In het bijzonder
wordtt de aandacht gericht op de mogelijke samenhang van cognitieve kenmerken,
sociaal-emotionelee kenmerken, pedagogisch didactische behoeften en structurele
kenmerkenn met onderwijspositie.

1.33

Onderwijsposities

Inn Nederland zijn alle kinderen verplicht vanaf hun vijfde verjaardag naar school
tee gaan tot en met het schooljaar waarin een kind zestien wordt. Hierdoor volgen
kinderenn minimaal elf jaar van hun leven onderwijs en bezoeken ze gedurende
hunn schoolloopbaan verschillende scholen. Doublures, verwijzing naar het
speciaall onderwijs en verwijzing naar het voortgezet onderwijs zijn de
44
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belangrijkstee aspecten die de schoolloopbaan van een kind beïnvloeden (Inspectie
vann het Onderwijs, 1997). Deze aspecten worden direct en indirect beïnvloed
doorr omgevingskenmerken en kindkenmerken. Omgevingskenmerken zijn onder
anderee kenmerken van de school, de leerkracht, leeftijdsgenoten, het gezin en de
woonplaatss van een kind. Kindkenmerken zijn sekse, cognitieve en sociaalemotionelee ontwikkeling, etnische en sociaal-economische herkomst en leeftijd
vann een kind (Meijnen & Riemersma, 1992). De schoolloopbaan verloopt voor
iederr kind verschillend als gevolg van deze kenmerken. Voor dit verloop wordt de
termm onderwij spositie gebruikt. De onderwijspositie van een kind geeft aan welke
groepenn en klassen een kind heeft doorlopen, welk type basisonderwijs een kind
volgtt (speciaal of regulier), wanneer een kind het basisonderwijs verlaat en
wanneerr en naar welk type voortgezet onderwijs een kind gaat (Van der Veen,
2003).. De onderwij spositie van een kind wordt geoperationaliseerd als doublure,
typee basisonderwijs en type voortgezet onderwijs. In elk hoofdstuk van deze
dissertatiee zal dit terugkomen.
1.3.11.3.1
Doublure
Aann het eind van de basisschool heeft bijna 20% van alle leerlingen uit het
basisonderwijss een keer te maken gehad met doublure (Commissie Evaluatie
Basisonderwijs,, 1994). Doublure geeft aan of een leerling één of meerdere keren
eenn groep heeft doorlopen.
Doorr een leerling een groep te laten doubleren, hopen leerkrachten dat een
leerlingg een jaar later wel met succes zal doorstromen (Mommers & Van HooftAarnoutse,, 1988). De matige vorderingen op het gebied van rekenen en taal, in
hett bijzonder voor spelling, zijn vaak de reden dat een leerling een groep
doubleert.. Een extra jaar waarbij geoefend wordt op deze gebieden zou ervoor
moetenn zorgen dat een leerling het vereiste niveau bereikt en daarna weer mee
kann komen met de groep. Naast de schoolprestaties van een leerling zijn de
cognitievee capaciteiten, motivatie, sociaal-economische status, sekse en etniciteit
vann een leerling de belangrijkste variabelen die bepalen of een leerling een groep
doubleert.. Leerlingen met een lagere sociaal-economische status doubleren
bijvoorbeeldd vaker een groep dan leerlingen met een hogere sociaal-economische
statuss (Van Eek, Ledoux & Van der Veen, 1994). Daarnaast worden leerlingen
mett een allochtone achtergrond eerder een jaar langer in een groep gehouden dan
leerlingenn met een autochtone achtergrond (Uiterwijk, 1994).
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Doubluree in het basisonderwijs is één van de belangrijkste predictoren voor
voortijdigg schoolverlaten (Fine & Davis, 2003; Jimerson, Anderson & Whipple,
2002).. Onderzoek van Jimerson (1999) heeft aangetoond dat wanneer leerlingen
inn de eerste jaren van het basisonderwijs een groep gedoubleerd hadden, deze
leerlingenn twintig tot vijfentwintig procent meer kans hadden om het voortgezet
onderwijss voortijdig te verlaten in vergelijking met leerlingen die op hetzelfde
niveauu presteerden maar wel naar een volgende groep zijn gegaan. Eerder was al
tee zien dat doublure samenhing met prestaties op het gebied van taal en rekenen.
Hett blijkt echter dat leerlingen die een groep gedoubleerd hebben in het
basisonderwijss in de eerste klas voortgezet onderwijs lager scoren op taal- en
rekentoetsenn dan leerlingen die nooit een groep gedoubleerd hebben (Rooth &
Kool,, 1992). Doublure in het basisonderwijs lijkt dus een blijvend negatief effect
opp de schoolloopbaan van een leerling te hebben.
Uitt onderzoek van de Commissie Evaluatie Basisonderwijs (1994) blijkt dat
doubluree over het algemeen een gering effect heeft op de leerprestaties van een
leerling.. Naast het niet beheersen van de leerstof heeft de leerling vaak ook een
specifiekee onderwijsbehoefte. Wanneer de leerstof voor een tweede keer
aangebodenn wordt aan een leerling, gaat men ervan uit dat de leerstof beter zal
blijvenn hangen. Op de specifieke onderwijsbehoefte van een leerling wordt niet
vanzelfsprekendd ingegaan. Vaak leidt de onderwijsbehoefte er toe dat een jaar
nadatt een leerling een groep gedoubleerd heeft, de leerling alsnog naar het
speciaall basisonderwijs verwezen wordt. Dit is te zien in de overlap die er is
tussenn de groepen die leerlingen doubleren en de groepen waarin leerlingen
verwezenn worden. Zestig procent van de verwijzingen naar speciaal
basisonderwijss vindt namelijk plaats in groep 2, 3 en 4 (Meijer, 1996) en de
groepenn die leerlingen het meest doubleren, zijn groep 3 en 4 (Commissie
Evaluatiee Basisonderwijs, 1994). Zodra een leerling een groep doubleert, neemt
dee kans op verwijzing naar het speciaal basisonderwijs toe. Jongens zijn hier een
goedd voorbeeld van. Jongens doubleren vaker een groep dan meisjes en jongens
wordenn gemiddeld vaker naar het speciaal basisonderwijs verwezen dan meisjes
(Roothh & Kool, 1992).
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Voorr sommige leerlingen heeft dit tot gevolg dat hun schoolloopbaan gekenmerkt
wordtt door vertraging. Leerlingen die naar het speciaal basisonderwijs worden
verwezen,, hebben vanaf dan minimaal twee jaar achterstand op hun
leeftijdgenoten.. Deze achterstand kunnen ze vaak niet meer inhalen en wordt in
sommigee gevallen steeds groter. Doordat leerlingen tot hun veertiende verjaardag
inn het basisonderwijs mogen blijven, worden leerlingen over het algemeen langer
inn het speciaal basisonderwijs gehouden. Op deze wijze probeert men ervoor te
zorgenn dat de leerlingen zoveel mogelijk basiskennis en vaardigheden onder de
kniee hebben wanneer ze naar het voortgezet onderwijs gaan.
1.3.21.3.2 Type basisonderwijs
Inn 2002 ging 3.2% van de leerlingen naar speciale scholen voor basisonderwijs,
2%% van de leerlingen ging naar scholen voor 2/3 - onderwijs en 94.8% van de
leerlingenn ging naar reguliere scholen voor basisonderwijs.
Tegenwoordigg zijn scholen voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden
(LOM),, scholen voor moeilijk lerende kinderen (MLK) en scholen voor in hun
ontwikkelingg bedreigde kleuters (IOBK) samengevoegd onder de noemer
"specialee scholen voor onderwijs". Leerlingen die naar een LOM-school gingen,
haddenn over het algemeen een gemiddeld intelligentiequotiënt maar hadden
daarnaastt leerproblemen of gedragsproblemen of een combinatie van beiden.
Overr het algemeen hadden leerlingen die naar een MLK-school gingen problemen
opp alle gebieden van het leren als gevolg van een matige intelligentie. In deze
dissertatiee zullen de termen speciaal en regulier basisonderwijs gebruikt worden
inn plaats van de termen speciale scholen en reguliere scholen voor basisonderwijs.
Gehandicaptee leerlingen (lichamelijk, visueel en geestelijk) en leerlingen van wie
vaststaatt dat zij een speciale opvoedkundige benadering nodig hebben (zeer
moeilijkk opvoedbare leerlingen en langdurig zieke leerlingen) gaan naar scholen
voorr 2/3 - onderwijs. Deze scholen zullen verder niet in deze dissertatie betrokken
worden. .
Inn 1994 is het Weer Samen Naar School - beleid (WSNS-beleid) ingevoerd. Doel
vann dit beleid is om zoveel mogelijk leerlingen passende zorg en passend
onderwijss te bieden in het reguliere basisonderwijs (Ministerie van Onderwijs,
Cultuurr & Wetenschappen, 2003b). Door het inzetten van extra geld,
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hulpmiddelenn en begeleiding om leerlingen met speciale zorgbehoeften in het
regulierr basisonderwijs op te vangen, is het de bedoeling dat het aantal leerlingen
datt naar het speciaal basisonderwijs wordt verwezen afneemt. Gevolg hiervan is
eenn toename van het aantal leerlingen in het regulier basisonderwijs met een
lichamelijkee beperking, een geestelijke beperking of een combinatie van deze
beperkingen.. Hoewel het WSNS-beleid ingevoerd is om het plaatsen van
leerlingenn in het speciaal basisonderwijs te verminderen en het terugplaatsen van
leerlingenn uit het speciaal basisonderwijs naar het regulier basisonderwijs te
bevorderen,, bevinden zich nog veel leerlingen in het speciaal basisonderwijs. In
hett schooljaar 1991 - 1992 werd ongeveer één procent van de 1.4 miljoen
basisschoolleerlingenn verwezen naar het speciaal basisonderwijs. Scholen
verwezenn gemiddeld 1.7 leerlingen per jaar. Hierdoor was het percentage
leerlingenn in het speciaal basisonderwijs 3.74. Het aantal leerlingen speciaal
basisonderwijss zakte daarna een aantal jaren. Sinds 2002 is het aantal leerlingen
inn het speciaal basisonderwijs echter heel licht gestegen met .02 procent, namelijk
vann 3.17 procent in 2001 naar 3.19 procent in 2002 (Ministerie van Onderwijs,
Cultuurr & Wetenschappen, 2003b). Met andere woorden in 2001 bevonden zich
517866 leerlingen en in 2002 bevonden 52077 leerlingen van de 1.6 miljoen
basisschoolleerlingenn zich in het speciaal basisonderwijs. Hoewel in 2002 voor
hett eerst in jaren het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs weer iets
gestegenn is, is er na de invoering van het WSNS-beleid een daling zichtbaar van
hett aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs.
1.3.31.3.3 Type voortgezet onderwijs
Basisvorming Basisvorming
Inn het schooljaar 2001 - 2002 volgden 904.000 leerlingen voortgezet onderwijs
(Centraall Bureau voor de Statistiek, 2003). Het onderwijs dat de eerste twee a
driee jaar (afhankelijk van het type voortgezet onderwijs) op scholen voor
voortgezett onderwijs gegeven wordt, wordt basisvorming genoemd. De
basisvormingg werd in augustus 1993 ingevoerd en was bedoeld om het peil van
hett onderwijs te verhogen en de keuze voor een bepaalde richting voortgezet
onderwijss uit te stellen (Cremers & Doolaard, 1999). Het accent in het voortgezet
onderwijss verschuift van onderwijs gericht op kennisoverdracht naar onderwijs
gerichtt op toepassing van kennis en ontwikkeling van vaardigheden. Leerlingen
krijgenn een vakkenpakket van vijftien vakken aangeboden om hen een brede
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basiskenniss te laten ontwikkelen voor het vervolgonderwijs. Tijdens de
basisvormingg wordt bekeken welk schooltype het beste bij een leerling past. Op
dezee manier zitten leerlingen niet bij binnenkomst in het voortgezet onderwijs
vastt aan één bepaalde richting. Aan de basisvorming moeten scholen in een
schooljaarr 75% van hun onderwijstijd besteden. Vijfentwintig procent van de
onderwijstijdd is voor eigen invulling en voor onderwijs op maat aan specifieke
leerlingenn groepen. Hierdoor kunnen dezelfde schooltypen van elkaar verschillen
inn het onderwijs dat ze naast de basisvorming aanbieden. Het niveau van de
lesstoff verschilt per schooltype. Het ene schooltype is praktischer georiënteerd,
bijvoorbeeldd de basisberoepsgerichte leerweg van het Voorbereidend Middelbaar
Beroepsonderwijs.. Het andere schooltype is meer theoretisch georiënteerd,
bijvoorbeeldd het Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Daarnaast verschillen
dee schooltypen in opleidingsduur.
Eenn leerling kan naar het regulier voortgezet onderwijs of het speciaal voortgezet
onderwijss verwezen worden. Het speciaal voortgezet onderwijs is voor leerlingen
diee ernstig geestelijk gehandicapt, lichamelijk gehandicapt, slechthorend,
slechtziend,, langdurig ziek zijn, of dusdanig extreem gedrag vertonen waardoor
zee niet in het regulier voortgezet onderwijs zijn op te vangen. Het regulier
voortgezett onderwijs is onderverdeeld in verschillende typen, namelijk het
VMBO,, het HAVO en het VWO.
VMBO VMBO
Hett VMBO vervangt sinds augustus 1999 het Voorbereidend Beroepsonderwijs
(VBO)) en het Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs (MAVO). Doel van
hett vormen van het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO) is een
beteree aansluiting op het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) (Van Riessen &
Dee Boer, 2000). Het VMBO bestaat uit vier leerwegen: 1. theoretische leerweg, 2.
gemengdee leerweg, 3. kaderberoepsgerichte leerweg en 4. basisberoepsgerichte
leerweg.. Behalve de theoretische leerweg, bestaan alle leerwegen uit theoretische
vakkenn én beroepsgerichte vakken. De beroepsgerichte vakken bereiden de
leerlingenn voor op wat ze in de MBO - sectoren gaan leren. Elke leerling kiest in
hett VMBO een programma dat is opgebouwd uit een gemeenschappelijk deel
(Nederlands,, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en kunst), een
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sectordeell (economie, techniek, zorg of landbouw) en één of twee vrije vakken.
Dee vrije vakken moeten binnen de gekozen leerweg en het sectordeel passen.
PRO PRO
Sommigee leerlingen kunnen de eenvoudigste leerweg (basisberoepsgerichte) van
hett VMBO, zelfs met extra begeleiding, niet aan. Leerlingen die lage cognitieve
capaciteitenn (intelligentiequotiënt tussen de 60 en 80) hebben én een
leerachterstandd van minimaal drie jaar of meer hebben in twee of meer van de
domeinen:: inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen,
wordenn naar het Praktijkonderwijs (PRO) verwezen (Ministerie van Onderwijs,
Cultuurr & Wetenschappen, 2000). De leerlingen krijgen zoveel mogelijk vakken
uitt de basisvorming, maar mogen deze vakken in hun eigen tempo en op hun
eigenn niveau volgen. In het PRO gaat het niet om het aanleren van theoretische
kennis,, maar om het aanleren van praktische en communicatieve vaardigheden
diee nodig zijn tijdens het uitoefenen van een beroep. Om de vaardigheden die
leerlingenn hebben geleerd in de praktijk te kunnen brengen lopen leerlingen
stagess bij bedrijven. Leerlingen die het praktijkonderwijs afronden, krijgen een
getuigschriftt dat ze op het VMBO hebben gezeten.
VMBO-LWOO VMBO-LWOO
Leerlingenn die een zodanige leerachterstand hebben opgelopen dat ze alleen met
begeleidingg in staat zijn één van de vier leerwegen te volgen en een VMBOdiplomaa te halen, komen in aanmerking voor een zorgstructuur in het VMBO: het
Leerwegondersteunendd
Onderwijs
(LWOO).
Leerlingen
met
een
intelligentiequotiëntt tussen de 75 en 90 én een leerachterstand van minimaal
anderhalff jaar of meer in twee of meer van de hiervoor genoemde domeinen
komenn in aanmerking voor het Voorbereidend Beroepsonderwijs met
Leerwegondersteunendd Onderwijs (VMBO-LWOO). Bij leerlingen met een
intelligentiequotiëntt tussen de 90 en 120 én een leerachterstand van anderhalfjaar
off meer in twee of meer van de eerder genoemde domeinen, moet een leerling
sociaal-emotionelee problemen (faalangst, lage prestatie-motivatie en emotionele
instabiliteit)) hebben die een negatieve invloed hebben op het leren van een
leerlingg om in aanmerking te komen voor het VMBO-LWOO. De zorgstructuur in
hett VMBO biedt leerlingen extra orthopedagogische of orthodidactische
ondersteuningg bij het behalen van een VMBO-diploma. De nadruk ligt op het
10 0
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aanlerenn van basale vaardigheden die leerlingen nodig hebben om goed te kunnen
functionerenn in de samenleving. Een school voor voortgezet onderwijs mag zelf
invullingg geven aan de aanvullende zorg of gerichte begeleiding die een leerling
moett krijgen. Het kan gaan om het bieden van extra structuur, het aanbieden van
lessenn in kleine stapjes, het herhalen van de leerstof, het bieden van een veilige
omgevingg en het aanleren van verschillende werkvormen. Voor elke leerling met
eenn LWOO-indicatie krijgt een school een extra budget.
HAVO HAVO
Leerlingenn met gemiddelde cognitieve capaciteiten en zonder leerachterstanden of
mett een leerachterstand van minder dan anderhalf jaar, komen in aanmerking
voorr het Hoger Algemeen Vormend Onderwijs (HAVO). Leerlingen kiezen sinds
augustuss 1998 na de basisvorming in het HAVO niet meer uit verschillende
examenvakken,, maar kiezen een profiel (Ministerie van Onderwijs, Cultuur &
Wetenschappen,, 2003a). Er zijn vier profielen: natuur en techniek, natuur en
gezondheid,, economie en maatschappij en cultuur en maatschappij. Ieder profiel
iss opgebouwd uit een gemeenschappelijk deel (Engels en Nederlands), een
profieldeell van met elkaar samenhangende vakken en een vrij deel waarin vakken
naarr keuze gevolgd kunnen worden. Een profiel moet ervoor zorgen dat
leerlingenn beter voorbereid zijn op doorstroming naar het Voorbereidend
Wetenschappelijkk Onderwijs of het Hoger Beroepsonderwijs. Leerlingen in de
bovenbouww van het HAVO, klas 4 en 5, krijgen te maken met het studiehuis. Het
studiehuiss is bedoeld om leerlingen in een aangepaste leeromgeving te leren hun
opdrachtenn zelfstandig te plannen en uit te werken en hen te leren in groepjes te
werken. .
VWO VWO
Leerlingenn met bovengemiddelde cognitieve capaciteiten komen in aanmerking
voorr het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO). Het VWO is een
zesjarigee opleiding en net als in het HAVO kiezen leerlingen na de basisvorming
eenn profiel. Tot het VWO behoren het atheneum en het gymnasium. Leerlingen
vann het atheneum volgen een regulier programma en kunnen Grieks en Latijn als
keuzevakk kiezen. Leerlingen van het gymnasium volgen naast het reguliere
programmaa de vakken Grieks en / of Latijn. Vanaf klas 5 en 6 krijgen de
leerlingenn van het VWO te maken met het studiehuis, waarin ze leren zelfstandig
11 1
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tee werken, zodat ze beter voorbereid zijn op het Hoger Beroepsonderwijs of op
hett Wetenschappelijk Onderwijs. In het HAVO en het VWO ligt de nadruk op
actieff en zelfstandig leren en op de ontwikkeling van een kritische blik op de
maatschappij.. Leerlingen moeten in staat zijn om zelfstandig een oordeel te
vormenn over wat er in de maatschappij gebeurt.
Inn figuur 1 staat weergegeven hoe het voortgezet onderwijs in 2003
gestructureerdd was.
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Kenmerken van leerlingen die samenhangen met
onderr wij spositie

1.4.11.4.1 Doublure en verwijzing naar het speciaal basisonderwijs
Zwakkee onderwijsprestaties, kindkenmerken en omgevingskenmerken kunnen
eenn reden zijn om een leerling een groep te laten doubleren of te plaatsen in het
speciaall basisonderwijs (Jepma & Meijnen, 2001). Aangezien de kenmerken die
samenhangenn met doublure over het algemeen dezelfde kenmerken zijn die leiden
tott verwijzing naar het speciaal basisonderwijs worden de kenmerken hier
tegelijkertijdd besproken.
CognitieveCognitieve capaciteiten
Vann jongs af aan zijn de cognitieve capaciteiten van een persoon in ontwikkeling.
Mett het toenemen van de leeftijd neemt de stabiliteit van cognitie toe
(Guldemond,, Meijnen & Boomsma, 1989). De prestaties van een leerling in het
basisonderwijss worden behalve door zijn cognitieve capaciteiten gedeeltelijk
beïnvloedd door de prestaties van andere leerlingen uit de groep. Een leerling zal
beterr presteren in een groep met een aantal hoge presteerders dan in een groep
mett alleen maar zeer lage presteerders. Wanneer een leerling echter geringe
cognitievee capaciteiten heeft, ongeacht of de leerling omgeven is door hoge of
zeerr lage presteerders, dan zal een leerling matig presteren en een groep
doublerenn of verwezen worden naar het speciaal basisonderwijs. Ook
leerproblemenn kunnen er voor zorgen dat een leerling een groep doubleert of
verwezenn wordt naar het speciaal basisonderwijs. Over het algemeen beschikt een
leerlingg met specifieke leerproblemen wel over gemiddelde cognitieve
capaciteiten. .
Sociaal-emotioneleSociaal-emotionele kenmerken
Leerproblemenn kunnen negatieve gevolgen hebben voor de sociaal-emotionele
ontwikkelingg van een leerling (Ruijssenaars & Van den Broeck, 1999) en
andersom.. Leerlingen met leerproblemen hebben vaak gedragsproblemen, een
laagg zelfbeeld, problemen met sociale contacten en problemen met hun motivatie
(Gadeyne,, Ghesquière & Onghena, 1999). Sociaal-emotionele problemen kunnen
wordenn veroorzaakt door de persoonlijkheid
van een leerling.
Persoonlijkheidspsychologenn hebben zich aan het einde van de vorige eeuw veel
14 4
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bezigg gehouden met de Big Five theorie (voor overzichten zie Digman, 1990;
Goldberg,, 1992, 1993; Kohnstamm, 1992). Big Five staat voor de vijf meest
gebruiktee termen waarmee mensen zichzelf en anderen beschrijven. Het zijn
termenn waarmee verschillen in persoonlijkheid kunnen worden beschreven.
Persoonlijkheidsfactorenn
zijn volgens Elshout (1999) echter veel
gedifferentieerderr dan de classificaties op basis van de Big Five theorie
suggereren.. De Big Five theorie kan gezien worden als een solide maar ruw
classificatiee schema van persoonlijkheid. Tegenwoordig wordt ook wel gesproken
overr het Five Factor Model (FFM). De vijf persoonlijkheidsdimensies worden
meestall aangeduid met de Engelse termen: 1. "extraversion", 2. "agreeableness",
3.. "conscientiousness", 4. "neuroticism" or "emotional stability" en 5. "intellect"
orr "openness to experience". Vele verschillende eigenschappen van een persoon
zoalss creativiteit, fantasie en culturele interesses kunnen onder de laatste factor
geschaardd worden en hierdoor is over de betekenis ervan veel onenigheid
(Digmann,, 1990; Goldberg, 1993; Resing, Bleichrodt & Dekker, 1999; Trapnell,
1994).. De vijf persoonlijkheidstrekken zijn elk een continuüm met een negatieve
enn een positieve kant. Als de Big Five theorie of het Five Factor Model wordt
gebruiktt om de persoonlijkheid van kinderen te beschrijven, dan kunnen de
termen:: 1. extravert - introvert, 2. aangenaam - onaangenaam, 3. zorgvuldig onzorgvuldig,, 4. emotioneel stabiel - emotioneel instabiel en 5. ideeênrijk ideeënarmm gebruikt worden (Kohnstamm, 1992). Kinderen die extravert zijn, zijn
assertief,, spraakzaam en spontaan. Daar tegenover staan kinderen die introvert
zijn.. Introverte kinderen zijn teruggetrokken en weinig spraakzame kinderen, die
vaakk meer kans dan andere kinderen lopen om faalangst en depressie te
ontwikkelen.. Introverte kinderen vallen meestal niet op, terwijl extraverte
kinderenn wel opvallen, zowel op een positieve als op een negatieve manier. De
tweedee factor van de Big Five theorie is aangenaam versus onaangenaam gedrag.
Kinderenn die onaangenaam en storend gedrag veroorzaken, worden over het
algemeenn negatief beoordeeld door anderen. Doordat anderen een negatieve
houdingg ten opzichte van deze kinderen hebben, kunnen deze kinderen een
negatieff zelfbeeld ontwikkelen (Georgiou, Christou, Stavrinides & Panaoura,
2002).. De derde factor is zorgvuldig versus onzorgvuldig gedrag. In de
schoolsituatiee vallen hieronder nauwkeurig en doelgericht werken, belangstelling
voorr de les en motivatie voor de les. Kinderen die geen belangstelling en
motivatiee voor de les hebben, presteren vaak slecht op school. Interesse voor de
15 5
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less zorgt ervoor dat een leerling bereid is om zich op een taak te richten en
probeertt goede resultaten te halen. De vierde factor, emotionele stabiliteit versus
emotionelee instabiliteit, heeft een effect op de prestaties en het zelfbeeld van een
leerling.. Leerlingen die emotioneel instabiel zijn, hebben vaak last van
internaliserendd probleemgedrag zoals faalangst en depressie (Ehrler, Evans &
McGhee,, 1999). Zoals al eerder beschreven is, hebben faalangst en depressie op
hunn beurt een negatieve invloed op de prestaties van een leerling. Het
omgekeerdee komt ook voor: matige prestaties veroorzaken faalangst of depressie.
Dee laatste factor van de Big Five theorie is ideeënrijk - ideeënarm. Dit staat onder
anderee voor de mate waarin een kind creatief is, culturele interesses heeft en
openstaatt voor ideeën. Vaak is deze factor moeilijk te meten bij jonge kinderen,
aangezienn kinderen zich nog verder ontwikkelen in de loop der jaren. De factoren
vann de Big Five theorie of het Five Factor Model kunnen samenhangen met
schoolprestatiess en het welbevinden van een leerling in en om school.
PedagogischPedagogisch didactische behoeften
Leerlingenn
met
een
laag
intelligentiequotiënt,
onduidelijke
ontwikkelingsproblemen,, moeilijk lerende kinderen, kinderen met leer- en
ontwikkelingsmoeilijkheden,,
zeer
drukke
kinderen,
kinderen
met
contactproblemenn of contactstoornissen en kinderen met ernstige emotionele
problemenn worden over het algemeen verwezen naar het speciaal basisonderwijs.
Bijj deze leerlingen is vaak sprake van meervoudige problematiek, ook wel comorbiditeitt genoemd.
Omm een ononderbroken ontwikkelingsproces te realiseren is het belangrijk dat
onderwijss aansluit bij de onderwijsbehoeften van leerlingen. "Kinderen met
leerproblemenn vertonen meer dan kinderen die zich normaal ontwikkelen, de
volgendee instructiebehoeften: 1. een grote mate van daadwerkelijk bestede
leertijd,, 2. sterke stimulering van aandacht, 3. ondersteuning van de leermotivatie
enn het zelfconcept, 4. het expliciet aanleren van de deelvaardigheden die in de
basisvaardighedenn te onderscheiden zijn en de integratie daarvan en 5.
structureringg van het leergedrag" (Van der Leij, 1998, p. 56). Door
zorgverbredingg wordt getracht aan te sluiten bij de specifieke pedagogisch
didactischee behoeften van leerlingen, zodat leerlingen in een zekere hoeveelheid
tijdd in staat zijn om bepaalde doelen te bereiken. Adaptief onderwijs is erop
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gerichtt dat de leerkracht zwakkere leerlingen meer instructie en oefening geeft.
Dee leerkracht moet bij adaptief onderwijs veel differentiatiecapaciteit hebben.
Differentiatiecapaciteitt is de mate waarin de leerkracht tegemoet komt aan de
individuelee behoeften van een leerling. Gezien de verschillende achtergronden
vann leerlingen is dit niet altijd eenvoudig te realiseren. Leerlingen met specifieke
pedagogischh didactische behoeften zouden in het regulier basisonderwijs kunnen
blijvenn wanneer ze extra structuur en warmte in de groep zouden krijgen.
Leerkrachtenn zijn in de groep niet altijd in staat hun ondersteuning aan te passen
aann de behoeften van iedere individuele leerling en ondersteunen in plaats
daarvann de hele groep op een gemiddeld niveau. Vaak ontbreken de
mogelijkhedenn om het onderwijs flexibel en doelgericht te organiseren
(Commissiee Evaluatie Basisonderwijs, 1994). Leerkrachten proberen eerst de
leerlingg binnen de eigen groep of binnen de eigen school op te vangen, soms met
hulpp van een interne begeleider of Remedial Teacher. Doordat leerkrachten in het
regulieree basisonderwijs vaak nog moeite hebben om onderwijs op maat te bieden
aann leerlingen met specifieke pedagogisch didactische behoeften worden deze
leerlingenn regelmatig naar het speciaal basisonderwijs verwezen. Het hangt dus
vann de houding en het handelen van de leerkracht en het schoolteam én de
beschikbaree middelen af hoe lang een leerling in het reguliere basisonderwijs kan
blijvenn (Pijl & Meijer, 1995).
Leerproblemenn kunnen verschillende oorzaken en een verschillend verloop
hebbenn en dus verschillen leerlingen met leerproblemen in hun
onderwijsbehoefte.. Leerlingen met leerproblemen hebben over het algemeen
meerr tijd nodig voor het opnemen en het verwerken van de leerstof dan leerlingen
zonderr leerproblemen. Door extra instructie en het herhalen van de leerstof kan
hunn leergedrag meer gestructureerd worden. Om te stimuleren dat een leerling
geconcentreerdd blijft en de leerstof goed kan opnemen, is het belangrijk dat de
leerkrachtt een leerling meteen corrigeert als een leerling afdwaalt. De motivatie
omm te leren kan afnemen door de vele faalervaringen die een leerling heeft. Het
opp peil houden of vergroten van de motivatie kan bereikt worden door de kans op
succeservaringenn te vergroten. De leerstof kan daarnaast bijvoorbeeld
aantrekkelijkerr gemaakt worden door aan te sluiten bij de belevingswereld van
leerlingenn en de leerstof van praktijkvoorbeelden te voorzien. Naast de behoefte
aann structurering hebben leerlingen met leerproblemen behoefte aan warmte.
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Behoeftee aan warmte is erop gericht dat leerlingen zich zeker blijven of zeker
gaann voelen. Wanneer de leerproblemen blijven aanhouden, kunnen leerlingen
zichh minderwaardig gaan voelen. Door extra aandacht van de leerkracht, ouders
off medeleerlingen kan een leerling een positief zelfbeeld krijgen of behouden.
Sekse Sekse
Naastt doublure, cognitieve capaciteiten, sociaal-emotionele kenmerken en
pedagogisch-didactischee behoeften speelt sekse ook een rol bij verwijzing
(Meijnenn & Riemersma, 1992). In het speciaal onderwijs komen meer jongens
dann meisjes voor, als gevolg van gedragsproblemen of lage cognitieve
capaciteitenn of door een combinatie van gedragsproblemen en lage cognitieve
capaciteiten.. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (2003) zijn in het
speciaall basisonderwijs twee van de drie leerlingen jongens. Als meisjes worden
verwezenn naar het speciaal basisonderwijs dan worden ze vaker met zwaardere
gedragsproblemenn verwezen dan jongens (Kann & Hanna, 2000).
Gedragsproblemenn bij meisjes vallen vaak samen met intern gericht gedrag:
angststoornissen,, depressie, verlegenheid, teruggetrokkenheid en lichamelijke
klachten.. Deze problemen zijn minder zichtbaar voor anderen. Als
probleemgedragg wel zichtbaar is bij meisjes, dan worden de problemen als
ernstigerr beschouwd dan bij jongens. Jongens uiten hun problemen meestal
fysiek,, zoals vechten of het aanrichten van vernielingen, wat wel goed te
observerenn is door anderen (Delligatti, Akin-Little & Little, 2003). Waarschijnlijk
heeftt dit er toe geleid dat gedragsproblemen twee tot drie keer zo vaak
geobserveerdd worden bij jongens als bij meisjes.
EtniciteitEtniciteit en sociaal-economische status
Dee schoolprestaties van leerlingen over de gehele basisschoolperiode hangen niet
alleenn af van de motivatie en het zelfvertrouwen van leerlingen maar ook van hun
achtergrondkenmerken,, vooral van hun etnische afkomst en van de opleiding van
hunn ouders (Latuheru & Hessels, 1994). De taal- en rekenprestaties van
allochtonee leerlingen en van leerlingen met laag opgeleide ouders zijn gemiddeld
lagerr dan van autochtone leerlingen of van leerlingen met hoger opgeleide ouders
(Peetsma,, Roeleveld & Stoel, 2003). Doordat allochtone leerlingen gemiddeld
minderr goed presteren en vaker een leerachterstand hebben, doubleren ze eerder.
Inn vergelijking met autochtone leerlingen doubleren allochtone leerlingen twee tot
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driee keer zo vaak een groep (Ministerie van Onderwijs, Cultuur &
Wetenschappen,, 2003b). In het schooljaar 2001 - 2002 behoorde 17% van de
leerlingenn in het speciaal basisonderwijs tot een culturele minderheid (Centraal
Bureauu voor de Statistiek, 2003). De leeromgeving van een leerling speelt ook
eenn rol. Uit onderzoek van Driessen (2002) is gebleken dat leerlingen op een
schooll waarvan meer dan 50% van de leerlingen ouders hebben die laag opgeleid
zijnn of die behoren tot een lage sociale klasse minder goed presteren dan
leerlingenn op een school waarvan de meerderheid van de leerlingen hoger
opgeleidee ouders hebben. Daarnaast vinden veel leerkrachten dat leerlingen uit
kansrijkee milieus betere cognitieve capaciteiten en een positievere werkhouding
hebbenn dan leerlingen uit kansarme milieus (Jungbluth, Roede & Roeleveld,
2001). .
Leeftijd Leeftijd
Bijj het advies van verwijzing betrekken leerkrachten ook de leeftijd van een
leerling.. Leerlingen gaan in verschillende maanden voor het eerst naar school en
kunnenn op verschillende leeftijden een groep gedoubleerd hebben. Hierdoor zijn
sommigee leerlingen jonger dan andere leerlingen in dezelfde groep. Heel jonge
leerlingenn die niet goed kunnen meekomen met de groep, worden eerder langer in de
onderbouww gehouden dan dat ze meteen naar het speciaal basisonderwijs verwezen
wordenn (Robertson, Bates, Wood, Rosenblatt, Furlong, Casas & Schwier, 1998).
1.4.21.4.2 Verwijzing naar het voortgezet onderwijs
CognitieveCognitieve kenmerken
Inn het onderwijsbeleid met betrekking tot het voortgezet onderwijs staat dat
cognitievee capaciteiten van leerlingen moeten worden vastgesteld voor
verwijzing.. Wanneer leerlingen van het regulier basisonderwijs naar het
voortgezett onderwijs verwezen worden, wordt over het algemeen de Cito
Eindtoetss basisonderwijs gebruikt als instrument om de cognitieve capaciteiten en
mogelijkee leerachterstanden van een leerling vast te stellen. Bij leerlingen die van
hett speciaal basisonderwijs naar het PRO of het VMBO-LWOO worden
verwezen,, wordt echter vaak een intelligentietest afgenomen om de cognitieve
capaciteitenn vast te stellen. Op basis van toetsen met betrekking tot taal, rekenen
enn informatieverwerking worden eventuele leerachterstanden vastgesteld. Deze
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toetsgegevenss worden samen met de gegevens over de cognitieve capaciteit van
eenn leerling gebruikt als verwijzingscriteria naar het PRO of het VMBO-LWOO.
Sociaal-emotioneleSociaal-emotionele kenmerken
Bijj de verwijzing naar het VMBO-LWOO moet een leerling of een
intelligentiequotiëntt hebben tussen de 75 en 90 én een leerachterstand van
minimaall anderhalfjaar of een intelligentiequotiënt hebben tussen de 91 en 120
énn een leerachterstand van minimaal anderhalf jaar én sociaal-emotionele
problematiekk die een negatieve invloed heeft op de leerprestaties (Ministerie van
Onderwijs,, Cultuur & Wetenschappen, 2000). De problematiek moet betrekking
hebbenn op de sociaal-emotionele kenmerken: faalangst, prestatie-motivatie of
emotionelee instabiliteit. Het vaststellen van sociaal-emotionele problematiek
gebeurtt door middel van persoonlijkheidsonderzoek en kan zowel gebeuren op
basiss van instrumenten die de leerkracht invult als op basis van instrumenten die
dee leerling invult.
PedagogischPedagogisch didactische behoeften
Elkee leerling heeft wel op enig punt in zijn schoolloopbaan specifieke
pedagogischh didactische behoeften. Bij een klein aantal leerlingen zijn deze
behoeftenn zo nadrukkelijk aanwezig en persistent dat voor deze leerlingen
onderwijss met speciale voorzieningen nodig is (Hutchison, 2001). Deze leerlingen
hebbenn vaak behoefte aan een ordelijke leeromgeving. Pedagogisch didactische
behoeftenn zoals warmte, veiligheid, structuur, respect en ondersteuning spelen
hierbijj een belangrijke rol. Om het onderwijsleerproces van deze leerlingen
optimaall te laten verlopen is het belangrijk dat hun ontwikkeling in de gaten
gehoudenn wordt en dat de juiste aanpassingen aan de pedagogisch didactische
behoeftenn van deze leerlingen gekozen worden. Afstemming van het onderwijs op
dee individuele ontwikkeling van een leerling is niet in elke onderwijssituatie even
goedd mogelijk (Mommers & Van Hooft-Aarnoutse, 1988). Veel leerkrachten
hebbenn niet voldoende tijd, middelen, faciliteiten, ervaring en deskundigheid om
dezee leerlingen op een juiste manier bij hun leerproces te begeleiden. Leerlingen
mett specifieke pedagogisch didactische behoeften komen hierdoor in aanmerking
voorr speciale voorzieningen. Voorzieningen die op scholen voor voortgezet
onderwijss aangeboden worden zijn mentoraat, faalangst reductietraining,
huiswerk-- en studiebegeleiding, sociale vaardigheidstraining, didactische
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begeleidingg en begeleiding door externe hulpverleningsinstanties zoals het
Regionaall Instituut voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (RIAGG) of de
Gemeentelijkee Geneeskundige Dienst (GGD).
EtniciteitEtniciteit en sociaal-economische status
Dee onderwijspositie van leerlingen in het voortgezet onderwijs hangt ook samen
mett de etnische herkomst van leerlingen. In het VMBO-LWOO is bijna 33% van
dee leerlingen anderstalig of behoort tot een culturele minderheid. In het HAVO en
hett VWO is maar 3.7% van de leerlingen van allochtone afkomst (Centraal
Bureauu voor de Statistiek, 2003). De schoolloopbaan van allochtone leerlingen
vertoontt echter een gunstiger verloop dan de schoolloopbaan van autochtone
leerlingenn met een vergelijkbare sociaal-economische achtergrond (Bosma &
Cremers,, 1996; Driessen, 1991, 2002; Hustinx, 1999; Uiterwijk, 1994; Van der
Veen,, 2001). Allochtone leerlingen krijgen bij gelijke prestaties hogere adviezen
voorr voortgezet onderwijs en ze kiezen vaker boven het gegeven advies. Een
dergelijkk advies leidt in de eerste jaren voortgezet onderwijs niet tot
terugplaatsingg naar een lager niveau voortgezet onderwijs. Naarmate de tijd
verstrijktt lopen allochtone leerlingen echter wel een groter risico om de school
voortijdigg te verlaten met als bijkomende negatieve gevolgen bijvoorbeeld geen
diploma,, geen werk, of deelname aan criminele activiteiten. De hoogst gevolgde
opleidingg en het beroep van de ouders hangen ook samen met de onderwij spositie
vann een leerling. Kinderen van hoogopgeleide ouders scoren bijvoorbeeld beter
opp de Cito Eindtoets Basisonderwijs dan kinderen van ouders met een lage
opleidingg (Ganzeboom & Ultee, 1996). Door een betere score op de Cito
Eindtoetss Basisonderwijs kunnen deze kinderen naar een hoger type voortgezet
onderwijs.. Daarnaast behalen kinderen van wie de vader een hoger beroepsniveau
heeft,, vaker een hoger diploma dan kinderen van wie de vader een lager
beroepsniveauu heeft (Inspectie van het Onderwijs, 1997).
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Opzet van de dissertatie

Verschillendee kenmerken zouden dus een invloed hebben op de onderwij spositie
vann een leerling. In de komende hoofdstukken wordt onderzocht hoe deze
kenmerkenn vastgesteld kunnen worden, wordt onderzocht in welke mate bepaalde
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kenmerkenn geassocieerd kunnen worden met de onderwijspositie van een leerling,
wordtt onderzocht in welke mate bepaalde kenmerken de onderwijspositie van een
leerlingg zouden kunnen voorspellen en wordt nagegaan of deze kenmerken ook
eenn rol zouden kunnen spelen bij het aanbieden van speciale voorzieningen aan
bepaaldee leerlingen. Per hoofdstuk zal nu in het kort aangegeven worden wat
behandeldd gaat worden. Elk hoofdstuk in deze dissertatie staat op zichzelf en
vormtt een afgebakend verslag. Dit zorgt ervoor dat in sommige hoofdstukken
herhalingenn optreden van eerdere hoofdstukken. Getracht is dit tot een minimum
tee beperken.
Hoofdstukk twee beschrijft de ontwikkeling van instrumenten die de sociaalemotionelee kenmerken en de pedagogisch didactische behoeften van een leerling
trachtenn te meten. Om de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de ontwikkelde
instrumentenn na te gaan werd er een onderzoek uitgevoerd bij leerlingen in de
laatstee groep van het basisonderwijs. Kenmerken van een leerling zoals
cognitievee capaciteiten, sekse, leeftijd en etniciteit werden ook vastgesteld. In
hoofdstukk drie wordt ingegaan op de sociale competentie van leerlingen.
Daarnaastt wordt beschreven in hoeverre de kenmerken van leerlingen die in het
basisonderwijss gemeten zijn stabiel zijn over tijd. Hiervoor zijn leerlingen uit het
eerstee onderzoek gevolgd tot in de tweede klas van het voortgezet onderwijs.
Hoofdstukk vier gaat in op de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de
instrumenten,, wanneer deze bij een tweede steekproef worden afgenomen. De
matee waarin de gemeten kenmerken geassocieerd zijn met betrekking tot de
onderwijspositiess doublure en type basisonderwijs en de mate waarin de gemeten
kenmerkenn voorspellende waarde hebben met betrekking tot de onderwijspositie
typee voortgezet onderwijs wordt ook vastgesteld. Hoofdstuk vijf beschrijft de
aanpakk en begeleiding van leerlingen uit de tweede steekproef in het voortgezet
onderwijs.. Verder wordt de mate van stabiliteit van de sociaal-emotionele
kenmerkenn en pedagogisch didactische behoeften van een leerling vastgesteld. In
hoofdstukk zes worden de opvallendste bevindingen ter discussie gesteld. Deze
dissertatiee eindigt met een samenvatting van alle hoofdstukken.
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2.11

Ontwikkeling van een instrument om
sociaal-emotionelee kenmerken en
pedagogischh didactische behoeften te meten

Inleiding

Inn dit hoofdstuk zal ingegaan worden op het vaststellen van de cognitieve
capaciteiten,, sociaal-emotionele kenmerken, pedagogisch didactische behoeften
enn structurele kenmerken (sekse, etniciteit, sociaal-economische status en leeftijd)
vann een leerling. Nagegaan zal worden welke instrumenten het meest geschikt
zijnn om deze gegevens bij leerlingen in de laatste groep van het basisonderwijs
vastt te kunnen stellen. Zoals beschreven is in hoofdstuk één zijn de cognitieve
capaciteiten,, structurele kenmerken, sociaal-emotionele kenmerken en
pedagogischh didactische behoeften van een leerling van invloed op de
onderwijspositiee van een leerling. Door het vaststellen van deze gegevens, kan
nagegaann worden in hoeverre groepen leerlingen in verschillende
onderwijspositiess (doublure, type basisonderwijs en type voortgezet onderwijs)
vann elkaar verschillen. Wanneer bekend is of een leerling een groep heeft
gedoubleerdd en in welk type basisonderwijs de leerling zich bevindt, kan
nagegaann worden of en in welke mate gegevens over cognitie, sekse, etniciteit,
leeftijd,, sociaal-economische status, sociaal-emotionele kenmerken en
pedagogischh didactische behoeften hiermee samenhangen. Op basis van deze
gegevenss kan verder gekeken worden of in bepaalde mate voorspeld kan worden
naarr welk type voortgezet onderwijs een leerling verwezen zal worden.
2.. /. / Instrumenten om gegevens vast te stellen
Err zijn verschillende instrumenten beschikbaar om cognitieve capaciteiten, sociaalemotionelee kenmerken, pedagogisch didactische behoeften en structurele
kenmerkenn van een leerling vast te stellen. De cognitieve capaciteiten van een
leerlingg kunnen bijvoorbeeld met behulp van een intelligentietest, zoals de
Wechslerr Intelligence Scale for Children Revised (WISC-R; WISC-R
Projectgroep,, 1986), Interesse Schoolvorderingen Intelligentie-Vorm III (ISIVormm III; Van Boxtel, Snijders & Weiten, 1982), Groninger Intelligentietest voor
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Voortgezett Onderwijs (GIVO; Van Dijk & Teilegen, 1994) of met de Cito
Eindtoetss Basisonderwijs worden vastgesteld.
Leerachterstandenn worden vastgesteld met didactische toetsen, zoals
drempelonderzoek,, spellingstesten, toetsen voor begrijpend lezen, etc. Om
sociaal-emotionelee kenmerken vast te kunnen stellen, zijn verschillende
instrumentenn beschikbaar. De sociaal-emotionele problematiek wordt echter over
hett algemeen eenzijdig belicht in de vragenlijsten, zowel door de concentratie op
dee problematische kenmerken van een leerling, bijvoorbeeld zoals in de Junior
Nederlandsee Persoonlijkheids Vragenlijst (NPV-J; Luteijn, Van Dijk & Van der
Ploeg,, 1989), als door het feit dat er in de meeste gevallen maar één beoordelaar
is,, bijvoorbeeld de leerkracht bij de Beoordeling van Schoolgedrag Revised
(SCHOBL-R;; Bleichrodt, Resing & Zaal, 1993). De meeste instrumenten zijn
bedoeldd voor leerlingen die veel jonger of veel ouder zijn dan de leerlingen in de
laatstee groep van het basisonderwijs, de Utrechtse Coping Lijst voor
Adolescentenn (UCL-A; Bijstra, Jackson & Bosma, 1993) bijvoorbeeld is geschikt
voorr leerlingen vanaf 12 jaar. Dan zijn er nog instrumenten die vooral bedoeld
zijnn voor de beoordeling van een klinische groep, zoals de Gedragsvragenlijst
voorr kinderen (CBCL; Verhulst, Van der Ende & Koot, 1996).
Dee verschillende instrumenten die beschikbaar zijn om de sociaal-emotionele
kenmerkenn van een leerling vast te stellen, zijn om de hiervoor genoemde redenen
minderr geschikt om te gebruiken voor het vaststellen van de invloed van sociaalemotionelee kenmerken op de onderwij spositie van een leerling. Daarom werd
beslotenn een instrument te ontwikkelen dat de sociaal-emotionele kenmerken én
pedagogischh didactische behoeften van een leerling in de laatste groep van het
basisonderwijss in kaart zou kunnen brengen. Om de specifieke pedagogisch
didactischee behoeften van leerlingen in kaart te brengen, zijn geen instrumenten
beschikbaar.. Leerkrachten weten door hun ervaring met een leerling in de groep
welkee pedagogisch didactische behoeften een leerling heeft. Doordat leerkrachten
trachtenn aan te sluiten bij de specifieke individuele behoeften van leerlingen
wordenn leerlingen in staat gesteld om binnen een zekere hoeveelheid tijd bepaalde
doelenn te bereiken. Pedagogisch didactische behoeften zoals veiligheid, respect,
instructie,, oefening en ondersteuning spelen hierbij een belangrijke rol (Van der
Leij,, 1998). Eigenlijk kunnen deze behoeften onderverdeeld worden in twee
basisbehoeften,, namelijk de behoefte aan warmte (veiligheid, respect en
ondersteuning)) en de behoefte aan structuur (instructie en oefening). Om
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tegemoett te komen aan de behoeften van een leerling passen leerkrachten hun
manierr van handelen hierop aan.
Tenslottee zijn structurele kenmerken eenvoudig te achterhalen door ze aan de
leerling,, leerkracht of ouders te vragen.
2.1.22.1.2 Theoretische achtergrond van het instrument
Dee beschikbare instrumenten concentreren zich voornamelijk op sociaalemotionelee
kenmerken
die beschreven
worden
in
termen
van
persoonlijkheidsfactoren.. Om de persoonlijkheid van een persoon in kaart te
brengenn wordt meestal de Big Five theorie gebruikt (voor overzichten zie
Digman,, 1990; Goldberg, 1992, 1993; Kohnstamm, 1992). De Big Five theorie
gaatt ervan uit dat mensen zichzelf en anderen hoofdzakelijk beschrijven in vijf
termen.. Ondanks dat op talloze manieren de persoonlijkheid van iemand kan
wordenn beschreven, kunnen al die beschrijvingen worden teruggebracht tot vijf
overkoepelendee termen. Deze vijf termen worden bij kinderen meestal aangeduid
met:: 1. extravert - introvert, 2. aangenaam - onaangenaam, 3. zorgvuldig onzorgvuldig,, 4. emotioneel stabiel - emotioneel instabiel en 5. ideeënrijk ideeënarmm (Kohnstamm, 1992).
Omm de Big Five theorie te kunnen gebruiken voor het vaststellen van sociaalemotionelee kenmerken van leerlingen in het basisonderwijs moeten specifiek
vragenn over het gedrag van de leerling in de schoolcontext worden gesteld en dit
gedragg moet beoordeeld worden door personen die betrokken zijn bij die
schoolcontext.. De perceptie van sociaal-emotionele problemen is namelijk
afhankelijkk van de context waarin de sociaal-emotionele kenmerken beoordeeld
wordenn en van de personen die deze kenmerken beoordelen.
Naastt de factoren van de Big Five theorie spelen nog andere sociaal-emotionele
kenmerkenn een belangrijke rol met betrekking tot de onderwijspositie van een
leerling.. De literatuur wijst naar impulsiviteit en faalangst als de overheersende
factorenn die het presteren van een leerling negatief kunnen beïnvloeden
(Hermans,, Ter Laak & Maes, 1972; Meichenbaum, 1977). Impulsiviteit is
gerelateerdd aan een niet-reflectieve leerstijl (Lerner, 1993) en faalangst bestaat uit
specifiekee manifestaties van angst, zoals testangst en beoordelingsangst (Sarason,
1980;; Spielberger, 1975). Beiden kunnen er toe leiden dat een leerling met een
gemiddeldd intelligentiequotiënt slecht presteert en hierdoor een leerachterstand
31 1

InvloedenInvloeden op de onderwijspositie van leerlingen bij de overgang van het
basisonderwijsbasisonderwijs naar het voortgezet onderwijs
opbouwtt (Deffenbacher, 1978; Meijer, 2001; Messer, 1970; Sarason, 1972). Bij
hett samenstellen van een nieuw instrument zullen impulsiviteit en faalangst naast
introversie,, onaangenaam gedrag, onzorgvuldigheid en emotionele instabiliteit,
ookk meegenomen moeten worden.
2.1.32.1.3 Basis van het instrument
Naa bestudering van verschillende instrumenten, bleek de door Van Putten (1987)
ontwikkeldee lijst in opdracht van het Interdisciplinair Centrum voor Onderwijs
Researchh in Leiden (LICOR-lijst) het meest geschikt om als basis te gebruiken
voorr het ontwikkelen van een nieuw instrument. In een rapport van Van Lieshout
(1992)) wordt de LICOR-lijst een geschikt uitgangspunt voor een
screeningsinstrumentt genoemd. Met behulp van de LICOR-lijst werden
gedragsproblemenn en sociaal-emotionele problemen van leerlingen in het
Individueell Voorbereidend Beroepsonderwijs (IVBO) gemeten. Leerlingen die
vroegerr in aanmerking kwamen voor het IVBO, komen nu in aanmerking voor
hett Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs met leerwegondersteuning
(VMBO-LWOO).. De LICOR-lijst is in 1996 door Aporoo bewerkt voor afname
inn het basisonderwijs. In navolging daarvan is tijdens een onderzoeksproject in
Leidenn (Dijckmeester, Kleingeld, Libeton, Naabourg, Pompe, Saarloos e.a., 1998)
dee lijst bewerkt voor het voortgezet onderwijs. Factoranalyse op de items die het
onderzoeksprojectt heeft opgesteld, heeft een factorstructuur met vier factoren
opgeleverd.. De factoren: storend gedrag, gebrek aan interesse en motivatie,
teruggetrokkenn gedrag en emotionele instabiliteit komen overeen met vier
factorenn van de Big Five. Aangezien de LICOR-lijst zowel in het basisonderwijs
alss in het voortgezet onderwijs is afgenomen en de items die uit de facatoranalyse
naarr voren kwamen grote overeenkomsten vertoonden met de sociaal-emotionele
kenmerkenn die van belang zijn in een onderwijssituatie is besloten de LICOR-lijst
tee gebruiken als basis voor instrumentontwikkeling. Door de LICOR-lijst aan te
passenn en uit te breiden konden twee nieuwe instrumenten ontwikkeld worden,
hett Profiel Sociaal-Emotionele Kenmerken (PSEK) en het Profiel Pedagogisch
didactischee Behoeften (PPB). Het PSEK is ontwikkeld om de sociaal-emotionele
kenmerkenn van leerlingen in de laatste groep van het basisonderwijs vast te
stellenn en het PPB is ontwikkeld om de pedagogisch didactische behoeften van
leerlingenn in de laatste groep van het basisonderwijs vast te stellen. Met
betrekkingg tot de onderwijssituatie is het niet alleen van belang om sociaal32 2
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emotionelee kenmerken van leerlingen vast te stellen, maar ook om hieraan
pedagogischh didactische behoeften van leerlingen te koppelen. Aan deze
behoeftenn kan het handelen van de leerkracht gekoppeld worden, zodat ccn
leerlingg een specifieke individuele aanpak kan krijgen waardoor een leerling
minderr hinder ondervindt van bepaalde sociaal-emotionele problematiek.
Dee LICOR-lijst werd door leerkrachten ingevuld om een oordeel te geven over
eenn leerling. Van het PSEK en het PPB werd een lijst voor leerkrachten én
leerlingenn ontwikkeld. Op deze manier kon een completer beeld van een leerling
verkregenn worden en kon het oordeel van de leerkracht en het oordeel van de
leerlingg met elkaar vergeleken worden.
Dee hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Kan er een instrument ontwikkeld worden
datt sociaal-emotionele kenmerken en pedagogisch didactische behoeften van
leerlingenn gedurende hun schoolloopbaan in kaart brengt?
2,1,42,1,4
Verwachtingen
Omm de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, worden verschillende
verwachtingenn geopperd die vervolgens getoetst worden. Allereerst wordt
nagegaann of de sociaal-emotionele kenmerken en pedagogisch didactische
behoeftenn van een leerling op een betrouwbare manier geoperationaliseerd zijn in
hett PSEK en het PPB. Daarna wordt de interne structuur van beide instrumenten
nagegaan.. Het PSEK werd ontwikkeld om de sociaal-emotionele kenmerken van
eenn leerling in kaart te brengen. Hierdoor wordt verwacht dat de factorstructuur
vann het PSEK vier van de vijf factoren van de Big Five theorie (uitgezonderd de
vijfdee factor ideeënrijk) en de factoren faalangst en impulsiviteit zal omvatten.
Aangezienn er een leerkrachtlijst en een leerlinglijst zijn ontwikkeld, kan er ten
derdee verwacht worden dat de factorstructuur van beide vragenlijsten aan elkaar
gelijkk zullen zijn. De vierde verwachting is dat de factorstructuur van het PPB de
behoeftenn van een leerling in kaart zal brengen, voornamelijk de behoefte aan
structuurr en de behoefte aan warmte. Hieraan kan de verwachting gekoppeld
wordenn dat de PPB-leerkrachtlijst gelijkenis zal vertonen met de PPB-leerlinglijst.
Hett PPB werd ontwikkeld om de pedagogisch didactische behoeften van een
leerlingg die zouden kunnen samenhangen met de sociaal-emotionele problematiek
vann een leerling vast te kunnen stellen. De zesde verwachting is dan ook dat
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bepaaldee pedagogisch didactische behoeften van het PPB samenhangen met
specifiekee sociaal-emotionele kenmerken van het PSEK.
Dee vragenlijsten kunnen, mits ze betrouwbaar zijn, gebruikt worden om
verschillenn tussen groepen leerlingen vast te stellen. In het bijzonder betreft deze
verwachtingg de verschillen tussen jongens en meisjes, tussen leerlingen die wel en
leerlingenn die geen groep gedoubleerd hebben, tussen leerlingen in het regulier en
hett speciaal basisonderwijs en tussen leerlingen die naar verschillende typen
voortgezett onderwijs verwezen worden.
Mett betrekking tot de sociaal-emotionele kenmerken wordt verwacht dat jongens
opp de meer extern gerichte kenmerken (bijvoorbeeld storend gedrag en agressief
gedrag)) gemiddeld negatiever beoordeeld zullen worden dan meisjes en op de
internn gerichte sociaal-emotionele kenmerken (bijvoorbeeld faalangst en
teruggetrokkenheid)) gemiddeld positiever beoordeeld zullen worden dan meisjes.
Mett betrekking tot pedagogisch didactische behoeften wordt verwacht dat
jongenss gemiddeld meer behoefte zullen hebben aan structuur en minder behoefte
zullenn hebben aan warmte dan meisjes.
Verwachtt wordt dat leerlingen die een groep gedoubleerd hebben gemiddeld meer
sociaal-emotionelee problematiek zullen vertonen en gemiddeld meer specifieke
pedagogischh didactische behoeften zullen hebben dan leerlingen die geen groep
gedoubleerdd hebben.
Hetzelfdee geldt voor leerlingen die in het speciaal onderwijs zitten en leerlingen die
naarr lagere typen voortgezet onderwijs verwezen worden. Wanneer de verschillen
tussenn groepen leerlingen wat betreft hun sociaal-emotionele kenmerken en
pedagogischh didactische behoeften in de verwachte richting gaan, dan kan nagegaan
wordenn of die betreffende variabelen geassocieerd zijn met doublure van een
leerlingg in het basisonderwijs en verwijzing van een leerling naar het speciaal
basisonderwijs. .
Aangezienn beide instrumenten zijn ontwikkeld voor gebruik in de laatste groep
vann het basisonderwijs, kan ook verwacht worden dat het PSEK en het PPB, naast
cognitievee kenmerken, een extra bijdrage zouden kunnen leveren aan de
verwijzingg naar een bepaald type voortgezet onderwijs. Het Ministerie van
Onderwijs,, Cultuur en Wetenschappen (2000) stelt het vaststellen van sociaalemotionelee kenmerken zelfs verplicht bij de verwijzing van leerlingen met een
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intelligentiequotiëntt tussen 90 en 120 naar het VMBO-LWOO. Verwacht zou
kunnenn worden dat leerlingen die naar het VMBO-LWOO verwezen worden met
eenn intelligentiequotiënt tussen 90 en 120 gemiddeld meer sociaal-emotionele
problematiekk en pedagogisch didactische behoeften zullen hebben dan leerlingen
mett een intelligentiequotiënt in hetzelfde gebied die naar het VMBO verwezen
worden. .
Onderzoekk van Meijer en Oostdam (2001) heeft bijvoorbeeld aangetoond dat er
misclassificatiess zijn wanneer de predictie van het type voortgezet onderwijs alleen
opp basis van cognitieve capaciteiten gedaan werd. Wanneer de sociaal-emotionele
problematiekk en pedagogisch didactische behoeften van een leerling meegenomen
zoudenn worden naast de cognitieve capaciteit van een leerling, dan zou de
predictiee van een type voortgezet onderwijs mogelijk nauwkeuriger kunnen zijn.

2.22

Methode

2.2.12.2.1
Opzet
Err werd een onderzoek uitgevoerd bij leerlingen uit de laatste groep van het
regulierr en het speciaal basisonderwijs. De structurele kenmerken, cognitieve
capaciteiten,, sociaal-emotionele kenmerken en pedagogisch didactische behoeften
werdenn met behulp van verschillende instrumenten vastgesteld. Om te controleren
off de steekproef redelijk representatief was, konden de cognitieve capaciteiten
vann de leerlingen in het speciaal en het regulier basisonderwijs gebruikt worden.
Eenn tweede controle voor de representativiteit van de steekproef was dat er geen
verschill zou moeten zijn tussen jongens en meisjes in hun intelligentiequotiënt. In
dee algemene populatie is dit verschil er ook niet.
2.2.22.2.2
Participanten
Scholen Scholen
Inn het najaar van 2000 werd met de directeuren van verschillende basisscholen in
dee regio Voorne Putten en in de steden Schiedam en Middelharnis contact
opgenomenn en gevraagd of ze hun medewerking wilden verlenen aan het
onderzoek.. Er is getracht om van elk dorp of elke stad in de betreffende regio
minimaall één school bij het onderzoek te betrekken. In november en december
20000 werd een onderzoek uitgevoerd bij de leerkrachten en leerlingen uit de
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laatstee groep van 24 scholen voor regulier basisonderwijs en 4 scholen voor
speciaall basisonderwijs.
Leerkrachten Leerkrachten
Inn het basisonderwijs werkten 19 vrouwelijke leerkrachten en 20 mannelijke
leerkrachtenn mee. De leerkrachten van het regulier basisonderwijs, 14 vrouwen en
166 mannen, hadden gemiddeld 20.52 jaar ervaring in het geven van onderwijs. De
leerkrachtenn in het speciaal basisonderwijs, 5 vrouwen en 4 mannen, hadden
gemiddeldd 17.56 jaar ervaring in het geven van onderwijs.
Leerlingen Leerlingen
Hett onderzoek werd uitgevoerd bij 604 leerlingen uit het regulier basisonderwijs
enn 80 leerlingen uit het speciaal basisonderwijs. Ongeveer drie procent van de
leerlingenn die aan het onderzoek meewerkten zijn van allochtone afkomst. Deze
222 leerlingen kwamen uit Turkije, de Nederlandse Antillen, Afghanistan, GrootBrittannië,, België, Kenia, Eritrea, voormalig Joegoslavië en Somalië. Het
percentagee allochtone leerlingen in Nederland, is ongeveer 10% (Centraal Bureau
voorr de Statistiek, 2003). Deze steekproef is dus geen representatieve steekproef
watt betreft het aantal allochtone leerlingen in Nederland.
Leerkrachtenn en ouders zijn niet altijd bereid om alle gegevens te verstrekken
waarnaarr in het onderzoek gevraagd werd. Sociaal-economische status
bijvoorbeeldd is hierdoor van een groot aantal leerlingen niet bekend. Om toch een
indrukk te krijgen van de sociaal-economische achtergrond van een leerling werd
hett leerling-gewicht van een leerling meegenomen in de analyses. Wanneer een
leerlingg een verhoogd risico loopt op een onderwijsachterstand, dan wordt dit
weergegevenn met behulp van een leerling-gewicht. Het leerling-gewicht speelt
ookk een rol in de financiering die een school voor een leerling ontvangt. Leerlinggewichtt 1.90 staat voor allochtone leerlingen waarvan minstens één van de ouders
eenn laag opleidingsniveau heeft of waarvan de meest verdienende ouder een laag
beroepsniveauu heeft. Leerling-gewicht 1.25 staat voor Nederlandse leerlingen van
wiee beide ouders een laag opleidings- en beroepsniveau hebben. Leerling-gewicht
1.000 staat voor alle overige leerlingen, uitgezonderd schipperskinderen (1.40) en
woonwagen-- en zigeunerkinderen (1.70).
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Inn Tabel la en lb is te zien hoe de verdeling van de kenmerken van de leerlingen
wass per type basisonderwijs. Alle gegevens werden verkregen door testafname op
dee basisschool, behalve de Cito-standaard score. Deze gegevens zijn afkomstig
vann de landelijke testafname van de Cito Eindtoets Basisonderwijs in februari en
werdenn beschikbaar gesteld door de leerkracht met toestemming van de ouders.
Mett behulp van een Chi-kwadraat toets werd nagegaan of er significante
verbandenn bestonden tussen het type basisonderwijs en sekse, etniciteit en
doublure.. Er werden significante verbanden gevonden tussen sekse (x2 (1)=9.16;
p<.01),, etniciteit (x2(l)= 19.44; p<.01), doublure {f{ 1 )=70.86; p<.01) en type
basisonderwijs.. Met behulp van een t-toets werd nagegaan of er een significant
verbandd was tussen leeftijd, intelligentiequotiënt, Cito-standaardscore en type
basisonderwijs.. Tussen leeftijd (t= -7.48; p<.01) het intelligentiequotiënt
(t=10.06;; p<.01) en de Cito-standaardscore (t=2.52; p<.05) en type
basisonderwijss werd een significant verband gevonden.
TabelTabel la Verdeling leerling-gewicht,

sekse, etniciteit en leeftijd van leerlingen per type

basisonderwijs basisonderwijs
Leerling-gee wicht*
Typee onderwijs
Speciaal l

1.00 0 1.25 5 1.90 0

Sekse e

??

Etniciteit t

66

13 3

00

00

26 6

54 4

400 0

102 2

37 7

305 5

413 3

102 2

37 7

331 1

allo o auto o
13 3

Leeftijd d
MM

SD

67 7

11.700

.60

299 9

9 9 595 5

11.266

.50

353 3

22 2 662 2

11.311

.53

(N=80) )
Regulier r
(N=604) )
Totaal l
(N=684) )
Noot.Noot. 9: meisje; 6'- jongen; allo: allochtoon; auto: autochtoon.
** van 132 leerlingen was het leerling-gewicht niet bekend.
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TabelTabel 1b Verdeling doublure, intelligentiequotiënt en Cito-standaardscore van leerlingen per
typetype basisonderwijs
Doublure* *
Typee onderwijs
Speciaal l

Ja a

nee e

Intelligentiequotiënt*'1 1
NN

MM

Cito-standaardscore*** *
MM

SD D

SD D

NN

14.52 2

33

521.00 0

13.00 0

32 2

28 8

50 0

86.06 6

72 2

532 2

589 9

104.76 6

12.45 5

144 4

534.47 7

9.09 9

104 4

560 0

639 9

103.30 0

13.57 7

147 7

534.20 0

9.33 3

(N=80) )
Regulier r
(N=604) )
Totaal l
(N=684) )
Noot. Noot.

** van 20 leerlingen in het speciaal basisonderwijs was doublure niet bekend.
*** bij 45 leerlingen was geen intelligentietest afgenomen
**** Cito Eindtoets Basisonderwijs was bij 537 leerlingen niet afgenomen.

2.2.32.2.3
Instrumenten
CognitieveCognitieve instrumenten
Dee cognitieve capaciteiten van een leerling werden vastgesteld met behulp van de
Interessee Schoolvorderingen Intelligentie-Vorm III (ISI-Vorm III; Van Boxtel,
Snijderss & Weiten, 1982). De ISI-Vorm III is klassikaal af te nemen en bestaat uit
driee delen, een interesse deel, een schoolvorderingen deel en een intelligentie
deel.. Voor het huidige onderzoek is alleen het intelligentie deel gebruikt dat
bestaatt uit de subtests: 1. synoniemen, 2. geknipte figuren, 3. tegenstellingen, 4.
draaien,, 5. soortbegrip woorden en 6. soortbegrip figuren. De gewogen totaal
scoree van de zes subtests gaf een indicatie van het niveau van de cognitieve
capaciteitenn van een leerling, door middel van een standaard
intelligentiequotiêntscore.. De ISI-Vorm III werd door de Commissie
Testaangelegenhedenn (COTAN; Evers, Van Vliet-Mulder & Groot, 2000) op de
criteria:: uitgangspunten bij testconstructie, kwaliteit testmateriaal, kwaliteit
handleiding,, normen en betrouwbaarheid als goed beoordeeld en op de criteria
begripsvaliditeitt en criteriumvaliditeit als voldoende beoordeeld.
Omm een indruk te krijgen van de cognitieve gegevens waarop het regulier
basisonderwijss leerlingen verwijst, werden de gegevens van de Cito Eindtoets
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Basisonderwijss gevraagd'. Deze toets was in februari 2001 bij leerlingen van het
regulierr basisonderwijs afgenomen om inzicht te krijgen in het niveau van de
leerlingg met betrekking tot taal, rekenen/wiskunde en informatieverwerking. De
Cito-standaardscoree wordt uitgedrukt in een schaalscore liggend tussen 500 en
550,, met een gemiddelde van 535. Voor een schaalscore tussen 500 en 550 is
gekozenn zodat de gebruikers van de Cito-eindtoets de scores niet zouden opvatten
alss scores op een intelligentietest (Citogroep, 2004).
Persoonlijkheidsinstntmenten Persoonlijkheidsinstntmenten
Dee soeiaal-emotionele kenmerken van een leerling werden vastgesteld met het
ProfielProfiel Sociaal-Emotionele Kenmerken (PSEK). Deze vragenlijst is een
aangepastee en uitgebreide versie van de LICOR-lijst (Van Putten, 1987). In de
LICOR-lijstt geeft de leerkracht een oordeel over de leerling. Om ook een oordeel
vann de leerling over zijn eigen problematiek te verkrijgen en niet alleen het
oordeell van de leerkracht werd ook voor de leerling een vragenlijst ontwikkeld.
Dee PSEK-leerkrachtlijst (zie Bijlage 1, pp. 223-232) en de PSEK-leerlinglijst (zie
Bijlagee 2, pp. 233-242) zijn vrijwel identiek aan elkaar; de leerkrachtlijst werd in
dee derde persoon geschreven en de leerlinglijst in de eerste persoon.
Dee interne structuur van de LICOR-lijst was gebaseerd op uitspraken die gebrek
aann belangstelling en motivatie voor de les, storend gedrag, emotionele
instabiliteitt en teruggetrokken gedrag van een leerling vaststelden (Dijckmeester,
Kleingeld,, Libeton, Naabourg, Pompe, Saarloos e.a., 1998). Deze structuur komt
overeenn met vier van de vijf factoren van de Big Five theorie {Digman, 1990;
Elshout,, 1999; Hofstee, De Raad & Goldberg, 1992; Kohnstamm, 1992). Gebrek
aann belangstelling en motivatie voor de les komt overeen met onzorgvuldigheid;
storendd gedrag met onaangenaam gedrag; emotionele instabiliteit met emotionele
instabiliteitt en teruggetrokken gedrag komt overeen met introversie. De vijfde
factorr gebrek aan ideeën wordt niet teruggevonden, waarschijnlijk omdat in de
LICOR-lijstt weinig uitspraken hierover zijn en dit kenmerk bij jonge kinderen
moeilijkk vast te stellen is omdat het nog in ontwikkeling is. De interne structuur
vann de LICOR-lijst werd als basis voor het PSEK gebruikt. Uitspraken over
faalangstt en impulsiviteit werden aan het PSEK toegevoegd, aangezien deze
soeiaal-emotionelee kenmerken ook een negatieve invloed zouden kunnen
11

Cito Eindtoets Basisonderwijs wordt in de rest van het hoofdstuk Cito-eindtoets genoemd.
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uitoefenenn op de prestaties van een leerling. Het PSEK bestond uit 63 uitspraken
overr observeerbaar gedrag van de leerling in de klas en in de pauze (zie Bijlage 1,
pp.. 223-232 en Bijlage 2, pp. 233-242). De leerling of de leerkracht gaf aan in
hoeverree een uitspraak in het PSEK van toepassing was op de leerling. In de
LICOR-lijstt zijn de uitspraken unipolair en voornamelijk negatief geformuleerd.
Dee uitspraken in het PSEK werden bipolair geformuleerd om de effecten van
socialee wenselijkheid te verminderen. Voor elke uitspraak in het PSEK werden
tweee uitspraken naast elkaar gepresenteerd, zoals:
UitspraakUitspraak PSEK-leerkrachtlijst:
"Lett goed op in de klas"
DDDDD

"Let slecht op in de klas"

UitspraakUitspraak PSEK-leerlinglijst:
"Ikk stop met praten
DDDDD
alss de leerkracht dat vraagt"

"Ik stop niet met praten
als de leerkracht dat vraagt"

Dee pedagogisch didactische behoeften van een leerling werden vastgesteld met
behulpp van het Profiel Pedagogisch didactische Behoeften (PPB). Deze
vragenlijstt bestond uit zowel een leerkrachtlijst (zie Bijlage 3, pp. 243-246) als
eenn leerlinglijst (zie Bijlage 4, pp. 247-250). Een uitspraak in het PPB was
drieledig.. Het eerste deel beschreef een probleem gerelateerd aan het gedrag van
eenn leerling, bijvoorbeeld verstoring van de les. Het tweede deel beschreef een
manierr waardoor het probleem verminderd zou kunnen worden, bijvoorbeeld
wijzenn op dat gedrag. Het derde deel beschreef het resultaat waarnaar gestreefd
werd,, bijvoorbeeld vermindering van het storende gedrag. Het probleem was
gekoppeldd aan één van de zes factoren van het PSEK. Bijvoorbeeld: aan het
probleemm verstoring van de les kan de factor storend gedrag gekoppeld worden.
Dee antwoordcategorie bestond uit een vijf-puntsschaal lopend van 1 "helemaal
vann toepassing" tot 5 "helemaal niet van toepassing". Twee voorbeelden van
dergelijkee uitspraken zijn:
UitspraakUitspraak PPB-leerkrachtlijst:
"Dezee leerling verstoort vaak de les en heeft er behoefte aan
omm daarop gewezen te worden, om dat gedrag te verminderen"
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UitspraakUitspraak PPB-leerlinglijst:
"Ikk kan me moeilijk concentreren en heb behoefte aan
apartt zitten van de groep, zodat ik minder word afgeleid"

DÜDDD

2.2.42.2.4
Procedure
Inn november en december 2000 werden de gegevens verzameld bij leerlingen in
dee laatste groep van het speciaal en het regulier basisonderwijs in de regio Voorne
Putten.. Alle leerlingen uit de eindgroep van de benaderde scholen hebben
meegewerktt aan het onderzoek. Wanneer een leerling afwezig was tijdens de
testafname,, kwam de testleidster terug om de intelligentietest en de vragenlijsten
opp een later tijdstip alsnog af te nemen. Eerst werd klassikaal de ISI-Vorm III
afgenomen.. Daarna werden het PSEK en het PPB klassikaal afgenomen bij de
leerlingen.. De leerkracht vulde de vragenlijsten in zijn eigen tijd in.
Dee betrouwbaarheid van elk van de vier vragenlijsten werd vastgesteld met
Cronbach'ss alpha. Met behulp van een exploratieve factoranalyse met oblique
rotatiee werd de interne structuur van de leerkrachtlijst en de leerlinglijst van het
PSEKK en het PPB in kaart gebracht. De onderlinge correlaties van de schalen van
hett PSEK en het PPB werden berekend. Daarna werd de validiteit van de vier
vragenlijstenn vastgesteld door het verschil tussen jongens en meisjes, tussen
leerlingenn die een groep gedoubleerd hadden en leerlingen die geen groep
gedoubleerdd hadden en tussen leerlingen in het regulier en speciaal
basisonderwijss te onderzoeken. Als laatste werd de mate waarin het PSEK en het
PPBB als mogelijke predictor van de onderwijspositie van een leerling gebruikt
konn worden, vastgesteld.

2.33

Resultaten

2.3.12.3.1 Betrouwbaarheid van de instrumenten
Dee leerkrachtlij st van het PSEK (a=.94; N=648), de leerlinglijst van het PSEK
(ct=.90;; N=538), de leerkrachtlij st van het PPB (a=.91; N=674) en de leerlinglijst
vann het PPB (a=.84; N=627) zijn betrouwbaar genoeg om te gebruiken voor
verderee analyses. Het aantal leerlingen waarop de betrouwbaarheidsanalyses zijn
gebaseerdd is kleiner dan 684 (het totaal aantal leerlingen dat meewerkte) omdat de
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beoordelaarss vaak één of meerdere uitspraken in de vragenlijsten hadden
overgeslagen. .
2.3.22.3.2 Interne structuur van de instrumenten
PSEK-leerkrachtlijst PSEK-leerkrachtlijst
Omm de interne structuur van de PSEK-leerkrachtlijst vast te stellen, werd een
exploratievee factoranalyse met oblique rotatie uitgevoerd op de gegevens. Op
basiss van de theoretische achtergrond van de PSEK-leerkrachtlijst werd een
oplossingg met zes factoren verwacht. Deze oplossing was niet eenduidig te
interpreteren,, zodat een factoranalyse werd uitgevoerd met vijf factoren. De eerste
factorr kon geïnterpreteerd worden als gebrek aan belangstelling en bestond uit 20
uitspraken,, zoals "Vindt de lessen niet interessant". De tweede factor verwijst
naarr uitspraken die storend gedrag beogen te meten. Deze factor bestond uit 14
uitspraken,, bijvoorbeeld "Slaat wel eens andere kinderen". De derde factor
bestondd uit negen uitspraken, zoals "Wacht tot anderen op hem / haar afkomen"
enn kan teruggetrokken gedrag genoemd worden. De vierde factor kon
geïnterpreteerdd worden als emotionele instabiliteit en bestond uit 10 uitspraken,
bijvoorbeeldd "Piekert vaak over school". De laatste factor bestond uit zes
uitspraken,, zoals "Vraagt bij een nieuwe taak vaak om extra uitleg" en kan als
faalangstt worden geïnterpreteerd. In deze oplossing met vijf factoren kwam
impulsiviteitt niet als een zelfstandige factor naar voren. De uitspraken die
impulsiviteitt in kaart moesten brengen zijn verspreid over de factoren gebrek aan
belangstellingg en storend gedrag.
PSEK-leerlinglijst PSEK-leerlinglijst
Exploratievee factoranalyse met oblique rotatie op de gegevens van de PSEKleerlinglijstt toonde een oplossing met drie factoren. De eerste factor bestond uit
299 uitspraken die gebrek aan een goede werkhouding genoemd zouden kunnen
worden.. In de leerkrachtlijst was deze factor opgebouwd uit de factoren gebrek
aann belangstelling en storend gedrag. Twee voorbeelden van uitspraken die
gebrekk aan goede werkhouding beogen te meten, zijn "Ik doe vaak niet wat de
leerkrachtt van mij vraagt" en "Ik kijk vaak naar buiten als ik aan het werk ben".
Dee tweede factor kan gebrek aan zelfvertrouwen genoemd worden en bestond uit
188 uitspraken, zoals "Ik vind het moeilijk om voor mezelf op te komen" en "Ik zit
vaakk alleen". In de leerkrachtlij st vielen deze uitspraken onder teruggetrokken
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gedragg en emotionele instabiliteit. De derde factor bestond uit 11 uitspraken,
zoalss "Ik ben vaak zenuwachtig tijdens toetssituaties" en deze uitspraken beogen
faalangstt van de leerling te meten. De factor faalangst bestond in de leerkrachtlijst
uitt zes uitspraken. De vijf uitspraken die in de leerlinglijst onder faalangst vielen
enn in de leerkrachtlij st onder een andere factor vielen, zijn voornamelijk
uitsprakenn waarvan verwacht werd dat deze impulsiviteit zouden moeten
vaststellen,, zoals "Ik begin meteen aan een opgedragen taak".
PPB-leerkrachtlijst PPB-leerkrachtlijst
Ookk op de PPB-leerkrachtlijst werd een exploratieve factoranalyse met oblique
rotatiee uitgevoerd. De resultaten toonden een interpreteerbare oplossing met twee
factoren.. De eerste factor bestond uit acht uitspraken die de behoefte aan structuur
vann een leerling vaststelden. Bijvoorbeeld: "Ik ben vaak ongeconcentreerd en heb
behoeftee aan het vermijden van afleiding, zodat ik mijn aandacht beter bij de les
kann houden". De tweede factor bestond uit zeven uitspraken en stelde de behoefte
aann warmte van een leerling vast. Bijvoorbeeld: "Ik maak me veel zorgen en heb
behoeftee aan regelmatige geruststelling, zodat mijn zelfvertrouwen toeneemt".
PPB-leerlinglijst PPB-leerlinglijst
Aangezienn exploratieve factoranalyse met oblique rotatie op de gegevens van de
leerkrachtlijj st een oplossing met twee factoren aantoonde, werd verwacht dat
analysee op de gegevens van de leerlinglijst ook een oplossing met twee factoren
zouu aantonen. Deze verwachting werd bevestigd. Alleen wat betreft de uitspraak
"Ikk reageer vaak emotioneel en heb er behoefte aan om gerust gesteld te worden,
zodatt ik evenwichtiger word" verschilde de uitkomst van de factoranalyse. Deze
uitspraakk viel onder behoefte aan structuur in de leerkrachtlij st en viel in de
leerlinglijstt onder behoefte aan warmte.
2,3.32,3.3 Betrouwbaarheid van de schalen van de instrumenten
Dee afzonderlijke schalen van het PSEK en het PPB zijn redelijk betrouwbaar {zie
Tabell 2). Het bereik loopt van .75 tot .96, waarbij behoefte aan structuur volgens
dee leerling de laagste interne betrouwbaarheid had en gebrek aan belangstelling
volgenss de leerkracht de hoogste interne betrouwbaarheid had. Het totaal van de
afzonderlijkee schalen telt niet op tot het totaal van de hele lijst, omdat er
uitsprakenn waren die niet onder te brengen waren bij één van de schalen. De
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schalenn van de leerkrachtlij sten hadden een hogere mate van betrouwbaarheid dan
dee schalen van de leerlinglijsten.
TabelTabel 2

Betrouwbaarheid van de afzonderlijke schalen van de vragenlijsten
Aantall uitspraken

Vragenlijst t

Schalen n

aa

NN

PSEK--

Gebrekk aan belangstelling

.96 6

666 6

20 0

leerkrachtt lijst

Storendd gedrag

.91 1

671 1

14 4

Emotionelee instabiliteit

.78 8

670 0

99

Teruggetrokkenn gedrag

.88 8

671 1

10 0

Faalangst t

.82 2

674 4

66

Totaall PSEK-leerkrachtlijst

.94 .94

648 8

63 3

PSEK--

Gebrekk aan goede werkhouding

29 9

Gebrekk aan zelfvertrouwen

.90 0
.78 8

599 9

leerlinglijst t

615 5

18 8

Faalangst t

.76 6

646 6

11 1

Totaall PSEK-leerlinglijst

.90 0

538 8

63 3

PPB--

Behoeftee aan warmte

.90 0

77

leerkrachtlijst t

Behoeftee aan structuur

.92 2

675 5
679 9

Totaall PPB-leerkrachtlijst

.91 1

674 4

15 5

Behoeftee aan warmte

.80 0

646 6

88

Behoeftee aan structuur

.75 5

654 4

77

Totaall PPB-leerlinglijst

.84 4

627 7

15 5

PPB-leerlinglijst t

88

2.3.42.3.4 Correlaties tussen de schalen van de instrumenten
Inn Tabel 3 is te zien wat de correlaties zijn tussen de schalen van de lijsten van het
PSEKK en het PPB. De hoogste correlaties werden gevonden tussen de schaal
behoeftee aan structuur volgens het oordeel van de leerkracht en de schaal gebrek
aann belangstelling (.82) enerzijds en de schaal storend gedrag anderzijds (.74). De
schaall behoefte aan warmte volgens het oordeel van de leerkracht is het hoogste
gecorreleerdd met de schalen teruggetrokken gedrag (.52), emotionele instabiliteit
(.60)) en faalangst (.51). De laagste correlatie in de leerkrachtlijst van het PSEK
werdd gevonden tussen de schaal gebrek aan belangstelling en de schaal
teruggetrokkenn gedrag (.11).
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Dee hoogste twee correlaties in de leerlinglijsten van het PSEK en het PPB werden
gevondenn tussen de behoefte aan structuur en de schaal gebrek aan een goede
werkhoudingg (.53) en tussen de schaal behoefte aan warmte en de schaal gebrek
aann zelfvertrouwen (.50). De laagste correlaties werden gevonden tussen de
schaall gebrek aan zelfvertrouwen en de schaal behoefte aan structuur (.14) en
tussenn de schaal gebrek aan goede werkhouding en de schaal behoefte aan warmte
(.18). .
Wanneerr de leerkrachtlij sten van het PPB met de leerlinglijsten van het PPB
wordenn vergeleken, is te zien dat leerkrachten en leerlingen in hun oordeel over
behoeftee aan structuur redelijk met elkaar overeenkomen (.45). Over de behoefte
aann warmte zijn leerkrachten en leerlingen het veel minder eens (.19).
TabelTabel 3

Correlaties tussen het oordeel leerkracht en het oordeel van de leerling over sociaal-

emotioneleemotionele kenmerken en pedagogisch didactische behoeften
PSEK--

PSEK--

PPB--

leerkrachtlijst t

leerlinglijst t

leerkrachtlijj st leerlinglijst t

GB B S S

TT

EE

GB B

--

SS

.62** *--

TT

jj j * * -.24** *-_44** * .35** * .31** * --

EE

Fik k GW W GZ Z FF 11 Strikk

PPB-Wik Strr 11 W 11

Fik k .53** * .36** * .15** * 49** * -GW W .40** * .42** *-.13** * .16** * 111 ** -GZ GZ-.01 1 -.09* * .26** * 2 ] * * * .07 7 23** * -F11 1 .34** * .09* * .07 7 27** * 33** * 47** * .38** *-Strik k g2** * .74** *-.09* * .41** * 44** * .40** * -.07 7 .24** * -17** * 30** * .38*** .52** *.60** * .51** * .05 5
Strll l .43** * .33** * .. 17** ]7** * .18** * .53** * .14** * .41** * 455 * * 13 * *-Wil l .15** * .02 2 .13** * 2 ] * * * 13** * .18** * .50** *.36** * 1i*** ]9** .48*** -

W i k k .38** * .06 6

Noot.Noot. **p<.01, *p<.05. GB: gebrek aan belangstelling; S: storend gedrag; T: teruggetrokken
gedrag;; E: emotionele instabiliteit; F Ik: faalangst volgens oordeel leerkracht; GW: gebrek aan
goedee werkhouding; GZ: gebrek aan zelfvertrouwen; F 11: faalangst volgens oordeel leerling;
Strr Ik: structuur volgens oordeel leerkracht; W Ik: warmte volgens oordeel leerkracht; Str 11:
structuurr volgens oordeel leerling; W 11: warmte volgens oordeel leerling.
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2.3.52.3.5 Jongens en meisjes
Hett onderzoek is uitgevoerd bij 353 jongens en 331 meisjes in de laatste groep
vann het basisonderwijs. Hierdoor konden jongens en meisjes met elkaar
vergelekenn worden op basis van hun cognitieve kenmerken, sociaal-emotionele
kenmerkenn en pedagogisch didactische behoeften. De scores op de schalen van de
sociaal-emotionelee kenmerkenlijsten en pedagogisch didactische behoeftenlijsten
liepenn van 1, negatief beeld van de leerling, tot 5, positief beeld van de leerling.
Bijvoorbeeld:: hoe hoger de scores op de schaal gebrek aan belangstelling en op
dee schaal behoefte aan structuur zijn, des te meer belangstelling de leerling voor
dee les had en des te minder behoefte aan structuur de leerling had.
Zoalss in Tabel 4 te zien is verschilden jongens en meisjes niet in hun cognitieve
capaciteiten.. Wel hadden jongens volgens het oordeel van de leerkracht
gemiddeldd minder belangstelling (F n 664)=11.13; p<.01), vertoonden ze meer
storendd gedrag (F(!i 669)=80.32; p<.01) en hadden ze meer behoefte aan structuur
(F,i,, 677,=36.69; p<.01) dan meisjes. Volgens het eigen oordeel van leerlingen,
haddenn jongens een slechtere werkhouding (F(]. 597,=12.01; p<.01), hadden ze
meerr zelfvertrouwen (F(L 613,=22.21; p<.01), waren ze minder faalangstig (F(],
644)=20.22;; p<.01) en hadden ze meer behoefte aan structuur dan meisjes (F n ,
652)=17.97;p<.01). .
TabelTabel 4

Gemiddelde scores van jongens en meisjes
Jongenss

Meisjes

NN

M

SD

N

M

SD

Intelligentiequotiënt t

3244

103.69

14.49

3155

102.89

12.57

Cito-- standaardscore

722

534.28

9.30

755

534.12

9.42

Volgenss oordeel leerkracht:
Gebrekk aan belangstelling
Storendd gedrag
Emotionelee instabiliteit
Teruggetrokkenn gedrag
Faalangst t
Behoeftee aan warmte
Behoeftee aan structuur
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349
350
348
350
350
347
351

9
0
8
0
0
7
1

3.27 7
3.60 0
3.36 6
3.47 7
3.62 2
3.53 3
3.52 2

91
69
66
84
84
79
94

1
9
6
4
4
9
4

317
321
322
321
324
328
328

7
1
2
1
4
8
8

3.50 0
4.03 3
3.36 6
3.37 7
3.51 1
3.42 2
3.92 2

81
54
62
88
89
80
76

1
4
2
8
9
0
6
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Meisjes s

Jongens s
Volgenss oordeel leerling:

NN

MM

SD D

NN

M M SD D

Gebrekk aan goede werkhouding

294 4

3.71 1

.58 8 305 5

3.87 7

.55 5

Gebrekk aan zelfvertrouwen

313 3

3.84 4

.51 1 302 2

3.64 4

.54 4

Faalangst t

330 0

3.54 4

.54 4 316 6

3.31 1

.69 9

Behoeftee aan warmte

331 1

3.95 5

.64 4 315 5

3.88 8

.71 1

Behoeftee aan structuur

329 9

3.91 1

.68 8 325 5

4.12 2

.61 1

*# #
** *
** *
** *

Noot.Noot. **p<.01,*p<.05.
11 was ongunstig / negatief beeld van de leerling (bijv. leerling was erg faalangstig),
55 was gunstig / positief beeld van de leerling (bijv. leerling had weinig behoefte aan warmte).

2.3.62.3.6
Doublure
Inn Tabel 5 is te zien hoe de verdeling van de kenmerken van de leerlingen is
wanneerr een leerling een groep heeft gedoubleerd. Met behulp van een Chikwadraatt toets werd nagegaan of er significante verbanden bestonden tussen
leerlinggewicht,, sekse, etniciteit en doublure. Er werden significante verbanden
gevondenn tussen leerlinggewicht (x2(2)=7.32; p<.05), sekse (x2( 0=10.56; p<.01),
etniciteitt (x2(l)=5.13; p<.05) en doublure. Met behulp van een t-toets werd
nagegaann of er een significant verband was tussen leeftijd, intelligentiequotiënt,
Cito-standaardscoree en doublure. Tussen intelligentiequotiënt (t= -6.03; p<.01),
leeftijdd (t=13.21; p<.01), en Cito-standaardscore (t= -1.70; p<.01) en doublure
werdd een significant verband gevonden.
TabelTabel 5

Verdeling leerling-gewicht, sekse, etniciteit en leeftijd van leerlingen per doublure
Leerling-gewicht**

Sekse

Doubluree

1.00

1.25

1.90

l

j

Etniciteit

Doubluree

44

21

5

36

369

81

32

413

102

37

Leeftijd

allo

auto

M

SD

68

7

97

11.85

.46

291

269

14

546

11.19

.46

327

337

2!

643

11.30

.52

(N=104) )
Geenn doublure
(N=560) )
Totaall
(N=664) )
Noot.Noot. 9: meisje; i: jongen; allo: allochtoon; auto: autochtoon.
*hett leerling-gewicht was van 112 leerlingen niet bekend.
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Inn Tabel 6 is te zien dat leerlingen die een groep gedoubleerd hadden gemiddeld
eenn lager intelligentiequotiënt hadden (F(1, 619)=36.31; p<.01), minder
belangstellingg hadden (F,,. 644)=24.56; p<.01), minder emotioneel stabiel waren
(F(1.. 648)=5.16; p<.05), faalangstiger waren (F(U 652)=36.86; p<.01), meer behoefte
aann warmte (F(|. 653)=8.15; p<.01) en meer behoefte aan structuur hadden (F(],
657)=18.71;; p<.01) dan leerlingen die geen groep gedoubleerd hadden. Leerlingen
diee een groep gedoubleerd hadden, hadden volgens hun eigen oordeel gemiddeld
meerr behoefte aan structuur dan leerlingen die geen groep gedoubleerd hadden
(F(1.633,=9.53;p<.01). .
Datt het verschil in gemiddelde Cito-standaardscores niet statistisch significant is,
komtt zeer waarschijnlijk door het geringe aantal waarnemingen, met name onder
dee leerlingen die een groep gedoubleerd hebben.
TabelTabel 6

Gemiddelde scores van leerlingen die wel een groep hadden gedoubleerd

enen leerlingen die geen groep hadden gedoubleerd
Doubluree

Geen doublure

NN

M

SD

N

M

SD

Intelligentiequotiënt t

833

95.71

14.24

5388

104.92

12.76

Cito-standaardscore e

99

529.11

7.64

1388

534.53

9.35

88
71
60
96
83
84
93

8 545
1 549
0 548
6 548
3 551
4 554
3 557

**

Volgenss oordeel leerkracht:
Gebrekk aan belangstelling
Storendd gedrag
Emotionelee instabiliteit
Teruggetrokkenn gedrag
Faalangst t
Behoeftee aan warmte
Behoeftee aan structuur
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101
103
102
103
103
101
102

1
3
2
3
3
1
2

2.99 9
3.69 9
3.24 4
3.47 7
3.12 2
3.29 9
3.38 8

5
9
8
8
1
4
7

3.46 6
3.83 3
3.40 0
3.41 1
3.67 7
3.53 3
3.79 9

86
65
64
85
84
77
86

6
5
4
5
4
7
6

OntwikkelingOntwikkeling van een instrument om sociaal-emotionele kenmerken en pedagogisch
didactischedidactische behoeften te meten

NN
Volgenss oordeel leerling:
Gebrekk aan goede werkhouding
Gebrekk aan zelfvertrouwen
Faalangstt
Behoeftee aan warmte
Behoeftee aan structuur

93
91
99
93
94

Doubluree
M

SD

Geen doublure
N
M
SD

3.74 4

.58 8 491 1

3.79 9

.57 7

3.74 4

.58 8 508 8

3.74 4

.53 3

3.37 7

.68 8 530 0

3.43 3

.65 5

3.84 4

.66 6 535 5

3.93 3

.68 8

3.82 2

.74 .74 541 1

4.05 5

64 4

Noot.Noot. **p<.01,*p<.05.
11 was ongunstig / negatief beeld van de leerling (bijv. leerling was erg faalangstig),
55 was gunstig / positief beeld van de leerling (bijv. leerling had weinig behoefte aan warmte).
VariabelenVariabelen die geassocieerd zijn met doublure
Mett behulp van een stapsgewijze regressieanalyse wordt getracht te achterhalen
welkee variabelen geassocieerd kunnen zijn met doublure van een leerling in het
basisonderwijs.. Om deze variabelen vast te stellen werd een stapsgewijze
regressiee analyse uitgevoerd met sekse, etniciteit, intelligentiequotiënt, gebrek aan
belangstelling,, emotionele instabiliteit, faalangst, behoefte aan warmte en
behoeftee aan structuur volgens de leerkracht en behoefte aan structuur volgens de
leerlingg (zie Tabel 5 en 6). Aangezien leeftijd van een leerling automatisch
samenhangtt met doublure (hoe ouder een leerling is, hoe groter de kans is dat een
leerlingg een groep gedoubleerd heeft) werd deze niet meegenomen in de analyse.
Inn gedachten gehouden moet worden dat stapsgewijze regressieanalyse
onvoldoendee inzicht oplevert in de samenhang tussen de verschillen. Sterk
samenhangendee onafhankelijke variabelen komen haast nooit tegelijkertijd in de
regressievergelijking,, terwijl zij wel ongeveer even sterk met de afhankelijke
variabelee kunnen correleren.
Inn Tabel 7 is te zien dat faalangst volgens het oordeel van de leerkracht
samenhangtt met vroegere doublure van een leerling. De gemeenschappelijke
variantiee is circa vijf procent. Daarnaast hangen het intelligentiequotiënt en het
geslachtt van een leerling samen met doublure van een leerling in het
basisonderwijs.. De gemeenschappelijke variantie is twee procent met het
intelligentiequotiëntt van een leerling en drie procent met het geslacht van een
leerling.. Hoe meer faalangst de leerling volgens de leerkracht had, of wanneer de
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leerlingg een laag intelligentiequotiënt had of wanneer de leerling van het
mannelijkee geslacht was, des te groter was de kans dat de leerling een groep in het
basisonderwijss gedoubleerd had.
TabelTabel 7 Variabelen die samenhangen met doublure van leerlingen uit het regulier en het
speciaalspeciaal basisonderwijs
Variabelenn
E2
AR2 Ruwe regressie
Standaard regressie
gewichtenn
gewichten
Faalangstt volgens leerkracht
Intelligentiequotiëntt
Seksee

.05
.07
.10

2

.05
.02
.03

.07
.01
Al

.19
.17
-16

**

3

Noot.Noot. N-566. R : gekwadrateerde multipele correlatie, AR : toename van de R\
**p<.01,*p<.05. .

2.3.72.3.7

Type basisonderwijs

Aann het onderzoek werkten 604 leerlingen uit het regulier basisonderwijs en 80
leerlingenn uit het speciaal basisonderwijs mee. Door de scores van leerlingen uit
hett speciaal en het regulier basisonderwijs met elkaar te vergelijken, kon een
indrukk worden verkregen van de verschillen op de schalen van het PSEK en het
PPB. .
Leerlingenn uit het speciaal basisonderwijs hadden gemiddeld een lager
intelligentiequotiëntt (F (l , 6 3 7 pl01.20; p<.01) dan leerlingen uit het regulier
basisonderwijss (zie Tabel 8). Volgens het oordeel van de leerkracht vertoonden
leerlingenn uit het speciaal basisonderwijs gemiddeld meer storend gedrag (F(1 ,
669) =6.43;; p<.05), waren ze gemiddeld faalangstiger (F ( ,, 6 7 2 p36.02; p<.01),
haddenn ze meer behoefte aan warmte (F<K 6 7 3 p 16.39; p<.01) en hadden ze meer
behoeftee aan structuur (F u , 6 7 7 p 10.78; p<.01) dan leerlingen uit het regulier
basisonderwijs.. Leerlingen uit het speciaal basisonderwijs hadden volgens hun
eigenn oordeel een betere werkhouding (F ( ,, 5 9 7 p5.93; p<.05) en waren minder
faalangstigg (F (1 ,64^=5.48; p<.05) dan leerlingen uit het regulier basisonderwijs.
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Gemiddelde scores van leerlingen uit het speciaal en het regulier basisonderwijs
Speciaall basisonderwijs
NN

Intelligentiequotiënt t

500

MM
86.06

Regulier basisonderwijs

SD D

NN

14.52

589

80
68
60
79
68
80
78

0 587
8 593
0 591
9 591
8 594
0 595
8 599

7
3
1
1
4
5
9

62
58
72
70
80

2 538
8 553
2 578
0 576
0 581

8
3
8
6
1

MM
104.76

SD D
12.45

**

88
66
64
87
87
79
89

8
6* *
4
7
7** **
9## #
9** *

56
53
65
67
64

6* *
3
5* *
7
4

Volgenss oordeel leerkracht:
Gebrekk aan belangstelling
Storendd gedrag
Emotionelee instabiliteit
Teruggetrokkenn gedrag
Faalangst t
Behoeftee aan warmte
Behoeftee aan structuur

79
78
79
80
80
80
80

9
8
9
0
0
0
0

3.22 2

61
62
68
70
73

1
2
8
0
3

3.96 6

3.62 2
3.30 0
3.51 1
3.03 3
3.14 4
3.41 1

3.40 0
3.83 3
3.37 7
3.41 1
3.63 3
3.52 2
3.76 6

Volgenss oordeel leerling:
Gebrekk aan goede werkhouding
Gebrekk aan zelfvertrouwen
Faalangst t
Behoeftee aan warmte
Behoeftee aan structuur

3.85 5
3.60 0
3.83 3
4.00 0

3.77 7
3.73 3
3.40 0
3.93 3
4.02 2

Noot.Noot. **p<.01, *p<.05.
11 was ongunstig / negatief beeld van de leerling (bijv. leerling was erg faalangstig),
55 was gunstig / positief beeld van de leerling (bijv, leerling had weinig behoefte aan warmte).

VariabelenVariabelen die geassocieerd zijn met type basisonderwijs
Leerlingenn uit het speciaal en regulier basisonderwijs verschillen van elkaar met
betrekkingg tot sekse, etniciteit, leeftijd, doublure en intelligentiequotiënt (zie
Tabell 1). De verschillen tussen leerlingen uit het speciaal en het regulier
basisonderwijss gaan de verwachte richting uit wat betreft het oordeel van de
leerkrachtt over storend gedrag, faalangst, behoefte aan structuur en behoefte aan
warmtee (zie Tabel 8). Variabelen die uit een stapsgewijze regressieanalyse naar
vorenn komen, kunnen geassocieerd zijn met het type basisonderwijs waar
leerlingenn in terecht zijn gekomen gedurende hun basisschoolperiode.
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Inn Tabel 9 is te zien dat het intelligentiequotiënt, etniciteit en doublure van een
leerlingg samenhangen met het type basisonderwijs waarin de leerling zich nu
bevindt.. De gemeenschappelijke variantie is ongeveer 12% voor
intelligentiequotiënt,, vijf procent voor etniciteit en drie procent voor doublure.
Leerlingenn met een laag intelligentiequotiënt, leerlingen met een allochtone
achtergrondd of leerlingen die een groep gedoubleerd hadden, hadden meer kans
omm naar het speciaal basisonderwijs verwezen te worden.
TabelTabel 9

Variabelen die samenhangen met tspe basisonderwijs

Variabelen n

R2 2

AR2 2 Ruwee regressie

Standaard dregressie e
gewichten n

gewichten n
Intelligentiequotiënt t

.12 2

.12 2

.01 1

.26 6

Etniciteit t

.17 7

.05 5

-.34 4

-.23 3

Doublure e

.20 0

.03 3

.11 1

.16 6

*# #
** *
** *

Noot.Noot. N=522. R2: gekwadrateerde multipele correlatie, AR2: toename van de R";
**p<.01,, *p<.05.

2.3.82.3.8 Type voortgezet onderwijs
Inn juli 2001 is gevraagd aan de leerkrachten van het basisonderwijs naar welk
typee voortgezet onderwijs de leerlingen die mee hadden gewerkt aan het
onderzoekk verwezen zouden worden. Aangezien een aantal leerkrachten uit het
basisonderwijss in juli 2001 niet meer wilden meewerken, zijn van 27 leerlingen
uitt het speciaal basisonderwijs en van 81 leerlingen uit het regulier basisonderwijs
geenn gegevens bekend over hun verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Zeven
leerlingenn uit het speciaal basisonderwijs gingen niet naar het voortgezet
onderwijs,, maar bleven nog eenjaar in het basisonderwijs. In Tabel 10 is te zien
datt leerlingen uit het speciaal basisonderwijs voornamelijk naar het PRO of het
VMBO-LWOOO verwezen werden en dat leerlingen uit het regulier basisonderwijs
voornamelijkk naar het VMBO of het VMBO/HAVO of het HAVO/VWO
verwezenn werden. Het gemiddelde intelligentiequotiënt en de gemiddelde Citostandaardscoree nemen toe naarmate het niveau van het type voortgezet onderwijs
hogerr wordt.
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TabelTabel 10 Kenmerken van leerlingen die naar een bepaald type voortgezet onderwijs
verwezenverwezen werden
Typee voortgezet
onderwijss

Basis-

Douhlure*

onderwijs

Citostandaardscore*

sbaoo

bao

15

!

28

VMBOO
(N=145) )
VMBO/HAVOO

PROO

Intelligentiequotiënt*

ja

nee

N

M

SP

N

2

6

12

83.92

15.50

0

M

SP

20

26

20

42

87.57

11.75

5

518.00

8.00

7

138

25

115

142

97.06

10.65

36

526.47

7.31

2

198

14

186

196

104.91

10.15

53

534.04

5.61

1

166

5

162

163

113.97

8.89

47

543.17

4.30

(N=16) )
VMBO-LWOOO
(N=48) )

(N=200) )
H A V O / V W OO
(N=167))
Totaall

_ _ _ _
53

523

72

489

555

103.80

13.20

141

534.58

9.20

(N=576) )
Noot.Noot. sbao: speciaal basisonderwijs; bao: regulier basisonderwijs;
*doublure,, intelligentiequotiënt en Cito-standaardscore was niet van alle leerlingen bekend.

PredictorenPredictoren type voortgezet onderwijs
Leerlingenn uit het speciaal en regulier basisonderwijs die naar een bepaald type
voortgezett onderwijs verwezen werden, zijn waarschijnlijk op basis van bepaalde
kenmerkenn daar naar toe verwezen. Type VO is weliswaar een categorische
variabele,, maar er zit een opbouw in van een laag niveau onderwijs (PRO) naar
eenn hoog niveau voortgezet onderwijs (VWO). In deze analyses wordt type
voortgezett onderwijs daarom beschouwd als interval variabele. Aangezien het
verschill tussen leerlingen uit het speciaal en het regulier basisonderwijs in de
verwachtee richting ging wat betreft sekse, etniciteit, leeftijd, doublure,
intelligentiequotiënt,, storend gedrag, faalangst volgens de leerkracht, behoefte
aann warmte en structuur volgens de leerkracht (zie Tabel 1 en 8), kon met behulp
vann deze schalen een stapsgewijze regressie analyse uitgevoerd worden.
Intelligentiee bleek het grootste deel van de variantie in type voortgezet onderwijs
tee verklaren (41%). Echter behoefte aan structuur volgens de leerkracht (7%),
leeftijdd van een leerling (3%), faalangst volgens de leerkracht (1%) en doublure
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(1%)) verklaarden samen ook een significant deel van de variantie in type
voortgezett onderwijs (zie Tabel 11). De kans dat een leerling naar een lager
niveauu voortgezet onderwijs verwezen werd nam toe wanneer het
intelligentiequotiëntt van een leerling laag was, wanneer een leerling meer
behoeftee had aan structuur, wanneer de leerling wat ouder was, wanneer de
leerlingg faalangstig was en wanneer de leerling een groep gedoubleerd had.
TabelTabel 11 Predictoren voortgezet onderwijs
R2

Predictorenn

AR2 Ruwe

Standaard

regressiee

regressie

gewichtenn

gewichten
.49 9

=H# #

.23 3

.21 1

-.24 4

-.12 2

** *
** *
** *
** *

.04 .04

Intelligentiequotiënt t

.41 1

.41 1

Behoeftee aan structuur volgens leerkracht

.48 8

.07 7

Leeftijd d

.51 1

.03 3

Faalangstt volgens de leerkracht

.52 2

.01 1

.13 3

.12 2

Doublure e

.53 3

.01 1

.29 9

.10 0

2

2

Noot.Noot. N=522. R : gekwadrateerde multipele correlatie, AR : toename van de R~;
**p<.01,*p<.05. .

2.3.92.3.9
VMBO-LWOO en VMBO
Volgenss het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (2000) zouden
leerlingenn met een intelligentiequotiënt tussen 90 en 120 op basis van hun
leerachterstandd en hun sociaal-emotionele problematiek verwezen moeten worden
naarr het VMBO-LWOO. Wanneer niet kan worden aangetoond dat hun sociaalemotionelee problematiek een negatieve invloed heeft op hun leerprestaties dan
wordenn deze leerlingen naar het VMBO verwezen. De leerlingen die meewerkten
aann het onderzoek met een intelligentiequotiënt tussen 90 en 120 die naar het
VMBO-LWOOO of het VMBO zijn gegaan, kunnen met elkaar vergeleken
worden.. In Tabel 12 is de verdeling van de structurele kenmerken van deze
leerlingenn weergegeven. Leerlingen in het VMBO-LWOO verschilden alleen
significantt van leerlingen in het VMBO zonder LWOO in de mate waarin ze een
groepp in het basisonderwijs hadden gedoubleerd (x2( 1)=8.22; p<.01) en in hun
leeftijdd (t= -3.28; p<.01) . Alle andere verschillen waren niet significant.
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TabelTabel 12 Verdeling leerling-gewicht, sekse, etniciteit, leeftijd en doublure van leerlingen per
txpetxpe VMBO
Leerling-gewicht**
Typee VMBO

1.00

LWOOO
(N=14) )

6

Zonderr LWOO
(N=102) )
Totaal l

1.25
4

59

21

655

25

1.90

Sekse
$

0
5

8

Etniciteit t
$

allo
6

Leeftijdd
Doublure**
M
SD
ja
nee

auto

0

14

11.71

.47

5

8

56

46

3

99

11.27

.47

10

91

644

52

33

113

11.33

.49

15

99

(N=116) )
Noot.Noot. $: meisje; $: jongen; allo: allochtoon; auto: autochtoon.
*vann 21 leerlingen was het leerling-gewicht niet bekend.
**vann 2 leerlingen was doublure niet bekend.

Inn Tabel 13 is te zien dat leerlingen met een intelligentiequotiënt tussen 90 en 120
diee naar het VMBO-LWOO verwezen werden volgens het oordeel van de
leerkrachtt minder belangstelling hadden (F(L n0)=6.25; p<.05), volgens het
oordeell van de leerkracht meer behoefte hadden aan structuur (F(L ,13)=7.71;
p<.01)) en volgens hun eigen oordeel minder zelfvertrouwen hadden (FIL io6)=4.31;
p<.05)) dan leerlingen die met een intelligentiequotiënt in hetzelfde gebied naar
hett VMBO zonder LWOO verwezen werden.
TabelTabel 13 Gemiddelde scores van leerlingen met een intelligentiequotiënt tussen
9090 en 120 in het VMBO-LWOO en het VMBO
VMBO-LWOO O
NN
Intelligentiequotiënt t
Cito-standaardscore e

VMBO O

M M SD D

NN

14 4 100.86 6 6.00 0
2 2 521.00 0 5.66 6

102 2

M M SD D
101.47 7 6.21 1

26 6 527.15 5 6.74 4

Volgenss oordeel leerkracht:
Gebrekk aan belangstelling

14 4

2.40 0

.65 5

98 8

2.89 9

.688

Storendd gedrag

14 4

3.53 3

.75 5

99 9

3.58 8

.69 9

3.05 5
3.33 3

.62 2

97 7

3.17 7

.96 6

98 8

3.41 1

.65 5
.91 1

2.99 9
2.94 4

.82 2

99 9

.81 1

99 9

3.28 8
3.24 4

Emotionelee instabiliteit

14 4

Teruggetrokkenn gedrag

14 4

Faalangst t

14 4

Behoeftee aan warmte

14 4

*

.82 2
.70 0
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VMBO-LWOOO

van het

VMBO

NN

M

SD

N

M

SP

144

2.66

.855

100

3.266

.74

Gebrekk aan goede werkhouding

122

3.59

.500

95

3.611

.57

Gebrekk aan zelfvertrouwen

122

3.40

.533

95

3.744

.53

Faalangst t

133

3.16

.666

97

3.199

.66

Behoeftee aan warmte

144

3.59

.622

96

3.811

.59

Behoeftee aan structuur

122

3.90

.711

96

3.811

.64

Behoeftee aan structuur

**

Volgenss oordeel leerling:
*

Noot.Noot. **p<.01,*p<.05.
11 was ongunstig / negatief beeld van de leerling (bijv. leerling was erg faalangstig),
55 was gunstig /positief beeld van de leerling (bijv. leerling had weinig behoefte aan warmte).

PredictorenPredictoren type VMBO
Leerlingenn in het VMBO-LWOO konden op basis van doublure, leeftijd, gebrek
aann belangstelling en behoefte aan structuur volgens het oordeel van de leerkracht
enn volgens hun eigen oordeel over gebrek aan zelfvertrouwen onderscheiden
wordenn van leerlingen in het VMBO. Op basis van deze schalen kon in
bescheidenn mate voorspeld worden wanneer leerlingen die meewerkten aan het
onderzoekk met een intelligentiequotiënt tussen 90 en 120 naar het VMBO-LWOO
off het VMBO verwezen werden. In Tabel 14 is te zien dat behoefte aan structuur
volgenss de leerkracht negen procent en de leeftijd van een leerling zeven procent
bijdroegg aan de verklaarde variantie in type VMBO. Leerlingen die volgens hun
leerkrachtt veel behoefte hadden aan structuur en wat ouder waren, kwamen eerder
inn aanmerking voor het VMBO-LWOO dan leerlingen die minder behoefte aan
structuurr hadden en jonger waren.
TabelTabel 14 Predictoren VMBO met afzonder LWOO bij leerlingen met een intelligentiequotiënt
tussentussen 90 en 120
Predictorenn

_ ^ _
E2

AR2 Ruwe regressiee gewichten

Standaard regressie gewichten

Behoeftee aan structuur volgens leerkracht

.09

.09

.13

.31 **

Leeftijdd

-16

.07

-AS

-.21 **

Noot.Noot. N=99. R2: gekwadrateerde multipele correlatie, AR2: toename van de R ;
**p<.0),, *p<.05.
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Conclusie

Omm de sociaal-emotionele kenmerken én pedagogisch didactische behoeften van
eenn leerling in de laatste groep van het basisonderwijs in kaart te brengen werd
eenn nieuw instrument ontwikkeld dat bestond uit vier vragenlijsten. De
betrouwbaarheidd van elk van deze vragenlijsten lag boven de .83. De structuur
vann de PSEK-leerkrachtlijst bestond uit vijf factoren, namelijk gebrek aan
belangstelling,, storend gedrag, emotionele instabiliteit, teruggetrokken gedrag en
faalangst.. De PSEK-leerlinglijst bestond uit drie factoren, namelijk gebrek aan
goedee werkhouding, gebrek aan zelfvertrouwen en faalangst. De structuur van de
PSEK-leerlinglijstt was eenvoudiger dan de structuur van de PSEK-leerkrachtlijst.
Dee PPB-leerkrachtlijst en de PPB-leerlinglijst hadden een bijna identieke
structuurr met twee factoren, bestaande uit behoefte aan warmte en behoefte aan
structuur.. Slechts één uitspraak viel onder een andere factor in de PPBleerkrachtlijstt dan in de PPB-leerlinglijst. Het PPB was een bruikbare aanvulling
opp het PSEK, omdat het de pedagogisch didactische behoeften van een leerling
koppeltt aan de persoonlijkheidsstructuur van een leerling. Leerlingen met veel
behoeftee aan warmte vertoonden in deze steekproef bijvoorbeeld teruggetrokken
gedrag,, waren emotioneel instabiel, faalangstig en hadden weinig zelfvertrouwen.
Leerlingenn in deze steekproef met veel behoefte aan structuur hadden over het
algemeenn weinig belangstelling en vertoonden storend gedrag.
Opp basis van de vragenlijsten konden verschillen vastgesteld worden tussen
jongenss en meisjes, tussen leerlingen die wel en niet een groep gedoubleerd
hadden,, tussen leerlingen in het regulier en het speciaal basisonderwijs en tussen
leerlingenn die naar verschillende typen voortgezet onderwijs verwezen werden.
Volgenss het oordeel van de leerkracht hadden jongens minder belangstelling,
vertoondenn meer storend gedrag en hadden meer behoefte aan structuur dan
meisjes.. Volgens het oordeel van de leerling hadden jongens een slechtere
werkhouding,, meer zelfvertrouwen, minder faalangst en meer behoefte aan
structuurr dan meisjes. Leerlingen die een groep gedoubleerd hadden, verschilden
vann leerlingen die geen groep gedoubleerd hadden in hun gebrek aan
belangstelling,, emotionele instabiliteit, faalangst en behoefte aan warmte en
structuurr volgens het oordeel van de leerkracht. Leerlingen die een groep
gedoubleerdd hadden, beoordeelden zichzelf negatiever dan leerlingen die geen
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groepp gedoubleerd hadden. Volgens hun eigen oordeel hadden leerlingen die een
groepp gedoubleerd hadden meer behoefte aan structuur dan leerlingen die geen
groepp gedoubleerd hadden. Leerlingen die naar het speciaal basisonderwijs
verwezenn werden, vertoonden meer storend gedrag, waren faalangstiger en
haddenn volgens de leerkracht meer behoefte aan warmte en meer behoefte aan
structuur.. Volgens het oordeel van leerlingen in het speciaal basisonderwijs
haddenn zij een betere werkhouding en minder faalangst dan leerlingen in het
regulierr basisonderwijs. Met betrekking tot verwijzing naar het voortgezet
onderwijss kon vastgesteld worden dat leerlingen in verschillende typen voortgezet
onderwijss van elkaar verschilden in hun intelligentiequotiënt en in hun Citostandaardscore.. Het gemiddelde intelligentiequotiënt en de gemiddelde Citostandaardscoree namen toe naarmate het niveau van het type voortgezet onderwijs
hogerr werd.
Opp basis van cognitieve gegevens, structurele gegevens, bepaalde sociaalemotionelee kenmerken en bepaalde pedagogisch didactische behoeften kon de
samenhangg met doublure en met het type basisonderwijs waarin een leerling zich
bevondd vastgesteld worden. Daarnaast kon op basis van deze gegevens het type
voortgezett onderwijs voorspeld worden. In Tabel 15 zijn de resultaten van alle
stapsgewijzee regressie analyses bij elkaar gezet. De schaal faalangst van de
PSEK-leerkrachtlijstt (5%) hing samen met vroegere doublure van een leerling in
hett basisonderwijs. Daarnaast zijn sekse (3%) en het intelligentiequotiént van een
leerlingg (2%) geassocieerd met vroegere doublure van een leerling. Type
basisonderwijss hing samen met het intelligentiequotiënt van een leerling (12%),
etniciteitt van een leerling (5%) en doublure van een leerling (3%). Het
intelligentiequotiëntt (41%) van een leerling kwam als belangrijkste predictor naar
vorenn wanneer het type voortgezet onderwijs voorspeld werd. Daarnaast droegen
leeftijd,, doublure, de schaal faalangst van de PSEK-leerkrachtlijst en de schaal
behoeftee aan structuur van de PPB-leerkrachtlijst, nog 12% bij aan de verklaring
vann de variantie in het type voortgezet onderwijs waar de leerlingen uit het
onderzoekk naar verwezen werden. Leerlingen met een intelligentiequotiënt tussen
dee 90 en 120 die naar het VMBO-LWOO of het VMBO zonder LWOO verwezen
werden,, verschilden van elkaar in doublure, gebrek aan belangstelling en behoefte
aann structuur volgens de leerkracht en gebrek aan zelfvertrouwen volgens de
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leerling.. Aan de verklaring van variantie in type VMBO droeg leeftijd zeven
procentt bij en behoefte aan structuur volgens de leerkracht negen procent.
TabelTabel 15 Variabelen

die

samenhangen

met

de

onderwijsposities

doublure

en

type

basisonderwijsbasisonderwijs van een leerling of die de onderwijspositie voortgezet onderwijs en
typetype VMBO van een leerling prediceren
AR; ;
Variabelenn

Doublure Type bao

Intelligentiequotiëntt

.02

Etniciteitt

.12

Type vo Type VMBO (90 < IQ < 120)
.41

.05

Seksee

.03

Leeftijdd

.03

Doubluree

.03

Faalangstt leerkracht
Behoeftee aan structuur leerkracht

.05

.07

.01
.01
.07

.09

2

Noot.Noot. AR : toename van de gekwadrateerde multipele correlatie;
bao:: basisonderwijs; vo: voortgezet onderwijs; IQ: intelligentiequotiënt

2.55

Discussie

2.5.12.5.1 Betrouwbaarheid van de schalen van de instrumenten
Dee eerste verwachting was dat de uitspraken in het PSEK en het PPB op een
betrouwbaree manier de sociaal-emotionele kenmerken en pedagogisch didactische
behoeftenn van een leerling operationaliseren. Deze verwachting kan bevestigd
worden. .
2.5.22.5.2 Interne structuur van de instrumenten
Dee tweede verwachting was dat de factorstructuur van het PSEK overeenkwam
mett de vier factoren van de Big Five theorie en de factoren faalangst en
impulsiviteit.. Op impulsiviteit na kwamen alle verwachte factoren uit de
factoranalysee op de leerkrachtlijst naar voren. Leerkrachten beschouwden
uitsprakenn die impulsiviteit trachten te meten als onderdelen van de uitspraken die
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storendd gedrag en gebrek aan belangstelling van een leerling aantoonden.
Leerlingenn die belangstelling tonen, behalen volgens leerkrachten betere
leerprestatiess dan leerlingen die geen belangstelling en inzet tonen (Mervielde,
Buystt & De Fruyt, 1995). De derde verwachting was dat de factorstructuur van de
PSEK-leerkrachtlijstt en de PSEK-leerlinglijst aan elkaar gelijk zijn. De
leerlinglijstt van het PSEK kwam echter niet overeen met de leerkrachtlijst. De
PSEK-leerkrachtlijstt bestond uit vijf factoren, namelijk gebrek aan belangstelling,
storendd gedrag, emotionele instabiliteit, teruggetrokken gedrag en faalangst. De
PSEK-leerlinglijstt bestond uit drie factoren, namelijk gebrek aan goede
werkhouding,, gebrek aan zelfvertrouwen en faalangst. In de PSEK-leerlinglijst
zijnn de factoren gebrek aan belangstelling en storend gedrag van de PSEKleerkrachtlijstt gecombineerd tot de factor gebrek aan goede werkhouding. De
factorenn emotionele instabiliteit en teruggetrokken gedrag van de PSEKleerkrachtlijstt zijn in de PSEK-leerlinglijst gecombineerd tot de factor gebrek aan
zelfvertrouwen.. Het lijkt erop dat leerlingen minder onderscheid maakten tussen
sociaal-emotionelee kenmerken dan leerkrachten. De vierde verwachting was dat
dee factorstructuur van het PPB de behoeften van een leerling in kaart brengt,
voornamelijkk de behoefte aan structuur en de behoefte aan warmte. Deze twee
factorenn kwamen naar voren uit de factoranalyse. Ook de verwachting dat de
PPB-leerkrachtlijj st en de PPB-leerlinglijst aan elkaar gelijk zouden zijn, kon
bevestigdd worden. Slechts de uitspraak "Ik reageer vaak emotioneel en heb er
behoeftee aan om gerust gesteld te worden, zodat ik evenwichtiger word" werd
doorr leerkrachten anders beoordeeld dan door leerlingen.
2.5.32.5.3 Correlaties tussen de schalen van de instrumenten
Dee zesde verwachting was dat bepaalde pedagogisch didactische behoeften van
hett PPB samen zouden hangen met specifieke sociaal-emotionele kenmerken van
hett PSEK. De correlaties tussen de leerkrachtlij sten van het PSEK en het PPB
toondenn aan dat als leerlingen volgens het oordeel van hun leerkracht geen
belangstellingg voor de les hadden en storend gedrag vertoonden ze tevens
behoeftee aan structuur hadden (zie Tabel 3). Wanneer leerlingen volgens hun
leerkrachtt teruggetrokken gedrag vertoonden, emotioneel instabiel en faalangstig
warenn dan hadden ze ook behoefte aan warmte.
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Dee correlaties tussen de leerlinglijsten van het PSEK en het PPB toonden aan dat
alss leerlingen volgens hun eigen oordeel geen goede werkhouding hadden, ze veel
behoeftee aan structuur hadden. Daarnaast hadden leerlingen die weinig
zelfvertrouwenn hadden, volgens hun eigen oordeel veel behoefte aan warmte.
Dezee substantiële correlaties tonen de bruikbaarheid aan van de lijsten van het
PPBB als aanvulling op de lijsten van het PSEK.
2.5.42.5.4 Jongens en meisjes
Dee vragenlijsten zijn betrouwbaar genoeg om te gebruiken om verschillen tussen
groepenn leerlingen vast te stellen. Met betrekking tot de sociaal-emotionele
kenmerkenn werd verwacht dat jongens op de meer extern gerichte kenmerken
(bijvoorbeeldd op storend gedrag) gemiddeld negatiever beoordeeld zouden
wordenn dan meisjes en op de intern gerichte sociaal-emotionele kenmerken
(bijvoorbeeldd op faalangst) gemiddeld positiever beoordeeld zouden worden dan
meisjes.. Met betrekking tot de pedagogisch didactische behoeften werd verwacht
datt jongens gemiddeld meer behoefte zouden hebben aan structuur en minder
behoeftee aan warmte zouden hebben dan meisjes. De verschillen gingen de
verwachtee richting uit (zie Tabel 4). Jongens vertoonden namelijk meer storend
gedrag,, hadden meer behoefte aan structuur en een slechtere werkhouding dan
meisjes.. Meisjes hadden meer belangstelling voor de les, minder zelfvertrouwen
enn waren faalangstiger dan jongens. Hier is duidelijk het verschil te zien dat vaak
inn de literatuur (Delligatti, Akin-Little & Little, 2003; Kann & Hanna, 2000;
Meijnenn & Riemersma, 1992; Resing, Bleichrodt & Dekker, 1999) tussen jongens
enn meisjes wordt aangegeven: de problematiek van meisjes is meestal intern
gerichtt en die van jongens is extern gericht.
2.5.52.5.5
Doublure
Inn de inleiding werd de verwachting geopperd dat leerlingen die een groep
gedoubleerdd hadden gemiddeld lagere cognitieve capaciteiten zouden hebben,
gemiddeldd meer sociaal-emotionele problematiek zouden vertonen en gemiddeld
meerr specifieke pedagogisch didactische behoeften zouden hebben dan leerlingen
diee geen groep gedoubleerd hadden. Leerlingen die een groep doubleerden in het
basisonderwijss hadden gemiddeld lagere cognitieve capaciteiten, minder
belangstellingg voor de les, waren emotioneel instabieler, waren faalangstiger en
haddenn meer behoefte aan structuur en warmte dan leerlingen die geen groep
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haddenn gedoubleerd (zie Tabel 5 en 6). Deze resultaten zijn conform de
verwachtingen. .
Dee gemeenschappelijke variantie van de schaal faalangst volgens het oordeel van
dee leerkracht met vroegere doublure is circa vijf procent (zie Tabel 15). Sekse
(3%)) en het intelligentiequotiënt van een leerling (2%) hingen ook samen met
doubluree van een leerling in het basisonderwijs. Leerkrachten verwachten
waarschijnlijkk dat leerlingen die een groep doubleren te weinig zelfvertrouwen
hebbenn om dusdanige prestaties te leveren om het niveau van de groep te halen.
2.5.62.5.6 Type basisonderwijs
Hett verschil tussen leerlingen van het speciaal en regulier basisonderwijs kon ook
wordenn vastgesteld. Verwacht werd dat leerlingen die naar het speciaal
basisonderwijss werden verwezen gemiddeld lagere cognitieve capaciteiten
zoudenn hebben, gemiddeld meer sociaal-emotionele problematiek zouden
vertonenn en gemiddeld meer specifieke pedagogisch didactische behoeften
zoudenn hebben dan de leerlingen die in het regulier basisonderwijs zijn gebleven.
Dee cognitieve capaciteiten van de leerlingen uit het speciaal basisonderwijs zijn
significantt lager dan de cognitieve capaciteiten van de leerlingen uit het regulier
basisonderwijs.. De verschillen volgens het oordeel van de leerkracht gingen de
verwachtee richting uit: leerlingen uit het speciaal basisonderwijs hadden
gemiddeldd meer sociaal-emotionele problematiek en meer pedagogisch
didactischee behoeften (zie Tabel 8). De verschillen tussen leerlingen uit het
regulierr en het speciaal basisonderwijs volgens het oordeel van de leerlingen
gingenn echter niet de verwachte richting uit. Leerlingen uit het speciaal
basisonderwijss hadden volgens hun eigen oordeel een betere werkhouding en
warenn minder faalangstig dan leerlingen uit het regulier basisonderwijs. Mogelijk
iss dit een gevolg van een verschil in waarneming van de omgeving waarin het
gedragg plaatsvindt. Een leerling in het speciaal basisonderwijs vergelijkt zichzelf
mett andere leerlingen in het speciaal basisonderwijs. Wanneer een leerling in het
speciaall basisonderwijs problemen heeft dan moeten dat ernstige problemen zijn
will de leerling zichzelf negatiever beoordelen dan zijn groepsgenoten. Dit in
tegenstellingg tot leerlingen in het reguliere basisonderwijs die zich bij mildere
problemenn al negatief onderscheiden van hun groepsgenoten.
Hett intelligentiequotiënt van een leerling (12%), etniciteit van een leerling (5%)
enn doublure van een leerling (3%) hingen samen met het type basisonderwijs
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waarr een leerling naar verwezen werd (zie Tabel 15). Dat sociaal-emotionele
kenmerkenn en pedagogisch didactische behoeften niet geassocieerd zijn met
verwijzingg naar het speciaal basisonderwijs is mogelijk een gevolg van het feit dat
leerlingenn pas verwezen worden naar het speciaal basisonderwijs wanneer hun
cognitievee capaciteiten onvoldoende zijn om het niveau van de groep te kunnen
halenn en wanneer doublure niet het gewenste effect heeft gehad.
2.5.72.5.7 Type voortgezet onderwijs
Verwachtt werd dat leerlingen in het speciaal basisonderwijs door zichzelf en door
hunn leerkracht gemiddeld negatiever beoordeeld zouden worden dan leerlingen in
hett regulier basisonderwijs. De leerkrachtlij sten van het PSEK en het PPB
differentieerdenn op de verwachte manier tussen leerlingen uit het speciaal
basisonderwijss en het regulier basisonderwijs en konden gebruikt worden voor
predictiee van het type voortgezet onderwijs (zie Tabel 8). De leerlinglijsten van
hett PSEK en het PPB differentieerden niet op de verwachte manier tussen
leerlingenn speciaal en regulier basisonderwijs en konden hierdoor niet gebruikt
wordenn voor predictie van het type voortgezet onderwijs. Voor de leerlingen uit
dezee onderzoeksgroep was bekend naar welk type voortgezet onderwijs ze zijn
gegaann en werd met een stapsgewijze regressie analyse vastgesteld welke
gegevenss mogelijk een rol spelen bij verwijzing. Intelligentie bleek het grootste
deell van de variantie (41%) in type voortgezet onderwijs te verklaren (zie Tabel
15).. Zeven procent van de variantie in type voortgezet onderwijs werd daarnaast
verklaardd door behoefte aan structuur volgens de leerkracht, leeftijd van een
leerlingg (3%), faalangst volgens de leerkracht (1%) en doublure (1%). Aangezien
leerlingenn hoofdzakelijk op basis van toetsen met betrekking tot hun cognitieve
capaciteitenn worden verwezen naar het voortgezet onderwijs, ligt het voor de
handd dat het intelligentiequotiënt van een leerling het grootste deel van de
variantiee in type voortgezet onderwijs verklaarde.
2.5.82.5.8
VMBO-LWOO en VMBO
Inn verband met de eisen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappenn (2000) is gekeken naar de verschillen tussen leerlingen met een
intelligentiequotiëntt tussen de 90 en 120 die naar het VMBO-LWOO en het
VMBOO gingen. Leerlingen in het VMBO-LWOO hadden volgens het oordeel van
dee leerkracht minder belangstelling en meer behoefte aan structuur dan leerlingen
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inn het VMBO (zie Tabel 13). Volgens het oordeel van leerlingen in het VMBOLWOOO hadden ze minder zelfvertrouwen dan leerlingen die met hetzelfde
intelligentiequotiëntt naar het VMBO verwezen werden. De eis van het Ministerie
vann Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (2000) dat leerlingen die naar het
VMBO-LWOOO verwezen werden aantoonbare sociaal-emotionele problematiek
inn de vorm van faalangst, lage prestatie-motivatie of emotionele instabiliteit
moestenn hebben, kwam uit het huidige onderzoek niet heel duidelijk naar voren.
Err was geen duidelijk onderscheid tussen leerlingen die naar het VMBO-LWOO
verwezenn werden en leerlingen die naar het VMBO verwezen werden in hun mate
vann emotionele instabiliteit en in hun mate van faalangst. Leerlingen in het
VMBO-LWOOO hebben wel minder belangstelling en dit zou overeen kunnen
komenn met een lage prestatie-motivatie. Kanttekening bij dit onderzoek is dat er
niett is geïnformeerd naar de leerachterstand van de leerlingen. Als een leerling
geenn leerachterstand heeft dan kan dat verklaren waarom een leerling met een
intelligentiequotiëntt tussen de 90 en 120 naar het VMBO verwezen wordt en niet
naarr het VMBO-LWOO.
2.5.92.5.9 Inhoudelijke kanttekeningen
Hett PSEK en het PPB zijn betrouwbaar genoeg gebleken om te gebruiken als
instrumentenn om sociaal-emotionele kenmerken en pedagogisch didactische
behoeftenn te meten.
Dee validiteit van de instrumenten werd gedeeltelijk gesteund door de substantiële
correlatiess tussen sociaal-emotionele kenmerken en pedagogische didactische
behoeften,, zoals de correlatie tussen gebrek aan belangstelling en storend gedrag
aann de ene kant en behoefte aan structuur aan de andere kant.
2.5.102.5.10 Methodologische kanttekeningen
Hett huidige onderzoek is wegens praktische redenen alleen uitgevoerd op het
Zuid-Hollandsee eiland Voorne Putten, in Schiedam en in Middelharnis. De
generaliseerbaarheidd naar de rest van Nederland is hierdoor niet goed mogelijk.
Hett aantal scholen voor speciaal onderwijs is in de regio Voorne Putten beperkt
enn slechts één school voor speciaal basisonderwijs was bereid mee te werken aan
hett onderzoek. Om toch scholen voor speciaal basisonderwijs in het onderzoek
meee te kunnen nemen werd uitgeweken naar Schiedam en Middelharnis. Het
totaall aantal leerlingen van het speciaal basisonderwijs dat meewerkte aan het
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onderzoekk bleek te klein om goed te kunnen vergelijken met het aantal leerlingen
vann het regulier basisonderwijs. Hierdoor kunnen geen voorspellingen gedaan
wordenn over de sociaal-emotionele kenmerken en pedagogisch didactische
behoeftenn van leerlingen die van het speciaal basisonderwijs naar een bepaald
typee voortgezet onderwijs verwezen werden.
Observatiee in de klas toonde aan dat leerlingen in het basisonderwijs het PPB
vaakk moeilijk vonden om in te vullen. De drieledigheid van de uitspraken maakte
datt de uitspraken moeilijker te beoordelen zijn, vooral voor leerlingen die
taalkundigg wat zwakker zijn of een lager intelligentiequotiënt hebben. In een
volgendd onderzoek zou het verstandig zijn de opzet van het PPB aan te passen.
Inn hoofdstuk vier zal in een andere steekproef nagegaan worden of de resultaten
diee uit het huidige onderzoek naar voren komen gerepliceerd kunnen worden. Bij
hett opzetten van een nieuw onderzoek is gestreefd naar een steekproef die een
evenredigee verdeling heeft van leerlingen uit het speciaal en het regulier
basisonderwijs. .
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3.11

Voorzieningen ter bevordering van de sociale
competentiee van leerlingen in het voortgezet
onderwijs s

Inleiding

Inn hoofdstuk twee is de samenhang van cognitieve kenmerken, sociaal-emotionele
kenmerkenn en pedagogisch didactische behoeften met de onderwijspositie van
leerlingenn onderzocht. Onderwij spositie wordt bepaald door doublure, verwijzing
naarr speciaal basisonderwijs en verwijzing naar voortgezet onderwijs. In het
huidigee hoofdstuk wordt ingegaan op de schoolloopbanen van leerlingen in het
voortgezett onderwijs. Nagegaan wordt wat er met leerlingen gebeurt na hun
verwijzingg naar het voortgezet onderwijs. In het bijzonder wordt nagegaan wat
scholenn voor voortgezet onderwijs hun leerlingen bieden aan onderwijs en
voorzieningen. .
3JJ3JJ
Aanleiding voor het treffen van voorzieningen
Dee aanleiding om voorzieningen in het onderwijs te treffen is dat het in de
huidigee samenleving steeds belangrijker gevonden wordt om aan de sociale
ontwikkelingg van kinderen en jeugdigen aandacht te besteden (Appelhof &
Walraven,, 2002; Ten Dam, Volman, Westerbeek, Wolfgram, Ledoux & Peschar,
2003;; Vergeer, 1998). Een problematische sociale ontwikkeling in de kinderjaren
hangtt namelijk samen met een slechtere sociale aanpassing in latere jaren. De
afgelopenn jaren is echter de nadruk in de samenleving sterker op de ontwikkeling
vann de autonomie van het individu komen te liggen. Enerzijds zijn mensen zich
minderr verbonden gaan voelen met traditionele netwerken (kerk, verenigingen,
school,, buurt, etc), waardoor het maatschappelijke verantwoordelijkheidsgevoel
sterkk is afgenomen. Anderzijds worden er steeds hogere eisen gesteld aan mensen
vanwegee de heterogeniteit van de populatie, door een toename van kennis en door
eenn toename van informatienetwerken. In de huidige multiculturele samenleving
iss het daarom van belang dat de sociale participatie weer zal toenemen.
Omm de sociale participatie te bevorderen, zal de sociale competentie van kinderen
enn jeugdigen vergroot moeten worden.
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Socialee participatie is door Appelhof en Walraven (2002) gedefinieerd als: "het
opp een actieve en constructieve wijze deelnemen aan formele (kennisinstituten) en
informelee (familie, vrienden, leeftijdgenoten) verbanden. Door deze deelname kan
eenn zelfstandige positie verworven worden in de samenleving". Naast de
onderwijspositiee en de arbeidsmarktpositie zijn volgens Appelhof en Walraven
(2002)) ook achtergrondkenmerken van invloed op de kansen op sociale
participatie.. Achtergrondkenmerken als sekse, leeftijd, etniciteit zijn niet te
beïnvloedenn en sociaal-economische status en leefomgeving zijn bijna niet te
beïnvloeden.. Jongeren afkomstig uit laag sociaal-economische milieus en uit
etnischee minderheidsgroepen worden geconfronteerd met een verzameling van
risicofactorenn (sociaal geïsoleerde buurt, laag opgeleide ouders, vrienden in het
criminelee circuit, etc), naast hun vaak gebrekkige instrumentele en sociale
vaardigheden.. Hierdoor krijgen sommige van deze jongeren weinig
maatschappelijkee kansen. Jongeren van laag opgeleide ouders hebben
bijvoorbeeldd wanneer ze voor het eerst naar school gaan in vergelijking met
anderee leerlingen al een leerachterstand. De meeste leerlingen kunnen deze
leerachterstandd niet inhalen en dit heeft een negatieve invloed op hun latere
arbeidsmarktpositiee (Meijnen & Riemersma, 1992). Om sociale participatie te
bevorderenn voor verschillende groepen uit de multiculturele samenleving, worden
specifiekee activiteiten georganiseerd op het gebied van onderwijs,
jeugdhulpverleningg en jeugdzorg. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld
voorschoolsee voorzieningen, voorschoolse stimuleringsprogramma's, naschoolse
opvang,, verlengde schooldag, sociaal-culture Ie voorzieningen en sport.
Eenn individuele voorwaarde voor sociale participatie is sociale competentie.
Appelhoff en Walraven (2002) omschrijven sociale competentie als "het vermogen
tott integreren van eigen inzichten, attituden en vaardigheden teneinde taken uit te
voerenn die zijn gericht op de ontwikkeling van de eigen identiteit en de sociale
participatiee in de samenleving". Vergeer en Peetsma (1997) omschrijven sociale
competentiee als "het hebben van voldoende vaardigheden om de taken, waarvoor
menn in het dagelijkse leven gesteld wordt, op adequate wijze te kunnen
vervullen".. Ten Dam e.a. (2003) geven aan dat sociale competentie vanuit
verschillendee perspectieven beschreven kan worden. Sociale competentie is het
adequaatt kunnen vervullen van de ontwikkelingstaken die in de verschillende
leeftijdsfasenn naar voren komen. Daarnaast is sociale competentie het in staat zijn
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omm te kunnen functioneren als burger in een democratische en multiculturele
samenlevingg en door middel van reflectie een eigen kritische bijdrage aan deze
samenlevingg te kunnen leveren. Volgens Vergeer (1998) worden sociale
vaardighedenn beïnvloed door cognitieve aspecten, zoals kennis over welke
vaardighedenn gekozen en toegepast dienen te worden in welke situatie. Een
persoonn is competent in zijn functioneren wanneer die persoon over voldoende
praktischee en sociale kennis beschikt en zijn vaardigheden toereikend zijn om de
ontwikkelingstakenn te vervullen die bij de levensfase horen waarin de persoon
zichh op dat moment bevindt. Wanneer iemand niet competent functioneert dan
heeftt die persoon onvoldoende vaardigheden om de ontwikkelingstaken te
vervullenn of die persoon wordt geconfronteerd met te zware taken. Ten Dam e.a.
(2003)) en Vergeer (1998) tonen met behulp van een literatuurstudie aan dat
socialee competentie heel breed gedefinieerd is. Sociaal competent gedrag is
namelijkk afhankelijk van de leeftijdsfase, de leefomgeving en de kenmerken van
eenn kind (sekse en etniciteit). Wanneer de ontwikkeling van kinderen en
jeugdigenn "normaal" verloopt, ontwikkelt sociaal competent gedrag zich parallel
hierr aan. Om sociaal competent gedrag te kunnen vertonen is het belangrijk dat
iemandd zelfvertrouwen heeft over zijn eigen kennis en vaardigheden,
betrokkenheidd toont tegenover anderen, inzet toont om gemotiveerd en met
enthousiasmee dingen aan te pakken en sociale relaties kan opbouwen en in stand
houdenn (Appelhof & Walraven, 2002; Ten Dam e.a., 2003; Raver & Zigler,
1997).. Naast deze attituden moet een persoon ook over de vaardigheid beschikken
omm sturing te geven aan zichzelf, om van perspectief te kunnen wisselen, om
kritischh te kunnen reflecteren en om communicatief en oplossingsgericht te
kunnenn handelen. Het participeren in sociale situaties is volgens Vergeer (1998)
eenn belangrijke factor bij het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van
socialee competentie. Door dagelijks in contact te komen met anderen kunnen
jongerenn Ieren hoe ze op een adequate manier deel kunnen uitmaken van de
multiculturelee samenleving waartoe ze behoren.
Socialee competentie heeft inhoudelijk overeenkomsten met emotionele intelligentie.
Hett herkennen, benoemen en omgaan met gevoelens en stemmingen staat bij
emotionelee intelligentie centraal (Roede, 2003). Emotionele intelligentie gaat ervan
uitt dat emoties en het omgaan met emoties het denken en handelen van een
persoonn mede bepalen. Sociale competentie heeft te maken met sociale interacties
73 3

InvloedenInvloeden op de onderwijspositie van leerlingen bij de overgang van het
basisonderwijsbasisonderwijs naar het voortgezet onderwijs
enn emotionele intelligentie heeft te maken met de emoties die een rol spelen
tijdenss deze sociale interacties. In dit hoofdstuk wordt ervoor gekozen om de term
socialee competentie te gebruiken. De aandacht gaat minder uit naar de emoties die
meespelenn tijdens sociale participatie maar meer naar de vaardigheden die
jongerenn hebben of zouden moeten ontwikkelen om adequaat om te kunnen gaan
mett hun omgeving.
Dee hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Op welke wijze worden in het voortgezet
onderwijss voorzieningen getroffen ter bevordering van de sociale competentie
vann leerlingen met sociaal-emotionele problemen en sterke pedagogisch
didactischee behoeften zodat hun vermogen tot sociale participatie in het onderwijs
enn de maatschappij wordt vergroot?
3.L23.L2
Doel van het treffen van voorzieningen
Socialee participatie en sociale competentie zijn nodig om in een samenleving
adequaatt te kunnen functioneren. Door steeds meer scholen wordt het bevorderen
hiervann als onderwijsdoel nagestreefd. Het is een doel dat is afgeleid van de
pedagogischee taak van de school. Onderwijs moet zich richten op het aanleren
vann kennis en op het aanleren van probleemoplossende en basale sociale
vaardigheden.. Scholen moeten hun leerlingen voorbereiden op het participeren in
verschillendee sociale contexten. Sociaal competent schoolgedrag is onder andere
hett actief meedoen met de les, instructies opvolgen en het samenwerken met
anderen.. Schoolgedrag roept bij leerlingen positieve en negatieve emoties op, die
dee sociale interacties van leerlingen kunnen beïnvloeden (Roede, 2003). Sociaalemotionelee kenmerken en pedagogisch didactische behoeften kunnen als
indicatorenn gebruikt worden voor sociale competentie en als indicatoren voor het
treffenn van voorzieningen zodat de sociale participatie van leerlingen vergroot kan
worden.. Een leerling die bijvoorbeeld "acting out" gedrag vertoont, is niet
competentt in het zichzelf kunnen beheersen. Een training in het beheersen van
impulsiviteitt zou ervoor kunnen zorgen dat deze leerling leert om sociaal
competentt gedrag te vertonen.
Voorall in de adolescentie is het verkrijgen van sociale competentie een complexe
taakk die de ontwikkeling van een uitgebreid gedragsrepertoire vereist (Allen,
Weissbergg & Hawkins, 1989; Roede, 2003; Vergeer & Peetsma, 1997; Vergeer,
1998).. De adolescent moet in deze periode nieuwe sociale vaardigheden aanleren
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omm met de nieuwe ontwikkelingsfase om te gaan. Adolescenten ontwikkelen steeds
meerr autonomie en moeten tegelijkertijd voldoen aan zowel de verwachtingen
vann volwassenen als aan die van leeftijdgenoten. Vaak zijn deze verwachtingen
niett met elkaar in overeenstemming. Sociaal competente adolescenten laten
meerderee vaardigheden zien in de emotionele, cognitieve en gedragsdomeinen.
Wanneerr een adolescent een gezonde dosis initiatief en zelfbewustzijn toont,
maarr zich ook bewust is van de behoeften van anderen en deze respecteert, wordt
eenn adolescent als sociaal competent gezien (Raver & Zigler, 1997). Om sociaal
competentt te kunnen functioneren in het voortgezet onderwijs moeten
adolescentenn in ieder geval beschikken over de volgende drie sociaal-cognitieve
vaardigheden:: goede werkhouding, respect hebben voor anderen en hun
eigendommenn en het zich kunnen houden aan de regels die op school gelden
(Vergeer,, 1998).
3.1.33.1.3 Beschikbare voorzieningen
Appelhoff en Walraven (2002) en Ten Dam e.a. (2003) bespreken hoe sociale
competentiee in het onderwijs bevorderd kan worden door adaptief onderwijs,
gemeentelijkk achterstanden beleid, de veilige school en trainingen. Adaptief
onderwijss is gericht op de cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen. Het
stimulerenn en ondersteunen van kinderen bij hun exploratie van de wereld om hen
heenn staat hierin centraal. Het gemeentelijke achterstanden beleid is gericht op het
bestrijdenn van achterstanden, onder andere door middel van voorschoolse
educatiee en preventie van voortijdig schoolverlaten. De veilige school richt zich
opp het bevorderen van de communicatie door het expliciet maken van normen en
waardenn en door het vergroten van het verantwoordelijkheidsgevoel van
leerlingenn ten opzichte van de samenleving.
Inn het voortgezet onderwijs worden vele voorzieningen aangeboden aan
leerlingenn om hun sociale competentie te vergroten. Er is een gevarieerd aanbod
aann programma's voor groepen onderverdeeld in leeftijd, begaafdheid, type en
intensiteitt van de problematiek van de leerlingen die voor de programma's in
aanmerkingg komen. Naast het aanbieden van individuele en groepsbegeleiding
kann er op een school deskundigheid ingekocht worden om leerlingen met leer- en
gedragsstoornissenn te begeleiden. Veel leerkrachten hebben niet voldoende tijd,
middelen,, faciliteiten, ervaring en deskundigheid om deze leerlingen op een juiste
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manierr in hun leerproces te begeleiden. Voorzieningen die op scholen
aangebodenn worden zijn mentoraat, faalangst reductietraining, huiswerk- en
studiebegeleiding,, sociale vaardigheidstraining, didactische begeleiding en
begeleidingg door externe hulpverleningsinstanties zoals het Regionaal Instituut
voorr Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (RIAGG) of de Gemeentelijke
Geneeskundigee Dienst (GGD). Trainingen zoals sociale vaardigheidstrainingen
waarinn het kunnen samenwerken, oplossen van conflicten en communiceren met
anderenn centraal staan, kunnen de sociale competentie van leerlingen vergroten.
Inn sociale vaardigheidstrainingen kan uitgegaan worden van sociale leertheorieën
off van cognitief georiënteerde theorieën (Vergeer & Peetsma, 1997). In trainingen
gebaseerdd op de sociale leertheorie ligt de nadruk op het vaardig leren uitvoeren
vann specifieke gedragingen. In cognitief georiënteerde trainingen wordt juist veel
aandachtt besteed aan de cognitieve componenten van sociaal vaardig gedrag,
zoalss het analyseren en begrijpen van sociale situaties.
Appelhoff en Walraven (2002) merken op dat scholen voor leerlingen met lagere
cognitievee mogelijkheden zich voornamelijk richten op het leerlingen leren dat zij
opp een positieve manier moeten omgaan met anderen. De leerkrachten op school
moetenn een bijdrage leveren aan de sociale ontwikkeling van kinderen door
leerlingenn te leren samenwerken, door sociale groepsprocessen onderwerp van
lerenn te maken, door leerlingen te leren naar elkaar te luisteren, met elkaar te
discussiëren,, te reflecteren op eigen gedrag en dat van anderen (Derriks, Roede &
Veugelers,, 2003). Scholen voor leerlingen met hogere cognitieve capaciteiten zijn
meerr gericht op de ontwikkeling van een kritisch beschouwende blik op de
maatschappijj bij de leerlingen. Sociale vorming dient uit te monden in politieke
vormingg en bewustwording, in kritiek geven op de maatschappelijke
werkelijkheidd en het leveren van een bijdrage aan verandering van de
maatschappij. .
Dann zijn er nog speciale schooltypen die gericht zijn op extra ondersteuning van
dee
leerling.
Het
Voortgezet
Middelbaar
Beroepsonderwijs
met
Leerwegondersteunendd Onderwijs (VMBO-LWOO) is in 1998 ingevoerd voor
leerlingenn die extra orthopedagogische en orthodidactische hulp nodig hebben om
eenn regulier VMBO-diploma te kunnen halen. Het Ministerie van Onderwijs,
Cultuurr en Wetenschappen (2000) heeft bepaald dat leerlingen met een
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intelligentiequotiëntt tussen 90 en 120, met een leerachterstand van minimaal
anderhalff jaar én met bepaalde sociaal-emotionele kenmerken (lage prestatiemotivatie,, faalangst en emotionele instabiliteit) in aanmerking komen voor het
VMBO-LWOO.. Niet bepaald is hoe scholen de extra ondersteuning vorm moeten
geven;; elke school is hier vrij in. Leerkrachten zouden leerlingen in het VMBOLWOOO basale vaardigheden moeten aanleren die ze nodig hebben om goed te
kunnenn functioneren in de samenleving. Mogelijke vormen van ondersteuning
zijnn een beperkt aantal leerkrachten, een kleine groep met maximaal zestien
leerlingen,, een vast lokaal voor de groep, werken in projecten en nadruk op het
aanlerenn van sociale vaardigheden en sociale betrokkenheid (Derriks, Roede &
Veugelers,, 2003). Deze ondersteuning kan ervoor zorgen dat de ontwikkeling van
dee sociale competentie van leerlingen van het VMBO-LWOO bevorderd wordt.
3.1.43.1.4 Leerlingen en voorzieningen
Leerlingenn die in aanmerking komen voor voorzieningen kunnen beschreven
wordenn op basis van hun sociaal-emotionele kenmerken en pedagogisch
didactischee behoeften. Kenmerken en behoeften zijn indicatoren voor de mate
waarinn een leerling sociaal competent gedrag vertoont en indicatoren voor het
treffenn van voorzieningen. Verschillende voorzieningen zoals faalangst
reductietraining,, sociale vaardigheidstraining, huiswerk- en studiebegeleiding,
didactischee begeleiding, individuele begeleiding en externe hulpverlening zullen
besprokenn worden.
Leerlingenn die een faalangst reductietraining volgen zijn onzeker over hun kennis
enn vaardigheden (faalangst) en hebben behoefte aan extra aanmoediging en
ondersteuningg van de leerkracht (behoefte aan warmte) zodat ze meer
zelfvertrouwenn ontwikkelen over hun capaciteiten.
Emotioneell instabiele en teruggetrokken leerlingen zijn vaak minder sociaal
competentt en participeren minder in sociale situaties. Daarnaast hebben deze
leerlingenn meer dan gemiddeld behoefte aan positieve aandacht van de leerkracht
enn hun medeleerlingen. Het kan deze leerlingen helpen om hun sociaal competent
gedragg te vergroten, door tijdens een sociale vaardigheidstraining te oefenen met
vaardighedenn als communicatie, zelfdiscipline, omgaan met gevoelens, leren om
problemenn op te lossen en keuzes te maken. Hierdoor gaan deze leerlingen
misschienn minder teruggetrokken gedrag vertonen en neemt ook hun behoefte aan
warmtee af.
77 7

InvloedenInvloeden op de onderwijspositie van leerlingen bij de overgang van het
basisonderwijsbasisonderwijs naar het voortgezet onderwijs
Leerlingenn die weinig belangstelling en motivatie voor de les hebben, komen in
aanmerkingg voor huiswerk- of studiebegeleiding wanneer hun leergedrag
negatievee gevolgen heeft voor hun prestaties. Om te zorgen dat leerlingen beter
oplettenn in de les, moet aan deze leerlingen extra structuur geboden worden in de
klass en buiten de klas. Tijdens studiebegeleiding leren leerlingen hoe ze moeten
studerenn en hoe ze dat zelf kunnen organiseren. Huiswerkbegeleiding is bedoeld
omm na schooltijd onder toezicht huiswerk te kunnen maken. Tijdens deze lessen
kunnenn leerlingen hulp van een leerkracht krijgen.
Leerlingenn die zeer regelmatig spijbelen of leerlingen die agressief zijn tegen
medeleerlingenn of leerkrachten hebben vaak behoefte aan extra structuur. Deze
structuurr kan geboden worden in de klas of met individuele begeleiding buiten de
klass of buiten de school zoals bij het RIAGG. Soms is het zelfs beter om de
leerlingg over te plaatsen naar een andere school.
Didactischee begeleiding is voor leerlingen die moeite hebben om mee te komen in
dee les. Doordat deze leerlingen moeite hebben met leren en ze meestal weinig tot
geenn succeservaringen hebben, is de kans groot dat deze leerlingen weinig
belangstellingg en motivatie voor de les hebben en last van faalangst hebben. Door
dezee leerlingen structuur te bieden wordt verwacht dat ze beter kunnen
meekomenn in de les en door hen warmte te bieden wordt er verwacht dat ze meer
zelfvertrouwenn krijgen in hun eigen kunnen.
Naastt sociaal-emotionele problemen en pedagogisch didactische behoeften kunnen
leerlingenn ook problemen hebben waarvoor individuele begeleiding nodig is.
Mentorenn en brugklascoördinatoren houden contact met andere leerkrachten en
wetenn daardoor in grote lijnen hoe leerlingen presteren en zich gedragen tijdens de
lessen.. Hierdoor zijn mentoren en brugklascoördinatoren het eerste aanspreekpunt
voorr vragen en problemen van leerlingen en leerkrachten. Brugklascoördinatoren
houdenn de gang van zaken met betrekking tot gedrag tijdens de verschillende
lessen,, lesverzuim en contacten met leerkrachten in de gaten. De mentor houdt de
resultatenn van de leerling in de gaten en is de persoon bij wie de leerling terecht
kann met allerlei vragen en problemen waar de leerling in vertrouwen over wil
spreken.. Er kan ook individuele hulp geboden worden door een Remedial Teacher
off een jeugdverpleegkundige. De Remedial Teacher helpt bijvoorbeeld leerlingen
mett dyslexie of dyscalculie. De jeugdverpleegkundige kan helpen als de leerling
zitt met vragen op het gebied van seksualiteit, pesten, gezondheid, slapen,
drugsgebruik,, mishandeling, etc.
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Somss hebben leerlingen problemen waar de leerkrachten op school geen ervaring
meee hebben of geen bevoegdheid over hebben. Leerlingen met dit soort
problemenn worden besproken in een multidisciplinair team. In een
multidisciplinairr
team
zitten
vertegenwoordigers
van
diverse
hulpverleningsinstanties,, zoals jeugdzorg, maatschappelijk werk en politie.
Leerlingenn worden in het team besproken en de leden van het team geven advies
enn kunnen als het nodig is doorverwijzen naar externe instanties. Externe
deskundigenn vervullen dus zowel een rol bij het oplossen van problemen met
leerlingenn en problemen bij leerlingen als bij het vergroten van het
probleemoplossendee vermogen van de medewerkers van een school (Derriks, De
Katt & Roede, 1992). Ze vervullen in wezen een brugfunctie tussen de school en
hett externe zorgcircuit.
3.1.53.1.5 Vaststellen van sociale competentie
Inn de voorgaande paragrafen is besproken wat onder sociale competentie verstaan
kann worden en op welke manier de sociale competentie van een persoon vergroot
kann worden. Bij het beoordelen van iemands sociale competentie is het van
belangg onderscheid te maken tussen "competentie die aanwezig is" en
"vaardighedenn die de competentie aantonen" (Vergeer, 1998). Het vaststellen van
socialee competentie is lastig omdat de ontwikkeling van sociale competentie
verschiltt per leeftijdsfase (Appelhof & Walraven, 2002; Ten Dam e.a., 2003).
Kinderenn leren sociaal competent gedrag te ontwikkelen doordat ze gaan beseffen
datdat ze onderdeel uitmaken van sociale netwerken. De sociale en emotionele
ontwikkelingg van jonge kinderen is een belangrijke basis voor hun algemene
welzijnn en hun latere leergierigheid in het onderwijs (Raver & Zigler, 1997). De
socialee relaties die kinderen met anderen hebben, worden beïnvloed door de
emotiess en de gedachten die kinderen hebben en door hun manier van handelen.
Dee emoties en gedachten die kinderen hebben over zichzelf en over anderen zijn
vann invloed op de omgang van kinderen met anderen. Uit de manier van handelen
vann kinderen blijkt welke vaardigheden ze zich eigen hebben gemaakt, welke
inzichtenn ze hebben verkregen en welke attitudes ze vertonen in de omgang met
anderen.. Het vaststellen van het handelen van kinderen is moeilijk omdat het
oordeell over het te observeren gedrag subjectief is. Er zijn geen objectieve criteria
omm te bepalen wanneer handelen goed of fout is, er kan alleen gezegd worden of
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hett gedrag passend is met betrekking tot de situatie en of het in meer of mindere
matee voorkomt.
3.1.63.1.6 Problemen bij beoordeling van sociale competentie
Informatiee over het sociaal functioneren van een jongere wordt meestal verzameld
mett behulp van zelfbeoordelingen, beoordelingen door ouders, leerkrachten of
leeftijdgenoten.. Nadeel van meervoudige beoordelingen is dat oordelen van
verschillendee beoordelaars vaak niet sterk correleren (Ten Dam e.a., 2003).
Beoordelingenn zijn sterk context afhankelijk en cultureel bepaald. Een leerkracht
beoordeeltt bijvoorbeeld autonoom gedrag in de klas anders dan een ouder thuis,
beoordeeltt het gedrag bij een jongen anders dan bij een meisje en er kunnen
culturelee en etnische verschillen zijn in de beoordeling. Over het algemeen
wordenn kinderen die zichzelf emotioneel en gedragsmatig onder controle kunnen
houdenn wanneer ze tegenslagen ondervinden als sociaal competent beschouwd
(Raverr & Zigler, 1997).
Instrumentenn die gebaseerd zijn op beoordelingen door anderen werken meestal
mett specifieke gedragsomschrijvingen. Hoe concreter en hoe meer de
beschrijvingenn verwijzen naar direct waarneembaar gedrag, des te minder kans er
iss dat er een beoordelaars-effect optreedt. Een leerkracht kan bijvoorbeeld
geneigdd zijn bij het beoordelen van verschillende aspecten van de sociale
competentiee van een leerling te generaliseren richting het totaalbeeld dat de
leerkrachtt van een leerling heeft (Ten Dam e.a., 2003). Een leerling die zich
onaangenaamm in de klas en op het schoolplein gedraagt, kan door de leerkracht
bijvoorbeeldd ook als minder cognitief capabel beschouwd worden. Bij ouders kan
eenn beoordelaars-effect optreden, omdat ouders over het algemeen niet objectief
kunnenn kijken naar hun kind en meer geneigd zijn hun kind te idealiseren.
Zelfbeoordelinginstrumentenn werken met percepties van de persoon over aspecten
vann de eigen sociale competentie. Doordat een persoon een oordeel over zichzelf
moett geven, zijn dit soort instrumenten gevoeliger voor sociaal wenselijke
antwoorden.. Bij zelfbeoordelingen is het van belang dat de persoon in kwestie
zichh in zekere mate kan distantiëren van het gedrag. Deze vaardigheid is bij
kinderenn die jonger zijn dan circa acht jaar nog niet goed ontwikkeld, waardoor
zelfbeoordelinginstrumentenn niet goed te gebruiken zijn voor deze
80 0

VoorzieningenVoorzieningen ter bevordering van de sociale competentie van leerlingen in h
voortgezetvoortgezet onderwijs
leeftijdscategorie.. Van kinderen die ouder zijn, wordt verwacht dat ze wel een
betrouwbaarr beeld kunnen geven van hun gedrag.
Eenn andere methode die toegepast kan worden is de vignettenmethode. Bij de
vignettenmethodee worden korte beschrijvingen aangeboden waarin een sociale
situatiee besproken wordt waarover vervolgens vragen worden gesteld. Dit kan
zowell voor zelfbeoordelingen als voor beoordelingen door anderen worden
gebruikt.. Hoewel in Nederland in de onderwijssetting nog vrijwel geen ervaring
mett deze methode is, biedt deze methode zeker perspectief (Ten Dam e.a., 2003).
3.1.73.1.7
Verwachtingen
Mett betrekking tot de hoofdvraag "Op welke wijze worden in het voortgezet
onderwijss voorzieningen getroffen ter bevordering van de sociale competentie van
leerlingenn met sociaal-emotionele problemen en sterke pedagogisch didactische
behoeftenn zodat hun vermogen tot sociale participatie in het onderwijs en de
maatschappijj wordt vergroot?" kunnen verschillende verwachtingen geopperd
worden. .
Dee eerste verwachting is dat scholen in het voortgezet onderwijs verscheidene
voorzieningenn aanbieden.
Dee tweede verwachting is dat de voorzieningen die scholen aanbieden aangepast
zijnn aan de behoeften van leerlingen die betrekking hebben op de sociale
competentiee van leerlingen. Leerlingen met bepaalde sociaal-emotionele kenmerken
enn pedagogisch didactische behoeften komen voor een bepaald type voorziening in
aanmerking.. Per type voorziening kunnen verschillende hypothesen getoetst
worden.. De eerste hypothese die getoetst kan worden is dat leerlingen die
beoordeeldd worden als hoog faalangstig en leerlingen die veel behoefte hebben
aann warmte in aanmerking komen voor faalangst reductietraining. De tweede
hypothesee heeft betrekking op de leerlingen die huiswerk- en studiebegeleiding
volgen.. Leerlingen met weinig belangstelling voor de les en leerlingen met veel
behoeftee aan structuur komen eerder in aanmerking voor huiswerk- en
studiebegeleidingg dan leerlingen die dit kenmerk en deze behoefte niet hebben. De
derdee hypothese is dat leerlingen die weinig belangstelling voor de les hebben en
leerlingenn die veel behoefte aan structuur en warmte hebben in aanmerking komen
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voorr individuele ondersteuning. Aangezien scholen vaak niet veel mogelijkheden
hebbenn voor individuele ondersteuning, wordt dit gegeven door de Remedial
Teacherr of mentor. De vierde hypothese is dat leerlingen die in aanmerking komen
voorr interne begeleiding in hoge mate emotioneel instabiel zijn, of teruggetrokken
gedragg vertonen of behoefte hebben aan warmte. Aangezien het van de
mogelijkhedenn van de school afhangt of een leerling met deze kenmerken of
behoeftee interne begeleiding kan krijgen, kunnen dezelfde hypothesen gevormd
wordenn voor externe begeleiding. De vijfde hypothese is dat leerlingen die in
aanmerkingg komen voor externe begeleiding in hoge mate emotioneel instabiel
zijn,, of teruggetrokken gedrag vertonen, of behoefte hebben aan warmte, of in
hogee mate storend gedrag vertonen, of behoefte hebben aan structuur. Leerlingen
diee storend gedrag vertonen hebben waarschijnlijk behoefte aan extra structuur,
zodatt hun storende gedrag ingeperkt kan worden.
Dee derde verwachting is dat het oordeel van de leerkracht basisonderwijs over de
sociaal-emotionelee kenmerken en pedagogisch didactische behoeften van een
leerlingg overeenkomt met het oordeel van de leerkracht voortgezet onderwijs.
Sociaal-emotionelee kenmerken van een leerling zijn redelijk stabiel en de sociale
competentiee van een leerling is daardoor voorspelbaar. Sociaal competent gedrag
iss wel in ontwikkeling maar leerlingen die al weinig competent zijn zullen niet bij
dee overgang naar het voortgezet onderwijs opeens heel erg sociaal competent
worden. .
Dee eerste twee verwachtingen gaan in op de voorzieningen die in het voortgezet
onderwijss geboden worden aan leerlingen met sociaal-emotionele problemen en
pedagogischh didactische behoeften. De derde verwachting gaat in op de mate
waarinn er overeenstemming is tussen het oordeel van de leerkracht basisonderwijs
enn het oordeel van de leerkracht voortgezet onderwijs.

3.22

Methode

3.2.13.2.1
Opzet
Bijj leerlingen uit de laatste groep van het basisonderwijs en hun leerkrachten is
eenn onderzoek uitgevoerd naar de sociaal-emotionele kenmerken, pedagogisch
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didactischee behoeften en cognitieve capaciteiten van leerlingen. Een jaar later is
inn het voortgezet onderwijs bij de mentor of een leerkracht die de leerling goed
kendee een vragenlijst, over de leerling die aan het onderzoek in het
basisonderwijss had meegewerkt, afgenomen. Deze vragenlijst moest de sociale
competentiee van de leerling en de aan de leerling aangeboden voorzieningen in
kaartt brengen.
3.2.23.2.2
Participanten
Scholen Scholen
Inn november en december 2000 werd er een onderzoek uitgevoerd bij
leerkrachtenn en leerlingen van 24 reguliere basisscholen en 4 scholen voor
speciaall basisonderwijs (zie hoofdstuk 2). De leerlingen van het regulier
basisonderwijss werden verwezen naar verschillende typen voortgezet onderwijs,
namelijkk het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO), Hoger
Algemeenn Voortgezet Onderwijs
(HAVO) en het Voorbereidend
Wetenschappelijkk Onderwijs (VWO). Slechts één leerling van het regulier
basisonderwijss werd verwezen naar het Voorbereidend Middelbaar
Beroepsonderwijss met leerwegondersteuning (VMBO-LWOO). Leerlingen van
hett speciaal basisonderwijs werden verwezen naar het Praktijkonderwijs (PRO)
enn het VMBO-LWOO.
Leerkrachten Leerkrachten
Inn het basisonderwijs werkten 19 vrouwelijke leerkrachten en 20 mannelijke
leerkrachtenn mee. Van de leerkrachten in het voortgezet onderwijs zijn geen
persoonlijkee gegevens bekend. Slechts twee leerkrachten van het PRO waren
bereidd mee te werken aan het onderzoek. Dit aantal is te klein om uitspraken te
kunnenn doen over leerlingen in het PRO daarom zijn de leerlingen van deze
leerkrachtenn niet meegenomen in het onderzoek.
Leerlingen Leerlingen
Aann het onderzoek werkten 604 leerlingen van het regulier basisonderwijs mee en
800 leerlingen van het speciaal basisonderwijs. In het schooljaar 2001 - 2002 zijn
dee leerkrachten van 173 leerlingen uit het regulier basisonderwijs en 13 leerlingen
uitt het speciaal basisonderwijs bereid mee te werken aan het onderzoek in het
voortgezett onderwijs. Van 108 leerlingen was niet bekend naar welk type
83 3

InvloedenInvloeden op de onderwijspositie van leerlingen bij de overgang van het
basisonderwijsbasisonderwijs naar het voortgezet onderwijs
voortgezett onderwijs ze verwezen zijn. Daarnaast zijn er ook leerkrachten in het
voortgezett onderwijs die niet bereid waren mee te werken en een aantal ouders
gaff geen toestemming om hun kind te volgen tot in het voortgezet onderwijs.
Hierdoorr was van 390 leerlingen wel bekend in welk type voortgezet onderwijs ze
terechtt zijn gekomen maar over hun sociale competentie in het voortgezet
onderwijss was niets bekend. Op het eerste gezicht verschilde de groep leerlingen
diee niet meewerkten in het voortgezet onderwijs niet essentieel van de leerlingen
diee wel meewerkten (zie Tabel Ia, p. 112 en Tabel Ib p. 112). De gegevens zijn
afkomstigg uit het basisonderwijs. In Tabel Ia is bijvoorbeeld opgenomen de
leeftijdd van de leerling op het moment dat de leerling in de laatste groep van het
basisonderwijss zat. Analyses op de gegevens van de 390 leerlingen die niet
meewerkten,, tonen volgens verwachting aan dat er een significant verband was
tussenn doublure (x2=57.64; p<.01), intelligentiequotiënt (x*=433.25; p<.01), sekse
(X2=13.89;; p<.01) en leeftijd (x2=64.64; p<.01) van een leerling en het type
voortgezett onderwijs.
Inn de Tabellen la en lb staan gegevens over de verdeling van een aantal kenmerken
vann de leerlingen die wel aan het onderzoek meewerkten. In tegenstelling tot de
groepp leerlingen die niet meewerkten, was er geen significant verband tussen sekse
vann de leerling en type voortgezet onderwijs. Er was een significant verband tussen
leeftijdd (x2=39.96; p<.01), doublure (x*=44.26; p<.01), intelligentiequotiënt
(X2=214.67;; p<.01) en type voortgezet onderwijs. Leerlingen in de lagere typen
voortgezett onderwijs waren gemiddeld ouder, hadden gemiddeld vaker een groep
gedoubleerdd in het basisonderwijs en hadden gemiddeld een lager
intelligentiequotiëntt en Cito-standaard score dan leerlingen in de hogere typen
voortgezett onderwijs.
Dee Cito Eindtoets Basisonderwijs is ontworpen om het niveau van kennis en
inzichtt van een leerling te meten.1 De Cito-standaardscore geeft het gemiddelde
prestatieniveauu van een leerling weer op de basisvaardigheden: taal, rekenen /
wiskundee en informatieverwerking. Om een score op de Cito-eindtoets niet te
verwarrenn met een score op een intelligentietest, is gekozen voor een schaalscore
liggendd tussen 500 en 550, met een gemiddelde van 535 (Citogroep, 2004).
11
Cito Eindtoets Basisonderwijs wordt in de rest van het hoofdstuk Cito-eindtoets genoemd.
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Basisscholenn krijgen voor elke leerling op school een financiële vergoeding. Om
dee hoogte van deze vergoeding te bepalen, krijgen leerlingen een gewicht
toegekend,, het leerling-gewicht. De meeste leerlingen krijgen leerling-gewicht
1.00.. Leerlingen die tot een achterstandscategorie behoren, krijgen een hoger
gewichtt en de school krijgt een hogere vergoeding voor deze leerlingen. Leerlinggewichtt 1.25 is voor Nederlandse ouders met een laag opleidingsniveau; leerlinggewichtt 1.40 is voor schipperskinderen; leerling-gewicht 1.70 is voor woonwagenenn zigeunerkinderen; leerling-gewicht 1.90 is voor leerlingen die behoren tot een
culturelee minderheid en waarvan de ouders een laag opleidings- en beroepsniveau
hebben. .
TabelTabel la Verdeling leerling-gewicht, sekse, etniciteit en leeftijd van leerlingen per type
voortgezetvoortgezet onderwijs
Leerling-gewicht" "
Typee onderwijs
VMBO-LWOO O

Sekse e

Etniciteit t

1.000

1.25

1.90

2

<$

55

0

0

8

6

211

7

1

21

14

499

10

2

28

577

9

0

1322

26

allo

auto

Leeftijd d
MM

SD

111

11.83

.39

11

34

11.31

.53

38

11

65

11.14

.39

39

32

11

70

11.07

.35

966

90

66

180

11.20

.46

(N=14) )
VMBO O
(N=35) )
VMBO/HAVO O
(N=66) )
HAVO/VWO O
(N=71) )
Totaal l
(N=186) )
Noot.Noot. 2 : meisje;

jongen; allo: allochtoon; auto: autochtoon.

** van 25 leerlingen was het leerling-gewicht niet bekend.
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TabelTabel lb Verdeling doublure, intelligentiequotiënt en Cito-standaardscore van leerlingen per
typetype voortgezet onderwijs
Doublure**
Typee onderwijs

jaa

nee

intelligentiequotiënt
MM

SD D

Cito-standaardscore**
NN

MM

SD

89.833

10.35

300

95.97

11.82

277

527.96

7.23

611

105.54

9.15

644

534.28

5.74

700

115.04

8.73 3

433

542.51

4.77

1666

106.32

12.64

1344

535.65

7.82

VMBO-LWOO O
(N=14) )
VMBO O
(N=35) )
VMBO/HAVO O
(N=66) )
HAVO/VWO O
<N=71) )
Totaal l
(N=186) )
Noot. Noot.

*vann 1 leerling in het VMBO-LWOO was doublure niet bekend.
**Cito-eindtoetss was niet bij alle leerlingen afgenomen.

3.2.33.2.3
Instrumenten
PSEKPSEK en PPB
Voorr het onderzoek naarde sociale competentie van leerlingen in het basisonderwijs
werdd het Profiel Sociaal-Emotionele Kenmerken (PSEK) en het Profiel
PedagogischPedagogisch didactische Behoeften (PPB) ontwikkeld. Van het PSEK en het PPB
werdenn twee typen vragenlijsten ontwikkeld, namelijk één vragenlijst om in te
vullenn door leerkrachten (zie Bijlage 1, pp. 223-232 en Bijlage 3, pp. 243-246) en
éénn om in te vullen door leerlingen (zie Bijlage 2, pp. 233-242 en Bijlage 4, pp.
247-250).. Het PSEK bestond uit verschillende uitspraken over de sociaalemotionelee kenmerken: gebrek aan belangstelling, storend gedrag, emotionele
instabiliteit,, teruggetrokken gedrag, faalangst, gebrek aan goede werkhouding en
gebrekk aan zelfvertrouwen. Het PPB bestond uit uitspraken over de behoefte aan
structuurr en de behoefte aan warmte. In hoofdstuk twee staan de gegevens over
samenstelling,, betrouwbaarheid, interne structuur van de instrumenten en de
samenhangg tussen de lijsten onderling. In hoofdstuk twee is ook de bruikbaarheid
beschrevenn van de schalen van de instrumenten die variabelen meten die mogelijk
geassocieerdd zijn met doublure in het basisonderwijs en het type basisonderwijs
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waarinn een leerling zich bevindt. Daarnaast is ingegaan op het gebruik van de
schalenn van de instrumenten die variabelen meten die als mogelijke predictoren
vann het type voortgezet onderwijs waar leerlingen naar toe verwezen werden,
gebruiktt kunnen worden.
ISI-VormISI-Vorm III
Bijj de leerlingen in het basisonderwijs werden de cognitieve capaciteiten
vastgesteldd met een klassikaal afgenomen intelligentietest, de Interesse
Schoolvorderingenn Intelligentie-Vorm III (ISI-Vorm III; Van Boxtel, Snijders &
Weiten,, 1982). Van deze test werd alleen het intelligentie-gedeelte gebruikt
bestaandee uit zes subtests: 1. synoniemen, 2. geknipte figuren, 3. tegenstellingen,
4.. draaien, 5. soortbegrip woorden en 6. soortbegrip figuren. De gewogen totaal
scoree van de zes subtests gaf een indicatie van het niveau van de cognitieve
capaciteitenn van een leerling door middel van een standaard intelligentiescore.
PMB PMB
Voorr het voortgezet onderwijs werd het Profiel Mate van Begeleiding (PMB)
ontwikkeldd (zie Bijlage 5, pp. 251-254). Aan een leerkracht die de leerling goed
kendee werd gevraagd het PMB in te vullen. Over het algemeen vulde de mentor
dee lijst in, echter deze gaf de leerling in bijna alle gevallen ook een aantal uren
perr week les". De leerkrachten kregen een vragenlijst voorgelegd met vragen over
leerlingenn in de eerste klas voortgezet onderwijs. Per leerling werd aan de
leerkrachtt gevraagd om in te vullen welk type voorzieningen de school aanbood
aann de betreffende leerling, bijvoorbeeld: "Krijgt de leerling huiswerkbegeleiding
aangeboden?".. Per type voorziening werd gevraagd hoeveel uur per week die
voorzieningg aangeboden werd, bijvoorbeeld: "Hoeveel uur per week volgt de
leerlingg faalangst reductietraining?". Als de voorziening betrekking kon hebben
opp een bepaald vak, dan werd bijvoorbeeld gevraagd: "Voor welk(e) vak(ken)
wordtt er didactische begeleiding gegeven?".
Naastt vragen over mogelijk aangeboden voorzieningen, werd gevraagd naar het
verzuimm en de sociaal-emotionele kenmerken van een leerling. Om te weten te
komenn of een leerling veel afwezig is geweest, is gevraagd naar ongeoorloofd
verzuimm van lessen en afwezigheid in verband met ziekte. Per sociaal-emotioneel
Inn de rest van het hoofdstuk zal daarom over leerkracht gesproken worden.
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kenmerkk kreeg de leerkracht één uitspraak om het betreffende kenmerk van een
leerlingg te beoordelen, bijvoorbeeld: "Toont deze leerling belangstelling en
inzet?".. Gevraagd werd ook wat de standaardscore op de Cito-eindtoets van de
onderzochtee leerling was en wat voor cijfers de leerling voor de verschillende
vakkenn had gehaald op het eerste en het laatste rapport in de eerste klas. Deze
gegevenss kunnen een indruk geven van de schoolvorderingen van een leerling.
Alss laatste werd er advies aan de leerkracht gevraagd over het niveau tweede klas
voortgezett onderwijs waarnaar de leerling verwezen zou worden.
3.2.43.2.4
Procedure
Inn november en december 2000 werden de directeuren van reguliere en speciale
basisscholenn in Voorne Putten, Schiedam en Middelharnis benaderd om mee te
werkenn aan een onderzoek naar de sociaal-emotionele kenmerken en pedagogisch
didactischee behoeften van leerlingen in de laatste groep van het basisonderwijs
(voorr een uitgebreide beschrijving zie hoofdstuk 2). Bij de leerlingen werd
klassikaall het intelligentiedeel van de ISI-Vorm III, het PSEK en het PPB
afgenomen.. De leerkrachten vulden in hun eigen tijd voor elke leerling uit hun
groepp het PSEK en het PPB in. In juli 2001 werd er aan de leerkrachten gevraagd
naarr welk type voortgezet onderwijs de onderzochte leerlingen gingen. In april en
meii 2002 werden de scholen voor voortgezet onderwijs, waarop de leerlingen die
aann het onderzoek in 2000 hadden meegewerkt zaten, benaderd met de vraag of
dee leerkrachten van de eerste klas wilden meewerken aan een onderzoek. De
leerkrachtenn kregen als ze wilden meewerken het PMB opgestuurd. De
leerkrachtenn van de scholen voor voortgezet onderwijs die mee wilden werken,
bevondenn zich in Schiedam, in Rotterdam en in plaatsen in de regio Voorne
Putten. .
3.2.53.2.5
Toetsing
Dee voorzieningen die scholen aanboden werden door de PMB-vragenlijsten in
kaartt gebracht. Gekeken kon worden of de sociaal-emotionele kenmerken en
pedagogischh didactische behoeften van leerlingen samenhingen met deze
voorzieningen.. De gegevens over de sociaal-emotionele kenmerken van
leerlingenn die bij leerlingen en leerkrachten in het basisonderwijs verzameld zijn,
werdenn vergeleken met de gegevens die leerkrachten in het voortgezet onderwijs
gavenn over de sociaal-emotionele kenmerken van de leerlingen in de eerste klas.
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Hett gaat hier om het oordeel van verschillende beoordelaars over dezelfde
leerlingg op verschillende tijdstippen.
Opp deze manier konden de verwachtingen getoetst worden dat leerlingen die
werdenn aangemeld voor speciale voorzieningen door zowel leerkrachten in het
basisonderwijss als door leerkrachten in het voortgezet onderwijs als sociaal
incompetentt werden beschouwd.

3.33

Resultaten

3.3.13.3.1 Aangeboden voorzieningen
Dee eerste verwachting die in de inleiding geopperd werd, was dat scholen in het
voortgezett onderwijs verscheidene voorzieningen zouden aanbieden. Met behulp
vann het PMB werd geïnventariseerd wat voor additionele voorziening een leerling
konn krijgen. Scholen boden mentoraat, faalangst reductietraining, huiswerk- en
studiebegeleiding,, Remedial Teaching, hulp bij dyslexie, interne begeleiding en
externee begeleiding aan. Leerlingen kregen hulp aangeboden voor dyslexie in de
vormm van werken op de computer en extra tijd tijdens repetities. Tijdens Remedial
Teachingg werd getracht te achterhalen waar het mis gaat in het leerproces.
Problemenn in het leerproces kunnen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld
specifiekee leerproblemen, gedragsproblemen, motivatieproblemen of faalangst.
Onderr interne begeleiding werd verstaan begeleiding voor spellingsproblemen,
houdenn van gesprekken met leerlingen en het geven van motorische training.
Sommigee leerkrachten van de scholen voor VMBO vonden dat het
Leerwegondersteunendd Onderwijs dat de school aanbood een vorm van interne
begeleidingg was. Bij externe begeleiding werden er met de leerling gesprekken
gehoudenn op school, bij de leerling thuis en met de GGD. Daarnaast werd onder
externee begeleiding verstaan sociaal-emotionele begeleiding die aangeboden werd
omm het zelfvertrouwen van een leerling te vergroten, begeleiding om leerlingen te
lerenn omgaan met hun leer- en gedragsproblemen, naschoolse opvang in een
Boddaertt centrum en door ouders werd soms hulp geboden aan de leerling tijdens
hett maken van huiswerk en bij het overhoren van de leerstof.
Doordatt voor elke leerling uit het onderzoek het PMB was ingevuld, kon
nagegaann worden hoeveel leerlingen in aanmerking kwamen voor bepaalde
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voorzieningen.. De leerkrachten van 186 leerlingen gaven aan dat 85 leerlingen
éénn of meer typen begeleiding volgden, 88 leerlingen volgden geen enkel type
begeleidingg en van 13 leerlingen was het niet bekend of ze begeleiding volgden.
Vann de 61 leerlingen die één type begeleiding volgden, volgde één meisje van het
VMBO/HAVOO faalangst reductietraining, 21 meisjes en 30 jongens van
verschillendee schooltypen volgden huiswerk- en studiebegeleiding, één meisje
vann het VMBO-LWOO kreeg Remedial Teaching, één meisje van het
VMBO/HAVOO kreeg hulp voor haar dyslexie, 3 jongens en 3 meisjes van het
VMBO-LWOO,, VMBO en HAVO/VWO volgden interne begeleiding en één
jongenn van het VMBO/HAVO volgde externe begeleiding. Zeventien leerlingen
volgdenn twee typen begeleiding, zes leerlingen volgden drie typen begeleiding en
éénn leerling volgde vier verschillende typen begeleiding. In Tabel 2 en 3 staan per
leerlingg de combinaties beschreven van de verschillende typen begeleiding die de
betreffendee leerling volgde. Bijvoorbeeld één jongen van het VMBO volgde
huiswerk-- en studiebegeleiding en interne begeleiding en een andere jongen van
hett VMBO kreeg hulp voor zijn dyslexie en externe begeleiding.
TabelTabel 2

Combinaties van de twee verschillende typen begeleiding die leerlingen volgden

Begeleiding g
Sekse e Typee VO

Faalangstt Huiswerk-

Remedial Hulp bij Interne

reductie--

en studie-

Teaching dyslexie begeleiding begeleiding

trainingg

begeleiding

Meisjee VMBO/HAVO

ja

ja a

Meisjee VMBO/HAVO

ja

nee e
nee e

nee e
nee e

Externe

nee e
nee e

nee e
nee e
nee e

Meisjee VMBO/HAVO

ja

ja a
nee e

nee e

nee

ja a

ja a
nee e

nee e

Jongenn VMBO/HAVO

nee e

Jongenn VMBO/HAVO

nee

PP

nee e

nee e

ja a
nee e

ja a
ja a

ja a
ja a
nee e

nee e

nee e

ja a
nee e

nee e

nee e

nee e

nee e

ja a

nee e

Jongenn VMBO/HAVO

nee

Jongenn VMBO/HAVO

nee

Jongenn VMBO/HAVO

nee
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Faalangst t Huiswerk-- Remedial l Hulpp bij Interne e
reductie-- enn studie-

Externe e

e
Teaching g dyslexie e bege leiding
gbegeleiding g

Sekse e Typee VO

training g begeleiding g

Meisje e VMBO O

nee e

Meisje e VMBO O

nee e

Meisje e VMBO O

nee e

Meisje e VMBO O

nee e

Meisje e VMBO O

nee e

Jongen n VMBO O
Jongen n VMBO O

ja a
ja a

ja a
nee e

nee e

nee e

nee e

nee e

Ja a

nee e

ja a
nee e

nee e

nee e

Ja a

nee e

ja a

nee e
nee e

nee e

ja a
nee e

ja a
nee e

nee e

ja a
nee e

nee e

nee e

Ja a

nee e

Meisje e VMBO-LWOO Onee e

nee e

Jongen n VMBO-LWOO O nee e

nee e

nee e

ja a
nee e

ja a

ja a
nee e

nee e

nee e

ja a

ja a

nee e

nee e

ja a

ja a

Zess leerlingen volgden drie typen begeleiding tegelijk en één leerling volgde vier
typenn begeleiding. In Tabel 3 staan de combinaties van de typen begeleiding die
dezee zeven leerlingen volgden. Bijvoorbeeld de leerling van de eerste rij, een
jongenn van het HAVO/VWO, kreeg naast een faalangst reductietraining, hulp
voorr zijn dyslexie en externe begeleiding.
TabelTabel 3

Combinaties van verschillende typen begeleiding die leerlingen volgden

Begeleidingg

Faalangst Huiswerkreductie--

en studie-

Remedial Hulp bij Interne

Externe

Teaching dyslexie begeleiding begeleiding

Seksee Type VO
training
Jongen n HAVO/VWO O Ja a

nee e

nee e

ja a

nee e

ja a

Jongen n VMBO/HAVO Onee e

nee e
ja a

ja a

ja a
nee e

Jongen n VMBO O

ja a
nee e

ja a
nee e

nee e

Jongen n VMBO O

ja a
nee e

ja a

nee e

nee e

ja a

Jongen n VMBO O

nee e

ja a

ja a
nee e

ja a

ja a
nee e

ja a

Meisje e VMBO O

ja a
nee e
ja a

nee e

Meisje e VMBO O

begeleiding

ja a

ja a
nee e

ja a
nee e
nee e
ja a

Inn Tabel 4 is het aantal leerlingen te zien dat per schooltype in aanmerking kwam
voorr een bepaald type voorziening. In deze tabel is geen onderscheid gemaakt
tussenn de leerlingen die één type begeleiding volgden of de leerlingen die
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meerderee typen begeleiding volgden. Er is alleen aangegeven hoeveel leerlingen
uitt een bepaald type onderwijs in aanmerking kwamen voor een bepaald type
voorziening.. Van de zes leerlingen van het VMBO-LWOO die interne
begeleidingg volgden, zijn er bijvoorbeeld twee leerlingen die naast interne
begeleidingg ook externe begeleiding volgden (zie Tabel 2).
TabelTabel 4

Aantal leerlingen per type voortgezet

onderwijs dat voor een bepaald

voorzieningvoorziening in aanmerking kwam
Begeleiding g

Faalangst t

Huiswerk-- en

Remedial l

Hulpp bij

reductietraining g

studie-begeleiding g

Teaching g

dyslexie e

Typee VO
VMBO-LWOO O

44

11

00

19 9

55

22

26 6

44

22

20 0

00

11

69 9

10 0

(N=14) )
VMBO O
(N=35) )
VMBO/HAVO O
(N=66) )
HAVO/VWO O
(N=71) )
Totaal l
(N=186) )
Begeleidingg

Interne begeleiding

Externe begeleiding

Geen begeleiding

Typee VO
VMBO-LWOO O

33

(N=14) )
VMBO O

13 3

(N=35) )
VMBO/HAVO O

34 4

(N=66) )
HAVO/VWO O
(N=71) )
Totaal l
(N=186) )
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Vann elke leerling die voor een bepaalde voorziening in aanmerking kwam, was
bekendd voor hoeveel uur en indien van toepassing voor welk(e) vak(ken) deze
voorzieningg aangeboden werd. Zeven leerlingen (2 jongens en 5 meisjes) volgden
eenn faalangst reductietraining van ongeveer één uur in de week. Negenenzestig
leerlingenn (39 jongens en 30 meisjes) van alle schooltypen namen deel aan
huiswerk-- en studiebegeleiding voor alle vakken, variërend van één tot twee uur
inn de week. Remedial Teaching werd aan tien leerlingen (vier jongens en zes
meisjes)) aangeboden. De tijd die de leerlingen aan Remedial Teaching besteedden
varieerdee van één tot twee uur in de week, voornamelijk voor de vakken
Nederlands,, Engels, Frans en wiskunde. Vier jongens en één meisje kregen één
tott twee uur in de week hulp aangeboden voor het leren omgaan met hun
dyslexie.. Met betrekking tot de interne en externe begeleiding was niet bekend
voorr hoeveel uur in de week de leerlingen de voorzieningen kregen aangeboden.
Alleenn bekend was dat interne begeleiding door tien jongens en acht meisjes
gevolgdd werd en externe begeleiding door zeven jongens en twee meisjes gevolgd
werd. .
3.3,23.3,2 Aanpassing aan sociale competentie
Dee tweede verwachting die in de inleiding geopperd werd, was dat leerlingen met
bepaaldee sociaal-emotionele kenmerken en pedagogisch didactische behoeften in
aanmerkingg kwamen voor een bepaald type voorziening. In 2000 zijn in het
basisonderwijss met behulp van het PSEK en het PPB gegevens verkregen over de
kenmerkenn en behoeften van leerlingen volgens het oordeel van leerkrachten en
leerlingen.. In 2002 werden gegevens over de sociaal-emotionele kenmerken van
leerlingenn met behulp van het PMB verkregen van de leerkrachten in de eerste
klass voortgezet onderwijs. Het type voorziening waar een leerling voor in
aanmerkingg kwam werd ook geïnventariseerd. Leerlingen kwamen voor faalangst
reductietraining,, huiswerk- en studiebegeleiding, Remedial Teaching, hulp bij
dyslexie,, interne begeleiding en externe begeleiding in aanmerking. Per type
voorzieningg kon gekeken worden of leerlingen met bepaalde sociaal-emotionele
kenmerkenn (gebrek aan belangstelling, storend gedrag, emotionele instabiliteit,
teruggetrokkenn gedrag en faalangst) en bepaalde pedagogisch didactische
behoeftenn (structuur en warmte) ervoor in aanmerking kwamen. De scores op de
sociaal-emotionelee kenmerkenlijsten en pedagogisch didactische behoeftenlijsten
liepenn van 1, negatief beeld van de leerling, tot 5, positief beeld van de leerling.
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Duss hoe lager de score van een leerling op bijvoorbeeld faalangst, des te
faalangstigerr was deze leerling. In Tabel II (pp. 113-114) staan de gemiddelde
oordelenn van de leerkracht basisonderwijs en leerkracht voortgezet onderwijs
overr sociaal-emotionele kenmerken en het type begeleiding in het voortgezet
onderwijs.. Daarnaast werd gekeken naar de correlatie tussen het oordeel van de
leerkrachtt en het type begeleiding. De sociaal-emotionele kenmerken zijn echter
well met twee verschillende typen instrumenten verkregen in het basisonderwijs
enn in het voortgezet onderwijs. In Tabel III (p. 114) staan de gemiddelde oordelen
vann de leerkracht basisonderwijs en de leerling tijdens de basisschoolperiode over
pedagogischh didactische behoeften en het type begeleiding in het voortgezet
onderwijs.. In Tabel III werd ook gekeken of er een correlatie was tussen het
oordeell van de leerkracht en de leerling over pedagogische didactische behoeften
enn de begeleiding die de leerling in het voortgezet onderwijs kreeg. Voor elk type
voorzieningg konden één of meer hypothesen getoetst worden.
FaalangstFaalangst reductietraining
Voorr faalangst reductietraining konden de volgende hypothesen getoetst worden:
leerlingenn die als hoog faalangstig beoordeeld werden kwamen in aanmerking
voorr faalangst reductietraining, net als leerlingen die volgens de leerkrachten
basisonderwijss en volgens de leerlingen zelf veel behoefte aan warmte hadden.
Leerlingenn die in het voortgezet onderwijs een faalangst reductietraining volgden,
werdenn door zichzelf als significant faalangstiger beoordeeld dan leerlingen die
geenn training volgden (F(K 16i>=4.69; p<.05). Volgens de beoordelingen van de
leerkrachtenn van het basisonderwijs en de leerkrachten van het voortgezet
onderwijss waren leerlingen die een faalangst reductietraining volgden in hogere
matee faalangstig (FM. i63)=9.62; p<.01; F,,. I70)= 19.48; p<.01) dan leerlingen die
dezee training niet volgden. In tegenstelling tot leerlingen van het basisonderwijs
vondenn leerkrachten van het basisonderwijs dat leerlingen die een faalangst
reductietrainingg volgden meer behoefte aan warmte hadden dan leerlingen die niet
voorr deze voorziening in aanmerking kwamen (F n . i72>=6.27; p<.05).
Huiswerk-Huiswerk- en studiebegeleiding
Watt betreft huiswerk- en studiebegeleiding konden de hypothesen getoetst
wordenn dat leerlingen met weinig belangstelling en leerlingen met veel behoefte
aann structuur, eerder in aanmerking kwamen voor huiswerk- en studiebegeleiding
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dann leerlingen die dit kenmerk en deze behoefte niet hadden. In de steekproef
verschildenn de leerlingen die huiswerk- en studiebegeleiding volgden niet
significantt van de leerlingen die deze begeleiding niet volgden wat betreft hun
matee van belangstelling en hun behoefte aan structuur. Hoewel het geen vooraf
opgesteldee hypothese was, kon vastgesteld worden dat leerlingen die huiswerkenn studiebegeleiding volgden en de leerlingen die dat niet volgden, verschilden in
hunn mate van faalangst volgens het oordeel van de leerkracht basisonderwijs (F<i,
i69)=5.68;; p<.05). Leerlingen die begeleiding kregen, werden door hun
leerkrachtenn in het basisonderwijs als hoog faalangstig beoordeeld.
RemedialRemedial Teaching
Vann de leerlingen die in aanmerking kwamen voor Remedial Teaching werd
verwachtt dat ze weinig belangstelling hadden en veel behoefte aan structuur en
warmtee hadden. Er werd geen significant verschil gevonden tussen leerlingen die
well en leerlingen die geen Remedial Teaching kregen in hun behoefte aan warmte
enn structuur. Leerlingen die Remedial Teaching kregen verschilden wel significant
inn hun mate van belangstelling van leerlingen die deze voorziening niet volgden
volgenss het oordeel van de leerkrachten van het basisonderwijs en het oordeel van
dee leerkrachten van het voortgezet onderwijs (F(1.166)=7.23; p<.01; F,i, |72)=4.97;
p<.05).. Leerlingen die Remedial Teaching volgden, hadden zoals verwacht
betrekkelijkk weinig belangstelling volgens het oordeel van de leerkrachten.
InterneInterne begeleiding
Watt betreft interne begeleiding konden de hypothesen getoetst worden dat
leerlingenn die in hoge mate emotioneel instabiel waren, of teruggetrokken gedrag
vertoondenn of behoefte hadden aan warmte eerder in aanmerking kwamen voor
ditt type begeleiding dan leerlingen die deze kenmerken of deze behoefte in
minderee mate vertoonden. Leerlingen die interne begeleiding volgden, waren
volgenss het oordeel van de leerkracht van het voortgezet onderwijs emotioneel
instabielerr dan leerlingen die geen interne begeleiding volgden (F(!, 169)=6.67;
p<.05)) en vertoonden meer teruggetrokken gedrag (F,|, ]71)=12.09; p<.01). In hun
behoeftee aan warmte verschilden leerlingen die wel interne begeleiding volgden
niett van leerlingen die geen interne begeleiding volgden.
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ExterneExterne begeleiding
Dee hypothesen dat leerlingen die externe begeleiding volgden emotioneel
instabieler,, of meer teruggetrokken gedrag vertoonden, of meer behoefte aan
warmtee hadden, of meer storend gedrag vertoonden, of meer behoefte hadden aan
structuurr dan leerlingen die geen externe begeleiding volgden, konden getoetst
worden.. Leerlingen die externe begeleiding volgden waren emotioneel instabieler
volgenss het oordeel van de leerkracht van het basisonderwijs en het oordeel van
dee leerkracht van het voortgezet onderwijs dan leerlingen die geen externe
begeleidingg volgden (F(1. i66)=5.21; p<.05; F,i. i68,= 12.67; p<.01). Daarnaast
vertoondenn deze leerlingen meer teruggetrokken gedrag dan leerlingen die geen
externee begeleiding kregen volgens het oordeel van de leerkrachten van het
basisonderwijss en het oordeel van de leerkrachten van het voortgezet onderwijs
(F(1,, 165)=4.58; p<.05; F(|, ,7{))=4.86; p<.05). De leerlingen die externe begeleiding
volgden,, hadden volgens het oordeel van de leerkrachten in het basisonderwijs
meerr behoefte aan warmte dan de leerlingen die geen externe begeleiding volgden
(Fn<< i7])=4.82; p<.05). Leerlingen die externe begeleiding kregen verschilden niet
significantt van de leerlingen die geen begeleiding kregen in hun storend gedrag
volgenss de leerkracht basisonderwijs en de leerkracht voortgezet onderwijs (F,i,
i67)=.25;; ns; F (li mp.09; ns). De leerlingen verschilden ook niet in hun behoefte
aann structuur volgens hun eigen oordeel en het oordeel van de leerkracht
basisonderwijss (F n , ]69j=.002; ns; F(i. mp.94; ns).
3.3.33.3.3 Overeenkomst tussen leerkrachtoordelen
Dee derde geopperde verwachting was dat het oordeel van de leerkracht
basisonderwijss over de sociaal-emotionele kenmerken en pedagogisch didactische
behoeftenn van een leerling overeenkwam met het oordeel van de leerkracht
voortgezett onderwijs. Verwacht werd dat sociaal-emotionele kenmerken en
pedagogischh didactische behoeften in zekere mate stabiel zijn over langere
perioden.. Over de pedagogisch didactische behoeften van leerlingen in het
voortgezett onderwijs zijn geen gegevens bekend. In het PMB is alleen gevraagd
naarr sociaal-emotionele kenmerken van de leerling met behulp van één uitspraak
overr elk kenmerk (zie Bijlage 5, pp. 251-254). Met de leerkrachtlijst van het
PSEKK is gevraagd naar de sociaal-emotionele kenmerken van een leerling met
behulpp van verschillende uitspraken (zie Bijlage 1, pp. 223-232). In Tabel 5 is te
zienn dat het oordeel van de leerkracht basisonderwijs over sociaal-emotionele
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kenmerkenn van leerlingen, behalve over faalangst, in zekere mate overeenkwam
mett het oordeel van de leerkracht voortgezet onderwijs.
TabelTabel 5 Correlaties tussen het oordeel leerkracht basisonderwijs en leerkracht voortgezet
onder-wijsonder-wijs over sociaal-emotionele kenmerken
Sociaal-emotionelee kenmerken
Correlatie
Gebrekk aan belangstelling
.34 4
Storendd gedrag
.41 1
Teruggetrokkenn gedrag
.44 4
Emotioneell instabiel
.19 9
.15 5
Faalangst t
Noot.Noot. **p<.01,*p<.05.
3.3.43.3.4
Verwijzing naar tweede klas voortgezet onderwijs
Aann de leerkrachten van het voortgezet onderwijs is met behulp van het PMB ook
gevraagdd naar welke klas zij vermoeden dat de leerlingen in het tweede leerjaar
gaan.. Van 13 leerlingen was niet bekend naar welk type voortgezet onderwijs ze
inn de tweede klas gingen. Eén leerling van het VMBO-LWOO ging naar het
speciaall voortgezet onderwijs. Leerlingen in het VMBO-LWOO, het VMBO en
hett HAVO/VWO bleven voornamelijk op hetzelfde niveau. Slechts twee
leerlingenn gingen naar een lager niveau. Van de 65 leerlingen uit de
gecombineerdee klassen VMBO/HAVO gingen 39 leerlingen naar het VMBO,
achtt leerlingen bleven in het VMBO/HAVO en 18 leerlingen gingen naar het
HAVO/VWO.. In Tabel 6 is te zien wat voor type begeleiding de 65 leerlingen die
vann het VMBO/HAVO naar verschillende typen voortgezet onderwijs gingen,
hebbenn gevolgd in de eerste klas voortgezet onderwijs. Leerlingen die naar het
VMBOO gingen, hadden niet veel meer begeleiding gevolgd dan de leerlingen die
naarr het VMBO/HAVO of het HAVO/VWO gingen.
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TabelTabel 6 Aantal leerlingen van het VMBO / HA VO per type voortgezet onderwijs tweede klas
enen het aantal voorzieningen dat ze hadden gevolgd in de eerste klas
Begeleidingg

Geen

Tweedee klas

begeleiding

VMBOO

1 type

2 typen

begeleiding

3 typen

begeleiding

19

13

2

5

13

4

begeleiding
6

1

(N=39J J
VMBO/HAVOO

1

0

(N=8) )
HAVO/VWOO

1

O

(N=18) )
Totaall

34

22

8

1

(N=65) )

3.3.53.3.5 Overige gegevens PMB
Inn het PMB is ook gevraagd naar verzuim en de cijfers op het eerste en het laatste
rapportt van de leerlingen. Deze gegevens zijn echter niet voor dit hoofdstuk
geanalyseerd,, aangezien in dit hoofdstuk de nadruk lag op hetgeen scholen voor
voortgezett onderwijs hun leerlingen bieden aan onderwijs en begeleiding.

3.44

Conclusie

Hett belang dat scholen hechten aan het vergroten van de sociale competentie en
participatiee van leerlingen was terug te zien in de vele voorzieningen die de
scholenn voor voortgezet onderwijs uit het onderzoek aanboden, zoals faalangst
reductietraining,, huiswerk- en studiebegeleiding, Remedial Teaching, hulp bij
dyslexiee en interne en externe begeleiding. Op basis van leerkrachtoordelen in het
basisonderwijss en in het voortgezet onderwijs kon gedeeltelijk voorspeld worden
voorr welk type begeleiding een leerling met bepaalde sociaal-emotionele
kenmerkenn in het voortgezet onderwijs in aanmerking kwam. Faalangst
reductietrainingg werd gevolgd door leerlingen van wie beide leerkrachten vonden
datt ze in hoge mate faalangstig waren. Remedial Teaching werd aangeboden aan
leerlingenn die weinig belangstelling hadden volgens het oordeel van de leerkracht
basisonderwijss en het oordeel van de leerkracht voortgezet onderwijs. Externe
begeleidingg werd gevolgd door leerlingen van wie de leerkracht basisonderwijs en
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dee leerkracht voortgezet onderwijs zeiden dat ze emotioneel instabiel of
teruggetrokkenn waren.
Opp basis van zowel het oordeel van de leerkracht als het oordeel van de leerling
inn het basisonderwijs kon niet goed voorspeld worden voor welk type begeleiding
inn het voortgezet onderwijs een leerling met bepaalde pedagogisch didactische
behoeftenn in aanmerking kwam. Leerlingen die volgens hun leerkracht
basisonderwijss veel behoefte aan warmte hadden, kregen faalangst
reductietrainingg of externe begeleiding.
Verderr is gebleken dat het oordeel van de leerkracht basisonderwijs over de
sociaal-emotionelee kenmerken van een leerling in zekere mate correleerde met het
oordeell van de leerkracht voortgezet onderwijs over deze kenmerken. Alleen het
oordeell van de leerkracht basisonderwijs over het sociaal-emotionele kenmerk
faalangstt kwam over het algemeen niet overeen met het oordeel van de leerkracht
voortgezett onderwijs over dit kenmerk.

3.55

Discussie

Opp de verwachtingen geopperd in de inleiding wordt nu meer gedetailleerd
ingegaan. .
3.5.13.5.1 Aangeboden voorzieningen
Dee eerste verwachting, scholen voor voortgezet onderwijs bieden veel
voorzieningenn aan, werd bevestigd. Vier procent van de leerlingen volgde
faalangstt reductietraining, zevenendertig procent volgde huiswerk- en
studiebegeleiding,, vijf procent volgde Remedial Teaching, drie procent kreeg
hulpp voor hun dyslexie, tien procent volgde interne begeleiding en vijf procent
volgdee externe begeleiding. Sommige leerlingen volgden meerdere typen
begeleidingg tegelijk, waardoor het percentage leerlingen dat een bepaald type
begeleidingg volgde niet optelde tot honderd procent (zie Tabel 4).
Bijnaa de helft van de leerlingen in het voortgezet onderwijs uit het onderzoek
(47%)) kreeg geen enkele vorm van begeleiding en van zeven procent van de
leerlingenn was het niet bekend. Dat 46% van alle leerlingen uit het onderzoek wel
begeleidingg kreeg, past in het beeld dat leerlingen in de onderbouw van het
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voortgezett onderwijs nog veel begeleid worden en pas in de Tweede Fase vooral
zelfstandigg aan het werk moeten.
3.5.23.5.2 Aanpassing aan sociale competentie
Uitt het huidige onderzoek bleek dat bepaalde voorzieningen zijn aangepast aan de
sociaal-emotionelee kenmerken en pedagogisch didactische behoeften van
leerlingenn (zie Tabel II en III). Dit kwam overeen met de tweede verwachting die
inn de inleiding geopperd was.
FaalangstFaalangst reductietraining
Leerlingenn die voor een faalangst reductietraining in aanmerking kwamen
verschildenn in hun mate van faalangst van de leerlingen die geen faalangst
reductietrainingg volgden. Zowel leerkrachten van het basisonderwijs als
leerkrachtenn van het voortgezet onderwijs beoordeelden de leerlingen die een
faalangstt reductietraining volgden als hoog faalangstig. Wanneer een leerling uit
dee huidige steekproef hoog faalangstig is, dan is de kans aanwezig dat de leerling
begeleidingg krijgt aangeboden om te leren hoe de leerling de faalangst kan
onderdrukkenn of de baas kan worden. Echter de correlatie tussen beide oordelen
watt betreft de mate van faalangst van een leerling was niet significant.
Leerkrachtenn zijn het dus wel eens over het feit of een leerling faalangstig is,
maarr verschillen in hun oordeel over de mate van faalangst bij een leerling. Bij
leerlingenn die hoog faalangstig zijn, is de consensus tussen de leerkrachten
waarschijnlijkk groter en die leerlingen zullen in aanmerking komen voor een
faalangstt reductietraining.
Dee aanname dat leerlingen met veel behoefte aan warmte in aanmerking zouden
komenn voor een faalangst reductietraining bleek slechts gedeeltelijk juist te zijn.
Leerlingenn die in het basisonderwijs zelf aangaven veel behoefte te hebben aan
warmtee hadden deze behoefte misschien alleen met betrekking tot de leerkracht in
dee eindgroep basisonderwijs. Van deze leerkracht zouden ze een bemoedigend
woordd of extra aandacht willen. Volgens het oordeel van de leerkracht
basisonderwijss was de behoefte aan warmte van een leerling noodzakelijk om in
aanmerkingg te komen voor een faalangst reductietraining in het voortgezet
onderwijj s.
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Huiswerk-Huiswerk- en studiebegeleiding
Dee meeste leerlingen die op school begeleiding volgden, kregen huiswerk- en
studiebegeleiding.. Tijdens huiswerkbegeleiding kunnen leerlingen na schooltijd
onderr toezicht en als het nodig is met hulp van een leerkracht huiswerk maken.
Tijdenss studiebegeleiding leren leerlingen hoe ze zelfstandig moeten studeren. De
leerlingenn die huiswerk- en studiebegeleiding kregen en de leerlingen die dat niet
kregen,, verschilden alleen in hun mate van faalangst volgens het oordeel van de
leerkrachtt basisonderwijs. Leerlingen die huiswerk- en studiebegeleiding volgden
warenn faalangstiger volgens het oordeel van de leerkracht basisonderwijs dan
leerlingenn die geen huiswerk- en studiebegeleiding volgden. Een mogelijke
verklaringg voor de afwezigheid van verschillen tussen leerlingen in hun
belangstellingg of in hun behoefte aan structuur is dat op een aantal scholen
huiswerk-- en studiebegeleiding in de eerste maanden van het schooljaar aan alle
leerlingenn in de eerste klas wordt aangeboden. Er zijn ook scholen, waarbij de
leerlingenn geselecteerd worden voor huiswerk- en studiebegeleiding. Dit gebeurt
meestall later in het jaar. Deze leerlingen worden waarschijnlijk aangemeld naar
aanleidingg van hun cognitieve prestaties in de eerste klas. Leerlingen hebben
misschienn problemen met het maken en leren van hun huiswerk wat een negatieve
invloedd kan hebben op hun prestaties. Hieraan wordt op sommige scholen in de
laatstee groep van het basisonderwijs wel aandacht besteed, maar op andere
scholenn niet. Leerlingen die al weten wat huiswerk inhoudt, zullen misschien
minderr problemen in de eerste maanden van het nieuwe schooljaar ondervinden.
Daarnaastt kunnen op basis van de cognitieve capaciteiten van een leerling
bepaaldee verwachtingen leven bij leerkrachten over het kunnen halen van
bepaaldee resultaten. Wanneer de cijfers op het eerste rapport in het voortgezet
onderwijss tegenvallen dan kan een leerling in aanmerking komen voor huiswerkenn studiebegeleiding. Tijdens huiswerk- en studiebegeleiding worden leerlingen
metacognitievee vaardigheden aangeleerd. Leerlingen leren hoe ze hun aandacht
moetenn vasthouden en efficiënt moeten werken, zodat ze beter opletten en beter
voorbereidd in de les zitten. Een mogelijk effect van huiswerk- en
studiebegeleidingg is dat leerlingen door het aanleren van metacognitieve
vaardighedenn zich in principe minder zorgen hoeven te maken over hun kennis en
vaardigheden,, waardoor ze zekerder van zichzelf kunnen zijn. Bij leerlingen die
ookk last van faalangst hebben zou huiswerk- en studiebegeleiding kunnen leiden
tott een vermindering van faalangst.
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RemedialRemedial Teaching
Remediall Teaching is een vorm van zorgverlening aan leerlingen met een specifieke
hulpvraag.. Deze leerlingen kunnen bijvoorbeeld een leerstoornis, faalangst,
gedragsproblemenn of motivatieproblemen hebben. Verwacht werd dat leerlingen
mett weinig belangstelling of veel behoefte aan structuur of veel behoefte aan
warmtee in aanmerking zouden komen voor Remedial Teaching. Leerlingen die in
aanmerkingg kwamen voor Remedial Teaching hadden inderdaad minder
belangstellingg dan de gemiddelde leerling die niet voor Remedial Teaching in
aanmerkingg kwam. Het verband tussen gebrek aan belangstelling en de
noodzakelijkheidd van Remedial Teaching kan echter diverse achtergronden
hebben.. Mogelijke reden voor consensus tussen de leerkracht basisonderwijs en
dee leerkracht voortgezet onderwijs is dat leerkrachten leerlingen die weinig
belangstellingg voor de les tonen wat meer als sociaal incompetent zien. Deze
leerlingenn hebben vaak een slechte werkhouding of zijn eenvoudig af te leiden of
leidenn anderen af. Een taak van leerkrachten is dat ze leerlingen kennis aanleren.
Wanneerr een leerling echter geen belangstelling toont voor de les dan neemt de
leerlingg in de meeste gevallen geen kennis tot zich. Om er toch voor te zorgen dat
eenn leerling nieuwe dingen leert, kan een leerkracht de leerling opgeven voor
Remediall Teaching. Een andere reden is dat leerlingen die in aanmerking komen
voorr deze voorziening vaak een leerachterstand hebben. Doordat de leerlingen
matigee prestaties leveren, hebben ze vaak weinig belangstelling voor de les. Het
omgekeerdee komt ook voor: leerlingen met een gebrek aan belangstelling
presterenn matig en kunnen hierdoor een leerachterstand ontwikkelen. Het gedrag
vann de leerkracht kan er ook voor zorgen dat een leerling motivatieproblemen
ontwikkeltt en hierdoor minder belangstelling voor de les heeft. Bijvoorbeeld
leerkrachtenn die de aandacht van de leerlingen niet kunnen vasthouden doordat ze
mett hun lessen niet aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Met
behulpp van Remedial Teaching kan aan leerlingen worden geleerd hoe ze hun
aandachtt kunnen vasthouden om meer belangstelling voor de les te krijgen.
InterneInterne en externe begeleiding
Internee begeleiding is begeleiding die buiten de les gegeven wordt, zoals
gesprekkenn met mentoren en motorische training. Externe begeleiding is voor
begeleidingg van problemen van leerlingen waar medewerkers van school geen
ervaringg mee hebben of geen bevoegdheid over hebben. Verwacht werd dat
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internee en externe begeleiding zou worden gevolgd door leerlingen die in hoge
matee emotioneel instabiel waren of teruggetrokken gedrag vertoonden of veel
behoeftee hadden aan warmte. Leerlingen die volgens de leerkracht basisonderwijs
enn de leerkracht voortgezet onderwijs teruggetrokken en emotioneel instabiel
waren,, volgden interne en externe begeleiding. Teruggetrokken en emotioneel
instabielee leerlingen hadden vermoedelijk meer kans om voor interne en externe
begeleidingg in aanmerking te komen omdat leerkrachten deze leerlingen in de
klass niet de hoeveelheid individuele aandacht konden geven die ze nodig hadden.
Mett begeleiding buiten de klas werd getracht de leerlingen weer wat zekerheid en
zelfvertrouwenn te geven. Leerlingen uit het onderzoek die in aanmerking kwamen
voorr interne begeleiding hadden, in tegenstelling tot de leerlingen die externe
begeleidingg kregen, volgens het oordeel van de leerkracht basisonderwijs niet
meerr behoefte aan warmte dan leerlingen die geen interne of externe begeleiding
volgden.. Waarschijnlijk gaan leerkrachten ervan uit dat leerlingen die behoefte
hebbenn aan warmte in de klas voldoende aandacht krijgen of dat de behoefte aan
warmtee dusdanig groot is dat alleen een instelling buiten de school dit kan bieden.
Daarnaastt werd de aanname gedaan dat leerlingen die in hoge mate storend
gedragg vertoonden of behoefte hadden aan extra structuur in aanmerking kwamen
voorr externe begeleiding. Deze aanname bleek niet gegrond. Een mogelijke
verklaringg kan de aanpak van de leerkrachten in het basisonderwijs zijn.
Leerkrachtenn in het basisonderwijs hebben vaak van alles ondernomen om het
storendee gedrag aan te pakken, bijvoorbeeld straffen van ongewenst gedrag en
belonenn van gewenst gedrag, echter vaak zonder langdurig blijvend resultaat.
Leerkrachtenn in het voortgezet onderwijs kunnen hierdoor het idee hebben dat
leerlingenn die storend gedrag vertonen geen baat hebben bij training of
begeleiding.. Doordat gedragsproblemen voor leerkrachten veel problemen
opleverenn in verband met de sfeer in de klas en de ordehandhaving zullen
leerlingenn die storend gedrag vertonen eerder dan andere leerlingen, zeker als ze
ookk matig presteren, naar het speciaal voortgezet onderwijs en het PRO worden
verwezen.. Hierdoor blijven deze leerlingen buiten de speciale voorzieningen die
inn het voortgezet onderwijs aangeboden worden. Het is lastig om dit idee te
toetsenn op basis van de voorliggende gegevens. Leerlingen die naar het PRO
gingenn na het basisonderwijs, konden niet worden gevolgd omdat ouders of
leerkrachtenn van deze leerlingen niet wilden meewerken. Slechts twee
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leerkrachtenn in het PRO wilden aan het onderzoek meewerken. Dat is echter te
weinigg om iets te kunnen zeggen over leerlingen en hun begeleiding in het PRO.
Inn het onderzoek werd één leerling van het VMBO-LWOO verwezen naar het
speciaall voortgezet onderwijs en één leerling van het HAVO/VWO werd
verwezenn naar het VMBO. De beide leerlingen, twee jongens, werden niet
vanwegee hun storende gedrag naar een lager type voortgezet onderwijs verwezen.
Dee leerling die naar het speciaal voortgezet onderwijs werd verwezen, was
volgenss zijn leerkracht psychisch instabiel en had intensieve begeleiding nodig.
Waaromm de leerling van het HAVO/VWO naar het VMBO verwezen werd, is niet
bekend. .
3.5.33.5.3 Overeenkomst tussen leerkrachtoordelen
Dee derde verwachting werd bevestigd. Ondanks dat er sprake was van diverse
vormenn van ruis (verschillende beoordelaars, verschillende instrumenten en
verschillendee tijdstippen van afname van de instrumenten), werd er een zekere
samenhangg gevonden tussen het oordeel van de leerkracht basisonderwijs en het
oordeell van de leerkracht voortgezet onderwijs over de sociaal-emotionele
kenmerkenn van leerlingen (zie Tabel 5). Deze samenhang kan duiden op een
zekeree stabiliteit van het onderliggende gedrag. Dit zou nader onderzocht moeten
worden. .
3.5.43.5.4 Inhoudelijke kanttekeningen
Overr het algemeen beschikken de meeste scholen in Nederland over een
schoolsysteemm met basisvoorzieningen en additionele voorzieningen.
Basisvoorzieningenn zijn de typen begeleiding die in de klas worden aangeboden en
additionelee voorzieningen zijn de typen begeleiding die buiten de klas en soms
zelfss buiten de school worden aangeboden. Eerste kanttekening die daarbij
geplaatstt kan worden, is dat er betrekkelijk weinig basisvoorzieningen aangeboden
wordenn en er veel additionele voorzieningen aangeboden worden. Tweede
kanttekeningg is dat het nut van het aanbieden van voorzieningen gerelativeerd kan
worden,, want er zijn factoren die heel moeilijk te beïnvloeden zijn. Derde
kanttekeningg is dat door de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet
onderwijss er een verkeerde plaatsing met betrekking tot het type schoolsysteem
kann optreden. Op elke kanttekening wordt nu nader ingegaan.
104 4

VoorzieningenVoorzieningen ter bevordering van de sociale competentie van leerlingen in h
voortgezetvoortgezet onderwijs
Inn een schoolsysteem met basisvoorzieningen komen leerlingen alleen voor
additionelee voorzieningen in aanmerking wanneer ze bepaalde sociaal-emotionele
kenmerkenn of pedagogisch didactische behoeften hebben. Bijvoorbeeld leerlingen
diee in hoge mate faalangstig zijn, komen voor de additionele voorziening
faalangstt reductietraining in aanmerking. Dan is er nog een schoolsysteem dat op
zichzelff soms als additionele voorziening gezien wordt. Dit is bij het VMBOLWOOO het geval. Op sommige VMBO-scholen wordt het LWOO aangeboden in
dee vorm van kleine klassen met een beperkt aantal leerkrachten. Andere scholen
gevenn leerlingen les in reguliere VMBO-klassen en als additionele voorziening
ontvangenn de leerlingen buiten de klas LWOO. Het plaatsen van leerlingen in een
apartee VMBO-LWOO klas heeft niet altijd het gewenste effect. Onderzoek in
Noorwegenn heeft aangetoond dat kinderen met specifieke pedagogisch
didactischee behoeften die in het voortgezet onderwijs in speciale klassen worden
geplaatstt minder presteren dan kinderen met dezelfde behoeften die in gewone
klassenn worden geplaatst (Markussen, 2004). Vergelijkbaar onderzoek in
Nederlandd van Derriks, Roede en Veugelers (2003) heeft aangetoond dat
samenwerkendd leren belangrijk is voor het functioneren en presteren van
leerlingen.. Volgens de auteurs zouden niet alle zwakke leerlingen bij elkaar in
dezelfdee klas geplaatst moeten worden, maar in een heterogene groep en deze
leerlingenn zouden additionele begeleiding moeten krijgen voor hun specifieke
problematiek.. Op deze manier kunnen ze leren van goede leerlingen. Het in één
klass plaatsen van leerlingen met verschillende capaciteiten gaat vaak niet ten
kostee van leerlingen met betere capaciteiten mits aan de basiscondities, zoals een
positievee en veilige sfeer, sociale betrokkenheid, voldoende faciliteiten en
middelenn voldaan is. Op basis van de resultaten van dit soort onderzoeken is het
misschienn beter om een leerling in een schoolsysteem te plaatsen met additionele
voorzieningenn in plaats van in een schoolsysteem dat functioneert als additionele
voorziening. .
Voorr welk type additionele voorziening een leerling in het voortgezet onderwijs
inn aanmerking komt, kan in zekere mate voorspeld worden op basis van de
sociaal-emotionelee kenmerken en behoeften van een leerling. Tweede
kanttekeningg is dat het nut van het aanbieden van voorzieningen gerelativeerd kan
worden,, want er zijn factoren die een grote invloed hebben op de leerling en heel
moeilijkk te beïnvloeden zijn. Bijvoorbeeld gezinsfactoren, sociaal-economische
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achtergrondd en de culturele achtergrond van een leerling. Leerlingen die uit een
gezinn komen waar de nadruk ligt op eigen verantwoordelijkheid en het hebben
vann zelfvertrouwen, functioneren beter in het voortgezet onderwijs (Hofman,
Hofmann & Guldemond, 2000). Andere leerlingen hebben een sociaaleconomischee achtergrond die ervoor zorgt dat ze weinig maatschappelijke kansen
krijgen.. Wanneer deze leerlingen voor het eerst naar school gaan, hebben ze in
vergelijkingg met andere leerlingen al een leerachterstand. De meeste leerlingen
halenn deze achterstand gedurende hun verdere schoolloopbaan niet meer in
(Meijnenn & Riemersma, 1992). Trainingen en begeleidingen kunnen misschien
ietss aan die achterstand veranderen, maar de sociaal-economische situatie waarin
dezee leerlingen zich bevinden, kan niet veranderd worden. Hoewel het onbekend
iss of de leefsituatie meer invloed heeft dan een training van een paar uur per week
tijdenss of na schooltijd, is het toch belangrijk dat er in het voortgezet onderwijs
voorzieningenn worden getroffen om de sociale competentie van leerlingen met
sociaal-emotionelee problemen en extra pedagogisch didactische behoeften te
bevorderen.. Hierdoor kan het vermogen van deze leerlingen tot sociale
participatiee in het onderwijs en de maatschappij mogelijk vergroot worden.
Dee derde kanttekening heeft te maken met de overgang van het basisonderwijs
naarr het voortgezet onderwijs. De overstap is voor veel leerlingen een ingrijpende
gebeurteniss in hun leven. Uit verschillende onderzoeken (Kuyper, Suhre, Jansen
&& Pijl, 2000; Mulder, 1998; Uiterwijk & Vallen, 2003) blijkt dat een groot aantal
leerlingenn in het voortgezet onderwijs te maken krijgt met een overstap van een
hogerr schooltype naar een lager schooltype, doublure of voortijdig
schoolverlaten.. Leerlingen die een klas doubleren in het voortgezet onderwijs
blijkenn bij navraag achteraf het in de eerste klas al minder leuk op school te
hebbenn gevonden, waren minder gemotiveerd om te leren en scoorden lager op
taal-- en rekentoetsen dan leerlingen die nog nooit een klas gedoubleerd hadden
(Vann der Werf, 1999). Leerlingen die een risico lopen om de school voortijdig te
verlaten,, moeten op school gesignaleerd, opgevangen en begeleid worden. De
oorzaakk van verzuim en voortijdig schoolverlaten is maar voor een klein deel
terugg te voeren op de kenmerken van een school, zoals het soort school, de
samenstellingg van de populatie leerlingen en de situering van de school (Derriks,
Dee Kat & Roede, 1992). Kenmerken buiten de school, zoals gezinskenmerken en
sociaal-economischee achtergrond van een leerling hebben veel meer invloed.
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Succes-- en faalervaringen op school spelen een grote rol bij de vorming van het
zelfbeeldd en het competentie gevoel van leerlingen en kunnen zorgen voor het
ontstaann van sociaal-emotionele problemen die op hun beurt weer kunnen leiden
tott doublure, verzuim en schoolverlaten (Edelenbos & Meijer, 2002). Voor de
leerlingenn uit het huidige onderzoek lijken de mogelijk negatieve effecten van de
overstapp van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs echter beperkt te
zijn.. De verwijzing naar een bepaald type voortgezet onderwijs pakt in de meeste
gevallenn goed uit. In deze steekproef wordt er alleen veel overgestapt van een
gecombineerdee klas VMBO/HAVO naar een klas VMBO. Dit is waarschijnlijk
geenn plaatsingsfout maar een uitgestelde beslissing. Leerkrachten in het
basisonderwijss hebben deze leerlingen een kans op een hoger type voortgezet
onderwijss willen geven door ze in een gecombineerde klas te plaatsen. Echter in
hett voortgezet onderwijs weten de leerlingen deze kans niet te benutten of de
leerlingenn blijken bij nader inzien op een lager niveau beter te functioneren.
3.5.53.5.5 Methodologische kanttekeningen
Inn 2000 is het PSEK afgenomen bij 684 leerlingen uit het basisonderwijs. Slechts 186
leerlingenn zijn overgebleven om te volgen tot de tweede klas voortgezet onderwijs.
Inn het huidige onderzoek is hierdoor sprake van een grote hoeveelheid "missing
data".data". Analyses op de groep leerlingen die wel meewerkten en de leerlingen die
niett meewerkten tonen aan dat er geen aanleiding is om te vermoeden dat beide
groepenn van elkaar verschillen. Voor het verkrijgen van een completer beeld zou
hett echter beter geweest zijn als de oorspronkelijke groep intact was gebleven.
Eenn andere kanttekening is dat het onderzoek is uitgevoerd met een regionale
steekproef.. Wegens praktische redenen is ervoor gekozen om het onderzoek
alleenn in Schiedam, Rotterdam en op het Zuid-Hollandse eiland Voorne Putten uit
tee voeren. In Rotterdam werkten slechts een beperkt aantal scholen mee aan het
onderzoek,, waardoor geen representatief beeld wordt verkregen van de scholen
voorr voortgezet onderwijs in de stad Rotterdam. Hierdoor zijn de resultaten niet
generaliseerbaarr naar andere steden of dorpen. Zeker niet naar grote steden als
Amsterdam,, Den Haag en Utrecht. Het duidelijkst is dit te zien aan het aantal
allochtonenn dat aan de steekproef meewerkte, dat was slechts drie procent.

107 7

InvloedenInvloeden op de onderwijspositie van teerlingen bij de overgang van het
basisonderwijsbasisonderwijs naar het voortgezet onderwijs
Hett PMB is ontworpen als een aanvullend instrument op het PSEK en het PPB. Het
PPBB is bedoeld om pedagogisch didactische behoeften van een leerling te meten.
Hett PSEK stelt met behulp van een uitgebreide vragenlijst de sociaal-emotionele
kenmerkenn van leerlingen in het basisonderwijs vast en kan ook in zekere mate
hett type voortgezet onderwijs waar een leerling naar toe gaat voorspellen. Het
PMBB stelt de typen begeleiding waarvoor een leerling in aanmerking komt vast en
brengtt met behulp van een korte vragenlijst de sociaal-emotionele kenmerken van
eenn leerling in kaart. Hierdoor kan het PMB voor een deel voorspellen voor welke
voorzieningenn een leerling met bepaalde sociaal-emotionele kenmerken in
aanmerkingg komt. Ondanks het feit dat de instrumenten op verschillende
tijdstippenn en door verschillende leerkrachten zijn ingevuld, correleert de
uitgebreidee vragenlijst met de korte vragenlijst op het gebied van sociaalemotionelee kenmerken. Een nadeel is dat in het PMB geen vragen met betrekking
tott de pedagogisch didactische behoeften zijn opgenomen. Het is dus onbekend
watt volgens leerkrachten voortgezet onderwijs de pedagogisch didactische
behoeftenn van leerlingen zijn.
Hett PMB liet ook geen ruimte open voor leerkrachten om zelf aan te geven hoe
zijj in de klas leerlingen begeleiden. Vooral in het LWOO zou het van belang
kunnenn zijn om te weten hoe leerkrachten dit vormgeven. Sommige leerkrachten
inn het huidige onderzoek zien het LWOO als onderwijstype en andere leerkrachten
zienn het als speciale voorziening. Nader onderzoek zal echter moeten uitwijzen of
dee benadering van de leerlingen verschilt als gevolg van de manier waarop
leerkrachtenn het LWOO zien. Om deze vraag te kunnen beantwoorden werd in
20033 opnieuw een onderzoek uitgevoerd bij leerkrachten in de eerste klas
voortgezett onderwijs. Bij de leerkrachten werd een interview en een vragenlijst
afgenomenn om in kaart te brengen wat voor basisvoorzieningen leerkrachten in
hunn klas aanboden en wat voor additionele voorzieningen er buiten de klas
aangebodenn werden. Op deze manier werd getracht meer inzicht te krijgen in de
inhoudelijkee kant van de speciale voorzieningen die scholen voor voortgezet
onderwijss aanbieden aan leerlingen met bepaalde sociaal-emotionele kenmerken
enn pedagogisch didactische behoeften. Dit onderzoek wordt beschreven in
hoofdstukk vijf.
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Bijlagen n
TabelTabel la Verdeling leerling-gewicht, sekse, etniciteit en leeftijd van leerlingen die niet
meewerktenmeewerkten per type voortgezet onderwijs
Typee onderwijs
PRO O
(N=16) )
VMBO-LWOO O
(N=33) )
VMBO O
(N=lll) )
VMBO/HAVO O
(N=139) )
HAVO/VWO O
(N=91) )
Totaal l
(N=390) )

Leerling-gewicht* * Sekse e
1.00 0 1.25 5 1.90 0
??

êê

Leeftijd d
Etniciteit t
auto
o
MM
allo o
11.81 1

.54 4

SD D

22

00

00

33

13 3

33

13 3

12 2

88

00

10 0

23 3

33

30 0

11.50 0

.71 1

57 7

28 8

77

59 9

52 2

44

107 7

11.21 1

.41 1

91 1

15 5

18 8

78 8

61 1

10 0 129 9

11.25 5

.44 4

69 9

11 1

33

46 6

45 5

88 8

10.89 9

.33 3

231 1

62 2

28 8

23 3 367 7

11.36 6

.55 5

196 6 194 4

33

Noot.Noot. 9: meisje; $: jongen; allo: allochtoon; auto: autochtoon.
** van 69 leerlingen was het leerling-gewicht niet bekend.
TabelTabel Ib Verdeling doublure, intelligentiequotiënt en Cito-standaardscore van leerlingen die
niejniej meewerkten per type voortgezet onderwijs
Doublure* * Intelligentiequotiënt t Cito-- sü;indaardscore** * Basisonderwijs s
sbao o
M M SD D bao o
NN
SD D
MM
Typee onderwijs
ja a nee e
PRO O
(N=16) )
VMBO-LWOO O
(N=33) )
VMBO O
(N=lll) )
VMBOO / HAVO
(N=139) )
HAVO/VWO O
<N=91) )
Totaal l
(N=390) )

--

11

15 5

9.19 9

2 2 512.50 0 6.36 6

17 7

16 6

99.21 1

11.14 4

24 4 525.67 7 6.24 4

105 5

66

9 9 130 0

101.89 9

10.41 1

28 8 532.82 2 6.85 5

137 7

22

4 4 87 7

109.78 8

4.60 0

9 9 538.89 9 3.52 2

90 0

11

53 3 323 3

102.09 9

13.76 6

70 0 529.83 3 8.34 4

350 0

40 0

66

83.92 2

15.50 0

17 7 15 5

93.50 0

21 1 85 5

22

00

Noot.Noot. bao: regulier basisonderwijs; sbao: special basisonderwijs.
*vann 14 leerlingen was doublure niet bekend.
**Cito-eindtoetss was niet bij alle leerlingen afgenomen.
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TabelTabel II Gemiddeld oordeel van de leerkracht basisonderwijs en de leerkracht voortgezet
onderwijsonderwijs over sociaal-emotianele

kenmerken

en het type begeleiding

voortgezetvoortgezet onderwijs
Typee begeleiding

Sociaal--

Leerkracht t

Leerkracht t

emotioneel l

basisonderwijs s

voortgezett onderwijs

kenmerk k
Faalangstt reductietraining

Faalangst t

M M SD D Correlatie e M M SD D Correlatie e
2.71 1 .77 7 .233 ** 2.71 1 .95 5 322 **

Geenn faalangst reductietraining Faalangst t

3.65 5 .78 8

4.23 3 .89 9

Huiswerk-en n

Faalangst t

3.43 3 .83 3 .188 *

4.04 4 .84 4 .11 1

Faalangst t

3.73 3 .77 7

4.25 5 .99 9

Huiswerk-- en

Gebrekk aan

3.41 1 .74 4 .12 2

3.84 4 .95 5 .15 5

studiebegeleiding g

belangstelling g
3.61 1 .84 4

4.10 0 .83 3

studiebegeleidii ng
Geenn huiswerk- en
studiebegeleiding g

Geenn huiswerk- en

Gebrekk aan

studiebegeleiding g

belangstelling g

Remediall Teaching

Gebrekk aan

2.88 8 .84 4 2QQ ** 3.40 0 .97 7 .177 *

belangstelling g
Geenn Remedial Teaching

Gebrekk aan

3.57 7 .79 9

4.04 4 .87 7

3.11 1 .89 9 .13 3

3.61 1 1.09 9 .200 *

.62 2
3.39 3.39

4.24 4 .97 7

belangstelling g
Internee begeleiding

Emotionele e
instabiliteit t

Geenn interne begeleiding

Emotionele e
instabiliteit t

Internee begeleiding

Teruggetrokken n 3.07 7 .76 6 .13 3

2.94 4 1.21 1 .266 **

gedrag g
Geenn interne begeleiding

Teruggetrokken n 3.34 4 .66 6
gedrag g

3.93 3 1.13 3

Externee begeleiding

Emotionele e

2.88 8 .69 9 .177 *

3.00 0 1.51 1 277 **

3.39 3.39
.65 5

4.24 4 .93 3

instabiliteit t
Geenn externe begeleiding

Emotionele e
instabiliteit t
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van leerlingen bij de overgang
basisonderwijsbasisonderwijs naar het voortgezet
onderwijs
Typee begeleiding

van het

Sociaal--

Leerkracht

Leerkracht t

emotioneell

basisonderwijs

voortgezett onderwijs

kenmerk k
M M SDD
Externee begeleiding

Teruggetrokkenn 2.85 .84

Correlatie M
.16

*

SD

Correlatie

3.00 1.32 .17

gedrag g
Geenn externe begeleiding

Teruggetrokkenn 3.34 .66

3.88

1.15

gedrag g
Externee begeleiding

Storendd gedrag

3.98 .63

Geenn externe begeleiding

Storendd gedrag

3.85 .73

.04

4.00 1.22 .02
4.11

1.05

Noot.Noot. bao: basisonderwijs; vo: voortgezet onderwijs; **p<.01, *p<.05.
11 was ongunstig / negatief beeld van de leerling (bijv. leerling was erg faalangstig),
55 was gunstig / positief beeld van de leerling (bijv. leerling had weinig behoefte aan warmte).
TabelTabel III Gemiddeld oordeel van de leerkracht basisonderwijs en de leerling basisonderwijs
overover pedagogisch didactische behoeften en het type begeleiding in het voortgezet
onderwijs onderwijs
Typee begeleiding

Pedagogischh

Leerkracht

Leerling

didactischee behoeften

Basisonderwijs

Basisonderwijs

M MSDD Correlatie M MSDD Correlatie
Faalangstt reductietraining

Behoeftee aan warmte 2.84 4.27 7 .199 *

3.85 5.68 8 .01 1

Geenn faalangst reductietraining Behoeftee aan warmte 3.52 2.72 2

3.90 0.71 1

Huiswerk-- en studiebegeleiding Behoeftee aan structuur 3.69 9.75 5

4.04 4.61 1

Geenn huiswerk- en

4.31 1.82 2

Behoeftee aan structuur 3.81 1 .82 2

studiebegeleiding g
Remediall Teaching

Behoeftee aan structuur 3.30 0.73 3 .15 5

3.76 6.81 1 .14 .14

Geenn Remedial Teaching

Behoeftee aan structuur 3.79 9.79 9

4.11 1.59 9

Internee begeleiding

Behoeftee aan warmte 3.22 2.79 9 .13 3

3.73 3.79 9 .08 8

Geenn interne begeleiding

Behoeftee aan warmte 3.52 2.70 0

3.92 2.70 0

Externee begeleiding

Behoeftee aan warmte 2.98 8.86 6 .177 *

3.72 2.67 7 .06 6

Geenn externe begeleiding

Behoeftee aan warmte 3.52 2.70 0

3.90 0.71 1

Externee begeleiding

Behoeftee aan structuur 3.51 1 .57 7 .08 8

4.08 8.53 3 .01 1

Geenn externe begeleiding

Behoeftee aan structuur 3.78 .81 1

4.09 9.61 1

Noot.Noot. bao: basisonderwijs; vo: voortgezet onderwijs; **p<.01. *p<.05.
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4.11

Cognitieve kenmerken, sociaal-emotionele
kenmerkenn en pedagogisch didactische behoeften
diee samenhangen met de onderwijspositie van een
leerling g

Inleiding

Inn navolging van hoofdstuk twee wordt in dit hoofdstuk nagegaan in welke mate
dee onderwijspositie van een leerling (doublure, type basisonderwijs en type
voortgezett onderwijs) wordt beïnvloed door cognitieve capaciteiten, sociaalemotionelee kenmerken, pedagogisch didactische behoeften en structurele
kenmerkenn (sekse, etniciteit, sociaal-economische status en leeftijd) van een
leerling.. In het bijzonder wordt nagegaan of de resultaten die uit het in hoofdstuk
tweee beschreven onderzoek naar voren komen, gerepliceerd kunnen worden in
eenn andere steekproef met een evenredige verdeling van leerlingen speciaal en
regulierr basisonderwijs.
4.1.14.1.1
Onderwijspositie
Inn het kort zullen de verschillende onderwijsposities besproken worden.
Doublure Doublure
Wanneerr een leerling onvoldoende gepresteerd heeft op verschillende vakken,
zoalss taal en rekenen, doubleert een leerling een groep. Leerkrachten hopen dat
eenn leerling in dat extra jaar genoeg bijleert om de vakken op het vereiste niveau
tee kunnen beheersen. Het is echter de vraag of doublure een goed middel is om de
aanwezigee leerachterstand in te halen. Mommers en Van Hooft-Aarnoutse (1988)
tonenn bijvoorbeeld aan dat een tweedejaar in dezelfde groep niet die vooruitgang
levertt die verwacht wordt om een volgend schooljaar weer op het gewenste
niveauu mee te draaien.
VerwijzingVerwijzing naar speciaal basisonderwijs
Nadatt een leerling een groep gedoubleerd heeft, neemt de kans op verwijzing naar
hett speciaal basisonderwijs toe. Veel leerlingen in het speciaal basisonderwijs
hebbenn eerst een jaar in het regulier basisonderwijs gedoubleerd waarmee
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basisonderwijsbasisonderwijs naar het voortgezet onderwijs
getrachtt werd om hun leerprestaties te verbeteren. Volgens Barnett, Clarizio en
Payettee (1996) gaat het om een percentage van 72%.
Leerlingenn in het speciaal basisonderwijs hebben over het algemeen problemen
opp meerdere gebieden. Een combinatie van matige cognitieve capaciteiten,
hardnekkigee leerachterstanden, sociaal-emotionele problemen, specifieke
pedagogischh didactische behoeften of gedragsproblemen kunnen ertoe hebben
geleidd dat een leerling naar het speciaal basisonderwijs is verwezen. Sinds het
Weerr Samen Naar School - beleid (WSNS-beleid) in 1994 is ingevoerd, zouden
err minder leerlingen verwezen moeten worden naar het speciaal basisonderwijs
(Ministeriee van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen, 2003b). Het speciaal
basisonderwijss beschikt echter nog steeds over meer mogelijkheden om leerlingen
extraa ondersteuning te bieden dan het regulier basisonderwijs. Hierdoor wordt
slechtss heel langzaam een daling zichtbaar van het aantal leerlingen dat naar het
speciaall basisonderwijs verwezen wordt (Ministerie van Onderwijs, Cultuur &
Wetenschappen,, 2003b).
VerwijzingVerwijzing naar het voortgezet onderwijs
Naa het doorlopen van het basisonderwijs, kan een leerling naar het regulier
voortgezett onderwijs of het speciaal voortgezet onderwijs verwezen worden. Het
speciaall voortgezet onderwijs is voor leerlingen die langdurig ziek zijn, of
extremee gedragsproblemen hebben, of ernstig gehandicapt zijn en hierdoor niet in
hett regulier voortgezet onderwijs zijn op te vangen. Het regulier voortgezet
onderwijss is onderverdeeld in VMBO, HAVO en VWO.
VerwijzingVerwijzing naar VMBO, HAVO en VWO
Verwijzingg naar het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO),
Hogerr Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO) en Voorbereidend
Wetenschappelijkk Onderwijs (VWO) is afhankelijk van het advies van de
leerkrachtt van de basisschool en van de keuze van de ouders. Het advies van de
leerkrachtt van de basisschool is vormgegeven in het onderwijskundig rapport
(Ministeriee van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen, 2003a). In het
onderwijskundigg rapport worden de leerprestaties, interesses en motivatie van een
leerlingg weergegeven. Daarnaast worden de resultaten op de Cito Eindtoets
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Basisonderwijss of andere didactische toetsen meegenomen in het advies voor
voortgezett onderwijs. De Cito-eindtoets wordt meestal niet afgenomen in het
speciaall basisonderwijs. In het speciaal basisonderwijs worden altijd een
intelligentietestt en verschillende didactische toetsen gebruikt om de cognitieve
ontwikkelingg van een leerling te bepalen.
VerwijzingVerwijzing naar VMBO-LWOO en PRO
Hett VMBO is onderverdeeld in regulier VMBO, VMBO met
Leerwegondersteunendd Onderwijs (LWOO) en Praktijkonderwijs (PRO). Als een
leerlingg in aanmerking komt voor het VMBO-LWOO of PRO dan vraagt de
directeurr van de basisschool een toelaatbaarheidsverklaring voor voortgezet
onderwijss aan. In de toelaatbaarheidsverklaring is aangegeven of een leerling
toelaatbaarr is tot een bepaald type onderwijs en of een leerling behoefte heeft aan
extraa zorg.
Hett type leerlingen dat vroeger naar het Speciaal Voortgezet Onderwijs voor
leerlingenn met Leer- en Opvoedingsmoeilijkheden (SVO-LOM) of het
Individueell Voorbereidend Beroepsonderwijs (IVBO) verwezen werd, wordt nu
verwezenn naar het VMBO-LWOO. Het LWOO is een zorgstructuur in het
VMBO.. Leerlingen krijgen als gevolg van de zorgstructuur extra
orthopedagogischee of orthodidactische hulp. Deze hulp kan zowel in de klas als
buitenn de klas aangeboden worden. Scholen zijn namelijk vrij in de manier
waaropp ze het LWOO vormgeven. Om in aanmerking te komen voor het VMBOLWOOO moet een leerling een intelligentiequotiënt hebben tussen 75 en 90 én een
leerachterstandd van minimaal anderhalf jaar of meer in twee of meer van de
domeinen:: inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen. Een
leerlingg met een intelligentiequotiënt tussen 75 en 90 wordt verwezen naar het
LWOOO op basis van een algemene leerachterstand die in overeenstemming is met
dee cognitieve capaciteiten van de leerling. Leerlingen met een
intelligentiequotiëntt tussen 90 en 120 moeten om in aanmerking te komen voor
hett VMBO-LWOO een leerachterstand van anderhalf jaar of meer in twee of
meerr van de eerder genoemde domeinen hebben én sociaal-emotionele
problematiek.. De sociaal-emotionele problemen (faalangst, lage prestatieCitoo Eindtoets Basisonderwijs wordt in de rest van het hoofdstuk Cito-eindtoets genoemd.
117 7

InvloedenInvloeden op de onderwijspositie van leerlingen bij de overgang van het
basisonderwijsbasisonderwijs naar het voortgezet onderwijs
motivatiee en emotionele instabiliteit) van een leerling moeten een negatieve
invloedd hebben op de leerprestaties van een leerling. Een leerling met een
intelligentiequotiëntt tussen 90 en 120 wordt verwezen naar het LWOO op basis
vann een specifieke leerachterstand die mogelijkerwijs samenhangt met sociaalemotionelee problematiek.
Hett type leerlingen dat vroeger naar het Speciaal Voortgezet Onderwijs voor
Moeilijkk Lerende Kinderen (SVO-MLK) verwezen werd, wordt nu verwezen naar
hett PRO. Het intelligentiequotiënt van deze leerlingen ligt meestal tussen 60 en
80.. Daarnaast is er sprake van een leerachterstand van minimaal driejaar of meer
inn twee of meer van de domeinen: inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen,
technischh lezen en spellen. Leerlingen afkomstig van het speciaal onderwijs voor
Zeerr Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK) worden direct toegelaten tot het PRO.
Hett PRO is bedoeld voor leerlingen van wie verwacht wordt dat ze, ook met
intensievee hulp, geen diploma zullen behalen. Deze leerlingen worden in het PRO
directt voorbereid op de arbeidsmarkt.
4.1.24.1.2 Invloeden op de onderwij spositie van een leerling
Dee onderwij spositie van een leerling wordt beïnvloed door cognitieve
capaciteiten,, sociaal-emotionele kenmerken, pedagogisch didactische behoeften
enn structurele kenmerken (sekse, etniciteit, sociaal-economische status en leeftijd)
vann een leerling. In het kort zullen de resultaten die in hoofdstuk twee met
betrekkingg tot deze kenmerken en behoeften gevonden werden, beschreven
worden. .
CognitieveCognitieve capaciteiten
Dee cognitieve capaciteit van een leerling werd met behulp van het intelligentie
gedeeltee van de Interesse Schoolvorderingen Intelligentie-Vorm III (ISI-Vorm
III;; Van Boxtel, Snijders & Weiten, 1982) in kaart gebracht. De Cito-eindtoets
konn ook gebruikt worden voor het vaststellen van de cognitieve capaciteiten van
eenn leerling. Over het algemeen wordt deze toets echter niet bij leerlingen in het
speciaall basisonderwijs afgenomen.
Dee ISI-Vorm III kon onderscheid maken tussen leerlingen die wel en geen groep
haddenn gedoubleerd, tussen leerlingen die in het speciaal basisonderwijs of het
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regulierr basisonderwijs zaten en tussen leerlingen die in verschillende typen
voortgezett onderwijs zaten. Leerlingen die een groep gedoubleerd hadden,
scoordenn gemiddeld lager op de ISI-Vorm III dan leerlingen die geen groep
gedoubleerdd hadden. Leerlingen die in het speciaal basisonderwijs zaten, hadden
gemiddeldd een lager intelligentiequotiënt dan leerlingen die in het regulier
basisonderwijss zaten. Naarmate het niveau van het type voortgezet onderwijs
hogerr werd nam het gemiddelde intelligentiequotiènt van leerlingen toe.
Sociaal-emotioneleSociaal-emotionele kenmerken
Omm de sociaal-emotionele kenmerken van een leerling vast te stellen werd
gebruikk gemaakt van het Profiel Sociaal-Emotionele Kenmerken (PSEK). Van het
PSEKK was een leerkrachtlijst en een leerlinglijst ontwikkeld. De structuur van de
PSEK-leerkrachtlijstt bestond uit vijf factoren, namelijk gebrek aan belangstelling,
storendd gedrag, emotionele instabiliteit, teruggetrokken gedrag en faalangst. De
PSEK-leerlinglijstt bestond uit drie factoren, namelijk gebrek aan goede
werkhouding,, gebrek aan zelfvertrouwen en faalangst. Leerlingen die een groep
haddenn gedoubleerd, hadden volgens het oordeel van hun leerkrachten gemiddeld
minderr belangstelling, waren emotioneel instabieler en faalangstiger dan
leerlingenn die geen groep gedoubleerd hadden. De PSEK-leerlinglijst maakte
geenn onderscheid tussen leerlingen die een groep gedoubleerd hadden en
leerlingenn die geen groep gedoubleerd hadden.
Wanneerr leerlingen in het speciaal basisonderwijs en het regulier basisonderwijs
mett elkaar vergeleken werden dan bleek dat leerlingen in het speciaal
basisonderwijss volgens het oordeel van hun leerkrachten meer storend gedrag
vertoondenn en faalangstiger waren dan leerlingen in het regulier basisonderwijs.
Volgenss het oordeel van de leerlingen in het speciaal basisonderwijs hadden ze
eenn betere werkhouding en minder faalangst dan leerlingen in het regulier
basisonderwijs.. De PSEK-leerlinglijst differentieerde dus een andere kant op dan
verwachtt zou worden op basis van theorie. Leerlingen in het speciaal
basisonderwijss worden over het algemeen negatiever beoordeeld op hun sociaalemotionelee kenmerken dan leerlingen in het regulier basisonderwijs.
PedagogischPedagogisch didactische behoeften
Omm de pedagogisch didactische behoeften van een leerling vast te stellen werd
eenn leerkrachtlij st en een leerlinglijst Profiel Pedagogisch didactische Behoeften
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(PPB)(PPB) ontwikkeld. De PPB-leerkrachtlijst en de PPB-leerlinglijst hadden een
bijnaa identieke structuur bestaande uit twee factoren, namelijk behoefte aan
warmtee en behoefte aan structuur.
Leerlingenn die een groep gedoubleerd hadden, hadden volgens het oordeel van
hunn leerkrachten gemiddeld meer behoefte aan warmte en structuur en volgens
hunn eigen oordeel meer behoefte aan structuur dan leerlingen die geen groep
gedoubleerdd hadden.
Leerlingenn in het speciaal basisonderwijs hadden volgens het oordeel van hun
leerkrachtenn gemiddeld meer behoefte aan warmte en structuur dan leerlingen in
hett regulier basisonderwijs. De PPB-leerlinglijst maakte geen onderscheid tussen
leerlingenn in het speciaal en regulier basisonderwijs.
StructureleStructurele kenmerken
Dee gemiddelde leerling die een groep had gedoubleerd of die zich in het speciaal
basisonderwijss bevond, was vaker van het mannelijke geslacht, van allochtone
afkomstt en ouder dan de gemiddelde leerling die geen groep had gedoubleerd of
diee zich in het regulier basisonderwijs bevond.
4.1.34.1.3 Samenhang en predictie
Dee mate waarin de onderwijspositie door cognitieve capaciteiten, sociaalemotionelee kenmerken, pedagogisch didactische behoeften en structurele
kenmerkenn van een leerling werd beïnvloed was ook in hoofdstuk twee
onderzocht.. Om leerlingen met en zonder doublure van elkaar te onderscheiden
kondenn structurele kenmerken, cognitieve kenmerken, de schalen van de PSEKleerkrachtlijstt (gebrek aan belangstelling, emotionele instabiliteit en faalangst), de
schalenn van de PPB-leerkrachtlij st (behoefte aan warmte en structuur) en de
schaall behoefte aan structuur van de PPB-leerlinglijst gebruikt worden. Faalangst
volgenss het oordeel van de leerkracht (5%), sekse van de leerling (3%) en het
intelligentiequotiëntt van een leerling (2%) zijn de belangrijkste variabelen die
geassocieerdd zijn met doublure van een leerling in het basisonderwijs.
Omm onderscheid te maken tussen leerlingen in het speciaal en het regulier
basisonderwijss konden structurele kenmerken, cognitieve kenmerken, de schalen
vann de PSEK-leerkrachtlijst (storend gedrag en faalangst) en de PPBleerkrachtlijstt gebruikt worden. De schalen gebrek aan goede werkhouding en
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faalangstt van de PSEK-leerlinglijst konden niet gebruikt worden, aangezien ze de
verkeerdee kant op differentieerden. De belangrijkste variabelen die samenhingen
mett het type basisonderwijs waar een leerling naar verwezen werd zijn het
intelligentiequotiëntt van een leerling (12%), etniciteit van een leerling (5%) en
doubluree van een leerling (3%). Als laatste konden de variabelen die bijdroegen
aann de predictie van het type voortgezet onderwijs waar een leerling naartoe
verwezenn werd vastgesteld worden. Het intelligentiequotiënt (41%) van een
leerlingg kwam als belangrijkste predictor naar voren. Daarnaast droegen leeftijd
(3%),, doublure (1%), faalangst volgens het oordeel van de leerkracht (1%) en
behoeftee aan structuur volgens het oordeel van de leerkracht (7%) bij aan de
verklaringg van de variantie in het type voortgezet onderwijs waar de leerlingen uit
hett onderzoek naar verwezen werden.
4.1.44.1.4
Verwachtingen
Bijj plaatsing in een bepaalde onderwijspositie wordt hoofdzakelijk uitgegaan van
dee cognitieve kenmerken van een leerling. Een lagere intelligentie en matige
schoolprestatiess hangen samen met een ongunstiger onderwijspositie. De
vraagstellingg van dit onderzoek luidt: Zijn er naast cognitieve kenmerken andere
kenmerkenn die samenhangen met de onderwijspositie (doublure, speciaal of
regulierr basisonderwijs en typen voortgezet onderwijs) van een leerling? In het
bijzonderr wordt de aandacht gericht op sociaal-emotionele kenmerken en
pedagogischh didactische behoeften van een leerling.
Aangezienn in hoofdstuk twee was aangetoond dat de ISI-Vorm III, de
leerkrachtlijstt en de leerlinglijst van het PSEK en van het PPB in bepaalde mate
differentieerdenn tussen leerlingen in verschillende onderwijsposities, konden deze
instrumentenn gebruikt worden voor het beantwoorden van de hoofdvraag. De
schalenn die differentieerden tussen groepen leerlingen in verschillende
onderwijspositiess konden gebruikt worden om te bepalen in welke mate de
variabelenn van deze schalen samenhingen met de onderwijspositie van de
leerling. .
Dee eerste verwachting is dat de structurele kenmerken, cognitieve capaciteiten,
gebrekk aan belangstelling, emotionele instabiliteit, faalangst volgens het oordeel
vann de leerkracht, schalen van de PPB-leerkrachtlijst (behoefte aan warmte en
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basisonderwijsbasisonderwijs naar het voortgezet onderwijs
structuur)) en de schaal behoefte aan structuur van de PPB-leerlinglijst gebruikt
kunnenn worden om te achterhalen of een leerling een groep gedoubleerd heeft.
Dee tweede verwachting is dat de structurele kenmerken, cognitieve capaciteiten,
storendd gedrag en faalangst volgens de leerkracht en de behoeften aan warmte en
structuurr volgens het oordeel van de leerkracht in belangrijke mate samenhangen
mett de verwijzing naar het speciaal of het regulier basisonderwijs.
Dee derde verwachting is dat de structurele kenmerken, cognitieve capaciteiten,
faalangstt volgens de leerkracht en behoefte aan structuur volgens de leerkracht in
belangrijkee mate een bijdrage kunnen leveren aan de verwijzing naar een bepaald
typee voortgezet onderwijs. Onderzoek van Luyten (2004) heeft aangetoond dat
11%% van de variantie in type voortgezet onderwijs afhankelijk is van het type
basisonderwijss waar een leerling vandaan komt. Om deze reden is besloten om de
verwijzingg naar voortgezet onderwijs op te splitsen in leerlingen die verwezen
wordenn vanuit het speciaal basisonderwijs en leerlingen die verwezen worden
vanuitt het regulier basisonderwijs. Om ook een uitspraak te kunnen doen over
leerlingen,, ongeacht het type basisonderwijs waarin ze zich bevonden, worden
daarnaastt alle leerlingen uit het speciaal en regulier basisonderwijs die verwezen
wordenn naar het voortgezet onderwijs samengevoegd.
Dee eisen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (2000)
voorr verwijzing van leerlingen met een intelligentiequotiënt tussen 90 en 120 naar
hett VMBO-LWOO zijn gebaseerd op een leerachterstand van minimaal anderhalf
jaarr én sociaal-emotionele problematiek (sociaal-emotionele instabiliteit,
faalangstt en lage prestatie-motivatie). De vierde verwachting is dat leerlingen die
verwezenn worden naar het VMBO-LWOO met een intelligentiequotiënt tussen 90
enn 120 sterkere sociaal-emotionele problematiek en pedagogisch didactische
behoeftenn zullen hebben dan leerlingen met een intelligentiequotiënt tussen 90 en
1200 die naar het VMBO zonder LWOO verwezen worden.

4.22

Methode

4.2.14.2.1
Opzet
Nagegaann werd of er aanwijzingen zijn die de validiteit van de ontwikkelde
instrumenten,, om de sociaal-emotionele kenmerken en pedagogisch didactische
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behoeftenn van een leerling te meten, bij een andere steekproef ondersteunen. Bij
leerlingenn uit de laatste groep van het basisonderwijs en hun leerkrachten werd
eenn onderzoek uitgevoerd naar de sociaal emotionele kenmerken, pedagogisch
didactischee behoeften en cognitieve capaciteiten van leerlingen. Om de validiteit
naa te gaan werd er gekozen voor een evenredig aantal leerlingen in het speciaal en
hett regulier basisonderwijs, aangezien de vragenlijst zou moeten kunnen
differentiërenn tussen leerlingen in het regulier en in het speciaal onderwijs. De
cognitievee capaciteiten van leerlingen in het regulier en in het speciaal
basisonderwijss konden als controle gebruikt worden.
4.2.24.2.2 Pa rticipanten
Scholen Scholen
Inn november en december 2001 werd er een onderzoek uitgevoerd bij leerkrachten
enn leerlingen van dertien scholen voor regulier basisonderwijs en zes scholen voor
speciaall basisonderwijs. De 19 basisscholen bevonden zich in verschillende
plaatsenn in de regio Voorne Putten en in de steden Rotterdam, Schiedam en
Dordrecht. .
Leerkrachten Leerkrachten
Err werkten acht vrouwelijke leerkrachten en zeventien mannelijke leerkrachten
mee.. Het gemiddelde aantal jaren dat de vrouwelijke leerkrachten voor de klas
haddenn gestaan was 15.29 en het gemiddelde aantal jaren dat de mannelijke
leerkrachtenn voor de klas hadden gestaan was 17.47.
Leerlingen Leerlingen
Inn het schooljaar 2001 - 2002 werd het onderzoek uitgevoerd bij 118 leerlingen
vann het speciaal basisonderwijs en bij 97 leerlingen van het regulier
basisonderwijs.. Van de 215 leerlingen die aan het onderzoek meewerkten
kwamenn 37 leerlingen (17%) uit Turkije, Marokko, Suriname, Kaapverdië, de
Nederlandsee Antillen, Irak en Zuid-Amerika. In het reguliere basisonderwijs
zatenn drie allochtone leerlingen en in het speciaal basisonderwijs zaten 34
allochtonee leerlingen. In het speciaal basisonderwijs bevinden zich
verhoudingsgewijss meer allochtone leerlingen dan in het regulier basisonderwijs.
Daarnaastt kan het verschil in aantallen verklaard worden doordat er in de regio
Voornee Putten niet veel scholen voor speciaal basisonderwijs zijn. De scholen
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voorr speciaal basisonderwijs werden daarom gezocht in de steden Dordrecht,
Schiedamm en Rotterdam. Het aantal allochtonen is hoger in grote steden dan in de
plaatsenn daaromheen.
Alss gevolg van de soms geringe bereidwilligheid van scholen en ouders
achtergrondgegevenss van leerlingen te verstrekken was van een relatief groot
aantall leerlingen de sociaal-economische status niet bekend. Sociaal-economische
statuss werd daarom niet meegenomen in het onderzoek. Het leerling-gewicht was
ookk niet van alle leerlingen bekend, maar dit werd wel meegenomen in de
analysess om toch een idee van de sociaal-economische achtergronden van de
leerlingenn te krijgen. Het leerling-gewicht van een leerling geeft aan of een
leerlingg een verhoogd risico loopt op onderwijsachterstanden en speelt een rol in
dee financiering die een school voor een leerling ontvangt. Hoe hoger het leerlinggewicht,, hoe hoger het bedrag is dat een school voor een leerling ontvangt.
Leerling-gewichtt 1.90 staat voor allochtone leerlingen waarvan minstens één van
dee ouders een laag opleidingsniveau heeft of waarvan de meest verdienende ouder
eenn laag beroepsniveau heeft. Leerling-gewicht 1.25 staat voor Nederlandse
leerlingenn van wie beide ouders een laag opleidings- en beroepsniveau hebben.
Leerling-gewichtt 1.00 staat voor alle overige leerlingen, uitgezonderd
schipperskinderenn (1.40) en woonwagen- en zigeunerkinderen (1.70).
Inn Tabel la en lb is te zien hoe de verdeling van de kenmerken van de leerlingen
iss per type basisonderwijs. Om te achterhalen of de verschillen tussen leerlingen
inn het regulier basisonderwijs en leerlingen in het speciaal basisonderwijs
significantt zijn, werd een Chi-kwadraat toets en een t-toets uitgevoerd. Er werd
eenn significant verband tussen het leerlinggewicht (x2<3)=20.97; p<.01), sekse
(X2(( 1)=5.88; p<.05), etniciteit (x2(l)=24.72; p<.01), doublure {tf{ 1 )=66.62; p<.01)
vann een leerling en het type basisonderwijs gevonden. Tussen het
intelligentiequotiëntt (t=10.68; p<.01), de Cito-standaardscore (t=3.49; p<.01) en
dee leeftijd (t= -7.20; p<.01) van een leerling en het type basisonderwijs waarin de
leerlingg zich bevond werd geen significant verband gevonden.
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TabelTabel la Verdeling leerling-gewicht, sekse, etniciteit en leeftijd van leerlingen per type
basisonderwijs basisonderwijs
Leerling-gewieht* *
Typee onderwijs
Speciaall

Sekse e

Etniciteit t

OO

ss

19

38

8

5

9

24

1.000

1.25

1.90

23

1

49
72

Leeftijd d

alloo

auto

80

34

84

11.90

.58

47

50

3

94

11.35

.52

85

130

37

178

11.65

.62

MM

SD D

(N=118) )
Regulierr
(N=97) )
Totaall
(N=215))

_____

Noot.Noot. $: meisje; S- jongen; allo: allochtoon; auto: autochtoon.
** van 110 leerlingen was het leerling-gewieht niet bekend.
TabelTabel Ib Verdeling doublure, intelligentiequotiënt en Cito-standaardscore van leerlingen per
typetype basisonderwijs
Doublure* *
Typee onderwijs
Speciaal l

Intell 1gentiequotiënt** *
MM

Cito-standaardscore e***

*

ja a
90 0

nee e

NN

SD D

NN

24 4

101 1

80.51 1

14.89 9

77

515.71 1

8.85 5

22 2

75 5

96 6

102.20 0

13.54 4

86 6

530.33 3

10.78 8

99 9 197 7

91.08 8

17.89 9

93 3

529.23 3

11.29 9

MM

SD D

(N=118) )
Regulier r
(N=97) )
Totaal l

112 2

(N=215) )
Noot. Noot.

*vann 4 leerlingen in het speciaal basisonderwijs was doublure niet bekend.
**bijj 18 leerlingen was geen intelligentietest afgenomen.
***Cito-eindtoetss was bij 122 leerlingen niet afgenomen.

4.2.34.2.3
Instrumenten
PersoonPersoon lijkheidsinstrumen ten
Err werden twee vragenlijsten voor de eindgroep van het basisonderwijs
ontwikkeldd in 2000: het Profiel Sociaal-Emotionele Kenmerken (PSEK) en het
ProfielProfiel Pedagogisch didactische Behoeften (PPB) (zie hoofdstuk 2). De sociaalemotionelee kenmerken en pedagogisch didactische behoeften van leerlingen
werdenn vastgesteld vanuit twee gezichtspunten. Ten eerste volgens het
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gezichtpuntt van de leerkracht over de leerling omdat de leerkracht over het
algemeenn het uiteindelijke advies voor voortgezet onderwijs geeft. Hierdoor is de
leerkrachtt in belangrijke mate verantwoordelijk voor het verdere verloop van de
schoolloopbaann van een leerling. Ten tweede volgens het gezichtpunt van de
leerlingg om het oordeel van de leerling over zijn eigen sociaal-emotionele
problemenn en pedagogisch didactische behoeften te verkrijgen. Voor de
leerkrachtt en de leerling werd een identieke lijst met uitspraken ontwikkeld; de
leerlinglijstt werd in de ik-vorm geschreven (zie Bijlage 1, pp. 223-232); de
leerkrachtlijstt werd in de derde persoon geschreven (zie Bijlage 2, pp. 233-242).
Hett PSEK, ontwikkeld in 2000, bestond uit 63 uitspraken over observeerbaar
gedragg van de leerling in de klas en in de pauze. De leerling of de leerkracht gaf
aann in hoeverre de uitspraak van toepassing was op de leerling. Twee voorbeelden
vann een dergelijke uitspraak zijn:
UitspraakUitspraak PSEK-leerkrachtlijst:
"Lett goed op in de klas"
DDDDD

"Let slecht op in de klas"

UitspraakUitspraak PSEK-leerlinglijst:
"Ikk stop met praten
GQGDD
alss de leerkracht dat vraagt"

"Ik stop niet met praten
als de leerkracht dat vraagt"

Uitt de analyses van de leerkrachtlij st, afgenomen in 2000, kwamen vijf factoren
naarr voren: gebrek aan belangstelling, storend gedrag, emotionele instabiliteit,
teruggetrokkenn gedrag en faalangst. Uit de analyses van de leerlinglijst,
afgenomenn in 2000, kwamen drie schalen naar voren, namelijk gebrek aan goede
werkhouding,, gebrek aan zelfvertrouwen en faalangst.
Voorr het onderzoek in dit hoofdstuk werden er vier uitspraken uit de
leerkrachtlijstt van het PSEK en vijf uitspraken uit de leerlinglijst van het PSEK
verwijderd.. Deze uitspraken hadden tijdens de vorige testafname vragen
opgeroepen.. Met één uitspraak hadden de leerkrachten geen moeite en de
leerlingenn wel, vandaar dat deze uitspraak niet in de leerlinglijst, maar wel in de
leerkrachtlijstt is blijven staan. Zes uitspraken werden linguïstisch aangepast,
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bijvoorbeeldd "Zit nooit alleen" werd: "Zit nooit alleen in de pauze". Deze
uitspraakk werd veranderd omdat in de klas vaak geen ruimte is om een leerling
alleenn aan een tafeltje te laten zitten. Twee nieuwe uitspraken werden aan de
lijstenn toegevoegd, "Vergeet nooit de juiste spullen mee naar school te nemen" en
"Vindtt het makkelijk om in de klas vrienden te maken". De eerste uitspraak werd
aann de lijst toegevoegd om gebrek aan belangstelling te meten en de tweede
uitspraakk werd aan de lijst toegevoegd om teruggetrokken gedrag te meten. De
leerkrachtlijstt van het PSEK bestond daarna uit 61 uitspraken en de leerlinglijst
vann het PSEK bestond uit 60 uitspraken (zie Bijlage 6, pp. 255-264 en Bijlage 7,
pp.. 265-273).
Hett Profiel Pedagogisch didactische Behoeften (PPB) ging over pedagogisch
didactischee behoeften van leerlingen en bestond uit 15 uitspraken over behoeften
vann de leerling in de groep. Uit de analyses van de leerkracht- en leerlinglijst,
afgenomenn in 2000 (zie Bijlage 3, pp. 243-246 en Bijlage 4, pp. 247-250),
kwamenn twee behoeften naar voren, namelijk behoefte aan warmte en behoefte
aann structuur. Een leerling die veel behoefte heeft aan structuur zal bijvoorbeeld
doorr de leerkracht erop geattendeerd moeten worden dat de leerling de aandacht
bijj de les moet houden. Heeft de leerling veel behoefte aan warmte dan zal de
leerkrachtt bijvoorbeeld meer aandacht aan de leerling moeten schenken zodat de
leerlingg zich meer op zijn gemak voelt op school. Het PPB werd van opzet
veranderdd in het huidige onderzoek omdat leerlingen uit het onderzoek in 2000 de
vragenlijstt soms moeilijk vonden om in te vullen. In tegenstelling tot de
leerlingenn hadden de meeste leerkrachten geen moeite om de vragenlijst in te
vullen.. Om de vragenlijsten vergelijkbaar te houden werden de uitspraken in
beidee vragenlijsten aangepast (zie Bijlage 8, pp. 275-278 en Bijlage 9, pp. 279282).. De oorspronkelijke vragenlijst bestond uit uitspraken die zijn opgebouwd
uitt drie delen. Het eerste deel beschreef een probleem gerelateerd aan het gedrag
vann een leerling, bijvoorbeeld verstoring van de les. Het tweede deel beschreef
eenn manier waardoor het probleem verminderd zou kunnen worden, bijvoorbeeld
wijzenn op dat gedrag. Het derde deel beschreef het resultaat waarnaar gestreefd
werd,, bijvoorbeeld vermindering van het storende gedrag. De uitspraken in de
vragenlijstt werden nu veranderd in uitspraken die zijn opgebouwd uit twee delen.
Hett eerste deel, een probleem gerelateerd aan gedrag, werd weggelaten uit de
uitspraak.. De antwoordcategorie bestond uit een vijf-puntsschaal lopend van
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11 "helemaal van toepassing" tot 5 "helemaal niet van toepassing". Twee
voorbeeldenn van een dergelijke uitspraak zijn:
UitspraakUitspraak PPB-leerkrachtlijst:
"Heeftt er behoefte aan dat de leerkracht ervoor zorgt
datt hij / zij niet wordt afgeleid, zodat hij / zij
zijnn / haar aandacht beter bij de les kan houden"
UitspraakUitspraak PPB-leerlinglijst:
"Ikk heb er behoefte aan dat de leerkracht een plaats
voorr mij apart heeft in de klas, zodat ik minder
snell word afgeleid"

DDGDD

DDDDD

CognitieveCognitieve instrumenten
Mett behulp van een klassikaal afgenomen intelligentietest werden de cognitieve
capaciteitenn van de leerlingen vastgesteld. Van de Interesse Schoolvorderingen
Intelligentie-Vormm III (ISI-Vorm III; Van Boxtel, Snijders & Weiten, 1982), die
hiervoorr gebruikt werd, werd alleen het intelligentie-gedeelte gebruikt. Dit deel
bestondd uit zes subtests: 1. synoniemen, 2. geknipte figuren, 3. tegenstellingen, 4.
draaien,, 5. soortbegrip woorden en 6. soortbegrip figuren. De gewogen totaalscore
vann de zes subtests gaf een indicatie van het niveau van de cognitieve capaciteiten
vann een leerling, door middel van een standaard intelligentiequotiëntscore.
Daarnaastt hebben een aantal leerkrachten de gegevens van de Cito-eindtoets, die
bijj de leerling in februari 2002 was afgenomen, doorgegeven. De Citostandaardscoree op de eindtoets geeft het gemiddelde prestatieniveau van de
leerlingg weer op de basisvaardigheden: taal, rekenen/wiskunde en
informatieverwerking.. De score wordt uitgedrukt in een schaalscore liggend
tussenn 500 en 550. Dit is gedaan om deze scores te onderscheiden van de scores
opp een intelligentietest (Citogroep, 2004).
4.2.44.2.4
Procedure
Inn november 2001 werden gegevens verzameld bij leerlingen in de laatste groep
vann het speciaal en het regulier basisonderwijs. Alle leerlingen uit de eindgroep
vann de benaderde scholen van het speciaal basisonderwijs hebben meegewerkt
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aann het onderzoek. De leerlingen van de scholen van het regulier basisonderwijs
werdenn aselect gekozen. Per reguliere basisschool werden maximaal 11 leerlingen
geselecteerd.. Bij alle leerlingen die meewerkten aan het onderzoek werd eerst
klassikaall de ISI-Vorm III afgenomen. Daarna werd het PSEK en het PPB
afgenomenn bij de leerlingen. De leerkracht vulde de vragenlijsten in zijn eigen
tijdd in.

4.33

Resultaten

4.3.14.3.1
Betrouwbaarheid
Dee betrouwbaarheid van de instrumenten werd uitgedrukt in Cronbach's alpha.
Dee leerkrachtlijst van het PSEK (ct=.94; N=183), de leerlinglijst van het PSEK
<a=.92;; N=152), de leerkrachtlijst van het PPB (a=.90; N=190) en de leerlinglijst
vann het PPB (a=.89; N=191) zijn redelijk betrouwbaar. In Tabel 2 zijn de
Cronbach'ss alpha's van de afzonderlijke schalen weergegeven^. Het totaal van de
afzonderlijkee schalen telt niet op tot het totaal van de hele lijst, omdat er
uitsprakenn aan de vragenlijst zijn toegevoegd die uiteindelijk niet onder te
brengenn zijn in de afzonderlijke schalen. De vragenlijsten zijn betrouwbaar
genoegg om te gebruiken voor verdere analyses.
TabelTabel 2

Betrouwbaarheid van de afzonderlijke schalen van de vragenlijsten

Vragenlijst t

Schalen n

aa

NN

PSEK--

Gebrekk aan belangstelling

.94 4

191 1

20 0

leerkrachtlijst t

Storendd gedrag

.90 0

192 2

14 4

Aantall items

Emotionelee instabiliteit

.81 1

191 1

99

Teruggetrokkenn gedrag

.81 1

189 9

10 0

Faalangst t

.76 6

191 1

66

Totaall PSEK-leerkrachtlijst

.94 4

183 3

61 1

PSEK--

Gebrekk aan goede werkhouding

.89 9

173 3

29 9

leerlinglijst t

Gebrekk aan zelfvertrouwen

.76 6

191 1

18 8

Faalangst t

.71 1

194 4

11 1

Totaall PSEK-leerlinglijst

.92 2

152 2

60 0

Voorr vergelijking met het PSEK en het PPB van 2000 zie hoofdstuk 2, Tabel 2.
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Schalen n

Vragenlijst t

aa

NN

Aantall items

PPB--

Behoeftee aan warmte

.86 6

191 1

leerkrachtlijst t

Behoeftee aan structuur

.82 2

191 1

88

Totaall PPB-leerkrachtlijst

.90 0

190 0

15 5

PPB B

Behoeftee aan warmte

.84 4

198 8

88

leerlinglijst t

Behoeftee aan structuur

.74 4

198 8

77

Totaall PPB-leerlingltjst

.89 9

191 1

15 5

77

4.3.24.3.2
Doublure
Tweeëntwintigg leerlingen uit het regulier basisonderwijs en 90 leerlingen uit het
speciaall basisonderwijs hadden één of meer keren een groep gedoubleerd. De
meestee leerlingen die zijn blijven zitten, zijn blijven zitten in groep 2 (18%),
groepp 3 (26%) en groep 4 (16%).
Inn Tabel 3 is te zien hoe afhankelijk van doublure de verdeling van de kenmerken
vann de leerlingen was. Er werd een significant verband tussen leerlinggewicht
(X2(3)=14.76;; p<.01), etniciteit (x2(l)= 16.98; p<.01), leeftijd (t=11.25; p<.01),
Cito-standaardscoree (t= -2.02; p<.05), intelligentiequotiënt (t= -5.70; p<.01) en
doubluree van een leerling gedurende de basisschoolperiode gevonden.
TabelTabel 3

Verdeling leerling-gewicht, sekse, etniciteit en leeftijd van leerlingen per doublure
Leerling-gewicht**

Doublure e
Doublure e

1.000

1.25

Sekse

Etniciteit
alloo

1.90

22 2

42 2

70 0

47 7

41 1

58 8

833

128

31 1

Leeftijd
auto

MM

SD D

81 1

12.01 1

.49 9

93 3

11.25 5

.48 8

174

11.65 5

.62 2

(N=112) )
Geenn doublure
<N=99) )
Totaal l

69 9

24 4

377

(N=211) )
Noot.Noot. x: meisje; f: jongen: allo: allochtoon; auto: autochtoon.
*hett leerling-gewicht was van 107 leerlingen niet bekend.

Omm aan te geven of een leerling positief of negatief beoordeeld werd door de
leerkrachtt of door zichzelf, werden de scores op de schalen van de sociaal130 0
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emotionelee kenmerkenlijsten en pedagogische behoeftenlijsten uitgedrukt in een
schaalscoree liggend tussen de 1 en 5. Een score van 1 gaf aan dat de leerkracht of
dee leerling zelf een negatief oordcel had over de betreffende schaal. Een score van
55 op de betreffende schaal gaf een positief oordeel over de leerling aan.
Inn Tabel 4 is te zien dat leerlingen die een groep gedoubleerd hadden gemiddeld
eenn lager intelligentiequotiënt hadden (F (li ,95)=32.48; p<.01), een lagere Citostandaardscoree hadden (F(1 92)=4.08; p<.05), volgens de leerkracht minder
teruggetrokkenn gedrag vertoonden (F(i, ]83)=6.09; p<.05) en volgens de leerkracht
meerr behoefte aan structuur hadden (F(i, l85)=4.12; p<.05). Leerlingen die een
groepp gedoubleerd hadden, hadden volgens hun eigen oordeel gemiddeld meer
behoeftee aan warmte en structuur dan leerlingen die geen groep gedoubleerd
haddenn (F(1, ig4)= 15.68; p<.01; F(l, 194)=11.49; p<.01).
TabelTabel 4

Gemiddelde scores van leerlingen die wel een groep gedoubleerd hadden en

leerlingenleerlingen die geen groep gedoubleerd hadden
Doublure e
NN
Intelligentiequotiënt t
Cito-standaardscore e

Geenn doublure
MM

SD D

NN

84.72 2

16.65 5

94 4

22 2 525.05 5

9.00 0

102 2

MM

SD D

98.22 2

16.500

**

71 1 530.52 2

11.677

*

Volgenss oordeel leerkracht:
Gebrekk aan belangstelling

108 8

3.41 1

.77 7

79 9

3.23 3

.89 9

Storendd gedrag

107 7

3.98 8

.83 3

81 1

3.89 9

.71 1

Emotionelee instabiliteit

106 6

3.61 1

.76 6

81 1

3.46 6

.71 1

Teruggetrokkenn gedrag

106 6

3.67 7

.74 4

79 9

3.38 8

.844

Faalangst t

107 7

3.36 6

.87 7

80 0

3.54 4

.81 1

Behoeftee aan warmte

106 6

2.76 6

.92 2

81 1

3.01 1

.97 7

Behoeftee aan structuur

106 6

2.58 8

.78 8

81 1

2.84 4

.988

*

*
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Geenn doublure

Doublure e
NN

Volgenss oordeel leerling:
Gebrekk aan goede werkhouding

van het

MM

NN
84 4

3.87 7

.58 8
.50 0

89 9

3.86 6

.64 4

MM

SD D

SD D

Gebrekk aan zelfvertrouwen

101 1

3.66 6

.66 6

88 8

3.82 2

Faalangst t

102 2

3.48 8

.71 1

90 0

3.46 6

.65 5

Behoeftee aan warmte

105 5

2.51 1

1.01 1

91 1

3.09 9

1.03 3

Behoeftee aan structuur

104 4

2.53 3

.96 6

92 2

3.00 0

.95 5

** *
** *

Noot.Noot. **p<.01, *p<.05.
11 was ongunstig / negatief beeld van de leerling (bijv. leerling was erg faalangstig),
55 was gunstig / positief beeld van de leerling (bijv. leerling had weinig behoefte aan warmte).

VariabelenVariabelen die geassocieerd zijn met doublure
Omm de variabelen vast te stellen die in hoge mate samen zouden kunnen hangen
mett doublure in het basisonderwijs werd een stapsgewijze regressie analyse
uitgevoerdd met intelligentiequotiënt, sekse en etniciteit van een leerling, behoefte
aann structuur volgens de leerkracht en behoefte aan warmte en structuur volgens
dee leerling (zie Tabel 3 en 4). Omdat leeftijd van een leerling impliciet
samenhangtt met doublure (hoe ouder een leerling is, hoe groter de kans is dat de
leerlingg een groep gedoubleerd heeft) en teruggetrokken gedrag niet in de
verwachtee richting gaat (hoe meer teruggetrokken gedrag een leerling vertoont,
hoee kleiner de kans op doublure is) werden deze variabelen niet meegenomen in
dee analyse. In Tabel 5 is te zien dat de gemeenschappelijke variantie tussen
doubluree en het intelligentiequotiënt van een leerling 13% was. Behoefte aan
warmtee volgens het oordeel van de leerling hing voor drie procent samen met
doubluree van een leerling in het basisonderwijs.
TabelTabel 5

Variabelen die samenhangen met doublure van leerlingen uit het regulier en het

speciaalspeciaal basisonderwijs
Variabelenn

_^^^^^^___^^^__
R2

AR2

Ruwe regressie Standaard regressie
gewichtenn

gewichten

Intelligentiequotiëntt

.13

.13

.01

.29 **

Behoeftee aan warmte volgens leerling

.16

.03

.09

.19 *

Noot.Noot. N=141. R2: gekwadrateerde multipele correlatie, AR2: toename van de R\
**p<.01,, *p<.05
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4.3.34.3.3 Type basisonderwijs
Aann het onderzoek werkten 118 leerlingen uit het speciaal basisonderwijs en 97
leerlingenn uit het regulier basisonderwijs mee. Door de scores van leerlingen in
hett speciaal en regulier basisonderwijs met elkaar te vergelijken, kon een indruk
wordenn verkregen van de verschillen op de schalen van het PSEK en het PPB. De
Cito-standaardscoress van beide groepen leerlingen konden niet met elkaar
vergelekenn worden, want bij slechts zeven leerlingen uit het speciaal
basisonderwijss was de Cito-eindtoets afgenomen.
Uitt Tabel 6 blijkt dat in dit onderzoek leerlingen uit het speciaal basisonderwijs
gemiddeldd een lager intelligentiequotiënt hadden (F(K ,96)=113.98; p<.01), volgens
hett oordeel van de leerkrachten gemiddeld meer belangstelling hadden
(F(i,, i27)=8.67; p<.01), minder storend gedrag vertoonden (Fn> ,27)=4.58; p<.01),
faalangstigerr waren (F<|, |27p4.86; p<.05), meer behoefte aan warmte hadden
(F(i,, i70)=17.19; p<.01) en meer behoefte aan structuur hadden (F(]- ,70)=15.27;
p<.01)) dan leerlingen uit het regulier basisonderwijs. Leerlingen van het speciaal
onderwijss verschilden volgens hun eigen oordeel alleen significant van de
leerlingenn van het regulier basisonderwijs wat betreft hun grotere behoefte aan
warmtee en structuur (F(li i70)=35.75; p<.01; F(!, ]70,=27.67; p<.01).
TabelTabel 6

Gemiddelde scores van leerlingen uit het speciaal en het regulier basisonderwijs
Speciaall basisonderwijs

Intelligentiequotiënt t
Cito-standaardscore e

Regulier basisonderwijs

NN

M

SD

N

M

SD

1011
77

80.51
515.71

14.89
8.85

966

102.20

13.54

**

866

530.33

10.78

**

Volgenss oordeel leerkracht
Gebrekk aan belangstelling
Storendd gedrag
Emotionelee instabiliteit
Teruggetrokkenn gedrag
Faalangst t
Behoeftee aan warmte
Behoeftee aan structuur

118
117
116
116
117
116
116

8
7
6
6
7
6
6

3.46 6
4.02 2
3.62 2
3.58 8
3.37 7
2.61 1
2.46 6

.77
.78
.72
.78
.85
.91
.78

7 73
8 75
2 75
8 73
5 74
1 75
8 75

3
5
5
3
4
5
5

3.10 0
3.80 0
3.42 2
3.48 8
3.52 2
3.23 3
3.02 2

.90
.75
.78
.81
.84
.88
.93

0
5
8
1
4
8
3
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Speciaall basisonderwijs
Regulier basisonderwijs
NN
M
SD
N
M
SD
Volgenss oordeel leerling:
Gebrekk aan goede werkhouding
Gebrekk aan zelfvertrouwen
Faalangstt
Behoeftee aan warmte
Behoeftee aan structuur

89
103
103
107
105

3.97 7

.59 9

84 4

3.76 6

.61 1

3.69 9

.66 6

88 8

3.80 0

.51 1

3.63 3

.64 4

91 1

3.63 3

.71 1

2.37 7

.98 8

91 1

3.24 4

.95 5

2.38 8

.95 5

93 3

3.14 4

.87 7

Noot.Noot. **p<.01, *p<.05.
11 was ongunstig / negatief beeld van de leerling (bijv. leerling was erg faalangstig),
55 was gunstig / positief beeld van de leerling (bijv. leerling had weinig behoefte aan warmte).
Hett intelligentiequotiënt van een leerling, de schalen faalangst volgens de
leerkrachtt en de schalen behoefte aan warmte en structuur volgens het oordeel
vann de leerkracht en de leerling differentieerden op de verwachte wijze tussen de
leerlingenn in het speciaal en regulier basisonderwijs. De schalen gebrek aan
belangstellingg en storend gedrag differentieerden niet op de verwachte wijze. Van
leerlingenn in het speciaal basisonderwijs werd immers verwacht dat ze negatiever
beoordeeldd zouden worden dan leerlingen in het regulier basisonderwijs.
VariabelenVariabelen die geassocieerd zijn met type basisonderwijs
Mett behulp van een stapsgewijze regressie analyse, uitgevoerd op de totale
steekproeff basisonderwijs, werd gekeken naar de mate waarin structurele kenmerken
(seksee en etniciteit), cognitieve capaciteiten, faalangst volgens het oordeel van de
leerkracht,, pedagogisch didactische behoeften en doublure van een leerling (zie
Tabell 1 en 6) samen zouden kunnen hangen met de onderwijspositie type
basisonderwijs. .
Driee variabelen blijken samen te hangen met het type basisonderwijs waarin een
leerlingg zich bevindt, namelijk het intelligentiequotiënt van een leerling, doublure
vann een leerling en sekse van een leerling. In Tabel 7 is te zien dat de
gemeenschappelijkee
variantie
van
type
basisonderwijs
met
het
intelligentiequotiëntt van een leerling 42% was, met doublure 17% en met het
geslachtt van een leerling twee procent. Etniciteit, faalangst volgens het oordeel
vann de leerkracht en behoefte aan warmte en structuur volgens het oordeel van de
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leerkrachtt en de leerling zijn niet significant geassocieerd met het type
basisonderwijss waarnaar een leerling verwezen was gedurende de
basisschoolperiode. .
TabelTabel 7 Variabelen die samenhangen met type basisonderwijs
Variabelen n

E2 2

AR2 2 Ruwee regressie
gewichten n

Standaardd regressie
gewichten n

Intelligentiequotiënt t

.42 2

.42 2

.01 1

.49 9

Doublure e

.59 9

.17 7

.43 3

.43 3

Seksee leerling

.61 1

.02 2

.15 5

.15 5

** *
#* *
** *

Noot.Noot. N=140. R": gekwadrateerde multipele correlatie, AR": toename van de R".
**p<.01,*p<.05. .
4.3.44.3.4 Type voortgezet onderwijs
Aann de leerkracht van de leerlingen werd in juni 2002 gevraagd waar de
leerlingenn aan het eind van het basisonderwijs heen gingen. Alleen de leerlingen
vann het speciaal basisonderwijs gingen bij verwijzing naar het schakelonderwijs,
hett SVO-ZMLK en het PRO. Schakelonderwijs is bedoeld voor leerlingen van
wiee verwacht wordt dat ze in één jaar nog voldoende kennis kunnen opdoen om
naarr het VMBO-LWOO te gaan. Lukt dit de leerlingen niet dan gaan deze
leerlingenn alsnog naar het PRO of het SVO. Zowel leerlingen van het speciaal
basisonderwijss als leerlingen van het regulier basisonderwijs werden verwezen
naarr het VMBO-LWOO en het VMBO. Leerlingen van het regulier basisonderwijs
gingenn tevens naar het HAVO en het VWO.
Inn Tabel 8 is te zien dat leerlingen van het speciaal basisonderwijs naar lagere
typenn voortgezet onderwijs gingen dan leerlingen van het regulier basisonderwijs.
Hett gemiddelde intelligentiequotiënt en de gemiddelde Cito-standaardscore van
eenn leerling namen toe naarmate het niveau van het type voortgezet onderwijs
hogerr werd. In Tabel 8 is verder te zien dat 17 leerlingen nog niet naar het
voortgezett onderwijs gingen, maar nog een jaar in het basisonderwijs bleven.
Opvallendd is dat 19 leerlingen van het reguliere basisonderwijs naar het VMBOLWOOO zijn gegaan en dat twee leerlingen van het speciaal basisonderwijs naar
hett reguliere VMBO zijn gegaan. De meeste leerlingen in de lagere typen
voortgezett onderwijs hadden een groep gedoubleerd.
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TabelTabel 8

Kenmerken van leerlingen die naar een bepaald type voortgezet onderwijs verwezen

werden werden
Basisonderwijss Doublure* Intelligentiequotiënt*
Typee onderwijs
Basisonderwijs s

sbao

M

Cito-standaardscore*

bao

ja

nee

N

SD

16 6

11

9

5

10

77.10 16.49

N
1

M

SD

529.00

.00

11 1

00

7

4

8

79.13 10.84

0

11

00

1

1

59.00

-

0

-

-

36 6

00

26

9

20

69.80

6.22

0

52 2

199

53

18

48

89.65 10.84

19

517.37

6.78

22

366

11

27

38

98.61

9.69

35

524.63

7.23

0000

17

4

13

17

105.94 12.04

17

533.65

5.56

0000

24

1

23

23

116.00

8.45

21

544.05

3.73

99

165

93.20 17.40

93

(N=17) )
Schakelonderwijs s
(N=ll) )
SVO-ZMLK K

0

(N=l) )
PRO O
(N=36) )
VMBO-LWOO O
(N=71) )
VMBO O
(N=38) )
VMBO/HAVO O
(N=17) )
HAVO/VWO O
(N=24) )
Totaall

118

97

112

529.23 11.29

(N=215) )
Noot.Noot. sbao: speciaal basisonderwijs; bao: regulier basisonderwijs.
*doublure,, intelligentiequotiènt en Cito-standaardscore was niet van alle leerlingen bekend.

PredktorenPredktoren type voortgezet onderwijs
Dee leerlingen die in het basisonderwijs bleven (17), naar het schakelonderwijs
gingenn (11), naar het SVO-ZMLK gingen (1) en waarvan de gegevens niet
compleett zijn (32) werden niet meegenomen in de stapsgewijze regressie
analyses.. Dit is namelijk een aparte groep. Aangezien hierdoor 61 leerlingen
verdwenenn uit de steekproef, bleven er 82 leerlingen in het speciaal
basisonderwijss en 72 leerlingen in het regulier basisonderwijs over die aan het
onderzoekk hadden meegewerkt. In Tabel Ia en Ib (zie p. 159) is de verdeling van
dee kenmerken van de leerlingen per type basisonderwijs weergegeven. De
verhoudingenn per cel in Tabel Ia en Ib zijn anders dan in Tabel la en lb. Toch
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zijnn de algemene verhoudingen hetzelfde gebleven. In het speciaal basisonderwijs
warenn de leerlingen gemiddeld ouder en hadden de leerlingen gemiddeld een
lagerr intelligentiequotiënt dan de leerlingen in het regulier basisonderwijs.
VerwijzingVerwijzing van leerlingen regulier basisonderwijs
Inn het regulier basisonderwijs wordt als cognitieve maat voor verwijzing de Citoeindtoetss gebruikt. Om te achterhalen of voor verwijzing van leerlingen uit het
regulierr basisonderwijs het intelligentiequotiënt gebruikt kan worden als
cognitievee maat, werd de correlatie berekend tussen de scores op de ISI-Vorm III
enn de standaardscores op de Cito-eindtoets. De correlatie bedroeg .79 (N=64;
p<.01).. Deze correlatie is hoog genoeg om in het huidige onderzoek het
intelligentiequotiëntt in plaats van de Cito-standaardscore als cognitieve maat voor
verwijzingg te kunnen gebruiken.
Inn Tabel 9 is gekeken naar de mate waarin leerlingen uit het regulier
basisonderwijss verschillen in hun intelligentiequotiënt en hun Cito-standaardscore
bijj verwijzing naar een bepaald type voortgezet onderwijs. Het
intelligentiequotiëntt en de Cito-standaardscore van een leerling namen toe met het
typee voortgezet onderwijs waar een leerling naar verwezen werd. Er was een
significantt verband tussen het gemiddelde intelligentiequotiënt ( F a 71)=22.63;
p<.01)) en de Cito-standaardscore (F^. 63)=54.90; p<.01) en het type voortgezet
onderwijss waar een leerling naar toe verwezen werd.
TabelTabel 9

Gemiddelde scores op de ISI-Vorm III en de Cito-eindtoets van teerlingen regulier

basisonderwijsbasisonderwijs per type voortgezet onderwijs
Typee voortgezetonderwijs s

Intelligentiequotiënt t
NN

MM

Cito-standaardscore e
SD D

NN

MM

SD D

VMBO-LWOO O

13 3

90.54 4

9.59 9

99

517.89 9

6.33 3

VMBO O

29 9

99.10 0

9.94 4

28 8

524.75 5

7.42 2

99

108.67 7

9.47 7

99

535.89 9

3.92 2

HAVO/VWO O

21 1

114.90 0

7.54 4

18 8

544.11 1

3.74 4

Totaal l

72 2

103.36 6

12.69 9

64 4

530.80 0

11.35 5

VMBO/HAVO O

Noot.Noot. Spreiding Intelligentiequotiënt: 69-127; Cito-standaardscore: 510-550
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Opp de gegevens van de leerlingen regulier basisonderwijs werd een stapsgewijze
regressiee analyse uitgevoerd. Zoals te zien was in Tabel 6 differentieerden de
schalenn faalangst volgens de leerkracht en de schalen behoefte aan warmte en
structuurr volgens het oordeel van de leerkracht en het oordeel van de leerling op
dee verwachte wijze tussen de leerlingen in het speciaal en het regulier
basisonderwijs.. Deze schalen en sekse, etniciteit, doublure en de cognitieve
capaciteitenn van een leerling (zie Tabel Ia en Ib, p.159) konden meegenomen
wordenn in de stapsgewijze regressieanalyse. Er konden twee stapsgewijze
regressiee analyses uitgevoerd worden, één met de Cito-standaardscore als
cognitievee maat en één met de scores op de ISI-Vorm III als cognitieve maat in de
sett met predictoren.
Uitt de analyse met de scores op de Cito-eindtoets als cognitieve maat en de
anderee mogelijke predictoren, kwam Cito-standaardscore als enige predictor naar
vorenn (R=.85; R'=.73; ruw regressiegewicht=.08; standaard regressiegewicht=.85;; p<.01; N=60).
Wanneerr de stapsgewijze regressieanalyse met de scores op de ISI-Vorm III en de
anderee mogelijke predictoren werd uitgevoerd kwamen drie predictoren naar
voren.. In Tabel 10 is te zien dat het intelligentiequotiënt van een leerling 49%,
behoeftee aan structuur volgens het oordeel van de leerkracht acht procent en
doubluree van een leerling drie procent van de variantie in type voortgezet
onderwijss verklaarde. De rest van de predictoren droeg niet significant bij aan de
predictiee van het type voortgezet onderwijs.
TabelTabel 10 Predictoren voortgezet onderwijs met leerlingen uit het regulier basisonderwijs
Predictoren n

E2 2

AR2 2

Ruwe e

Standaard d

regressie e

regressie e

gewichten n

gewichten n

Intelligentiequotiënt t

.49 9

.49 9

.06 6

.59 9

Behoeftee aan structuur volgens leerkracht

.57 7

.08 8

.30 0

.26 6

Doublure e

.60 0

.03 3

.46 6

.18 8

Noot.Noot. N=66. R2: gekwadrateerde multipele correlatie, AR*: toename van de R".
**p<.01,, *p<.05.
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VerwijzingVerwijzing van leerlingen speciaal basisonderwijs
Negenenzeventigg leerlingen uit het speciaal basisonderwijs werden verwezen naar
hett PRO, het VMBO-LWOO en het VMBO. In Tabel 11 is te zien dat leerlingen
uitt het speciaal basisonderwijs die naar het PRO zijn verwezen gemiddeld het
laagstt scoorden op de ISI-Vorm III. Het verband tussen het intelligentiequotiënt
enn het type voortgezet onderwijs waar een leerling naar toe werd verwezen was
significantt (F(2,78)=55.96; p<.01).
TabelTabel U Gemiddelde scores op de ISI-Vorm Hl en de Cito-eindtoets van leerlingen speciaal
basisonderwijsbasisonderwijs per type voortgezet onderwijs
Typee voortgezetonderwijs s

Intelligentiequotiënt t
NN

MM

Cito-standaardscore e
SD D

NN

PRO O

31 1

67.19 9

6.90 0

00

VMBO-LWOO O

46 6

90.87 7

11.45 5

77

22

96.00 0

2.83 3

00

79 9

81.71 1

15.25 5

77

VMBO O
Totaal l

MM

SD D

515.71 1

8.85 5

515.71 1

8.85 5

Noot.Noot. Spreiding Intelligentiequotiënt: 51-114; Cito-standaardscore: 505-530.

Opp de gegevens van de leerlingen speciaal basisonderwijs werd ook een
stapsgewijzee regressie analyse uitgevoerd. Intelligentiequotiënt, de schaal
faalangstt volgens het oordeel van de leerkracht, de schalen behoefte aan warmte
enn structuur volgens het oordeel van de leerkracht en de leerling, sekse en
etniciteitt van een leerling en doublure werden meegenomen als predictoren. Het
intelligentiequotiëntt van een leerling bleek de enige predictor voor voortgezet
onderwijss te zijn met deze set predictoren. Achtenvijftig procent van de variantie
inn type voortgezet onderwijs van leerlingen uit het speciaal basisonderwijs werd
verklaardd
door
hun
intelligentiequotiënt
(R=.76;
R2=.58;
ruw
regressiegewicht=.03;; standaard regressiegewicht=.76; p<.01; N=73).
VerwijzingVerwijzing van leerlingen regulier en speciaal basisonderwijs
Alss laatste werd er een stapgewijze regressie analyse uitgevoerd met alle
leerlingenn
van
het basisonderwijs
(N=154) en de
predictoren:
intelligentiequotiënt,, de schaal faalangst volgens de leerkracht, de schalen
behoeftee aan warmte en structuur volgens het oordeel van de leerkracht en de
leerling,, sekse en etniciteit van een leerling en doublure.
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Inn Tabel 12 is te zien dat het intelligentiequotiënt van een leerling als eerste
predictorr 66% van de variantie in het type voortgezet onderwijs verklaarde.
Doubluree droeg als tweede predictor nog eens zes procent bij aan de verklaarde
variantie.. Behoefte aan structuur volgens het oordeel van de leerkracht kwam als
derdee predictor uit de analyse en droeg vier procent bij aan de verklaring van de
variantiee in type voortgezet onderwijs waarnaar een leerling verwezen werd.
TabelTabel 12 Predictoren voortgezet onderwijs met leerlingen uit het regulier en het speciaal
basbas is onderwijs

______

E2 2

Predictoren n

AR2 2

Standaard d

Ruwe e
regressie e

regressie e

gewichten n

gewichten n

Intelligentiequotiént t

.66 6

.66 6

.05 5

Doublure e

.72 2

.06 6

.62 2

Behoeftee aan structuur volgens leerkracht

.76 6

.04 4

2

.30 0

** *
.24 .24** *
.21 1 ** *
.66 6

2

Noot,Noot, N=141. R : gekwadrateerde multipele correlatie, AR : toename van de R2
**p<.01,, *p<.05

4.3.54.3.5 VMBO-LWOO en VMBO
Omm te onderzoeken of leerlingen die verwezen werden naar het VMBO-LWOO
mett een intelligentiequotiënt tussen 90 en 120 meer sociaal-emotionele
problematiekk vertoonden en meer pedagogisch didactische behoeften hadden dan
leerlingenn met een intelligentiequotiënt tussen 90 en 120 die naar het VMBO
zonderr LWOO verwezen werden, werden beide typen leerlingen met elkaar
vergeleken.. Van de 90 leerlingen die in het VMBO-LWOO en het VMBO zaten
(ziee Tabel 9 en 11), werden leerlingen met een intelligentiequotiënt onder de 90
(322 leerlingen) en boven de 120 (1 leerling) niet meegenomen in de analyse.
Mett behulp van een Chi-kwadraat toets werd een significant verband aangetoond
tussenn sekse (x20)=4.67; p<.05), type basisonderwijs (x20)=25.40; p<.01),
doubluree in het basisonderwijs (x20)=8.92; p<.01) en het type VMBO. Met
behulpp van een t-toets werd een significant verband aangetoond tussen leeftijd
(t== -3.55; p<01), Cito-standaardscore (t=2.10; p<.05) en het type VMBO.
Leerlingenn in het VMBO-LWOO kwamen gemiddeld vaker van het speciaal
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basisonderwijs,, hadden vaker een groep gedoubleerd, zijn vaker van het
mannelijkee geslacht en waren gemiddeld ouder dan leerlingen in het VMBO (zie
Tabell 13).
TabelTabel 13 Verdeling doublure, sekse, etniciteit en leeftijd van leerlingen met een
intelligentiequotiëntintelligentiequotiënt tussen 90 en 120 per type VMBO
Basisonderwijs s
Typee VMBO
LWOO O

sbao o

bao o

23 3

Doublijre
i e

Sekse e

Etniciteit t

Leeftijd d

nee e

xx

88

ja a
24 4

77

77

24 4

44

27 7

11.94 4

.51 1

22

24 4

10 0

16 6

13 3

13 3

33

23 3

11.42 2

.58 8

25 5

32 2

34 4

23 3

20 0

37 7

77

50 0

11.70 0

.60 0

jj

allo o auto o

M M SD D

(N=31) )
Regulier r
(N=26) )
Totaal l
(N=57) )

Noot.Noot. sbao: speciaal basisonderwijs; bao: regulier basisonderwijs; 9: meisje; <§\ jongen;
allo:: allochtoon; auto: autochtoon.
Inn Tabel 14 is te zien dat alle significante verbanden, behalve met betrekking tot
dee Cito-standaardscore, tegengesteld zijn aan de verwachtingen. Leerlingen die
naarr het VMBO-LWOO verwezen werden, hadden gemiddeld een lagere Citostandaardscoree (F(1, 32)=4.40; p<.05), hadden volgens het oordeel van de
leerkrachtt meer belangstelling (F,,, 55) =5.76; p<.05), waren emotioneel stabieler
(F(i.55)=ll 1.49; p<.01) en vertoonden minder teruggetrokken gedrag dan leerlingen
(F(i.. 53,=9.64; p<.01) die naar het VMBO zonder LWOO verwezen werden. Er
werdd geen significant verschil gevonden tussen de leerlingen op de schalen
behoeftee aan warmte en behoefte aan structuur.
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TabelTabel 14 Gemiddelde scores van leerlingen in het VMBO-LWOO en het VMBO met een
intelligentiequotiëntintelligentiequotiënt tussen de 90 en 120
VMBO-LWOO O

VMBO O
NN

M M SD D

NN

M M SD D

Intelligentiequotiënt t

31 1

99.35 5 6.95 5

26 6 100.46 6 6.72 2

Cito-standaardscore e

11 1 519.18 8 7.41 1

23 3 524.87 7 7.399

*

.811

*

Volgenss oordeel leerkracht:
Gebrekk aan belangstelling

31 1

3.41 1

.86 6

25 5

2.86 6

Storendd gedrag

31 1

3.95 5

.73 3

25 5

Emotionelee instabiliteit

30 0

3.85 5

.71 1

26 6

Teruggetrokkenn gedrag

29 9

3.87 7

.57 7

25 5

3.89 3.89.76 6
3.16 6 g22
3.24 4 g99

Faalangst t

30 0

3.69 9

.76 6

25 5

3.28 8

.95 5

Behoeftee aan warmte

30 0

2.86 6

.87 7

26 6

2.71 1

.66 6

Behoeftee aan structuur

30 0

2.34 4

.77 7

26 6

2.53 3

.57 7

Gebrekk aan goede werkhouding

26 6

3.72 2

.71 1

22 2

3.84 4

.54 4

Gebrekk aan zelfvertrouwen

29 9

3.87 7

.58 8

24 4

3.84 4

.56 6

Faalangst t

29 9

3.43 3

.73 3

24 4

3.22 2

.56 6

Behoeftee aan warmte

31 1

2.83 3 1.17 7

25 5

2.73 3

.86 6

Behoeftee aan structuur

31 1

2.79 9 1.00 0

26 6

2.67 7

.73 3

**
**

Volgenss oordeel leerling:

Noot.Noot. **p<.01, *p<.05.
11 was ongunstig / negatief beeld van de leerling (bijv. leerling was erg faalangstig),
55 was gunstig / positief beeld van de leerling (bijv. leerling had weinig behoefte aan warmte).

PredictorenPredictoren type VMBO
Leerlingenn in het VMBO-LWOO konden op basis van het gevolgde type
basisonderwijs,, doublure, sekse, leeftijd en Cito-standaardscore onderscheiden
wordenn van leerlingen in het VMBO. Alleen op basis hiervan kon in bescheiden
matee voorspeld worden wanneer leerlingen die meewerkten aan het onderzoek
mett een intelligentiequotiënt tussen 90 en 120 naar het VMBO-LWOO of het
VMBOO zonder LWOO werden verwezen. In tegenstelling tot wat verwacht werd,
kondenn sociaal-emotionele kenmerken en pedagogisch didactische behoeften niet
gebruiktt worden als predictoren voor het type VMBO. De sociaal-emotionele
kenmerkenn differentieerden namelijk niet in de verwachte richting: leerlingen in
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hett VMBO-LWOO werden positiever beoordeeld dan leerlingen in het VMBO.
Dee pedagogisch didactische behoeften differentieerden niet tussen leerlingen in
hett VMBO-LWOO en leerlingen in het VMBO zonder LWOO. Er werd daarom
geenn stapsgewijze regressie analyse uitgevoerd.

4.44

Conclusie

Dee sociaal-emotionele kenmerkenlijsten en de pedagogisch didactische
behoeftenlijstenn bleken betrouwbaar te zijn. De Cronbach's alpha van elke lijst
lagg boven de .89. De structuur van de PSEK-leerkrachtlijst bestond uit vijf
factoren,, namelijk gebrek aan belangstelling, storend gedrag, emotionele
instabiliteit,, teruggetrokken gedrag en faalangst. De PSEK-leerlinglijst bestond
uitt drie factoren, namelijk gebrek aan goede werkhouding, gebrek aan
zelfvertrouwenn en faalangst. De structuur van de PPB-leerkrachtlijst en PPBleerlinglijstt bestond uit twee factoren, namelijk behoefte aan warmte en behoefte
aann structuur.
Mett behulp van de instrumenten werd getracht om verschillen tussen groepen
leerlingenn in kaart te brengen. Leerlingen die een groep hadden gedoubleerd zijn
alleenn van leerlingen die geen groep hadden gedoubleerd op de verwachte wijze
tee onderscheiden met behulp van de schalen behoefte aan warmte en structuur van
dee PPB-leerlinglijst en de schaal behoefte aan structuur van de PPBleerkrachtlijst.. De schaal teruggetrokken gedrag van de PSEK-leerkrachtlijst
differentieerdee wel tussen gedoubleerde leerlingen en leerlingen die geen groep
gedoubleerdd hadden, maar niet in de verwachte richting.
Leerlingenn in het speciaal en het regulier basisonderwijs zijn ook op de verwachte
manierr van elkaar te onderscheiden met behulp van de schaal faalangst van de PSEKleerkrachtlijst.. De andere schalen van de PSEK-leerkrachtlijst en PSEK-leerlinglijst
gavenn in tegenstelling tot de verwachting gemiddeld een positiever beeld van een
leerlingg in het speciaal basisonderwijs dan van een leerling in het regulier
basisonderwijs.. De schalen behoefte aan warmte en structuur van het PPB
onderscheidenn wel op de verwachte manier leerlingen van het speciaal en regulier
basisonderwijs.. Leerlingen die naar het voortgezet onderwijs verwezen werden,
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kondenn van elkaar onderscheiden worden op basis van hun cognitieve
capaciteiten.. Hoe hoger de cognitieve capaciteit van een leerling was, des te hoger
wass het niveau voortgezet onderwijs waarin deze leerling zich in bevond.
Opp basis van cognitieve gegevens, structurele gegevens, bepaalde sociaalemotionelee kenmerken en bepaalde pedagogisch didactische behoeften konden
uitsprakenn over doublure in het basisonderwijs, het type basisonderwijs en het type
voortgezett onderwijs waar een leerling naartoe verwezen werd, gedaan worden.
Voorr de duidelijkheid zijn de resultaten van alle stapsgewijze regressie analyses
bijj elkaar in één tabel gezet (zie Tabel 15). In één oogopslag is nu te zien dat het
intelligentiequotiëntt van een leerling zowel met doublure als met type
basisonderwijss de meeste gemeenschappelijke variantie had. Behoefte aan
warmtee volgens het oordeel van de leerling hing voor drie procent samen met de
onderwijj spositie doublure.
Dee gemeenschappelijke variantie van type basisonderwijs met doublure was 17%
enn met sekse 2%. Het intelligentiequotiènt van een leerling kwam als sterkste
predictorr van de variantie in type voortgezet onderwijs naar voren. Daarnaast
droegenn doublure en behoefte aan structuur volgens de leerkracht in geringe mate
bijj aan de voorspelling van de onderwij spositie voortgezet onderwijs.
Leerlingenn met een intelligentiequotiënt tussen 90 en 120 die naar het VMBOLWOOO of het VMBO zonder LWOO verwezen werden, verschilden van elkaar in
leeftijd,, sekse en doublure. Over de verklaring van variantie in type VMBO op
basiss van andere leerlingkenmerken kon geen uitspraak gedaan worden. De
sociaal-emotionelee kenmerken en pedagogisch didactische behoeften konden
namelijkk niet of niet op de verwachte manier leerlingen met een
intelligentiequotiëntt tussen 90 en 120 in het reguliere VMBO en in het VMBOLWOOO van elkaar onderscheiden.
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TabelTabel 15 Variabelen die samenhangen met de onderwijspositie of die de onderwijspositie
prediceren prediceren
AR2 2
Variabelen n

Doublure e Typee bao

Typee vo
Llenn uit
sbao o

Intelligentiequotiëntt
Seksee
Doubluree

.13

.42
.02
.17

Llenn uit Llenn uit
bao o
sbaoo en bao

.58

.49

.66

.03

.06

Behoeftee aan structuur leerkracht
.08
.04
Behoeftee aan warmte leerling
.03
Noot.Noot. AR/: toename van de gekwadrateerde multipele correlatie;
sbao:: speciaal basisonderwijs; bao: basisonderwijs; vo: voortgezet onderwijs; Llen: Leerlingen.

4.55

Discussie

4.5.14.5.1 Betrouwbaarheid van de schalen van de instrumenten
Beidee typen vragenlijsten zijn betrouwbaar genoeg om te gebruiken voor
onderzoekk bij leerlingen uit de laatste groep van het basisonderwijs. De alfa's
voorr de totale vragenlijst zijn namelijk voor alle vier de vragenlijsten hoger dan
.89. .
4.5.24.5.2 Interne structuur van de instrumenten
Aanpassingg van de instrumenten (er zijn uitspraken verwijderd en er zijn
uitsprakenn linguïstisch aangepast) heeft er niet voor gezorgd dat de interne
consistentiee omlaag ging. Net als in het onderzoek van 2000 kwam er een
structuurr met vijf factoren uit de PSEK-leerkrachtlijst en een structuur met drie
factorenn uit de PSEK-leerlinglijst naar voren. Hoewel de uitspraken in de PPBleerkrachtlijstt en de PPB-leerlinglijst aangepast zijn, van uitspraken die drieledig
zijnn naar uitspraken die tweeledig zijn, is de factorstructuur hetzelfde gebleven.
Hett PPB tracht behoefte aan structuur en behoefte aan warmte in kaart te brengen.
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4.5.34.5.3 Onderwijspositie: doublure
Inn het huidige onderzoek hadden 112 van de 215 leerlingen een groep
gedoubleerd.. De meeste leerlingen die een groep gedoubleerd hadden, zaten in
hett speciaal basisonderwijs (90 leerlingen).
DifferentiatieDifferentiatie kwaliteit van de instrumenten
Mett behulp van de ISI-Vorm III, het PSEK en het PPB zouden verschillen tussen
leerlingenn vastgesteld kunnen worden. Gedoubleerde leerlingen hadden
gemiddeldd een lager intelligentiequotiënt, waren ouder en vaker van allochtone
afkomstt dan leerlingen die geen groep gedoubleerd hadden (zie Tabel 3). In het
huidigee onderzoek kon echter geen onderscheid gemaakt worden tussen
leerlingenn die een groep gedoubleerd hadden en leerlingen die geen groep
gedoubleerdd hadden op basis van de schalen gebrek aan belangstelling,
emotionelee instabiliteit, faalangst volgens het oordeel van de leerkracht en
behoeftee aan warmte volgens het oordeel van de leerkracht. Alleen op basis van
dee schalen behoefte aan warmte en structuur van de PPB-leerlinglijst en de schaal
behoeftee aan structuur van de PPB-leerkrachtlij st konden deze leerlingen van
elkaarr onderscheiden worden (zie Tabel 4). Dat er wel een effect uit het PPB
kwamm en niet uit het PSEK kan mogelijk een gevolg zijn van de manier waarop
dee uitspraken geformuleerd zijn. Bij het PPB werd heel expliciet aangegeven dat
hett ging om een bepaalde behoefte van een leerling bij een bepaald sociaalemotioneell kenmerk. Om tegemoet te komen aan deze behoefte dienden
leerkrachtenn en leerlingen die te koppelen aan een bepaalde handeling. Door de
beschrijvingg van de handeling ziet de leerkracht wat nodig is om ervoor te zorgen
datt de leerling minder hinder ondervindt van bepaalde sociaal-emotionele
problematiek.. Bijvoorbeeld: "Heeft behoefte aan regelmatige geruststelling door
dee leerkracht, zodat zijn / haar zelfvertrouwen groter wordt". Door een leerling
gerustt te stellen, komt de leerkracht tegemoet aan de behoefte aan warmte van een
leerling.. Wanneer het zelfvertrouwen van een leerling toeneemt, wordt een
leerlingg emotioneel stabieler. De handelingen beschreven in de behoeften]ij sten
zoudenn ervoor hebben kunnen zorgen dat het PPB, in tegenstelling tot het PSEK,
well op de verwachte wijze tussen leerlingen die een groep hadden gedoubleerd en
leerlingenn die geen groep hadden gedoubleerd differentieerde. Bij de uitspraken
inn de PSEK-leerkrachtlijst moesten de leerkrachten alleen beoordelen of ze
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bepaaldd gedrag terugzagen bij de leerling. Wanneer ze dat gedrag vergeleken met
hett gedrag van andere leerlingen uit de groep, viel dit gedrag niet bijzonder op. Er
treedtt een referentie-effect op: negatief gedrag in een overwegend negatieve
groepp valt veel minder op dan in een overwegend positieve groep. Wanneer
leerkrachtenn echter een bepaalde handeling aan de problematiek moesten
koppelen,, dan konden de leerkrachten oordelen dat de leerlingen die een groep
gedoubleerdd hadden wel meer behoefte hadden aan structuur dan leerlingen die
geenn groep gedoubleerd hadden.
KwaliteitKwaliteit van de instrumenten
Dee eerste verwachting was dat de structurele kenmerken, cognitieve capaciteiten,
dee schaal gebrek aan belangstelling, de schaal emotionele instabiliteit, de schaal
faalangstt volgens het oordeel van de leerkracht, schalen van de PPBleerkrachtlijstt (behoefte aan warmte en structuur) en de schaal behoefte aan
structuurr van de PPB-leerlinglijst gebruikt konden worden om na te gaan in welke
matee deze variabelen geassocieerd zijn met doublure van een leerling in het
basisonderwijs.. Alleen leeftijd, etniciteit en intelligentiequotiënt van een leerling,
dee schaal behoefte aan structuur volgens de leerkracht en de leerling, en de schaal
behoeftee aan warmte volgens de leerling konden gebruikt worden om na te gaan
off een leerling een groep gedoubleerd had. Uit de stapsgewijze regressie analyse
mett de huidige set variabelen bleek dat de cognitieve capaciteit van een leerling
dee meeste gemeenschappelijke variantie met doublure had, namelijk 13%. Het is
opmerkelijkk dat het intelligentiequotiènt van een leerling zo'n geringe samenhang
hadd met doublure terwijl het intelligentiequotiënt van een leerling een
gemeenschappelijkee variantie van 42% had met type basisonderwijs (zie Tabel
15).. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat leerlingen die een groep
doublerenn gemiddeld geen lager intelligentiequotiënt hebben dan de gemiddelde
leerlingg in de groep. Pas bij verwijzing naar het speciaal basisonderwijs speelt het
intelligentiequotiëntt een rol. Kennelijk hangen andere, niet in dit onderzoek
vastgestelde,, gegevens meer samen met het wel of niet doubleren van een groep
dann het intelligentiequotiënt van een leerling.
Behoeftee aan warmte volgens het oordeel van een leerling hing voor nog drie
procentt samen met doublure van een leerling in het basisonderwijs (zie Tabel 15).
Misschienn hebben leerlingen die een groep doubleren weinig zelfvertrouwen en
hebbenn ze er behoefte aan dat anderen hen geruststellen waardoor hun
147 7

InvloedenInvloeden op de onderwijspositie van leerlingen bij de overgang van het
basisonderwijsbasisonderwijs naar het voortgezet onderwijs
zelfvertrouwenn toeneemt. In tegenstelling tot de verwachting had behoefte aan
structuurr volgens het oordeel van de leerkracht en de leerling geen aandeel in de
gemeenschappelijkee variantie van doubleren in het basisonderwijs. Leerlingen die
eenn groep gedoubleerd hadden, hadden wel significant meer behoefte aan
structuurr volgens hun eigen oordeel en volgens het oordeel van hun leerkracht.
4.5.44.5.4 Onderwijspositie: type basisonderwijs
Inn het huidige onderzoek werd getracht een evenredig aantal leerlingen uit het
speciaall en regulier basisonderwijs te laten meewerken. Uit het speciaal
basisonderwijss werkten 118 leerlingen mee en uit het regulier basisonderwijs
werktenn 97 leerlingen mee.
DifferentiatieDifferentiatie kwaliteit van de instrumenten
Dee tweede verwachting was dat de structurele kenmerken, cognitieve
capaciteiten,, de schalen storend gedrag en faalangst volgens de leerkracht en de
schalenn behoeften aan warmte en structuur volgens het oordeel van de leerkracht
inn belangrijke mate samenhingen met de verwijzing naar het speciaal of het
regulierr basisonderwijs. Eerst werd nagegaan welke kenmerken en behoeften het
verschill tussen leerlingen in het regulier basisonderwijs en leerlingen in het
speciaall basisonderwijs konden aangeven. Leerlingen in het speciaal
basisonderwijss hadden gemiddeld een lager intelligentiequotiënt, hadden vaker
eenn groep gedoubleerd, zijn vaker jongens, zijn vaker van allochtone afkomst en
warenn gemiddeld ouder dan leerlingen in het regulier basisonderwijs (zie Tabel
1).. De schalen van de PSEK-leerkrachtlijst, behalve de schaal faalangst en de
schalenn van de PSEK-leerlinglijst maken niet op de verwachte wijze onderscheid
tussenn leerlingen uit het speciaal basisonderwijs en leerlingen uit het regulier
basisonderwijss (zie Tabel 6). Waarschijnlijk treedt er een referentie-effect op voor
allee schalen van het PSEK, op de schaal faalangst van de PSEK-leerkrachtlijst na.
Eenn sociologische verklaring voor het optreden van een referentie-effect is dat
mensenn bij beoordeling van anderen en zichzelf uitgaan van hun eigen omgeving.
Leerkrachtenn beoordelen bijvoorbeeld een leerling in de onderwijssituatie in
tegenstellingg tot ouders die hun kind voornamelijk in de thuissituatie beoordelen.
Eenn referentie-effect kan ontstaan als gevolg van een verschil in waarneming door
verschillendee personen of als gevolg van een verschil in de omgeving waarin het
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gedragg plaatsvindt. Leerkrachten van het speciaal en het regulier basisonderwijs
verschillenn in de manier waarop ze tegen een leerling aankijken omdat ze het
gedragg in een andere omgeving waarnemen. Wanneer een leerkracht in het
speciaall basisonderwijs een leerling beoordeelt dan vergelijkt de leerkracht deze
leerlingg met andere leerlingen uit de groep. In het speciaal basisonderwijs moet
eenn leerling veel en ernstige problemen hebben wil de leerling in negatieve zin
onderscheidenn worden van andere leerlingen in de groep. Dit in tegenstelling tot
leerlingenn in het reguliere basisonderwijs die zich bij mildere problemen al
negatieff onderscheiden van hun groepsgenoten. Bovendien verschilt de
groepsgroottee in beide typen onderwijs en daarmee wellicht de mate waarin het
gedragg als storend wordt ervaren.
Mett betrekking tot de pedagogisch didactische behoeften werd verwacht dat
leerlingenn uit het regulier en speciaal basisonderwijs van elkaar onderscheiden
kondenn worden op basis van het oordeel van de leerkracht over de behoefte aan
warmtee en behoefte aan structuur van de leerling. De pedagogisch didactische
behoeftenlijstenn maakten op de verwachte wijze onderscheid tussen leerlingen uit
hett speciaal basisonderwijs en leerlingen uit het regulier basisonderwijs.
Waarschijnlijkk is de wijze waarop de uitspraken geformuleerd zijn de reden dat
hett PPB wel differentieerde tussen leerlingen uit het speciaal en het regulier
basisonderwijss en het PSEK niet differentieerde tussen deze leerlingen.
KwaliteitKwaliteit van de instrumenten
Nett als bij doublure had het intelligentiequotiënt van een leerling de grootste
gemeenschappelijkee variantie met de onderwijspositie type basisonderwijs (zie
Tabell 15). Uit de literatuur (Bakker & Cremers, 1994; Jepma, 2003; Peetsma,
Vergeer,, Roeleveld & Karsten, 2001) blijkt dat de intellectuele ontwikkeling van
eenn leerling één van de belangrijkste uitgangspunten is bij verwijzing van een
leerling.. Doublure en sekse van een leerling hingen naast het intelligentiequotiënt
vann een leerling samen met het type basisonderwijs waarin een leerling zich
bevond.. Dat doublure samenhing met het type basisonderwijs lag aan het feit dat
dee meerderheid van de leerlingen in het speciaal basisonderwijs één of meer
groepenn gedoubleerd had. Sekse bepaalde mede het type basisonderwijs waarnaar
eenn leerling verwezen werd, doordat jongens gemiddeld vaker naar het speciaal
basisonderwijss verwezen worden. Hierdoor bevinden zich in het speciaal
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basisonderwijss significant meer jongens dan meisjes, terwijl in het regulier
basisonderwijss het aantal jongens en meisjes ongeveer gelijk is. Dit was ook het
gevall in het huidige onderzoek.
4.5.54.5.5 Onderwijspositie: type voortgezet onderwijs
Dee verwijzing naar het voortgezet onderwijs verliep zoals verwacht. Leerlingen
uitt het speciaal basisonderwijs werden verwezen naar typen voortgezet onderwijs
mett speciale voorzieningen. Slechts twee leerlingen van het speciaal
basisonderwijss gingen naar het reguliere VMBO. Waarschijnlijk beschikten deze
leerlingenn over dusdanige kwaliteiten dat hun een kans geboden werd om het te
proberenn in het reguliere VMBO.
Leerlingenn uit het regulier basisonderwijs werden over het algemeen verwezen
naarr typen voortgezet onderwijs zonder speciale voorzieningen. Een uitzondering
hieropp zijn de 19 leerlingen van het regulier basisonderwijs die naar het VMBOLWOOO verwezen werden (zie Tabel 8). Het zou kunnen dat deze leerlingen het
hebbenn gered in het regulier basisonderwijs door een groep te doubleren (acht van
dee negentien leerlingen hebben een groep gedoubleerd), of door met de hakken
overr de sloot over te gaan, of door veel extra hulp te krijgen. Bij de overgang naar
hett voortgezet onderwijs moet aan deze leerlingen structureel extra hulp geboden
wordenn omdat ze anders niet in staat zijn een VMBO-diploma te halen.
DifferentiatieDifferentiatie kwaliteit van de instrumenten
Hett gemiddelde intelligentiequotiënt en de gemiddelde Cito-standaardscore van
eenn leerling namen toe naarmate het niveau van het type voortgezet onderwijs
hogerr werd. In de lagere typen voortgezet onderwijs hadden de meeste leerlingen
eenn groep gedoubleerd.
PredictievePredictieve kwaliteit van de instrumenten
Dee derde verwachting was dat de structurele kenmerken, cognitieve capaciteiten, de
schaall faalangst volgens de leerkracht en de schaal behoefte aan structuur volgens
dee leerkracht in belangrijke mate een bijdrage konden leveren aan de verwijzing
naarr een bepaald type voortgezet onderwijs. De verwijzing naar voortgezet
onderwijss werd gesplitst in leerlingen uit het speciaal basisonderwijs, leerlingen
uitt het regulier basisonderwijs en leerlingen uit beide typen basisonderwijs.
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Dee verwijzing van leerlingen uit het speciaal basisonderwijs naar het voortgezet
onderwijss werd alleen voorspeld door het intelligentiequotiënt van een leerling
(ziee Tabel 15). Doublure droeg niet expliciet bij aan de verwijzing van leerlingen
uitt het speciaal basisonderwijs. Drieëntachtig procent van alle leerlingen uit het
speciaall basisonderwijs in de huidige steekproef had één of meer groepen
gedoubleerdd (zie Tabel Ib, p. 159). Dit in tegenstelling tot het reguliere
basisonderwijs,, waar maar 25% van de leerlingen een groep gedoubleerd had.
Doordatt doublure zo vaak voorkomt onder leerlingen van het speciaal
basisonderwijs,, is doublure een kenmerk dat veel minder onderscheid maakt in
typee voortgezet onderwijs voor leerlingen uit het speciaal basisonderwijs dan voor
leerlingenn uit het regulier basisonderwijs.
Dee verwijzing van leerlingen uit het regulier basisonderwijs en van de totale
groepp leerlingen basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs werd voorspeld
doorr het intelligentiequotiënt van een leerling, doublure van een leerling en de
behoeftee aan structuur van een leerling volgens het oordeel van de leerkracht (zie
Tabell 15). Door leerlingen structuur te bieden wordt verwacht dat ze beter
oplettenn in de les en hierdoor de les beter kunnen volgen. Leerkrachten weten in
welkk type voortgezet onderwijs extra structuur geboden wordt en dit kan
meespelenn in de verwijzing van bepaalde leerlingen naar bepaalde typen
voortgezett onderwijs. Faalangst volgens het oordeel van de leerkracht droeg niet
bijj aan de verklaarde variantie van het type voortgezet onderwijs. De derde
verwachtingg werd dus op de schaal faalangst na bevestigd.
4.5.64.5.6 VMBO-LWOO en VMBO
Volgenss het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (2000) moeten
leerlingenn met een intelligentiequotiënt tussen 90 en 120 om in aanmerking te
kunnenn komen voor het VMBO-LWOO een leerachterstand van anderhalfjaar of
meerr hebben die mogelijkerwijs samenhangt met sociaal-emotionele
problematiekk (faalangst, lage prestatie-motivatie en emotionele instabiliteit). De
vierdee verwachting was dan ook dat leerlingen die verwezen werden naar het
VMBO-LWOOO met een intelligentiequotiënt tussen 90 en 120 sterkere sociaalemotionelee problematiek en pedagogisch didactische behoeften zouden hebben
dann leerlingen met een intelligentiequotiënt tussen 90 en 120 die naar het VMBO
zonderr LWOO verwezen werden. Leerlingen in het huidige onderzoek die naar
hett VMBO-LWOO verwezen werden, hadden volgens het oordeel van de
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leerkrachtt basisonderwijs juist meer belangstelling, waren emotioneel stabieler en
vertoondenn minder teruggetrokken gedrag dan leerlingen die met hetzelfde
intelligentiequotiëntt naar het VMBO verwezen werden (zie Tabel 14). De
meerderheidd van de leerlingen die naar het VMBO-LWOO gingen zijn afkomstig
uitt het speciaal basisonderwijs (23 van de 31 leerlingen) en de meerderheid van
dee leerlingen die naar het VMBO gingen zijn afkomstig uit het regulier
basisonderwijss (24 van de 26 leerlingen). De schalen van de leerkrachtlijst en
leerlinglijstt van het PSEK maakten eerder al geen onderscheid op de verwachte
wijzee tussen leerlingen uit het speciaal basisonderwijs en leerlingen uit het
regulierr basisonderwijs. Toen werd het vermoeden geopperd dat er voor alle
schalen,, behalve voor de schaal faalangst van de leerkrachtlij st, een referentieeffectt optrad. Bij verwijzing naar het VMBO-LWOO kan dus ook sprake zijn van
eenn referentie-effect, omdat in de meeste gevallen van verwijzing naar het
VMBO-LWOOO impliciet de eerdere verwijzing van leerlingen naar speciaal
basisonderwijss doorspeelt.
Opvallendd was dat de behoefte aan warmte en de behoefte aan structuur helemaal
geenn rol speelde bij leerlingen met een intelligentiequotiënt tussen 90 en 120 die
verwezenn werden naar het VMBO met of zonder LWOO. Het verwachte effect
werdd wel gevonden met betrekking tot de behoeften van de leerlingen uit het
speciaall en het regulier basisonderwijs. Bij verwijzing naar het voortgezet
onderwijss was al te zien dat alleen behoefte aan structuur volgens het oordeel van
dee leerkracht een kleine voorspellende waarde had. Om in aanmerking te komen
voorr de zorgstructuur LWOO bleek het voor de leerlingen uit de huidige
steekproeff niet uit te maken hoeveel pedagogisch didactische behoeften een
leerlingg had. Ook de eis van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappenn (2000), dat een leerling met een intelligentiequotiënt tussen 90 en
1200 om in aanmerking te komen voor het LWOO sociaal-emotionele problemen
moett hebben die een negatieve invloed hebben op de leerprestaties van een
leerling,, kwam in de huidige steekproef niet naar voren. Waarschijnlijk spelen
anderee kenmerken van een leerling een doorslaggevende rol in de beslissing of
eenn leerling naar het reguliere VMBO of het VMBO-LWOO verwezen wordt.
Dezee kenmerken konden blijkbaar niet door de instrumenten in het huidige
onderzoekk vastgesteld worden.
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4.5.74.5.7 Inhoudelijke kanttekeningen
CognitieveCognitieve capaciteiten
Uitt het huidige onderzoek is gebleken dat verwijzing vooral samenhangt met
cognitievee capaciteiten van leerlingen. Verwijzing van leerlingen uit het regulier
basisonderwijss naar het voortgezet onderwijs gebeurt over het algemeen op basis
vann scores op de Cito-eindtoets en in het speciaal basisonderwijs gebeurt
verwijzingg naar het voortgezet onderwijs op basis van scores op een
intelligentietest.. Aangezien in het huidige onderzoek voor verwijzing van
leerlingenn uit het regulier basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs zowel de
scoress op de Cito-eindtoets als scores op de ISI-Vorm III gebruikt zijn, kon
nagegaann worden welke cognitieve maat een nauwkeurigere voorspelling voor
leerlingenn uit het regulier basisonderwijs kon geven. Het bleek dat de Citostandaardscoree meer variantie verklaarde in type voortgezet onderwijs dan de
scoress op de ISI-Vorm III (73% tegenover 49%). Het zou kunnen zijn dat de Citoeindtoetss een beter instrument is dan een intelligentietest die algemener van aard
is.. Het is echter niet uit te sluiten dat er sprake is van "self-fulfilling prophecy".
Dee score op de Cito-eindtoets is namelijk direct aan een advies voor een bepaald
typee voortgezet onderwijs gekoppeld. Er is echter geen recent onderzoek dat hier
uitsluitsell over geeft. Onderzoek van Blok en Saris (1980) naar verwijzing van
leerlingenn naar het voortgezet onderwijs heeft juist aangetoond dat in de jaren 70
dee score op de Cito-eindtoets een uiterst klein direct effect had op verwijzing.
Blijkbaarr voegden de scores op de Cito-eindtoets toen niet veel extra toe aan de
informatiee over de schoolprestaties van een leerling waarop het advies voor
voortgezett onderwijs werd gebaseerd.
Sociaal-emotioneleSociaal-emotionele kenmerken
Hett beoordelen van de mate waarin een leerling hinder ondervindt van sociaalemotionelee kenmerken of de mate waarin een leerling behoefte heeft aan
pedagogischh didactische steun is lastig. Het vaststellen van sociaal-emotionele
kenmerkenn gebeurt door middel van persoonlijkheidsonderzoek. Over het
algemeenn worden voor persoonlijkheidsonderzoek op school door de leerkracht of
dee leerling of door beiden gedragsvragenlijsten ingevuld. Doordat de leerkracht
diee de gedragsvragenlijsten invult de leerling vergelijkt met andere leerlingen in
dee groep, kan er een referentie-effect optreden zoals eerder besproken is. Zitten er
veell leerlingen in de groep die ongeveer hetzelfde gedrag vertonen en de
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leerkrachtt vindt dit niet opvallend of storend dan kan het gebeuren dat een
leerlingg volgens deze leerkracht niet in aanmerking komt voor extra zorg. Terwijl
dezelfdee leerling bij een andere leerkracht misschien wel in aanmerking zou
komenn voor extra zorg, omdat die leerkracht de leerling vergelijkt met leerlingen
inn de groep die misschien minder storend of opvallend gedrag vertonen dan de
leerlingg die beoordeeld wordt. Een mogelijke manier om sociaal-emotionele
kenmerkenn te meten zonder dat er een referentie-effect optreedt, is observatie van
dee
kenmerken
door
verschillende
onafhankelijke
beoordelaars.
Observatieonderzoekk is echter erg tijdrovend onderzoek. Het vereist intensieve
trainingg van de beoordelaars, meer dan één beoordelaar die de leerling beoordeelt
enn langdurige observatie in de klas en buiten de klas. Hierdoor wordt bij
onderzoekk in onderwijssituaties vaak de voorkeur gegeven aan vragenlijsten in
plaatss van aan observaties.
PedagogischPedagogisch didactische behoeften
Bijj het vaststellen van pedagogisch didactische behoeften met het PPB treedt geen
referentie-effectt op. Hierdoor zijn instrumenten om pedagogisch didactische
behoeftenn te meten misschien beter te gebruiken als verwijzingsinstrumenten dan
instrumentenn die sociaal-emotionele kenmerken meten. Waarschijnlijk vraagt het
beoordelenn van een leerling met behulp van het PPB meer van de beoordelaar dan
hett beoordelen van een leerling met behulp van het PSEK. De beoordelaar moet
tenn eerste beoordelen of er sprake is van sociaal-emotionele problematiek. Ten
tweedee moet de beoordelaar bedenken op welke manier deze sociaal-emotionele
problematiekk verminderd kan worden. De beoordelaar moet handelen koppelen
aann sociaal-emotionele problematiek. Een voorbeeld van een uitspraak uit de PPBleerkrachtlijstt is: "Heeft er behoefte aan dat de les uitgelegd wordt met duidelijke
voorbeelden,, zodat hij/zij beter oplet tijdens de les". De beoordelaar, de leerkracht
inn dit geval, moet nu eerst beoordelen of er sprake is van een gebrek aan
belangstellingg voor de les. Wanneer dit zo is, dan moet de leerkracht beoordelen of
hett uitleggen van de les met duidelijke voorbeelden de juiste handeling is om
ervoorr te zorgen dat de leerling meer belangstelling voor de les krijgt en daardoor
beterr oplet. De combinatie van sociaal-emotionele problematiek en pedagogisch
didactischee behoefte met een handeling om de sociaal-emotionele problematiek en
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pedagogischh didactische behoefte te verminderen is de kracht van het PPB in
tegenstellingg tot het PSEK.
4.5.84.5.8 Methodologische kanttekeningen
Inn het huidige onderzoek is eerst nagegaan of er verschillen bestaan tussen
leerlingenn in verschillende onderwijsposities. Het gaat om verschillen op de
variabelenn sekse, etniciteit, leeftijd, cognitieve capaciteiten, sociaal-emotionele
kenmerkenn en pedagogisch didactische behoeften. Wanneer de verschillen op
dezee variabelen in de verwachte richting gaan, wordt nagegaan in welke mate
dezee variabelen samenhangen met de onderwij spositie van een leerling. Op deze
manierr wordt de samenhang met mogelijke andere variabelen niet onderzocht.
Hett onderzoek is wegens praktische redenen uitgevoerd in een aantal plaatsen in
Zuid-Hollandd en op het Zuid-Hollandse eiland Voorne Putten. Hierdoor zijn de
resultatenn waarschijnlijk niet generaliseerbaar.
Hett PSEK en het PPB zijn in 2001 afgenomen bij 215 leerlingen uit het
basisonderwijs.. De gegevens die verzameld zijn tijdens het onderzoek zijn om
allerleii redenen vaak niet compleet. Hierdoor konden analyses met betrekking tot
samenhangg met bepaalde onderwijsposities of predictie van een bepaalde
onderwijspositiee met maar een beperkte groep leerlingen gedraaid worden.
Wanneerr de groep groter geweest zou zijn, zou met meer zekerheid uitspraken
overr de regressie analyses gedaan kunnen worden. Bovendien heeft regressie
analysee zijn beperkingen. Bij substantiële correlaties tussen de predictoren is het
vaakk niet te bepalen welke predictoren de belangrijkste zijn. Ook kunnen hierdoor
dee resultaten instabiel zijn over verschillende steekproeven of bij selecties van
predictoren. .
Bovenstaandee resultaten tonen aan dat cognitieve kenmerken, structurele
kenmerkenn en pedagogisch didactische behoeften predictoren kunnen zijn van de
onderwijspositiee van een leerling. In het huidige onderzoek is echter niet
nagegaann op basis van welke gegevens de leerlingen daadwerkelijk verwezen
werden.. Dat was lastig om na te gaan, omdat leerkrachten en ouders vaak niet
bereidd zijn deze vertrouwelijke informatie te delen of deze gegevens waren niet
meerr te achterhalen. In het huidige onderzoek werkten onder andere leerkrachten
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enn leerlingen uit de eindgroep van het speciaal basisonderwijs mee. De leerlingen
bevondenn zich op dat moment al één of meerjaren in het speciaal basisonderwijs.
Dee meeste leerkrachten van deze leerlingen wisten niet op basis van welke
gegevenss de leerlingen verwezen zijn naar het speciaal basisonderwijs.
Leerkrachtenn in de eindgroep basisonderwijs wisten vaak ook niet of een leerling
eenn groep gedoubleerd had. Alleen over de mogelijke samenhang van doublure of
verwijzingg naar speciaal basisonderwijs met relevante variabelen kon een
uitspraakk gedaan worden. Geen uitspraak kon worden gedaan over de kenmerken
diee de verwijzing daadwerkelijk hadden bepaald. Dit gold natuurlijk ook voor
verwijzingg naar het voortgezet onderwijs. Verwijzing kon beïnvloed zijn door een
criteriumm dat niet in dit onderzoek gemeten was, bijvoorbeeld de rol van
onderwijsbegeleidingsdiensten,, toelatings- en verwijzingscommissies, de rol van
ouders,, sociaal-economische status van de leerling en aanbod van scholen in de
regio. .
Omm toch te achterhalen of de bevindingen in de huidige steekproef ook gelden
voorr andere steekproeven zal er nader onderzoek moeten plaatsvinden.
Bijvoorbeeldd met een steekproef die een bredere afspiegeling vormt van onze
samenleving.. Daarnaast moeten dan alle variabelen betrokken worden die een rol
spelenn bij verwijzing, zoals oordelen van ouders, sociaal-economische status,
oordelenn van verwijzingscommissies, etc. Alleen dan kan met zekerheid
vastgesteldd worden hoe en in welke mate sociaal-emotionele kenmerken,
pedagogischh didactische behoeften en structurele kenmerken naast cognitieve
kenmerkenn en doublure samenhangen met de onderwij spositie van leerlingen.
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TabelTabel la Verdeling leerling-gewicht,

sekse, etniciteit en leeftijd van leerlingen per

t\pe

basisonderwijs basisonderwijs
Leerling-gewicht* *
Typee onderwijs
Speciaall

Sekse e

Etniciteit t

Leeftijd d

1.000

1.25

1.90

99

SS

alloo

auto

17

0

16

25

57

27

55

12.04

.53

46

8

5

35

37

3

69

11.35

.53

63

5

21

60

94

30

124

11.71

.63

MM

SD D

<N=82) )
Regulierr
(N=72) )
Totaall
(N=154) )
Noot.Noot. ¥• meisje; $: jongen; allo: allochtoon; auto: autochtoon.
*hett leerling-gewicht was van 65 leerlingen niet bekend.
TabelTabel tb Verdeling doublure, intelligentiequotiënt en Citostandaardscore

van leerlingen per

typetype basisonderwijs
Doubluree
Typee onderwijs
Speciaall

Intelligentiequotiënt*

Cito-standaardscore**

ja

nee

N

M

SD

N

M

SD

68

14

79

81.71

15.25

7

515.71

8.85

18

54

72

103.36

12.69

64

530.80

11.35

86

68

151

95.10

16.70

71

529.31

11.96

(N=82) )
Regulierr
(N=72) )
Totaall
(N=154) )
Noot. Noot.

*bijj 3 leerlingen was geen intelligentietest afgenomen.
**Cito-eindtoetss was bij 83 leerlingen niet afgenomen.
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5.11

Basisvoorzieningen en additionele voorzieningen in
hett voortgezet onderwijs

Inleiding

Inn hoofdstuk drie is een onderzoek beschreven dat bij leerkrachten in het
voortgezett onderwijs is uitgevoerd om de sociaal-emotionele kenmerken, de
pedagogischh didactische behoeften en de behoefte aan speciale voorzieningen van
leerlingenn in de eerste klas voortgezet onderwijs vast te stellen. In het huidige
hoofdstukk wordt getracht om meer inzicht te krijgen in de inhoudelijke kant van
dee voorzieningen die scholen voor voortgezet onderwijs leerlingen met bepaalde
sociaal-emotionelee kenmerken en pedagogisch didactische behoeften aanbieden.
5.1.15.1.1
Onderwijs
Mett de invoering van de basisvorming in het voortgezet onderwijs in 1993 werd
gestreefdd naar een verbetering van de algemene kwaliteit van het onderwijs,
versterkingg van de gemeenschappelijke culturele basis en uitstel van studie- en
beroepskeuze.. In 1999 werd geconstateerd dat door de invoering van de
basisvormingg het niveau van het onderwijs was gestegen en de samenhang tussen
dee verschillende onderwijssoorten was toegenomen. De ongelijkheid tussen
leerlingenn in onderwijskansen was echter niet afgenomen in de tussenliggende
jarenn (Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen, 2002; Terwel, 2002;
Vann der Werf, Lubbers & Kuyper, 1999). Het gemeenschappelijke curriculum
mett algemene en specifieke kerndoelen voor alle leerlingen hield te weinig
rekeningg met verschillen tussen leerlingen. Er werd daarom voorgesteld dat
scholenn vanaf 2004 aan de slag zouden moeten kunnen met een vernieuwd
onderwijsprogramma.. De overladenheid en de versnippering van het
oorspronkelijkee programma moeten hiermee worden teruggebracht en het
programmaa moet meer mogelijkheden bieden om het onderwijsaanbod beter af te
stemmenn op de leerlingen. Of een dergelijk onderwijsprogramma zijn doel heeft
waargemaakt,, wordt in dit hoofdstuk niet onderzocht. Wel wordt getracht te
achterhalenn hoe scholen in 2003 het onderwijsaanbod hebben afgestemd op de
behoeftenn en mogelijkheden van de individuele leerling.
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Dee hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Op welke wijze wordt in het voortgezet
onderwijss het onderwijsaanbod afgestemd op de sociaal-emotionele kenmerken,
pedagogischh didactische behoeften en cognitieve capaciteiten van leerlingen?
5.1.25.1.2
Onderwijsvormen
Langee tijd is het belangrijkste doel van het onderwijs geweest om leerlingen
cognitievee kennis en vaardigheden aan te leren. De laatste jaren is er meer
aandachtt gekomen voor het bevorderen van de sociale competentie en de sociale
participatiee van leerlingen. Door een verschuiving in onderwijsdoelen, heeft er
eenn verandering plaats gevonden in de manier waarop scholen onderwijs
vormgeven.. Derriks, Roede en Veugelers (2003) beschrijven bijvoorbeeld het
verschill in sociaal leren en authentiek leren. Beide typen zijn bedoeld om leren
meerr betekenis te geven voor leerlingen. Bij sociaal leren is de sociale
ontwikkelingg van een leerling onderwerp van leersituaties. Belangrijk is om
leerlingenn te leren samenwerken, te leren naar elkaar te luisteren, te leren
discussiërenn met elkaar en te leren reflecteren op eigen gedrag en op het gedrag
vann anderen. Door ervaringen binnen de klas, buiten de klas en buiten de school
lerenn leerlingen hoe ze zich kunnen handhaven in de maatschappij. Bij authentiek
lerenn gaat het om authentieke leersituaties, situaties aan de werkelijkheid ontleend
enn om inzichtelijk leren, dat wil zeggen dat "leerlingen moeten weten wat, hoe en
waaromm zij leren" (Derriks, Roede & Veugelers, 2003). Door leerlingen
metacognitievee kennis en vaardigheden aan te leren en deze in verband te brengen
mett de leefwereld van de leerling wordt de nadruk gelegd op de betekenis van
datgenee wat ze geleerd hebben voor de beroepspraktijk en voor
vervolgopleidingen. .
Eenn andere manier van onderwijs geven is ontstaan in 1998 met de invoering van
dee zorgstructuur Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) in het
Voorbereidendd Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO). Het LWOO bestaat uit
ondersteuningg van leerlingen die extra pedagogische en didactische hulp nodig
hebbenn om een VMBO-diploma te kunnen halen. In het onderwijs aan deze
leerlingenn ligt het accent minder op het aanleren van cognitieve kennis en
vaardigheden,, maar veel meer op het aanleren van sociale vaardigheden om de
leerlingg voor te bereiden op later sociaal en maatschappelijk functioneren
(Derriks,, Roede & Veugelers, 2003). Om leerlingen voor te bereiden op
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buitenschoolsee situaties moeten leerlingen ervaringskennis opdoen, leren door
handelenn buiten de schoolcontext en leren van sociale situaties. Leerlingen
wordenn normale basale omgangsvormen bijgebracht zodat zij leren functioneren
alss zelfstandige burgers en als beroepsbeoefenaars. Een leerling leert bijvoorbeeld
omm zich aan afspraken te houden, respect te tonen en beleefd te zijn tegen anderen.
Elkee VMBO-school is vrij in de manier waarop ze het LWOO vorm willen geven.
Dee inrichting van het LWOO verschilt hierdoor per school. Sommige scholen geven
leerlingenn extra ondersteuning tijdens gewone lesuren, andere scholen geven extra
ondersteuningg in aparte groepen op bepaalde uren en weer andere scholen doen een
beroepp op een samenwerkingsverband als hun eigen zorgteam niet kan voldoen
aann de zorgvraag van de leerling. Een aanpak die voor LWOO-leerlingen binnen
VMBO-scholenn veel wordt toegepast is kleine klassen, een beperkt aantal
leerkrachtenn waarbij zoveel mogelijk vakken door één leerkracht gegeven
worden,, een vast lokaal voor elke klas, werken aan projecten, aandacht voor
socialee vaardigheden en aandacht voor het door de leerlingen zelf formuleren van
leervragen.. Zo gebeurde dat ook in het voormalig Individueel Beroepsonderwijs.
Dee leerlingen hadden een vast lokaal, een beperkt aantal leerlingen zat bij elkaar
inn de klas en er waren leerkrachten voor praktijkvakken en leerkrachten voor
theoriee vakken.
Naastt het feit dat de manier van onderwijs geven is veranderd, is ook de
samenstellingg van de klassen anders geworden. Een klas bestaat steeds meer uit
eenn etnisch cultureel heterogene populatie. Bij het lesgeven aan deze populatie
zijnn andere vaardigheden nodig dan bij het lesgeven aan een homogene populatie.
Leerkrachtenn rapporteren over problemen met leerlingen met betrekking tot
respectt voor elkaar, persoonlijke autonomie en groepsloyaliteit (Leeman, 2003).
Problemenn in de klas komen ook voort uit het samenvoegen van leerlingen met
verschillendee sociaal-emotionele problemen en pedagogisch didactische
behoeftenn in één en dezelfde klas. Leerkrachten moeten lesgeven aan leerlingen
diee onderling sterk van elkaar verschillen. Dan is het lastig om het onderwijs op
dee onderwijsbehoefte en zorgvraag van iedere leerling af te stemmen.
5.1.35.1.3
Handelingsplannen
Mett behulp van handelingsplannen voor leerlingen met specifieke zorgbehoeften kan
structuurr worden aangebracht in het geven van onderwijs aan deze leerlingen. In een
handelingsplann moeten de diagnostische gegevens van een leerling worden omgezet
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inn leerdoelen waaraan met een leerling gewerkt moet worden. Eén van de
belangrijkstee principes bij het formuleren van leerdoelstellingen is om een
inschattingg te maken van de grootste kans op succesbeleving voor een leerling
(Markussen,, 2004). Door leerlingen succes te laten beleven in die gebieden waarin
zee over voldoende capaciteiten beschikken, zullen deze leerlingen ervaren dat ze
wéll iets kunnen in plaats dat ze het gevoel hebben dat ze voortdurend falen.
Positievee leerervaringen kunnen bijdragen aan een toenemend zelfvertrouwen en
zorgenn voor vooruitgang in die gebieden waar de leerlingen wel over voldoende
capaciteitenn beschikken. Hierdoor hebben ze de kans om zich te profileren in die
gebieden,, in tegenstelling tot wanneer de nadruk wordt gelegd op training van de
zwakkee functies. De leerlingen hebben dan alleen maar faalervaringen en gaan niet
off nauwelijks vooruit.
Volgenss Bootsman en Burning (2002) is het werken met handelingsplannen in de
kernn "het tot stand brengen van een systematiek in het maken van praktische,
inhoudelijkee en doelgerichte afspraken ten behoeve van de meest functionele
begeleidingg aan leerlingen". Voor een goed verloop van de begeleiding aan
leerlingenn is het belangrijk dat een handelingsplan de functie heeft van het
systematischh bespreken van leerlingen, het evalueren van de vastgestelde leerdoelen
enn het overdragen van infor-matie aan leerkrachten. Een handelingsplan is hierdoor
voortdurendd in ontwikkeling. Het wordt aangepast aan de behoeften van de
leerling,, de behaalde leerdoelen en de mogelijkheden van de school. Door het
werkenn met handelingsplannen wordt getracht de kwaliteit van het onderwijs aan
dee individuele leerling te verhogen.
Uitt onderzoek van de stichting Cordys in het schooljaar 1999 - 2000 bij scholen
voorr voortgezet onderwijs in het samenwerkingsverband Voorne Putten en
Rozenburgg is gebleken dat vrijwel geen enkele school veel ervaring heeft in het
werkenn met handelingsplannen (Schaap-Hummel, Klop & Van der Zwaai, 2000).
Dee scholen hebben een begin gemaakt met het opstellen van handelingsplannen,
maarr de meeste scholen zijn nog niet verder dan het signaleren en diagnosticeren
vann problemen van leerlingen. Met verschillen tussen leerlingen wordt rekening
gehoudenn vanuit de inhoud van de leerstof en het leer- en werktempo van de
leerlingen. .
Scholenn voor speciaal voortgezet onderwijs hebben meer ervaring in het werken
mett handelingsplannen (Van der Aalsvoort, 1988). Leerlingen worden op deze
scholenn aangemeld op basis van diagnostische gegevens en op basis daarvan
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wordenn handelingsplannen opgesteld om aan de zorgvragen van leerlingen
tegemoett te komen. Nu leerlingen ook bij het VMBO-LWOO en het
Praktijkonderwijss (PRO) op basis van diagnostische gegevens worden aangemeld,
zall het werken met handelingsplannen waarschijnlijk ook meer ingeburgerd raken
inn het regulier voortgezet onderwijs.
5.1.45.1.4
Voorzieningen
Scholenn voor voortgezet onderwijs bieden naast de begeleiding die op basis van
handelingsplannenn gegeven wordt ook andere vormen van begeleiding aan. Bij
hett aanbieden hiervan moet worden gestreefd naar internalisering van de aan te
lerenn normen en waarden (Vergeer & Peetsma, 1997). De leerling moet worden
geleerdd om adequaat te kunnen functioneren in een samenleving met de daarbij
behorendee normen en waarden en met de normen en waarden die de leerling
vanuitt zijn eigen achtergrond of cultuur heeft meegekregen.
Scholenn bieden basisvoorzieningen en additionele voorzieningen aan.
Basisvoorzieningenn zijn voorzieningen die in de klas getroffen worden,
bijvoorbeeldd kleine groepen leerlingen, leerlingen aan aparte tafels zetten of het
aanbiedenn van visuele hulpmiddelen. Additionele voorzieningen zijn
voorzieningenn die buiten de klas aangeboden worden, bijvoorbeeld faalangst
reductietrainingg of Remedial Teaching.
Onderzoekk van Vergeer en Peetsma (1997) toont aan dat scholen diverse
voorzieningenn aanbieden, zoals:
Klassikale sociale vaardigheidstraining.
Verlengde schooldag: activiteiten buiten schooltijd op de terreinen
kunstzinnigee vorming, sport, natuur en milieu, wetenschap en techniek.
Leefstijl voor jongeren: stimuleren van sociaal gedrag.
Omgaan met anderen en opkomen voor jezelf.
Zeg nou zelf: zelfvertrouwen en sociale vaardigheden opbouwen en
opkomenn voor jezelf en tegelijkertijd rekening houden met anderen.
Sociale vaardigheidstraining gebaseerd op de methodieken van Goldstein:
oefenenn van concrete vaardigheden met betrekking tot sociale redzaamheid.
Agressie wat doe je ermee: uitbreiden van het handelingsrepertoire om
negatievee gevoelens op een andere manier te uiten.
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Sociale vaardigheidstraining: oefenen van herkenbare sociale situaties en
stilstaann bij de beleving ervan.
Sociale vaardigheidstraining in het kader van het Kursushuis:
puntensysteemm waarbij leerlingen punten verdienen voor adequaat gedrag
enn punten verliezen voor ongewenst gedrag. Aanleren van sociale
vaardighedenn door gedragsinstructie en leeroefeningen.
Programma's ter verbetering van de zelfstandigheid.
Behandelgroep op basis van ervarend leren: ervaringen opdoen die
leerlingenn een reëler inzicht geven in hun eigen mogelijkheden.
Sociale vaardigheidstraining vanuit psychomotorische invalshoek:
bevorderenn van de zelfstandigheid en het vergroten van het zelfvertrouwen
vann leerlingen.
Dezee voorzieningen worden door de leerkracht, de mentor of door
jeugdhulpverleningsinstantiess in de klas en buiten de klas aangeboden. Doel van
ditt soort voorzieningen is om probleemgedrag te voorkomen of op te lossen, om
gedragsveranderingenn te bewerkstelligen en om de sociaal-emotionele
ontwikkelingg van leerlingen te bevorderen. Leerlingen moeten geleidelijk aan
zelfstandigerr en medeverantwoordelijk gemaakt worden voor hun eigen
leerproces. .
5.7.55 Vaststellen van probleemgedrag
Voordatt een leerling in aanmerking komt voor een bepaalde voorziening, moet
eerstt het probleemgedrag van een leerling vastgesteld worden. Het soort
probleemgedragg waar een school mee te maken krijgt, verschilt per school als
gevolgg van een verschil in samenstelling van de leerlingenpopulatie, organisatie
vann de school, pedagogisch klimaat van de school en de manier waarop de
leerlingbegeleidingg wordt uitgevoerd (Louwersheimer, 1999).
Dee sociaal-emotionele kenmerken en pedagogisch didactische behoeften van een
leerlingg in het voortgezet onderwijs kunnen vastgesteld worden met behulp van
vragenlijstenn of observaties. Een andere manier waarop dit te achterhalen is, is
mett behulp van vignetten. In een vignet wordt een korte beschrijving gegeven van
eenn persoon of van een sociale situatie. Bij een vignet over een persoon wordt aan
dee beoordelaar gevraagd of de beschrijving van de persoon herkenbaar is. Bij een
vignett over een sociale situatie wordt gevraagd hoe de beoordelaar denkt dat de
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persoonn reageert in de beschreven sociale situatie of aan de beoordelaar wordt
gevraagdd een oordeel te geven over de eigen reactie in de beschreven sociale
situatie.. In de Nederlandse onderwijssituatie wordt nog niet veel gebruik gemaakt
vann vignetten als diagnostisch instrument, terwijl het wel perspectieven biedt
(Tenn Dam, Volman, Westerbeek, Wolfgram, Ledoux & Peschar, 2003).
5.1.65.1.6
Verwachtingen
Naarr aanleiding van de hoofdvraag kunnen verschillende verwachtingen geopperd
worden.. Het onderwijs dat in de klas wordt aangeboden, kan samengevat worden
onderr de noemer basisvoorziening. Aangezien de populatie op de scholen voor
voortgezett onderwijs heterogeen is, kan het onderwijs niet op een uniforme
manierr aan alle leerlingen in de klas worden aangeboden. De manier waarop het
VMBOO basisvoorzieningen aanbiedt verschilt bijvoorbeeld van de manier waarop
hett PRO basisvoorzieningen aanbiedt. De eerste verwachting is daarom dat
scholenn in het voortgezet onderwijs diverse basisvoorzieningen aanbieden.
Dee tweede verwachting is dat het aanbod van basisvoorzieningen verschilt tussen
VMBO-scholenn met een zorgstructuur LWOO. Met de invoering van de
zorgstructuurr LWOO wordt getracht in te spelen op de behoeften van leerlingen
mett een specifieke zorgvraag. Scholen zijn vrij in de manier waarop ze het
LWOOO willen vormgeven. Wanneer scholen het LWOO vormgeven als
basisvoorzieningg van het VMBO, dan bestaan over het algemeen de klassen uit
hooguitt 16 leerlingen en krijgen leerlingen les van een kernteam. Een kernteam is
eenn beperkt aantal leerkrachten verbonden aan één klas. Wanneer scholen het
LWOOO vormgeven als additionele voorziening dan krijgen de leerlingen over het
algemeenn les in reguliere VMBO-klassen en het leerwegondersteunend onderwijs,
inn de vorm van extra orthopedagogische en orthodidactische hulp, krijgen ze
buitenn de reguliere lessen aangeboden. Sommige leerkrachten van de VMBOLWOOO scholen die meewerkten aan het onderzoek in 2001 (zie hoofdstuk 3)
zagenn het LWOO als basisvoorziening en andere leerkrachten zagen het als
additionelee voorziening.
Dee derde verwachting is dat scholen voor VMBO-LWOO en PRO
handelingsplannenn opstellen voor alle geïndiceerde leerlingen. De leerlingen die
naarr het VMBO-LWOO en het PRO gaan, moeten voldoen aan specifieke eisen
vann het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (2000). Om in
aanmerkingg te komen voor het PRO moet een leerling een intelligentiequotiënt
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hebbenn tussen 60 en 80 én een leerachterstand van drie jaar of meer in twee of
meerr van de domeinen: inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en
spellen.. Leerlingen die voor het LWOO in aanmerking komen, hebben een
intelligentiequotiëntt tussen 75 en 90 én een leerachterstand van anderhalfjaar of
meerr in twee of meer van de domeinen: inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen,
technischh lezen en spellen. Bij leerlingen met een intelligentiequotiënt tussen 90
enn 120 én een leerachterstand van anderhalfjaar of meer in twee of meer van de
eerderr genoemde domeinen, moeten de leerprestaties van een leerling negatief
beïnvloedd worden door sociaal-emotionele problematiek (faalangst, lage prestatiemotivatiee en emotionele instabiliteit) om in aanmerking te komen voor het
LWOO.. Op basis van hun zorgvraag worden leerlingen aangemeld bij het
VMBO-LWOOO of het PRO. Voor elke geïndiceerde leerling zal een individueel
handelingsplann moeten worden opgesteld waarin wordt aangegeven welke
leerdoelenn er gesteld kunnen worden en waaraan met een leerling gewerkt kan
worden. .
Dee vierde verwachting is dat scholen voor voortgezet onderwijs diverse
additionelee voorzieningen aanbieden aan hun leerlingen. Uit het onderzoek in het
schooljaarr 2001 - 2002 (zie hoofdstuk 3) bleek namelijk dat scholen voor
voortgezett onderwijs vele voorzieningen aanboden, zoals faalangst
reductietraining,, huiswerk- en studiebegeleiding, Remedial Teaching, hulp bij
dyslexiee en interne en externe begeleiding. In het huidige onderzoek wordt
daaromm ook verwacht dat de scholen voor voortgezet onderwijs diverse
additionelee voorzieningen zullen aanbieden. De vijfde verwachting is dat deze
voorzieningenn afgestemd worden op de sociaal-emotionele kenmerken en
pedagogischh didactische behoeften van leerlingen volgens de oordelen van de
leerkrachtenn en leerlingen in het basisonderwijs. Leerlingen met bepaalde
kenmerkenn en behoeften zullen eerder voor een bepaald begeleidingsprogramma
inn aanmerking komen dan leerlingen zonder die bepaalde kenmerken en
behoeften.. Naar aanleiding van hoofdstuk drie kunnen de volgende hypotheses
geopperdd worden. Leerlingen die faalangst reductietraining en huiswerk- en
studiebegeleidingg volgen, zijn in hoge mate faalangstig. De tweede hypothese is
datt leerlingen die Remedial Teaching volgen weinig belangstelling hebben voor
dee les. De derde hypothese is dat interne en externe begeleiding gevolgd wordt
doorr emotioneel instabiele of teruggetrokken leerlingen. De vierde hypothese is
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datt leerlingen die externe begeleiding nodig hebben ook veel behoefte aan
warmtee hebben.
Dee resultaten in hoofdstuk drie toonden verder aan dat het oordcel van de
leerkrachtt basisonderwijs over de sociaal-emotionele kenmerken van een leerling
inn zekere mate overeenkwam met het oordeel van de leerkracht voortgezet
onderwijss over deze kenmerken. Deze overkomst duidt op een zekere stabiliteit
vann het onderliggende gedrag. Als deze overeenkomst ook gevonden wordt in het
huidigee onderzoek dan kan al met iets meer zekerheid over de stabiliteit van dit
gedragg gesproken worden. De zesde verwachting is dat er een redelijke mate van
overeenkomstt is tussen het oordeel van de leerkracht basisonderwijs en de
leerkrachtt voortgezet onderwijs over sociaal-emotionele kenmerken en
pedagogischh didactische behoeften.

5.22

Methode

5.2.15.2.1
Opzet
Leerlingenn van het regulier en speciaal basisonderwijs die in 2001 aan het
onderzoekk hebben meegewerkt (zie hoofdstuk 4), werden gevolgd tot in de
tweedee klas van het voortgezet onderwijs. Bij de leerkrachten in de eerste klas
vann het voortgezet onderwijs werd een vragenlijst en een interview afgenomen
overr leerlingen die aan het onderzoek in 2001 hadden meegewerkt en nu bij hen
inn de klas zaten.
5.2.25.2.2
Participanten
Scholen Scholen
Inn 2001 is een onderzoek uitgevoerd bij leerlingen en leerkrachten van
basisscholenn op het Zuid-Hollandse eiland Voorne Putten en bij leerlingen en
leerkrachtenn van basisscholen in de plaatsen Schiedam, Rotterdam en Dordrecht.
Opp zes scholen voor speciaal basisonderwijs en op 13 scholen voor regulier
basisonderwijss verleenden leerkrachten en leerlingen uit de eindgroep hun
medewerkingg aan het onderzoek. Alleen de leerlingen van het speciaal
basisonderwijss gingen bij verwijzing naar het schakelonderwijs, het Speciaal
Voortgezett Onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (SVO-ZMLK) en
hett Praktijkonderwijs (PRO). Schakelonderwijs is bedoeld voor leerlingen van
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wiee verwacht wordt dat ze in één jaar nog voldoende bij kunnen leren om naar het
Voorbereidendd Middelbaar Beroepsonderwijs met Leerwegondersteunend
Onderwijss (VMBO-LWOO) te gaan. Lukt dit de leerlingen niet dan gaan deze
leerlingenn alsnog naar het PRO of het SVO-ZMLK. Doordat het schakelonderwijs
eigenlijkk geen voortgezet onderwijs is, maar een verlenging van het
basisonderwijs,, werden de gegevens van de 10 leerlingen die naar het
schakelonderwijss gingen niet meegenomen in de analyses. Van de SVO-ZMLK
scholenn wilde slechts één school, met één leerling uit het onderzoek, meewerken.
Hierdoorr is over het SVO-ZMLK geen uitspraak te doen. Gegevens over deze
schooll en deze leerling werden niet in de verdere analyses betrokken. In Tabel I
(p.. 200) staan de kenmerken van de leerlingen van het schakelonderwijs en van de
leerlingg van het SVO-ZMLK.
Zowell leerlingen van het speciaal basisonderwijs als van het regulier
basisonderwijss werden verwezen naar het VMBO-LWOO en het VMBO.
Leerlingenn van het regulier basisonderwijs gingen tevens naar het Hoger
Algemeenn
Voortgezet Onderwijs
(HAVO) en het
Voorbereidend
Wetenschappelijkk Onderwijs (VWO).
Leerkrachten Leerkrachten
Aann het onderzoek in de laatste groep van het basisonderwijs in 2001 werkten
zeventienn mannelijke en acht vrouwelijke leerkrachten mee. In het voortgezet
onderwijss in 2003 was de verdeling iets meer aan elkaar gelijk, namelijk 20
mannelijkee en 26 vrouwelijke leerkrachten in de eerste klas voortgezet onderwijs
verleendenn hun medewerking aan het onderzoek. Met deze 46 leerkrachten
werdenn interviews gehouden over één of meer leerlingen in hun klas. De
leerkrachtenn zijn verdeeld over verschillende onderwijstypen, namelijk zeven
leerkrachtenn uit het PRO, negenentwintig leerkrachten uit het VMBO-LWOO,
vierr leerkrachten uit het VMBO en zes leerkrachten uit het HAVO/VWO.
Leerlingen Leerlingen
Inn het schooljaar 2001 - 2002 werd het onderzoek uitgevoerd bij 118 leerlingen
vann het speciaal basisonderwijs en bij 97 leerlingen van het regulier
basisonderwijs.. Bewust is gekozen voor meer leerlingen speciaal basisonderwijs
omm relatief veel probleemleerlingen bij het onderzoek te betrekken. Het valt
immerss te verwachten dat veel leerlingen uit het reguliere basisonderwijs niet snel
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voorr additionele voorzieningen in aanmerking komen. De leerlingen werden
verwezenn naar verschillende typen voortgezet onderwijs. In het voortgezet
onderwijss waren de leerkrachten van 86 leerlingen bereid mee te werken aan het
gevenn van interviews.
Dee sociaal-economische status was van een groot aantal leerlingen niet bekend,
alss gevolg van de soms geringe bereidwilligheid van scholen en ouders
achtergrondgegevenss van leerlingen te verstrekken. Sociaal-economische status
werdd daarom niet meegenomen in het onderzoek. Om toch een idee van de
sociaal-economischee achtergrond van de leerlingen te krijgen werd het leerlinggewichtt van een leerling meegenomen in de analyses. Het leerling-gewicht van
eenn leerling geeft aan wat voor achtergrond een leerling heeft. Leerling-gewicht
1.000 staat voor leerlingen van Nederlandse ouders met een gemiddeld opleidingsenn beroepsniveau; leerling-gewicht 1.25 staat voor leerlingen van Nederlandse
ouderss met een laag opleidingsniveau; leerling-gewicht 1.40 staat voor
schipperskinderen;; leerling-gewicht 1.70 staat voor woonwagen- en
zigeunerkinderen;; leerling-gewicht 1.90 staat voor leerlingen die behoren tot een
culturelee minderheid en waarvan de ouders een laag opleidings- en beroepsniveau
hebben.. Op basis van het leerling-gewicht krijgt een school een financiële
vergoedingg om in te spelen op de mogelijke onderwijsachterstand van een
leerling.. Hoe hoger het leerling-gewicht, hoe hoger de vergoeding is die een
schooll krijgt.
Inn Tabel la en lb is te zien hoe de verdeling van de kenmerken van de leerlingen
iss per type voortgezet onderwijs. De kenmerken zijn gemeten in de laatste groep
vann het basisonderwijs. De weergegeven leeftijd en doublure betreft dus de
leeftijdd en doublure in het basisonderwijs en niet in het voortgezet onderwijs.
Leerlingenn in de lagere typen voortgezet onderwijs hadden vaker een nietNederlandsee achtergrond (x2= 13.43; p<.01), waren gemiddeld ouder (x2=35.66;
p<.01),, hadden gemiddeld vaker een groep gedoubleerd (x2=28.26; p<.01) en
haddenn gemiddeld een lager intelligentiequotiënt (y}= 136.45; p<.05) dan
leerlingenn in de hogere typen voortgezet onderwijs.
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TabelTabel la Verdeling leerling-gewicht, sekse, etniciteit en leeftijd van leerlingen per type
voortgezetvoortgezet onderwijs
Leerlir rg-gewicht* *
Typee onderwijs

Leeftijd d

Etniciteit t

Sekse e

1.00 0 1.25 5 1.90 0

??

A A allo o

MM

auto o

SD D

00

00

11

44

10 0

66

88

12.20 0

.63 3

13 3

22

77

21 1

28 8

26 6

23 3

11.97 7

.53 3

66

44

11

88

66

22

12 2

11.43 3

.65 5

99

00

00

22

77

00

99

11.11 1

.33 3

28 8

66

99

35 5

51 1

34 4

52 2

11.84 4

.61 1

PRO O
(N=14) )
VMBO-LWOO O
(N=49) )
VMBO O
(N=14) )
HAVOO / VWO
(N=9) )
Totaal l
<N=86) )

Noot.Noot. §: meisje; J : jongen; allo: allochtoon; auto: autochtoon.
** van 43 leerlingen was het leerling-gewicht niet bekend.

TabelTabel Ib Verdeling doublure, intelligentiequotiënt, Cito-standaardscore en type
basisonderwijsbasisonderwijs waar de leerlingen vandaan komen per type voortgezet onderwijs
Doubluree

Intelligentie-

Cito-

quotiënt**
Typee onderwijs

ja

nee

PROO

12

Basis-

standaardscore**

onderwijs

M

SD

N

M

SD

2

67.70

4.83

0

-

-

sbao
14

bao
0

38

11

88.91

10.52

11

517.09

6.79

37

12

3

11

98.86

8.19

13

522.38

8.09

1

13

1

8

114.89

11.84

9

541.00

6.30

0

9

(N=14) )
VMBO-LWOOO
(N=49) )
VMBOO
(N=14) )
HAVO/VWOO
(N=9) )
Totaall
54
32
91.35
16.32
33 525.70
12.03
52
(N=86) )
Noot.Noot. sbao: speciaal basisonderwijs; bao: regulier basisonderwijs.
*vann 16 leerlingen in het VMBO-LWOO was het intelligentiequotiënt niet bekend.
**Cito-eindtoetss was niet bij alle leerlingen afgenomen.
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5.2.35.2.3
Instrumenten
PSEKPSEK en PPB
Voorr het onderzoek naar de sociale competentie van leerlingen in het
basisonderwijss werd het Profiel Sociaal Emotionele Kenmerken (PSEK) en het
ProfielProfiel Pedagogische didactische Behoeften (PPB) ontwikkeld. Van het PSEK en
hett PPB zijn twee typen vragenlijsten ontwikkeld, namelijk één vragenlijst om in
tee vullen door leerkrachten (zie Bijlage 6, pp. 255-264 en Bijlage 8, pp 275-278)
enn één om in te vullen door leerlingen (zie Bijlage 7, pp. 265-273 en Bijlage 9,
pp.. 279-282). Het PSEK bestond uit verschillende uitspraken over de sociaalemotionelee kenmerken: gebrek aan belangstelling, storend gedrag, emotionele
instabiliteit,, teruggetrokken gedrag, faalangst, gebrek aan goede werkhouding en
gebrekk aan zelfvertrouwen. Het PPB bestond uit uitspraken over de behoefte aan
structuurr en de behoefte aan warmte van leerlingen. In hoofdstuk twee en vier
staann de gegevens over de samenstelling van de lijsten, betrouwbaarheid van de
lijsten,, interne structuur van de lijsten, samenhang tussen de lijsten en
bruikbaarheidd van de lijsten als mogelijke voorspellers van het type voortgezet
onderwijss waar leerlingen naar toe verwezen werden.
ISI-VormISI-Vorm III en Cito-eindtoets
Bijj de leerlingen in het basisonderwijs werden de cognitieve capaciteiten
vastgesteldd met een intelligentietest, de Interesse Schoolvorderingen IntelligentieVormm III (ISI-Vorm III; Van Boxtel, Snijders & Weiten, 1982), die klassikaal was
aff te nemen. Van deze test werd alleen het intelligentie-gedeelte gebruikt
bestaandee uit zes subtests: 1. synoniemen, 2. geknipte figuren, 3. tegenstellingen,
4.. draaien, 5. soortbegrip woorden en 6. soortbegrip figuren. De gewogen
totaalscoree van de zes subtests gaf een indicatie van het niveau van de cognitieve
capaciteitenn van een leerling, door middel van een standaard intelligentie-score.
Daarnaastt zijn de gegevens van de Cito Eindtoets Basisonderwijs gevraagd die bij
dee leerling in februari 2002 was afgenomen1. De standaardscore op de Citoeindtoetss geeft het gemiddelde prestatieniveau van de leerling weer op de
basisvaardigheden:: taal, rekenen/wiskunde en informatieverwerking. De score is
uitgedruktt in een schaalscore liggend tussen de 500 en 550, met een gemiddelde
vann 535. Aangezien de scores op de Cito-eindtoets geen intelligentiescores zijn, is

Citoo Eindtoets Basisonderwijs wordt in de rest van het hoofdstuk Cito-eindtoets genoemd.
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gekozenn voor een gemiddelde schaalscore rond de 535 in plaats van een
gemiddeldee schaalscore rond de 100 (Citogroep, 2004).
PL PL
Voorr het onderzoek naar de begeleiding van leerlingen werd het Profiel Leerling
(PL)(PL) ontwikkeld (zie Bijlage 10, pp. 283-286). Het ging om de begeleiding van de
2155 leerlingen die aan het onderzoek van 2001 hadden meegewerkt en zijn
gevolgdd tot in het voortgezet onderwijs. Voor bijna elke leerling werd een vignet
opgesteld,, behalve voor de 17 leerlingen die in het basisonderwijs bleven, de 10
leerlingenn die naar het schakelonderwijs gingen en de leerling die naar het SVOZMLKK ging. Een vignet werd volgens een vaste structuur opgebouwd, namelijk:
dee leeftijd van de leerling, de nationaliteit van de leerling, het type basisonderwijs
waarr de leerling vandaan kwam, het aantal keren dat een leerling een groep
gedoubleerdd had in het basisonderwijs, belangrijke gegevens over de leerling die
doorr de ouders, de testleidster, de leerkracht en de leerling zelf gemeld werden,
hett gemiddelde intelligentieniveau van de leerling en het niveau voortgezet
onderwijss waarin de leerling zich nu bevond. Aangezien het niet de bedoeling
wass dat een leerkracht voortgezet onderwijs het intelligentiequotiënt van een
leerlingg te weten kwam, werd het intelligentieniveau van de leerling ingedeeld in
dee termen: laag, beneden gemiddeld, gemiddeld, boven gemiddeld en hoog. De
verdelingg was gebaseerd op de volgende intelligentiescores:
Lagee intelligentie: IQ < 81
Benedenn gemiddelde intelligentie: 82 < IQ < 91
Gemiddeldee intelligentie: 92 < IQ < 108
Bovenn gemiddelde intelligentie: 109 < IQ < 118
Hogee intelligentie: IQ > 119
Opp grond van empirische gegevens afkomstig uit het PSEK en het PPB werd de
restt van het vignet samengesteld. Gekeken werd op welk(e) sociaal-emotionele
kenmerkk (en) of pedagogisch didactische behoefte(n) een leerling het meest opviel.
Hett kenmerk of de behoefte waar de leerling het meest negatief of het meest
positieff op scoorde, werd als uitgangspunt voor de omschrijving in het vignet
genomen.. Om goed te kunnen beschrijven om welk gedrag het ging, werd
teruggegaann naar het oordeel over de uitspraken die bij het betreffende kenmerk of
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dee betreffende behoefte hoorden. Een leerkracht basisonderwijs vond bijvoorbeeld
datt leerling Z weinig belangstelling had. Om dit in het vignet duidelijk te kunnen
maken,, werd bijvoorbeeld de uitspraak "Z let slecht op in de klas" opgenomen,
omdatt de leerkracht basisonderwijs dat aan had gegeven in de PSEKleerkrachtlijst.. Op deze manier kon beschreven worden in welke mate een leerling
gedragingenn vertoonde die aangaven of een leerling door een bepaald sociaalemotioneell kenmerk of pedagogisch didactische behoefte opviel.
Eenn vignet dat op deze manier werd opgebouwd bestond hierdoor uit twee delen.
Hett eerste deel beschreef de achtergrondgegevens van een leerling. Het tweede
deell gaf een omschrijving van een leerling zoals de leerkracht de leerling in het
basisonderwijss had beoordeeld en zoals de leerling zichzelf had beoordeeld in het
basisonderwijs.. Hieronder twee voorbeelden van een vignet:
XX is een twaalfjarige jongen en is afkomstig uit het regulier basisonderwijs. Hij
kann niet goed stilzitten en wiebelt veel op zijn stoel. Het is een jongen die
emotioneell zwak is. Volgens de leerkracht van het basisonderwijs kan X
vervelendee dingen niet van zich afzetten, denkt vaak dat als anderen lachen dat ze
omm hem lachen, huilt snel in de klas en wordt veel gepest. Hij is ook vaak
zenuwachtigg tijdens een toets. X heeft een hoge intelligentie en zit nu in het
VWO. .
YY is een dertienjarige Turkse jongen afkomstig uit het speciaal basisonderwijs.
Hijj is één keer blijven zitten in groep 2. Tijdens testsituaties doet hij vaak niets en
kijktt veel naar buiten. Volgens de leerkracht van het basisonderwijs blokkeert hij;
hemm er op wijzen helpt niet. Y heeft veel hulp bij het werken nodig, laat zijn werk
altijdd uit zichzelf zien aan de leerkracht, vraagt vaak om extra uitleg en vraagt
vaakk of hij het goed doet. Hij wil wel graag dingen zelf doen. Y heeft een lage
intelligentiee en zit nu in het Praktijkonderwijs.
Voorr elke leerling is een Profiel Leerling (PL) ontwikkeld. Het PL bestaat uit een
vignett en een aantal vragen. In het vignet werd, op basis van de gegevens uit het
basisonderwijs,, een profiel geschetst van de betreffende leerling. Aan de mentor
off een leerkracht uit de eerste klas voortgezet onderwijs, waarbij de betreffende
leerlingg een groot aantal uren in de week in de klas zat, werd gevraagd het PL in
tee vullen. Nadat de leerkracht het vignet had bestudeerd, werd aan de leerkracht
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gevraagdd in hoeverre de omschrijving in het vignet van toepassing was op de
leerlingg zoals de leerkracht de leerling nu kende in het voortgezet onderwijs. Als
aanvullingg hierop werd gevraagd of de leerkracht belangrijke informatie in het
vignett miste. In het PL zijn ook vragen over de noodzaak van het treffen van
additionelee voorzieningen voor de betreffende leerling opgenomen. Wanneer er
specialee voorzieningen werden getroffen, dan werd gevraagd hoe dit gerealiseerd
werd.. Als laatste werd de verwijzing naar de tweede klas voortgezet onderwijs in
kaartt gebracht.
ASG ASG
Naastt het PL werd er ook een vragenlijst ontwikkeld met vragen die specifiek
gerichtt zijn op de situatie van de school, Algemene School Gegevens (ASG) (zie
Bijlagee 11, p. 287). In deze vragenlijst werden er algemene vragen gesteld over
welkee type voorzieningen de betreffende school aanbood (additionele
voorzieningen),, hoe het onderwijs in de eerste klas werd vormgegeven
(basisvoorzieningen)) en of er op de betreffende school handelingsplannen voor
leerlingenn werden opgesteld. Voor het opstellen van een handelingsplan heeft een
schooll
allerlei
gegevens
(medische
achtergrond,
gezinskenmerken,
schoolloopbaan,, etc.) van een leerling nodig. Er is daarom geïnventariseerd welke
informatiee scholen nuttig zouden vinden om te krijgen bij binnenkomst van een
leerlingg in het voortgezet onderwijs.
5.2.45.2.4
Procedure
Inn november en december 2001 werden de directeuren van reguliere en speciale
basisscholenn op het Zuid-Hollandse eiland Voorne Putten en in de plaatsen
Schiedam,, Rotterdam en Dordrecht benaderd om mee te werken aan een
onderzoek.. In het onderzoek werden de cognitieve capaciteiten, sociaalemotionelee kenmerken en pedagogisch didactische behoeften van leerlingen in de
laatstee groep van het basisonderwijs vastgesteld (zie hoofdstuk 4 voor een
uitgebreidee beschrijving). Bij alle leerlingen uit de eindgroep in het speciaal
basisonderwijss werd klassikaal het intelligentiedeel van de Interesse
Schoolvorderingenn Intelligentie-Vorm III (ISI-Vorm III; Van Boxtel, Snijders &
Weiten,, 1982), het PSEK en het PPB afgenomen. In het regulier basisonderwijs
werdd aselect een aantal leerlingen geselecteerd om deel te nemen aan het
onderzoek.. Bij deze leerlingen werden de ISI-Vorm III, het PSEK en het PPB in
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eenn apart lokaal afgenomen. De leerkrachten vulden in hun eigen tijd het PSEK
enn het PPB in. Aan de leerkrachten werd in juli 2002 gevraagd naar welk type
voortgezett onderwijs de onderzochte leerlingen gingen. In januari, februari en
maartt 2003 werden de scholen voor voortgezet onderwijs waar de onderzochte
leerlingenn heen zijn gegaan, benaderd met de vraag of per school één leerkracht
diee de leerling goed kende wilde meewerken aan een onderzoek. In de meeste
gevallenn werkte de mentor mee, deze sprak de leerling regelmatig individueel en
gaff meestal ook les aan de leerling. Soms zaten op een school echter verscheidene
leerlingenn uit het onderzoek bij één en dezelfde mentor. In dat geval zou de
mentorr te veel leerlingen moeten beoordelen en werd ervoor gekozen om een
aantall leerlingen door een leerkracht te laten beoordelen die de leerling ook goed
kende".. De leerkrachten kregen als ze wilden meewerken het PL en het ASG
opgestuurd.. Nadat de leerkrachten de vragenlijst per leerling en de algemene
vragenlijstt hadden ingevuld, werd er een afspraak gemaakt voor een interview.
Tijdenss een half uur durend interview op de school van de betreffende leerkracht
werdenn de vragenlijsten nog een keer doorgenomen. Door direct met een
leerkrachtt over een leerling en over de situatie op school te spreken, werd gehoopt
datt er meer informatie loskwam dan een leerkracht op papier had ingevuld.

5.33

Resultaten

5.3.15.3.1
Basisvoorzieningen
Inn de vragenlijst ASG werd met behulp van open vragen geïnventariseerd welke
basisvoorzieningenn en welke additionele voorzieningen scholen hun leerlingen
aanboden.. In tegenstelling tot de verwachting geopperd in de inleiding, dat
scholenn in het voortgezet onderwijs diverse basisvoorzieningen aanboden, bleek
datt er heel weinig diversiteit was in de aangeboden basisvoorzieningen. In Tabel
2aa en 2b is te zien dat maar drie leerkrachten uit het onderzoek een
leerlingvolgsysteemm voor hun leerlingen gebruikten. Er werd nog veel klassikaal
lesgeven,, er werd door leerlingen zowel zelfstandig als in groepjes gewerkt en de
manierr waarop lesgegeven werd was afhankelijk van het gegeven vak. Op
sommigee scholen werd gebruik gemaakt van een computer in de klas, lesstof
werdd visueel aangeboden, leerlingen kregen vaste opdrachten en er werd gebruik
"" In de rest van dit hoofdstuk wordt daarom over leerkracht gesproken.
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gemaaktt van vaste leerstof. Vaste opdrachten en vaste leerstof zijn vast in de zin
datt vooraf bekend is wat er in een schooljaar behandeld moet worden. Een
leerkrachtt geeft bijvoorbeeld op welke leerstof de leerlingen moeten kennen over
vierr weken en dan kunnen de leerlingen zelf hun tijd indelen om ervoor te zorgen
datt ze na vier weken de leerstof beheersen. Uit Tabel 2a en 2b is verder op te
makenn dat de basisvoorzieningen die scholen voor voortgezet onderwijs
aanboden,, slechts voor een heel klein deel een relatie hadden met aanpassingen
aann de behoeften en kenmerken van leerlingen. Eigenlijk alleen het
leerlingvolgsysteem,, differentiatie naar niveau en visueel aanbieden van
lesmateriaall (kubus bij de wiskundeles of vergrote repetitieopgaven voor
dyslectici)) zijn aangepast aan de individuele leerling.
TabelTabel 2a Aantal leerkrachten dat per type onderwijs aangaf dat er een bepaalde
basisvoorzieningbasisvoorziening aangeboden werd
Basisvoorzieningg LeerlingTypee onderwijs

Kern- Differentiatie Gesprekken Computer
naar niveau

in de klas

Visueel Huis-

PRO O

00

00

66

11

aanbod werk
00
11
00

<N=7) )
VMBO-LWOO O

22

66

66

33

22

44

10 0

(N=29) )
VMBO O
(N=4) )

11

11

00

11

00

00

11

HAVO/VWO O

00

11

00

00

00

11

22

(N=6) )
Totaall

3

8

12

5

3

5

13

(N=46))

volgsysteem team

in de klas

_ _

Noot.Noot. Kernteam: kleine klassen met beperkt aantal leerkrachten die meerdere vakken geven;
visueell aanbod: aanbieden van visuele hulpmiddelen om de les duidelijker te maken.
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TabelTabel 2b Aantal leerkrachten dat per type onderwijs aangaf dat er een bepaalde
basisvoorzieningbasisvoorziening aangeboden werd
Basisvoorziening g Klassikaal l
Typee onderwijs
PRO O

lesgeven n

Zelfstandig g Samen n
werken n
werken n

Vak k
Vaste e
afhanke ïlijk
e k leerstnl l

Vaste e
opdrachten n

33

66

33

44

33

3

<N=7) )
24 4

19 9

16 6

22 2

66

8

(N=29) )
VMBO O

33

22

22

22

00

1

(N=4) )
HAVO/VWO O

44

33

33

33

00

0

34 4

30 0

24 4

31 1

99

12

VMBO-LWOO O

(N=6) )
Totaal l
(N=46) )

5.3.25.3.2
VMBOLWOO
Dee tweede verwachting die in de inleiding geopperd was dat de
basisvoorzieningenn die op VMBO-scholen met een zorgstructuur LWOO
aangebodenn werden van elkaar zouden verschillen. Deze verwachting werd
bevestigd.. In Tabel 2b is te zien dat er voornamelijk klassikaal werd lesgegeven.
Afhankelijkk van het vak dat gegeven werd, werd er door de leerlingen zelfstandig
off in groepjes gewerkt. Het LWOO werd dus op de meerderheid van de scholen
alss additionele voorziening vormgegeven. De extra orthopedagogische en
orthodidactischee hulp kregen leerlingen niet binnen de reguliere lessen. Slechts
zess leerkrachten gaven aan dat er op hun school gewerkt werd met kernteams en
dee lessen gedifferentieerd werden naar het niveau van de leerling. Op deze
scholenn werd het LWOO vormgegeven als basisvoorziening van het VMBO.
5.3.35.3.3
Handelingsplannen
Dee verwachting dat scholen voor VMBO-LWOO en PRO handelingsplannen
opsteldenn voor alle geïndiceerde leerlingen bleek niet op te gaan voor de huidige
onderzoeksgroep.. Slechts 11 van de 46 leerkrachten die meewerkten stelden
handelingsplannenn op. Drie leerkrachten van het PRO, zes leerkrachten van het
VMBO-LWOO,, één leerkracht van het VMBO en één leerkracht van het
HAVO/VWOO stelden handelingsplannen op voor de leerlingen van hun school.
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Handelingsplannenn werden opgesteld op basis van de informatie die een school
heeftt van een leerling. De meeste leerkrachten gaven aan dat ze bij binnenkomst
vann een leerling heel veel gegevens over een leerling krijgen van de basisschool.
Leerkrachtenn gebruiken deze informatie vaak niet omdat ze een leerling "blanco"
willenn benaderen. Door een leerling "blanco" te benaderen kan een leerling
volgenss de leerkrachten een nieuwe start krijgen. Sommige leerlingen hebben
echterr dusdanige problemen dat de gegevens die door de basisschool geleverd
wordenn wel gebruikt zullen moeten worden, wil de schoolloopbaan van deze
leerlingenn in het voortgezet onderwijs goed verlopen. Leerkrachten gaven tijdens
hett interview aan dat als een leerling problemen heeft gehad of krijgt in het
voortgezett onderwijs, ze informatie over de volgende onderwerpen zouden willen
hebben:: welke aanpak of hulp de leerling heeft gehad, de thuissituatie van de
leerling,, de sociale vaardigheden van de leerling, de houding van de leerling, het
tempoo van de leerling, de motivatie van de leerling, de medische achtergrond van
dee leerling, pestverleden van de leerling (als pester of gepeste), hoe de leerling
zichzelff en de toekomst ziet, specifieke problemen van de leerling, gegevens van
dee basisschool (sociaal-emotionele gegevens en didactische gegevens) en
gegevenss over de leerling uit gesprekken met de leerling zelf, de ouders en de
leerkracht. .
5.3.45.3.4 Additionele voorzieningen
Dee vierde geopperde verwachting was dat scholen diverse additionele
voorzieningenn zouden aanbieden. De additionele voorzieningen die scholen
aanbodenn zijn weergegeven in Tabel 3a en 3b. Drie leerkrachten, twee van het
PROO en één van het VMBO-LWOO, gaven aan dat er op hun school helemaal
geenn additionele voorzieningen werden aangeboden. In het VMBO-LWOO
werdenn de meeste voorzieningen aangeboden. Remedial Teaching, hulp bij
dyslexie,, huiswerk- en studiebegeleiding en faalangst reductietraining werden het
meestt aangeboden op scholen voor voortgezet onderwijs. De andere additionele
voorzieningen,, zoals sociale vaardigheidstraining of leefstijl, werden in
beperkteree mate aangeboden.
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TabelTabel 3a Aantal leerkrachten dat per type onderwijs aangaf dat er een bepaalde additionele
voorzieningvoorziening aangeboden werd
Voorzieningg Faalangst
Huiswerk-- en n
Remedial l Hulpp bij Externe e
Typee onderwijs reductietraining g studie-beg eleiding
g
g Teaching g dyslexie e begeleid d
PRO O

Geen n

00

11

33

11

00

22

13 3

15 5

19 9

21 1

44

11

44

44

44

44

00

00

66

66

55

55

00

00

23 3

26 6

31 1

31 1

44

33

(N=7) )
VMBO-LWOO O
(N=29) )
VMBO O
(N=4) )
HAVOO / VWO
(N=6) )
Totaat t
(N=46) )
Noot.Noot. Externe begeleiding: begeleiding door de GGD of het RIAGG.
TabelTabel 3b Aantal leerkrachten dat per type voortgezet onderwijs aangaf dat er een bepaalde
additioneleadditionele voorziening aangeboden werd
Voorzieningg Sociale

Weerbaar-

Leef- Logo- Nederlands Praktisch

vaardigheids-- heidstraining stijl
Typee onderwijs training
PRO O
33

Zorgteam

pedie als Tweede sector
Taal

onderwijs

00

00

11

22

00

00

(N=7) )
VMBO-LWOO O

99

22

88

11

00

22

88

(N=29) )
VMBO O

11

11

11

00

00

00

00

22

11

44

00

00

00

22

15 5

44

13 3

22

22

22

10 0

(N=4) )
HAVO/VWO O
(N=6) )
Totaal l
(N=46) )
Noot.Noot. Leefstijl: stimuleren van sociaal gedrag. Praktisch sector onderwijs: kinderen zelfstandig
allerleii dingen laten ondernemen; er wordt uitgegaan van natuurlijk leren.
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5.3.55.3.5 Aanpassing voorzieningen aan leerlingen
Verwachtt werd dat de voorzieningen die scholen aanboden, afgestemd werden op
dee sociaal-emotionele kenmerken en pedagogisch didactische behoeften van
leerlingen.. Doordat voor elke leerling het PL was ingevuld, kon nagegaan worden
hoeveell leerlingen bepaalde voorzieningen volgden. Daarnaast kon nagegaan
wordenn of leerlingen met bepaalde sociaal-emotionele kenmerken bepaalde
additionelee voorzieningen aangeboden kregen. Van negen leerlingen zijn geen
gegevenss bekend met betrekking tot het volgen van een bepaalde voorziening.
Hett aantal leerlingen dat een additionele voorziening volgde was klein, namelijk
21,, waardoor er weinig onderscheidend vermogen was. Acht leerlingen in het
PROO en 12 leerlingen in het VMBO-LWOO volgden een additionele voorziening.
Slechtss één leerling in het reguliere VMBO kreeg begeleiding en leerlingen in het
HAVO/VWOO kregen helemaal geen extra begeleiding.
Vann de 11 leerlingen die één type begeleiding volgden, volgde één jongen van het
PROO een faalangst reductietraining, één meisje van het VMBO-LWOO en één
jongenn van het PRO volgden huiswerk- en studiebegeleiding, twee jongens van
hett VMBO-LWOO en één jongen van het PRO volgden Remedial Teaching, één
meisjee van het VMBO-LWOO volgde een sociale vaardigheidstraining en één
meisjee en twee jongens van het VMBO-LWOO en één jongen van het PRO
volgdenn externe begeleiding. Acht leerlingen volgden twee typen begeleiding
tegelijkk en twee leerlingen volgden drie typen begeleiding. In Tabel 4 staan de
combinatiess van de typen begeleiding die de leerlingen met twee of drie typen
begeleidingg volgden. De leerling van de eerste rij bijvoorbeeld, een meisje van het
PRO,, kreeg naast Remedial Teaching sociale vaardigheidstraining.
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TabelTabel 4

De verschillende typen voorzieningen die leerlingen volgden

Voorziening g Faalangstt Huiswerkreductie-Seksee

Type VO

trainingg

Remedial Hulp bij Sociale
Externe e
Teaching dyslexie vaardigheids- begeleiding g
begeleiding
training

en studie-

Meisje e PRO O

nee e

nee e

Jongen n PRO O

nee e

nee e

Jongen n PRO O

nee e

Jongen n PRO O

nee e

nee e
nee e

Jongen n VMBO--

nee e

Jongen n VMBO-LWOO O
Jongen n VMBO--

ja a
nee e

nee e

ja a

nee e

nee e

ja a

ja a

nee e

ja a

nee e

ja a
ja a

ja a
nee e
nee e

ja a

nee e

ja a

nee e

nee e

nee e

nee e

ja a

nee e

nee e

ja a

nee e

ja a

nee e

nee e

ja a

nee e

nee e

ja a

ja a

ja a

nee e

nee e

ja a

ja a

nee e

ja a

nee e

nee e

nee e
nee e
nee e
ja a
ja a
Noot.Noot. Externe begeleiding: begeleiding door de GGD of het RIAGG.

nee e

LWOO O

LWOO O
Jongen n VMBO-LWOO O
Jongen n VMBO-LWOO O
Jongen n VMBO O

Inn Tabel 5 is te zien hoeveel leerlingen uit een bepaald type onderwijs een
bepaaldd type begeleiding kreeg. Er is geen onderscheid gemaakt tussen leerlingen
diee één type begeleiding volgden of leerlingen die meerdere typen begeleiding
volgden.. Tien leerlingen van het VMBO kregen bijvoorbeeld geen begeleiding,
wantt van de veertien leerlingen in het VMBO die aan het onderzoek meewerkten
zijnn van drie leerlingen geen gegevens bekend en slechts één leerling kreeg
begeleiding.. Deze leerling volgde zowel huiswerk- en studiebegeleiding als
Remediall Teaching (zie Tabel 4).
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TabelTabel 5

van het

Aantal leerlingen per type voortgezet onderwijs dat een bepaald type voorziening

volgde volgde
Voorzieningg Faalangst Huiswerkreductie-Typee VO

training

PROO

Remedial Hulp bij Sociale

en studie-

Teaching

begeleiding
1

Externe

Geen

dyslexie vaardigheids- begeleiding
training

1

4

0

4

2

6

(N=14) )
VMBO--

1

4

5

3

2

4

31

LWOO O
(N=49) )
VMBOO

0

1

(N=14) )
HAVO/VWOO

0

0

(N=9))
Totaall

2

6

1

0
0

___
10

0
3

0

0

10

0

0

9

6

6

56

(N=86) )
Noot.Noot. Van zes leerlingen van het VMBO-LWOO en drie leerlingen van het VMBO zijn geen
gegevenss bekend.

Hypothesen Hypothesen
Inn Tabel II (p. 200) staan de gemiddelde oordelen van de leerkracht
basisonderwijss over sociaal-emotionele kenmerken en het type voorzieningen in
hett voortgezet onderwijs. Daarnaast werd gekeken naar de correlatie tussen het
oordeell van de leerkracht basisonderwijs en het type voorziening. De eerste
hypothesee was dat leerlingen die faalangst reductietraining en huiswerk- en
studiebegeleidingg volgden in hoge mate faalangstig zouden zijn. Dit is moeilijk
vastt te stellen aangezien slechts twee leerlingen een faalangst reductietraining
volgdenn en zes leerlingen huiswerk- en studiebegeleiding volgden. Volgens de
beoordelingenn van de leerkrachten van het basisonderwijs waren leerlingen die
eenn faalangst reductietraining of huiswerk- en studiebegeleiding volgden niet
faalangstigerr dan leerlingen die deze trainingen niet volgden (F(i. 7])=.28; ns). De
tweedee hypothese was dat leerlingen die Remedial Teaching volgden weinig
belangstellingg hadden. Deze hypothese bleek voor de huidige steekproef niet op te
gaann (F,,. 73)=.54; ns). De derde hypothese was dat interne en externe begeleiding
gevolgdd werd door emotioneel instabiele of teruggetrokken leerlingen. Volgens
hett oordeel van de leerkracht basisonderwijs vertoonden leerlingen die interne
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begeleidingg volgden, in dit geval een sociale vaardigheidstraining, meer
teruggetrokkenn gedrag (F(]. 7],=5.62; p<.05) dan leerlingen die geen interne
begeleidingg volgden. De vierde hypothese was dat leerlingen die externe
begeleidingg nodig hadden ook veel behoefte aan warmte hadden. Volgens de
beoordelingenn van de leerkrachten van het basisonderwijs hadden leerlingen die
externee begeleiding volgden inderdaad meer behoefte aan warmte dan leerlingen
diee geen externe begeleiding volgden (F(i 72,=5.58; p<.05).
Terr verdere exploratie is nagegaan welke andere sociaal-emotionele kenmerken
enn pedagogisch didactische behoeften een significante correlatie hadden met een
bepaaldd type voorziening (zie Tabel III, p. 201 voor verschillen in gemiddelden).
Leerlingenn die in het voortgezet onderwijs een faalangst reductietraining volgden
haddenn meer behoefte aan warmte volgens de leerkracht basisonderwijs dan
leerlingenn die geen faalangst reductietraining volgden (F(|. 72)=4.14; p<.05).
Volgenss de beoordelingen van de leerkrachten van het basisonderwijs hadden
leerlingenn die externe begeleiding volgden meer behoefte aan structuur en waren
zee faalangstiger dan leerlingen die geen externe begeleiding volgden
(F„.70)=6.76;; p<.05; F(L72)=4.78; p<.05).
5.3.65.3.6 Overeenkomst tussen leerkrachtoordelen
Mett behulp van de vragen in het PL werd gemeten of het oordeel van de
leerkrachtt voortgezet onderwijs over de sociaal-emotionele kenmerken en
pedagogischh didactische behoeften van een leerling overeenkwam met het oordeel
vann de leerkracht basisonderwijs. Gevraagd werd of de leerkracht voortgezet
onderwijss de leerling herkende in het vignet dat van de leerling was opgesteld.
Inn Tabel 6 is te zien dat de meerderheid van de leerkrachten de omschrijving in
hett vignet van toepassing vond op de leerling zoals de leerkracht de leerling in het
voortgezett onderwijs kende. Als de leerkracht de omschrijving niet vond kloppen,
dann lag dat meestal aan het feit dat de leerkracht vond dat de leerling in
tegenstellingg tot wat in het vignet beschreven stond niet veel hulp nodig had in
vergelijkingg met zijn klasgenoten of dat de leerling wel zelfvertrouwen had.
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TabelTabel 6

van het

Mate waarin de leerkracht voortgezet onderwijs het vignet van toepassing vond per

leerlingleerling per type voortgezet onderwijs
Vann toepassing

Helemaal

Redelijk

Typee VO
PRO O

In sommige

Weinig

Helemaal niet

opzichten
33

77

(N=14) )
VMBO-LWOO O

11 1

13 3

(N=49) )
VMBO O

66

<N=14) )
HAVOO / VWO
(N=9) )
Totaal l

25 5

23 3

25 5

(N=86) )
Noot.Noot. In sommige opzichten: in sommige opzichten wel en in sommige opzichten niet.
NN is aantal leerlingen per type voortgezet onderwijs.

5.3.75.3.7 Nut van informatie uit vignet bij het opstellen van een handelingsplan
Aann de leerkracht in de eerste klas voortgezet onderwijs werd eerst gevraagd of
dee leerkracht de informatie uit het vignet nuttig vond om te krijgen en daarna of
dee leerkracht de informatie uit het vignet nuttig vond om te gebruiken bij het
opstellenn van een handelingsplan.
Veertienn leerkrachten, alleen leerkrachten uit het PRO en het VMBO-LWOO,
vondenn de informatie uit het vignet nuttig (zie Tabel 7). Tweeëndertig
leerkrachtenn vonden de informatie niet nuttig, aangezien de leerling al driekwart
jaarr bij hen in de klas zat en zij de leerling dus kenden en de informatie in die zin
nietss bijdroeg. Hoewel leerkrachten van het VMBO en het HAVO/VWO niet het
nutt inzagen van de informatie uit het vignet, zagen ze wel het nut van de
informatiee uit het vignet wanneer ze een handelingsplan zouden opstellen.
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TabelTabel 7 Mate waarin de leerkracht voortgezet onderwijs het vignet nuttig vond per type
voortgezetvoortgezet onderwijs
Vignet t

Nuttigee informatie

Nuttigg voor handelingsplan

Typee VO
PRO O
(N=7) )
VMBO-LWOO O
<N=29) )
VMBO O
(N=4) )
HAVO/VWO O
(N=6) )
Totaal l
(N=46) )

44

33

55

22

10 0

19 9

15 5

14 4

00

44

33

00

66

33

14 4

32 2

24 4

22 2

Noot.Noot. N is het aantal leerkrachten per type voortgezet onderwijs.

5.3.85.3.8 Verwijzing naar tweede klas voortgezet onderwijs
Dee meerderheid van de leerlingen bleef bij verwijzing naar de tweede klas op
hetzelfdee niveau voortgezet onderwijs als waar ze in de eerste klas in geplaatst
zijn.. Van negen leerlingen was niet bekend waar ze heen zijn gegaan na de eerste
klas.. In Tabel 8 is te zien dat van de 86 leerlingen zes leerlingen een
onderwijsniveauu omlaag gingen en twee leerlingen een onderwijsniveau omhoog
gingen. .
TabelTabel 8 Verwijzing aantal leerlingen van de eerste klas voortgezet onderwijs naar de tweede
klasklas voortgezet onderwijs
Tweedee klas SVO-ZMLK K
Eerstee klas

PRO O

VMBO-LWOO O VMBO O

HAVO/VWO O

PRO O
(N=14) )
VMBO-LWOO O
(N=49) )
VMBO O
(N=14) )
HAVOO / VWO
(N=9) )

00

13 3

11

00

00

22

11

40 0

00

00

00

00

11

99

11

00

00

00

22

77

Totaal l
(N=86J J

22

14 4

42 2

11 1

88
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5.44

Conclusie

Uitt het huidige onderzoek bleek dat de afstemming van het onderwijsaanbod op
dee sociaal-emotionele kenmerken, pedagogisch didactische behoeften en
cognitievee capaciteiten van leerlingen verschilde per onderwijstype. Scholen voor
voortgezett onderwijs boden een aantal basisvoorzieningen aan, zoals klassikaal
lesgeven,, zelfstandig werken, samenwerken, lesgeven met behulp van kernteams,
etc.. Slechts een klein deel van deze basisvoorzieningen, namelijk het
leerlingvolgsysteem,, differentiatie naar niveau en visueel aanbieden van
lesmateriaall (kubus bij de wiskundeles of vergrote repetitieopgaven voor
dyslectici),, zijn aangepast aan de behoeften en kenmerken van leerlingen.
Hett afstemmen van het onderwijsaanbod op de individuele leerling verschilde per
onderwijj stype en per school. Er is speciaal gekeken naar het verschil tussen
VMBO-scholenn met betrekking tot het Leerwegondersteunend Onderwijs. Het
LWOOO werd op de meerderheid van de scholen als additionele voorziening
vormgegeven,, dit hield in dat de extra orthopedagogische en orthodidactische
hulpp die de leerlingen kregen buiten de reguliere lessen werden aangeboden.
Leerkrachtenn van scholen voor VMBO-LWOO en PRO zouden wettelijk
verplichtt zijn om handelingsplannen op te stellen voor alle geïndiceerde
leerlingen,, de meerderheid van de leerkrachten doet dit echter niet. Slechts 11 van
dee 46 leerkrachten van de scholen voor voortgezet onderwijs die meewerkten,
steldenn handelingsplannen op voor geïndiceerde leerlingen.
Leerlingenn kwamen naast de basisvoorzieningen die scholen voor voortgezet
onderwijss aanboden in aanmerking voor additionele voorzieningen, zoals
faalangstt reductietraining, huiswerk- en studiebegeleiding, Remedial Teaching,
hulpp bij dyslexie, externe begeleiding, sociale vaardigheidstraining,
weerbaarheidstraining,, leefstijl, logopedie, Nederlands als Tweede Taal, praktisch
sectorr onderwijs en de expertise van een zorgteam. Eenentwintig leerlingen
volgdenn één of meer van deze additionele voorzieningen. De leerlingen die een
socialee vaardigheidstraining kregen, vertoonden volgens het oordeel van de
leerkrachtt basisonderwijs meer teruggetrokken gedrag dan leerlingen die geen
socialee vaardigheidstraining kregen. Volgens de beoordelingen van de
leerkrachtenn van het basisonderwijs hadden leerlingen die externe begeleiding
kregenn meer behoefte aan warmte en structuur en waren faalangstiger dan
leerlingenn die geen externe begeleiding kregen. De leerlingen die een faalangst
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reductietrainingg ontvingen hadden meer behoefte aan warmte dan leerlingen die
dezee training niet kregen.
Wanneerr het oordeel van de leerkracht basisonderwijs en het oordeel van leerkracht
voortgezett onderwijs over de sociaal-emotionele kenmerken en pedagogisch
didactischee behoeften met elkaar vergeleken werden dan is er een zekere mate van
overeenkomstt tussen beide oordelen. Op basis van de gegevens van het
basisonderwijss over structurele kenmerken, cognitieve kenmerken, sociaalemotionelee kenmerken en pedagogisch didactische behoeften werd voor elke
leerlingg een vignet opgesteld. Er is een redelijke overeenstemming tussen de
oordelenn van de leerkrachten voortgezet onderwijs en de leerkrachten
basisonderwijs.. Vijfentwintig leerlingen werden namelijk door de leerkracht
voortgezett onderwijs helemaal herkend in de omschrijving van het vignet en 23
leerlingenn werden redelijk herkend in de omschrijving van het vignet.
Dee meerderheid van de leerkrachten (32) vonden de informatie uit het vignet niet
nuttig.. Wanneer ze echter een handelingsplan zouden moeten opstellen voor een
leerlingg dan zouden 24 leerkrachten de informatie uit het vignet wel handig
vindenn om erbij te gebruiken.

5.55

Discussie

5.5.15.5.1
Basisvoorzieningen
Dee eerste verwachting dat scholen in het voortgezet onderwijs diverse
basisvoorzieningenn aanboden werd bevestigd. De voorzieningen die aangeboden
werdenn verschilden per schooltype en per school. Klassikaal lesgeven en
zelfstandigg werken van leerlingen werden veelvuldig genoemd door leerkrachten
alss belangrijkste aangeboden basisvoorziening (zie Tabel 2). De
basisvoorzieningenn hadden voor het merendeel van de leerlingen geen betekenis
inn de zin van aanpassing aan de pedagogisch didactische behoeften van een
leerling. .
Eenn systeem om leerlingen te volgen werd slechts door drie leerkrachten van het
voortgezett onderwijs in het huidige onderzoek bijgehouden. In het basisonderwijs
iss het echter wel de gewoonte om een systeem bij te houden om leerlingen te
volgen,, vaak door middel van een leerlingvolgsysteem. In het basisonderwijs is
eenn dergelijk systeem vooral bedoeld om de overdracht van een leerling naar een
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anderee klas of naar een andere school soepel te laten verlopen. Toch zou zo'n
systeemm in de kern ook in het voortgezet onderwijs aanwezig kunnen zijn. Vaak
hieldd de mentor de gegevens over een leerling bij en was de mentor
aanspreekpuntt voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Waarschijnlijk gebruikten
dee mentoren een bepaald systeem, maar noemden dit geen leerlingvolgsysteem.
Eenn geïnterviewde leerkracht vertelde dat er elke week overleg was met andere
leerkrachtenn en dat de vooruitgang van leerlingen in een klassenmap in de
computerr werd bijgehouden. Een andere geïnterviewde leerkracht vertelde dat om
dee twee weken met collega's een klas besproken werd en dat de school voor elke
leerlingg een signaleringslijst bijhield. In het voortgezet onderwijs verdient het
aanbevelingg om ook de vorderingen, sociaal-emotionele kenmerken en
pedagogischh didactische behoeften van een leerling bij te houden. Vooral omdat
eenn leerling meerdere leerkrachten heeft in het voortgezet onderwijs en het
belangrijkk is dat de informatieoverdracht tussen de leerkrachten goed verloopt.
5.5.25.5.2
VMBO-LWOO
VMBO-scholenn met een zorgstructuur LWOO uit dit onderzoek verschilden van
elkaarr in de manier waarop ze onderwijs gaven. De tweede verwachting werd
hiermeee bevestigd. Sommige leerlingen met een indicatie LWOO kregen les van
eenn kernteam en zaten met een beperkt aantal leerlingen in de klas. In deze
gevallenn werd het LWOO als basisvoorziening gezien, in de andere gevallen als
additionelee voorziening. Slechts zes van de 29 leerkrachten uit het VMBOLWOOO gaven aan dat ze hun lessen differentieerden naar het niveau van hun
leerlingenn (zie Tabel 2). Waarschijnlijk was dit het gevolg van een verschil in
samenstellingg van de LWOO-klassen. In de meeste LWOO-klassen zaten
leerlingenn van hetzelfde niveau bij elkaar, waardoor er niet gedifferentieerd
hoefdee te worden naar het niveau van elke leerling afzonderlijk. Een leerkracht
verteldee dat de LWOO-leerlingen op hun school in een klas zaten met leerlingen
diee allemaal geselecteerd zijn op sociaal-emotionele problemen. In deze klas werd
well naar het cognitieve niveau van de leerlingen gedifferentieerd. Een andere
leerkrachtt vertelde dat ze hun LWOO-leerlingen liever in een reguliere klas
plaatsten,, omdat in de reguliere klassen ook leerlingen zaten die wel eens hulp
nodigg hadden. De gedachte die hier achter zat, was dat leerlingen dan meer
geprikkeldd werden om te presteren dan in kleine klassen met alleen LWOOleerlingen. .
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5.5.35.5.3
Handelingsplannen
Dee meerderheid van de leerkrachten van de scholen voor VMBO-LWOO en PRO
blekenn in tegenstelling tot de verwachting geen handelingsplannen op te stellen
voorr geïndiceerde leerlingen. Uit de interviews kwam naar voren dat de
meerderheidd van de leerkrachten alleen handelingsplannen opstelden voor de
''echte"" probleemleerlingen. Samen met externe deskundigen en andere
leerkrachtenn werd voor elk van deze leerlingen een handelingsplan opgesteld. Een
handelingsplann was eigenlijk een laatste poging om deze leerlingen op de
betreffendee school te houden, anders gingen ze naar het Speciaal Voortgezet
Onderwijs.. Sommige leerkrachten zouden het wel nuttig vinden als er een
handelingsplann werd opgesteld voor elke leerling, maar vinden ook dat een school
geenn behandelingsinstituut moet worden. "Waar moeten wij leerkrachten de tijd
vandaann halen om voor elke leerling een handelingsplan op te stellen?" was een
veelgehoordee uitspraak. De meeste leerkrachten hadden over een leerling wel iets
opp papier gezet maar wisten niet hoe ze het op een systematische manier moesten
neerzettenn zodat een andere leerkracht er ook iets aan had. De meerderheid van de
leerkrachtenn had hiervoor ook geen scholing gehad. Elke leerkracht pakte een
leerlingg op zijn eigen manier aan en er was vaak weinig communicatie over een
eenduidigg plan van aanpak zoals de bedoeling is van een handelingsplan. Bij
scholenn waar wekelijks of tweewekelijks overleg was tussen de leerkrachten over
dee leerlingen was deze eenduidige aanpak wat eenvoudiger te realiseren.
5.5.45.5.4 Additionele voorzieningen en afstemming op leerlingen
Inn het huidige onderzoek bleken de scholen voor voortgezet onderwijs zoals
verwachtt diverse additionele voorzieningen aan te bieden (zie Tabel 3a en 3b).
Dezee voorzieningen zijn in een aantal gevallen ook afgestemd op de sociaalemotionelee kenmerken en pedagogisch didactische behoeften van de leerling (zie
Tabell II en III, pp. 200-201). In tegenstelling tot wat in hoofdstuk drie was
gevondenn kwamen leerlingen die in hoge mate faalangstig waren niet speciaal in
aanmerkingg voor huiswerk- en studiebegeleiding of voor een faalangst
reductietraining.. In het huidige onderzoek kregen maar twee leerlingen faalangst
reductietrainingg en zes leerlingen huiswerk- en studiebegeleiding. Deze aantallen
zijnn te klein om verschillen tussen leerlingen die wel en leerlingen die geen
begeleidingg volgden, aan te kunnen tonen. In overeenstemming met de in
hoofdstukk drie gevonden resultaten, werd gevonden dat de zes leerlingen die
externee begeleiding volgden gemiddeld meer behoefte hadden aan warmte en de
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zess leerlingen die interne begeleiding (sociale vaardigheidstraining) volgden meer
teruggetrokkenn gedrag vertoonden dan leerlingen die geen begeleiding volgden.
Inn tegenstelling tot hoofdstuk drie werd gevonden dat leerlingen die externe
begeleidingg volgden, meer behoefte aan structuur hadden en faalangstiger waren
dann leerlingen die geen externe begeleiding volgden.
Hett was niet duidelijk waarom niet meer leerlingen additionele voorzieningen
volgden.. Het zou kunnen zijn dat leerkrachten de leerlingen in de klas al een
specialee aanpak gaven. Het zou ook zo kunnen zijn dat leerkrachten vonden dat
dee thuissituatie, sociaal-economische situatie of culturele achtergrond van een
leerling,, zoveel invloed had op een leerling dat maar in een aantal gevallen een
leerlingg additionele voorzieningen kreeg aangeboden.
Eenn leerkracht vertelde "Als het in de thuissituatie niet goed zit, dan houdt het op.
Dann kunnen wij niets doen". Een andere leerkracht vertelde "Onze leerlingen zijn
kinderenn van de probleemkinderen van de jaren 60. De ouders hebben meer
problemenn dan hun kinderen, hierdoor kunnen de ouders hun kinderen niet
steunen".. Weer een andere leerkracht vertelde "Als er thuis geen structuur is, hoe
moetenn wij dat dan op school in orde krijgen?". Deze uitspraken lijken erop te
wijzenn dat leerkrachten zich onmachtig voelden omdat ze het idee hadden dat ze
geenn invloed hadden op de situatie van de leerling en weinig verwachtten van
additionelee voorzieningen. De leerlingen die wel additionele voorzieningen
kregen,, zijn de leerlingen die teruggetrokken gedrag vertoonden, faalangstig
warenn en meer behoefte hadden aan warmte en structuur volgens de leerkracht
vann het basisonderwijs.
5.5.55.5.5 Overeenkomst tussen leerkrachtoordelen
Omm iets te kunnen zeggen over de stabiliteit van de sociaal-emotionele
kenmerkenn en pedagogisch didactische behoeften, moest er een bepaalde mate
vann overeenstemming zijn tussen het oordeel van de leerkracht basisonderwijs en
hett oordeel van de leerkracht voortgezet onderwijs. Om te achterhalen of de
oordelenn overeenkwamen, werden er voor elke leerling uit het onderzoek
vignettenn gemaakt op basis van de gegevens uit het basisonderwijs. Een vignet
bestondd uit een omschrijving van een leerling op basis van de structurele
kenmerken,, cognitieve kenmerken, sociaal-emotionele kenmerken en
pedagogischh didactische behoeften van een leerling. Aan een leerkracht uit de
eerstee klas voortgezet onderwijs, waarbij de betreffende leerling een groot aantal
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urenn in de week in de klas zat, werd gevraagd in hoeverre de omschrijving in het
vignett van toepassing was op de leerling zoals de leerkracht de leerling nu kende
inn het voortgezet onderwijs. Zesenvijftig procent van de leerlingen werd op basis
vann de omschrijving in het vignet herkend door de leerkrachten van het
voortgezett onderwijs (zie Tabel 6). Een leerkracht vertelde dat ze het leuk vond
datt de beschrijving na zo'n lang tijd nog klopte. Want in de twee jaar dat de
leerlingg nu de basisschool had verlaten kon er toch veel veranderd zijn in het
levenn van de leerling en dus in de manier waarop de leerling zich gedroeg. Een
leerkrachtt die de omschrijving van de leerling in het vignet niet herkende omdat
dee leerling nu één van de betere leerlingen was in het voortgezet onderwijs, dacht
datt dit lag aan het feit dat de leerling nu in het voortgezet onderwijs in een
homogenee groep zat en in het basisonderwijs in een heterogene groep zat en
daardoorr toen één van de mindere leerlingen was. Een andere leerkracht vond dat
hett beeld dat van de leerling geschetst was in het basisonderwijs veranderd kon
zijnn doordat de leerling nu onderwijs kreeg dat aansloot bij zijn niveau. De
resultatenn in hoofdstuk drie hebben ook aangetoond dat, hoewel er sprake was
vann een ander tijdstip, verschillende beoordelaars en andere instrumenten, het
oordeell van de leerkracht basisonderwijs over de sociaal-emotionele kenmerken
vann een leerling in zekere mate overeenkwam met het oordeel van de leerkracht
voortgezett onderwijs over deze kenmerken. Doordat in het huidige onderzoek
weerr sprake was van een zekere mate van overeenkomst, kan al met iets meer
zekerheidd over de stabiliteit van het onderliggende gedrag gesproken worden dat
gemetenn wordt met behulp van vragenlijsten en vignetten.
5.5.65.5.6 Nut van informatie uit vignet bij het opstellen van een handelingsplan
Dee vraag of de leerkrachten de informatie in het vignet nuttig vonden om te
krijgenn werd over het algemeen negatief beantwoord. Wel zagen de leerkrachten
hett nut in van de informatie om te gebruiken bij het opstellen van een
handelingsplann (zie Tabel 7). Nadeel vonden sommige leerkrachten dat leerlingen
sterkk konden veranderen in het voortgezet onderwijs. De leefomgeving van een
leerlingg wordt met de komst naar het voortgezet onderwijs groter. Het
basisonderwijss is vaak in de buurt en daar gaan veel kinderen uit de buurt heen.
Dee kinderen uit de buurt gaan echter naar verschillende scholen voor voortgezet
onderwijss die meestal niet in de directe omgeving liggen van de woonplaats van
dee leerling. Leerlingen moeten nieuwe vrienden maken en het slagen daarin is een
belangrijkee factor voor het welbevinden van een leerling op school. Daarnaast
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komenn leerlingen in de puberteit en hierdoor veranderen ze. Een leerkracht
verteldee het volgende om aan te geven dat ze de informatie van het
basisonderwijss altijd met voorzichtigheid las: "Er zijn leerlingen waarmee het op
dee basisschool om allerlei redenen niet zo goed ging. Eén van de redenen kan zijn
datt het tussen de leerlingen en de leerkracht die ze dag in dag uit hebben niet
klikte.. Het komt vaak voor dat het op de basisschool om die reden niet zo lekker
gaat.. Ik gun de leerlingen daarom een frisse start zonder dat ze met allerlei
oordelenn van de leerkracht waar ze het niet mee kunnen vinden naar deze school
komen." "
5.5.75.5.7
Verwijzing naar tweede klas voortgezet onderwijs
Dee meerderheid van de leerlingen bleef bij de verwijzing naar de tweede klas op
hetzelfdee niveau voortgezet onderwijs als waarin ze geplaatst waren na de
basisschooll (zie Tabel 8). De verwijzing van leerlingen uit het basisonderwijs
verliepp dus op de scholen die aan het onderzoek meewerkten redelijk, anders zou
eenn groter aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs naar een ander niveau
verwezenn zijn. Toch vertelde een leerkracht dat op hun school tien procent van de
leerlingenn op een verkeerd aanvangsniveau werd geplaatst. Dat hield op hun
schooll in dat in elke klas twee leerlingen niet op hun plaats zaten. Hierbij moet
wordenn opgemerkt dat niet een hele klas van een school voor voortgezet
onderwijss was onderzocht en dat de echte beslissing voor eventuele verwijzing
naarr een ander niveau in de meeste gevallen wordt uitgesteld tot aan het einde van
dee tweede klas. Leerkrachten hielden bij de beslissing over mogelijke verwijzing
naarr een lager niveau in hun achterhoofd dat een leerling pas een aantal maanden
opp hun school zat en misschien nog moest wennen aan de overgang van het
basisonderwijss naar het voortgezet onderwijs. Als een leerling in de tweede klas
nogg niet vooruit was gegaan dan werd een leerling verwezen naar een lager
niveauu voortgezet onderwijs. De leerlingen uit dit onderzoek die wel naar een
lagerr of hoger niveau voortgezet onderwijs gingen aan het eind van de eerste klas,
zijnn leerlingen van wie al meteen heel duidelijk was dat ze het cognitief of
sociaal-emotioneell niet aankonden of dat ze juist onder hun niveau zaten in een
bepaaldd type onderwijs.
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5.5.85.5.8
Inhoudelijke
kanttekeningen
Inn het huidige hoofdstuk werd getracht om meer inzicht te krijgen in de
inhoudelijkee kant van de voorzieningen die scholen voor voortgezet onderwijs
leerlingenn met bepaalde sociaal-emotionele kenmerken en pedagogisch
didactischee behoeften aanboden. Bij de voorzieningen die scholen aanboden, zou
dee nadruk moeten liggen op het bevorderen van de sociale competentie en de
socialee participatie van leerlingen. Het is echter de vraag of er sprake was van
aanpassingenn in de klas. Veel leerkrachten vertelden dat er over het algemeen nog
veell frontaal lesgegeven werd. De leerlingen die niet op die manier les kregen
maarr zelfstandig moesten werken konden hulp aan de leerkracht vragen. Of aan
dee leerling echt duidelijk gemaakt werd hoe en waarom ze iets moesten
aanpakkenn of leren kwam echter niet echt uit de interviews naar voren. De
aanpassingenn die gedaan werden én die gericht zijn op de individuele leerling om
zijnn sociale competentie en sociale participatie te vergroten werden vaak buiten
dee klas aangeboden.
Eenn andere kanttekening die gemaakt kan worden is dat er misschien een verschil
wass tussen leerkrachten die bereid waren mee te werken en leerkrachten die niet
bereidd waren mee te werken. De leerkrachten die bereid waren interviews te
geven,, zouden meer open kunnen staan voor een kijkje in hun klas. Leerkrachten
diee niet wilden meewerken, deden dit misschien niet uit angst dat hun manier van
werkenn met leerlingen beoordeeld werd door anderen en vooral negatief
beoordeeldd werd door hun leidinggevenden. Het is op basis van de gegevens uit
ditt onderzoek niet op te maken of er een systematisch verschil was tussen
leerkrachtenn die wel en niet meewerkten.
5.5.95.5.9
Methodologische
kanttekeningen
Hett PSEK was in 2001 afgenomen bij 215 leerlingen uit het basisonderwijs. In
hett voortgezet onderwijs werkten de leerkrachten van slechts 86 leerlingen mee
aann een interview over het PL en het ASG. De reden dat de leerkrachten niet
wildenn meewerken was in bijna alle gevallen dat de leerkrachten het teveel tijd
vondenn om een half uur over een leerling een gesprek te houden. Voor één
leerlingg vonden de meeste leerkrachten het geen probleem, maar meestal hadden
dee leerkrachten meer dan één leerling in hun klas waarover ze geïnterviewd
zoudenn worden. In sommige gevallen kon dit probleem opgelost worden door het
intervieww met meerdere leerkrachten van één school te houden. Gelukkig waren
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uiteindelijkk 46 leerkrachten bereid om aan een interview over één of meer
leerlingenn mee te werken. Dit is een respectabel aantal leerkrachten, maar voor
hett verkrijgen van een representatief beeld was dit aantal leerkrachten aan de lage
kant. .
Eenn tweede kanttekening is dat het onderzoek was uitgevoerd met een regionale
steekproef,, waardoor de resultaten niet generaliseerbaar zijn naar andere plaatsen
inn Nederland. Zoals al besproken in de hoofdstukken hiervoor was vanwege
praktischee redenen gekozen om het onderzoek alleen in plaatsen in Zuid-Holland
enn op het Zuid-Hollandse eiland Voorne Putten uit te voeren. Als het onderzoek in
anderee plaatsen van Nederland zou worden uitgevoerd, dan zou nagegaan kunnen
wordenn of de hier beschreven resultaten generaliseerbaar zijn naar de Nederlandse
populatiee leerlingen in de laatste groep basisonderwijs en de eerste klas voortgezet
onderwijs. .
Eenn derde kanttekening is dat het PL en het ASG bestonden uit open vragen.
Doorr de open vragen kregen leerkrachten de ruimte om precies aan te geven hoe
zijj bijvoorbeeld leerlingen begeleidden, aanpakten in de klas, hoe ze het
onderwijss in de eerste klas didactisch vormgaven, etc. Als leerkrachten echter
bepaaldee voorzieningen vanzelfsprekend vonden, dan noemden de leerkrachten
ditt misschien niet. Tien leerkrachten van het VMBO-LWOO en twee leerkrachten
vann het HAVO/VWO noemden bijvoorbeeld "huiswerk opgeven". Het is de vraag
inn hoeverre dit een realistische weergave is van de mate waarin in bepaalde typen
voortgezett onderwijs huiswerk wordt opgegeven. Het kan ook zijn dat dit voor
leerkrachtenn in het HAVO/VWO iets was wat "gewoon" bij de les hoorde en
daaromm niet genoemd werd. Om de leerkrachten niet in hun antwoorden te sturen
iss er niet specifiek naar gevraagd. Aan de leerkrachten werd gevraagd om zelf met
voorbeelden,, over de manier waarop ze leerlingen begeleidden of de manier
waaropp er in de eerste klas les werd gegeven, te komen.
Inn het PL werd gevraagd aan de leerkracht voortgezet onderwijs om een oordeel
tee geven over de cognitieve capaciteiten, sociaal-emotionele kenmerken en
pedagogischh didactische behoeften van een leerling zoals die geformuleerd zijn
opp basis van gegevens van de leerkracht en de leerling in het basisonderwijs.
Kanttekeningg die hierbij gemaakt kan worden is dat de nadruk vaak lag op één of
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tweee sociaal-emotionele kenmerken of behoeften die op een positieve of
negatievee manier opvielen. Als een ander kenmerk of behoefte meer op de
voorgrondd trad in het voortgezet onderwijs en niet expliciet genoemd werd in het
vignet,, dan was de kans groter dat de leerkracht in het voortgezet onderwijs de
omschrijvingg in het vignet niet van toepassing vond op de leerling zoals de
leerkrachtt de leerling nu kende. Dit is getracht te ondervangen door aan de
leerkrachtt te vragen of er iets ontbrak aan de omschrijving van het vignet. Als
datgenee wat de leerkracht vond ontbreken een sociaal-emotioneel kenmerk of
pedagogischh didactische behoefte van een leerling was, dan kon dit worden
vergelekenn met de gegevens die bekend zijn van een leerling uit het
basisonderwijs.. Vaak ging het om een kenmerk dat inderdaad niet erg opviel in
hett basisonderwijs maar nu extra op de voorgrond was getreden, bijvoorbeeld
doorr de puberteit.
Tott slot kan geconcludeerd worden dat het voortgezet onderwijs alleen zijn
additionelee voorzieningen afstemt op de sociaal-emotionele kenmerken,
pedagogischh didactische behoeften en cognitieve capaciteiten van leerlingen. De
basisvoorzieningenn in de klas worden daarentegen nog weinig afgestemd op de
individuelee leerling.
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Bijlagen n
TabelTabel l

Kenmerken leerlingen schakelonderwijs en SVO-ZMLK
Sekse e

Typee onderwijs
Schakelonderwijss
(N=10) )
SVO-ZMLKK

99

ê

alloo

auto

2

8

5

5

1 0

0

Doublure e Intelligentiequotiënt t

Leeftijd d

Etniciteit t

M M SD D jaa
12.10

1

12.00

.32

9

.00

MM

nee
1

1

SD

81.17

0

11.23

59.00

.00

(N=l) )
Noot.Noot. Q: meisje; S- jongen; allo: allochtoon; auto: autochtoon;
*Leerling-gewichtt en Cito-standaardscores zijn niet bekend.

TabelTabel II Gemiddeld

oordeel van de leerkracht

basisonderwijs

over

sociaal-emotionele

kenmerkenkenmerken en pedagogisch didactische behoeften en het type voorziening in het
voortgezetvoortgezet onderwijs
Typee voorziening

Sociaal-emotioneel kenmerk Leerkracht basisonderwijs
NN

M

Faalangstt reductietraining

Faalangst

22 3.17

Geenn faalangst reductietraining

Faalangst

699 3.45

Huiswerk-- en studiebegeleiding

Faalangst

Geenn huiswerk- en studiebegeleiding Faalangst

66

SD Correlatie
.24
.74

3.61

.64

655 3.42

.74

Gebrek aan belangstelling

66

3.02

.78

Geenn huiswerk- en studiebegeleiding Gebrek aan belangstelling

677

3.35

.83

Huiswerk-- en studiebegeleiding

Remediall Teaching

Gebrekk aan belangstelling

100 3.50

.54

Geenn Remedial Teaching

Gebrekk aan belangstelling

633

.86

Socialee vaardigheidstraining

Emotionelee instabiliteit

66

3.70

.90

Geenn sociale vaardigheidstraining

Emotionelee instabiliteit

677

3.63

.80

Socialee vaardigheidstraining

Teruggetrokkenn gedrag

66

2.97

.85

Geenn sociale vaardigheidstraining

Teruggetrokkenn gedrag

666

3.73

.75

200 0

3.29

.06

.07

.11

.09

.03

.27 *

BasisvoorzieningenBasisvoorzieningen

en additionele

voorzieningen

in het voortgezet

Typee voorziening

Sociaal-emotioneell kenmerk Leerkracht basisonderwijs

Externee begeleiding

Emotionelee instabiliteit

Geenn externe begeleiding

Emotionelee instabiliteit

NN

Externee begeleiding

Teruggetrokkenn gedrag

Geenn externe begeleiding

Teruggetrokkenn gedrag

Externee begeleiding

Behoeftee aan warmte

Geenn externe begeleiding

Behoeftee aan warmte

M

onderwijs

SD Correlatie

6 6 3.24 4 1.13 3 .15 5
67 7 3.67 7 .77 7
6 6 3.57 7 1.21 1 .04 4
66 6 3.67 7 .74 4
5 5 1.83 3 .64 4 .27 7
68 8 2.89 9 .98 8

Noot.Noot. **p<.01, *p<.05.
!! was ongunstig / negatief beeld van de leerling (bijv. leerling was erg faalangstig),
55 was gunstig / positief beeld van de leerling (bijv. leerling had weinig behoefte aan warmte).

TabelTabel lil Gemiddeld oordeel van de leerkracht basisonderwijs over sociaal-emotionele
kenmerkenkenmerken en pedagogisch didactische behoeften en het type voorziening in het
voortgezetvoortgezet onderwijs
Typee voorziening

Sociaal-emotioneell kenmerk

Faalangstt reductietraining

Behoefte aan warmte

22

Geenn faalangst reductietraining

Behoefte aan warmte

71 1

Leerkracht basisonderwijs
NN

Externee begeleiding
Geenn externe begeleiding

Faalangst t
Faalangst t

66
65 5

Externee begeleiding

Behoeftee aan structuur

66

Geenn externe begeleiding

Behoeftee aan structuur

67 7

M M SD DCorrelatie e
1.43 3 .20 0 .244 *
2.86 6 .98 8
2.72 2 1.13 3 .300 *
3.51 1 .66 6
1.90 0 .81 1 .255 *
2.70 0 .86 6

Noot.Noot. **p<.01, *p<.05.
11 was ongunstig / negatief beeld van de leerling (bijv. leerling was erg faalangstig),
55 was gunstig / positief beeld van de leerling (bijv. leerling had weinig behoefte aan warmte).
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6.11

Inleiding

Hett onderwerp van deze dissertatie was gericht op leerlingen in de laatste groep
vann het basisonderwijs. Het doel van deze dissertatie was drieledig. Ten eerste
werdenn de cognitieve kenmerken, structurele kenmerken, sociaal-emotionele
kenmerkenn en pedagogisch didactische behoeften van leerlingen in het
basisonderwijss vastgesteld. De cognitieve kenmerken werden met behulp van een
doorr de Commissie Testaangelegenheden (COTAN; Evers, Van Vliet-Mulder &
Groot,, 2000) goedgekeurde intelligentietest vastgesteld. Onder structurele
kenmerkenn werden sekse, etniciteit en leeftijd van een leerling verstaan. Deze
kenmerkenn werden met behulp van open vragen in kaart gebracht. Voor het
vaststellenn van de sociaal-emotionele kenmerken en de pedagogisch didactische
behoeftenn werd een nieuw instrument ontwikkeld. Gebrek aan belangstelling,
storendd gedrag, emotionele instabiliteit, teruggetrokken gedrag, gebrek aan goede
werkhouding,, gebrek aan zelfvertrouwen en faalangst zijn de sociaal-emotionele
kenmerkenn die vastgesteld werden. De pedagogisch didactische behoeften die
vastgesteldd werden, zijn behoefte aan warmte en behoefte aan structuur van een
leerling.. Ten tweede werden de relaties van deze kenmerken en behoeften met de
onderwijspositiee van een leerling vastgesteld. De onderwijspositie van een leerling
geeftt aan welke groepen een leerling heeft gedoubleerd, welk type of welke typen
basisonderwijss een leerling heeft gevolgd en naar welk type voortgezet onderwijs
eenn leerling verwezen is. Ten derde werden de relaties van de sociaal-emotionele
kenmerkenn en pedagogisch didactische behoeften met voorzieningen in het
voortgezett onderwijs vastgesteld. Om tegemoet te komen aan de specifieke
kenmerkenn en behoeften van leerlingen, kan een school basisvoorzieningen en
additionelee voorzieningen aanbieden.
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van het

Onderwijspositie

Perr onderwijspositie konden interessante en verontrustende resultaten aangetoond
worden. .
6.2.16.2.1
Doublure
Zowell in 2000 als in 2001 hebben leerlingen uit de laatste groep van het
basisonderwijss meegewerkt aan een onderzoek naar de onderwijspositie van
leerlingenn (zie hoofdstuk 2 en 4). In het onderzoek van 2000 bleken faalangst
(5%),, sekse (3%) en intelligentiequotiënt (2%) van een leerling de belangrijkste
variabelenn die geassocieerd zijn met doublure van een leerling in het
basisonderwijss (zie Tabel 1). In het onderzoek van 2001 was de
gemeenschappelijkee variantie van doublure in het basisonderwijs met het
intelligentiequotiëntt van een leerling 13%. De schaal behoefte aan warmte
volgenss het oordeel van de leerling hing voor drie procent samen met vroegere
doubluree van een leerling.
TabelTabel 1

Variabelen geassocieerd met doublure

_____
20000

2001

Variabelenn

AR2

AR2

Faalangstt volgens leerkracht

.05 5
.02 2
.03 3

.13 3 ** *

Intelligentiequotiënt t
Sekse e
Behoeftee aan warmte volgens leerling
Totaall

#* *
** *
-03

10

_

Noot.Noot. Combinatie van Tabel 7 uit hoofdstuk 2 (p. 50) en Tabel 5 uit hoofdstuk 4 (p. 132).
AR2:: toename van de gekwadrateerde multipele correlatie; **p<.01, *p<.05.

Datt in totaal in het eerste onderzoek slechts 10% en in het tweede onderzoek
slechtss 16% van de gemeenschappelijke variantie in doublure samenhing met
variabelenn die in beide onderzoeken gemeten zijn, kan er op wijzen dat doublure
doorr andere, niet in deze dissertatie gemeten, gegevens wordt bepaald. De scores
opp de Cito Eindtoets Basisonderwijs1 konden bijvoorbeeld niet meegenomen

11

Cito Eindtoets Basisonderwijs wordt in de rest van het hoofdstuk Cito-eindtoets genoemd.
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wordenn als variabelen die geassocieerd konden zijn met doublure in het
basisonderwijs,, hoewel ze wel bekend zijn en er in het tweede onderzoek een
significantt verschil was tussen de Cito-standaardscores van leerlingen die een
groepp gedoubleerd hadden en van leerlingen die geen groep gedoubleerd hadden.
Slechtss 22 leerlingen die een groep gedoubleerd hadden, hadden de Cito-eindtoets
gemaaktt tegenover 71 leerlingen die geen groep gedoubleerd hadden. Gegeven de
hogee correlatie tussen de scores op de intelligentietest en de scores op de Citoeindtoetss (.79) is het echter niet waarschijnlijk dat de Cito-standaardscores in
hogee mate geassocieerd zouden zijn met doublure in het basisonderwijs. Andere
gegevenss die niet in het onderzoek gemeten zijn maar wel van invloed zouden
kunnenn zijn op doublure en dus beter hadden kunnen aangeven of ze een rol
zoudenn hebben gespeeld bij doublure van een leerling in het basisonderwijs, zijn
dee leerachterstand van een leerling, de rol van ouders, sociaal-economische status
vann het gezin, relatie met de leerkracht, oordeel van interne begeleiders,
faciliteitenn aanwezig op de basisschool, etc.
Inn het onderzoek van 2000 differentieerde de sociaal-emotioneel kenmerken
gebrekk aan belangstelling, emotionele instabiliteit en faalangst volgens het
oordeell van de leerkracht, tussen leerlingen die een groep gedoubleerd hadden en
leerlingenn die geen groep gedoubleerd hadden (zie Tabel 2). Leerlingen die een
groepp gedoubleerd hadden, hadden minder belangstelling, waren minder
emotioneell stabiel en waren faalangstiger volgens het oordeel van de leerkracht
basisonderwijss dan leerlingen die geen groep gedoubleerd hadden. Sociaalemotionelee kenmerken differentieerden in het onderzoek van 2001 niet op de
verwachtee manier tussen leerlingen die een groep gedoubleerd hadden en
leerlingenn die geen groep gedoubleerd hadden. De totale steekproef in het
onderzoekk van 2001 is kleiner, waardoor het onderscheidende vermogen van
statistischee toetsing afneemt. Dit zou nader onderzocht moeten worden.
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Gemiddelde scores van leerlingen die wel een groep hadden gedoubleerd en

leerlingenleerlingen die geen groep hadden gedoubleerd
Typee basisonderwijs

2000 0

2001 1

Doubluree

Doubluree

Geen

Doublure e

Doublure e
(N=104))
MM
Intelligentiequotiënt t
Cito-standaardscore e

(N=112))

(N=560)
SD

M

Geen

MM

SD

95.711 14.24 104.92 12.76 **

(N=99)
SD

M

SD

84.72 16.65 98.22 16.50 **

529.111 7.64 534.53 9.35

525.05 9.00 530.52 11.67*

Volgenss oordeel leerkracht:
88 8 3.46 6

86 6**

Gebrekk aan belangstelling

2.99 9

Storendd gedrag

3.69 9 71 1 3.83 3 65 5
3.24 4 60 0 3.40 0 64 4*

Emotionelee instabiliteit
Teruggetrokkenn gedrag

3.47 7 96 6 3.41 1
3.12 2 83 3 3.67 7

**3.41 1

*

85 5

3.67 7 .74 .743.38 8

3.29 3.2984 4 3.53 3
3.38 8 93 3 3.79 9

**3.36 6
77 7** **2.76 6
86 6** * 2.58 8

Gebrekk aan goede werkhouding

3.74 4 58 8 3.79 9

57 7

Gebrekk aan zelfvertrouwen

3.74 4 .58 8 3.74 4

53 3

Faalangst t

3.37 7 .68 8 3.43 3

65 5

Faalangst t
Behoeftee aan warmte
Behoeftee aan structuur

84 4**

.77 7 3.23 3

89 9

3.98 8 .83 3 3.89 3.8971 1
3.61 1 .76 6 3.46 6 71 1
.87 7 3.54 4

84* *
81 1

.92 2 3.01 1 .97 7
.78 8 2.84 4 .988 *

Volgenss oordeel leerling:

3.84 4 .66 6 3.93 3 .68 8
3.82 2 .74 4 4.05 5 .64 4*#

3.86 6 .64 4 3.87 7 .58 8
3.66 6 .66 6 3.82 2 .50 0
3.48 8 .71 1 3.46 6 .65 5
2.51 1 1.01 1 3.099 1.03**

Behoeftee aan warmte
# 2.53 3 .96 6 3.00 0 .955 **
Behoeftee aan structuur
Noot.Noot. Combinatie van Tabel 6 uit hoofdstuk 2 (p. 48) en Tabel 4 uit hoofdstuk 4 (p.131).
11 is ongunstig / negatief beeld van de leerling {faalangstiger; meer behoefte aan warmte);
55 is gunstig / positief beeld van de leerling (minder faalangst; minder behoefte aan warmte).
**p<.01,, *p<.05.
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6.2.26.2.2 Speciaal basisonderwijs
Hett intelligentiequotiënt van een leerling was de variabele die de grootste
gemeenschappelijkee variantie met speciaal basisonderwijs had, zowel in het
onderzoekk in 2000 als in het onderzoek in 2001 (zie Tabel 3).
TabelTabel 3

Geassocieerde variabelen met type basisonderwijs
20000

2001

Variabelenn

AR2

AR2

Intelligentiequotiëntt
Etniciteitt
Doubluree

.12
.05
.03

.42

.20

.6J

Seksee leerling
Totaall

17

**
**
**

.02

**

Noot.Noot. Combinatie van Tabel 9 uit hoofdstuk 2 <p. 52) en Tabel 7 uit hoofdstuk 4 (p.135).
AR2:: toename van de gekwadrateerde multipele correlatie; **p<.01, *p<.05.

Inn het eerste onderzoek was de gemeenschappelijke variantie van het type
basisonderwijss met het intelligentiequotiënt van een leerling 12% en in het
tweedee onderzoek 42%. Dit grote verschil in gemeenschappelijke variantie kan
niett liggen aan het gebruikte instrument, in beide onderzoeken is de ISI-Vorm III
(Vann Boxtel, Snijders & Weiten, 1982) gebruikt. Een mogelijke oorzaak is de
samenstellingg van beide steekproeven (zie Tabel 4). De overlap in het
intelligentiequotiëntt van leerlingen uit het regulier en het speciaal basisonderwijs
inn het eerste onderzoek was een stuk groter dan de overlap in het
intelligentiequotiëntt in het tweede onderzoek. Het type basisonderwijs kan
hierdoorr in het tweede onderzoek veel beter voorspeld worden door intelligentie,
hetgeenn het verschil in verklaarde variantie tussen het eerste en tweede onderzoek
verklaart.. R" is de verhouding tussen variantie van gemiddelden van beide
groepenn en de totale variantie. Dus hoe meer overlap in de verdeling van de
intelligentiequotiëntenn van beide onderzoeksgroepen, hoe minder verklaarde
variantie. .
Naastt het intelligentiequotiënt hingen in het eerste onderzoek doublure (3%) en
etniciteitt van een leerling (5%) nog samen met de gemeenschappelijke variantie
inn type basisonderwijs (zie Tabel 3). In het tweede onderzoek was de extra
gemeenschappelijkee variantie toe te schrijven aan doublure (17%) en aan sekse
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(2%).(2%). Dat sociaal-emotionele kenmerken en pedagogisch didactische behoeften
niett samenhingen met verwijzing naar het speciaal basisonderwijs is mogelijk een
gevolgg van het feit dat leerlingen pas verwezen worden naar het speciaal
basisonderwijss wanneer hun cognitieve capaciteiten onvoldoende zijn om het
niveauu van de groep te kunnen halen. De sociaal-emotionele problemen en
pedagogischh didactische behoeften van leerlingen trachten leerkrachten in de klas
off buiten de klas aan te pakken, maar zijn in de huidige onderzoeksgroep
waarschijnlijkk geen reden om leerlingen naar een andere school over te plaatsen.
TabelTabel 4

Gemiddelde scores van leerlingen uit het speciaal en het regulier basisonderwijs
20000

Typee basisonderwijs

Regulier r

Speciaal l

(N=80) )

(N=604) )

(N=118) )

MM
Intelligentiequotiënt t

2001

Speciaal l

SD

MM

SD

86.066 14.52 104.76 12.45 **

MM

(N=97) )
SD

MM

SD

80.51 14.89 102.20 13.54 **
515.711

Cito-standaardscore e

Regulier r

8.85 530.33 10.78 **

Volgenss oordeel leerkracht:
Gebrekk aan belangstelling
Storendd gedrag

3.22 2 .80 03.40 0 .88 8
3.62 2 .68 83.83 3 .66* *

3.46 6 .77 73.10 0 QQQ **
4.02 2 .78 83.80 0 755 *

3.30 0 .60 03.37 7 .64 4
3.51 1 .79 93.41 1 .87 7

3.62 2 .72 23.42 2 78 8

Gebrekk aan goede werkhouding 3.96 6 .62 23.77 7 .56* *
3.85 5 .58 83.73 3 .53 3
Gebrekk aan zelfvertrouwen

3.97 7 .59 93.76 6 61 1

Emotionelee instabiliteit
Teruggetrokkenn gedrag
Faalangst t
Behoeftee aan warmte
Behoeftee aan structuur

3.58 8 .78 83.48 8 81 1
3.03 3 .68 83.63 3 Q-JQ-J * * 3.37 7 .85 53.52 2 844 *
3.14 4 .80 03.52 2 799 #* 2.61 1 .91 13.23 3 888 **
3.41 1 .78 83.76 6 .899 ** 2.46 6 .78 83.02 2 933 **

Volgenss oordeel leerling:

Faalangst t

3.60 0 .72 23.40 0 .655 *

Behoeftee aan warmte

3.83 3 .70 03.93 3 .67 7
4.00 0 .80 04.02 2 .64 4

Behoeftee aan structuur

3.69 9 .66 63.80 0 51 1
3.63 3 .64 43.63 3 71 1
2.37 7 .98 83.24 4 955 **
2.38 8 .95 53.14 4 .877 **

Noot.Noot. Combinatie van Tabel 8 uit hoofdstuk 2 (p. 51) en Tabel 6 uit hoofdstuk 4 (p.133).
11 is ongunstig / negatief beeld van de leerling (faalangstiger; meer behoefte aan warmte);
55 is gunstig / positief beeld van de leerling (minder faalangst; minder behoefte aan warmte).
**p<.01,*p<.05. .
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6.2.36.2.3
Voortgezet onderwijs
Inn de tweede steekproef was het aantal leerlingen met een lager
intelligentiequotiëntt oververtegenwoordigd (zie Tabel 4). Alleen de leerlingen uit
dee tweede steekproef die vanuit het regulier basisonderwijs verwezen werden naar
hett voortgezet onderwijs werden vergeleken met de leerlingen uit de eerste
steekproef.. De predictoren voor type voortgezet onderwijs in het onderzoek van
20000 zijn het intelligentiequotiënt van een leerling, behoefte aan structuur volgens
dee leerkracht, leeftijd van een leerling, faalangst volgens de leerkracht en
doubluree (zie Tabel 5). In het onderzoek van 2001 verklaarden het
intelligentiequotiëntt van een leerling, doublure, en behoefte aan structuur volgens
hett oordeel van de leerkracht samen een deel van de variantie in type voortgezet
onderwijs. .
TabelTabel 5

Predictoren voortgezet onderwijs
2000 0
AR2 2

Predictoren n
Intelligentiequotiënt t

.41 1

Behoeftee aan structuur leerkracht
Leeftijd d

.07 7

Faalangstt volgens de leerkracht

.01 1

Doublure e

.01 1

2001 1
AR2 2

AR2 2

AR2 2

sbao o

bao o

baoo ensbao o

.58 8

.49 9

.66 6

.08 8

.04 4

.03 3

.06 6

.03 3

** *
** *
** *
** *
**

Noot.Noot. Combinatie van Tabel 11 uit hoofdstuk 2 (p. 54) en Tabel 10 uit hoofdstuk 4 (p. 138).
AR2:: toename van de gekwadrateerde multipele correlatie; **p<.01, *p<.05.
bao:: regulier basisonderwijs; sboa: speciaal basisonderwijs.

Datt doublure een predictor is van het type voortgezet onderwijs is met behulp van
hett Mattheüs-effect (Stanovich, 1986; Walberg & Tsai, 1983) te verklaren. Het
Mattheüs-effectt is afgeleid van vers 29 van Mattheüs 25: "Want wie heeft, dien
zall gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar wie niet heeft, van dien
zall ook genomen worden hetgeen hij heeft" (Lutherse bijbel, 1994). In de
onderwijscontextt staat het Mattheüs-effect voor het verschijnsel dat wanneer een
leerlingg een groep doubleert de kans toeneemt dat een leerling verwezen wordt
naarr het speciaal basisonderwijs. Verwijzing naar het speciaal basisonderwijs
vergroott weer de kans op verwijzing naar voortgezet onderwijs met speciale
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voorzieningen.. Hierdoor neemt de kans af dat de schoolloopbaan van een leerling
zonderr onderbrekingen verloopt.
Dee sociaal-emotionele kenmerken, behalve faalangst volgens het oordeel van de
leerkrachtt in het eerste onderzoek, droegen niet bij aan de verklaarde variantie
vann het type voortgezet onderwijs (zie Tabel 5). Behoefte aan structuur volgens
hett oordeel van de leerkracht droeg wel bij aan de predictie van het type
voortgezett onderwijs. In het eerste onderzoek zijn de verschillen tussen leerlingen
uitt het speciaal en regulier basisonderwijs op de schalen faalangst en storend
gedragg significant en gingen de verwachte richting uit (zie Tabel 4). In het tweede
onderzoekk was het verschil tussen leerlingen uit het speciaal en regulier
basisonderwijss op de schaal faalangst ook significant en ging ook de verwachte
richtingg uit. Echter de verschillen op de schalen storend gedrag en gebrek aan
belangstellingg gingen niet de verwachte richting uit, leerlingen uit het speciaal
basisonderwijss werden positiever beoordeeld dan leerlingen uit het regulier
basisonderwijs.. Alle oordelen over de sociaal-emotionele kenmerken van de
leerkrachtenn speciaal basisonderwijs uit het tweede onderzoek zijn positiever dan
dee oordelen van de leerkrachten speciaal basisonderwijs uit het eerste onderzoek.
Daarentegenn zijn alle oordelen van leerkrachten speciaal basisonderwijs uit het
tweedee onderzoek over de pedagogisch didactische behoeften van leerlingen
negatieverr dan de oordelen van leerkrachten speciaal basisonderwijs uit het eerste
onderzoek.. Mogelijk ligt dit aan het feit welke jaargroep leerlingen wordt
beoordeeld.. De ene groep leerlingen heeft in de ogen van leerkrachten meer
problemenn op sociaal-emotioneel gebied dan een groep leerlingen van een ander
jaar.. Leerkrachten zijn misschien kritischer in 2001 over de pedagogisch
didactischee behoeften van leerlingen. Daarnaast kan het een rol hebben gespeeld
datt de leerkrachten uit het tweede onderzoek voornamelijk lesgaven in de steden
Rotterdamm en Dordrecht. Deze leerkrachten zijn misschien meer gewend en
beoordeeldenn sociaal-emotionele kenmerken van leerlingen misschien niet zo snel
negatieff als leerkrachten uit kleinere plaatsen.
Eenn andere mogelijke oorzaak van het niet vinden van een effect van sociaalemotionelee kenmerken en wel van de pedagogisch didactische behoeften is de
manierr waarop deze kenmerken en behoeften zijn vastgesteld. Met behulp van het
ProfielProfiel Pedagogisch didactische Behoeften (PPB) werd getracht de pedagogisch
didactischee behoeften van een leerling vast te stellen. Zowel de leerkracht als de
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leerlingg werd gevraagd om de vragenlijst in te vullen. In het PPB werd heel
expliciett aangegeven dat het ging om een bepaalde behoefte van een leerling bij
eenn bepaald sociaal-emotioneel kenmerk. Om tegemoet te komen aan deze
behoeftee dienden de beoordelaars deze behoefte te koppelen aan een bepaalde
handeling.. De beschrijving van de handeling kan ertoe leiden dat de beoordelaar
inziett welke handelingen nodig zijn om de sociaal-emotionele problematiek van
eenn leerling te verminderen. De handelingen beschreven in de behoeftenlijsten
zoudenn ervoor hebben kunnen zorgen dat de pedagogisch didactische behoeften,
inn tegenstelling tot de sociaal-emotionele kenmerken, wel op de verwachte wijze
tussenn leerlingen in verschillende onderwijsposities differentieerden. Het Profiel
SociaalSociaal Emotionele Kenmerken (PSEK) trachtte de sociaal-emotionele kenmerken
vann een leerling vast te stellen. In het PSEK moesten de leerkrachten en
leerlingenn alleen beoordelen of ze bepaald gedrag terugzagen bij de leerling of bij
zichzelf.. In vergelijking met het gedrag van andere leerlingen uit de groep, valt
ditt gedrag niet bijzonder op. Wanneer leerkrachten en leerlingen echter een
bepaaldee handeling aan de problematiek moeten koppelen, dan kunnen ze
oordelenn dat bepaalde leerlingen verschillen van andere leerlingen uit de groep.
Omm te zorgen dat het PSEK net als het PPB wel onderscheid kan maken tussen
verschillendee groepen leerlingen verdient het aanbeveling om het PSEK verder te
ontwikkelen. .
6,2.46,2.4 Verwijzing VMBO-LWOO
Bijj leerlingen met een intelligentiequotiënt tussen 90 en 120 die verwezen worden
naarr het VMBO-LWOO is het een eis dat de sociaal-emotionele kenmerken die
eenn negatieve invloed hebben op de leerprestaties van een leerling worden
vastgesteldd (Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen, 2000).
Daaromm werd nagegaan welke sociaal-emotionele kenmerken en pedagogisch
didactischee
behoeften
differentieerden
tussen
leerlingen
met een
intelligentiequotiëntt tussen 90 en 120 in het VMBO-LWOO en leerlingen met een
overeenkomstigg intelligentiequotiënt in het VMBO (zie Tabel 6).
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TabelTabel 6

van het

Gemiddelde scores van leerlingen met een intelligentiequotiënt tussen 90 en 120

inin het VMBO-LWOO en het VMBO
2001 1

2000 0
Typee basisonderwijs

VMBO--

VMBO--

VMBO

LWOO O

LWOO O
(N=14))
MM

VMBO

(N=31))

(N=102)
SD

MM

SD

MM

(N=26)
SD

MM

SD

Intelligentiequotiënt t

100.866 6.00 101.47 6.21

99.355 6.95 100.46 6.72

Cito-standaardscore e

521.000 5.66 527.15 6.74

519.188 7.41 524.87 7.39

Volgenss oordeel leerkracht:
Gebrekk aan belangstelling

2.40 0 .65 5 2.89 9 .688 *

3.41 1 .86 6 2.86 6 .81 1

Storendd gedrag

3.53 3 .75 5 3.58 8 .69 9

3.95 5 .73 3 3.89 9 .76 6

Emotionelee instabiliteit

.62 2 3.17 7 .65 5
3.05 3.05

3.85 5 .71 1 3.16 6 .82 2

Teruggetrokkenn gedrag

3.33 3 .96 6 3.41 1 .91 1

3.87 7 .57 7 3.24 4 .89 9

Faalangst t

2.99 9 .82 2 3.28 8 .82 2

.76 6 3.28 8 .95 5
3.69 3.69

Behoeftee aan warmte

2.94 4 .81 1 3.24 4 .70 0

2.86 6 .87 7 2.71 1 .66 6

Behoeftee aan structuur

2.66 6 .85 5 3.26 6 .744 **

2.34 4 .77 7 2.53 3 .57 7

Gebrekk aan goede werkhouding

3.59 9 .50 0 3.61 1 .57 7

3.72 2 .71 1 3.84 4 .54 4

Gebrekk aan zelfvertrouwen

3.40 0 .53 3 3.74 4 .533 *

3.87 7 .58 8 3.84 4 .56 6

Faalangst t

3.16 6 .66 6 3.19 9 .66 6

3.43 3 .73 3 3.22 2 .56 6

Behoeftee aan warmte

.62 2 3.81 1 .59 9
3.59 3.59

2.83 3 1.17 7 2.73 3 .86 6

Behoeftee aan structuur

3.90 0 .71 1 3.81 1 .64 4

2.79 9 1.00 0 2.67 7 .73 3

Volgenss oordeel leerling:

Noot.Noot. Combinatie van Tabel 13 uit hoofdstuk 2 (p. 55) en Tabel 14 uit hoofdstuk 4 (p. 142).
11 is ongunstig / negatief beeld van de leerling (faalangstiger; meer behoefte aan warmte);
55 is gunstig / positief beeld van de leerling (minder faalangst; minder behoefte aan warmte).
**p<.0l.. *p<.05.

Inn het eerste onderzoek hadden leerlingen uit het VMBO-LWOO volgens het
oordeell van de leerkracht basisonderwijs gemiddeld minder belangstelling en
meerr behoefte aan structuur dan leerlingen uit het VMBO. Leerlingen uit het
VMBO-LWOOO hadden volgens hun eigen oordeel minder zelfvertrouwen dan
leerlingenn uit het VMBO. Opmerkelijk was dat deze resultaten in het tweede
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onderzoekk niet werden gerepliceerd. Daarin hadden leerlingen uit het VMBOLWOOO volgens het oordeel van de leerkracht basisonderwijs gemiddeld juist
meerr belangstelling, waren emotioneel stabieler, en vertoonden minder
teruggetrokkenn gedrag dan leerlingen uit het VMBO. Leerlingen die naar het
VMBO-LWOOO verwezen werden, kwamen over het algemeen uit het speciaal
basisonderwijs.. Zowel in het eerste onderzoek als in het tweede onderzoek
kwamenn de leerlingen, met een intelligentiequotiënt tussen 90 en 120, die naar het
regulierr VMBO verwezen werden uit het regulier basisonderwijs. Zoals in de
vorigee paragraaf besproken is, gaven de leerkrachten speciaal basisonderwijs in
hett tweede onderzoek voornamelijk les in de grote steden. Deze leerkrachten
zoudenn dus de leerlingen uit het speciaal basisonderwijs minder snel negatief
beoordelenn en dit zijn ook de leerlingen die naar het VMBO-LWOO verwezen
werden.. Dit zou kunnen verklaren waarom er in het tweede onderzoek geen
verschillenn in de verwachte richting met betrekking tot sociaal-emotionele
kenmerkenn van leerlingen werden gevonden.
Inn het eerste onderzoek verklaarde behoefte aan structuur volgens de leerkracht circa
negenn procent en leeftijd van een leerling verklaarde circa zeven procent van de
vari-antiee in type VMBO. In het tweede onderzoek is geen regressie analyse
uitgevoerdd en dus kon geen uitspraak worden gedaan over mogelijke predictoren.
Datt leeftijd als predictor naar voren komt, is niet verwonderlijk, want van de
leerlingenn die verwezen werden naar het VMBO-LWOO zijn de meeste leerlingen
afkomstigg uit het speciaal basisonderwijs en deze leerlingen zijn gemiddeld ouder
dann leerlingen afkomstig uit het regulier basisonderwijs. Leerlingen die naar het
VMBO-LWOOO werden verwezen, zouden volgens het Ministerie van Onderwijs,
Cultuurr en Wetenschappen (2000) met behulp van extra pedagogische en
didactischee hulp in staat moeten zijn om een regulier VMBO-diploma te halen.
Scholenn voor VMBO-LWOO leggen het accent op het aanleren van sociale
vaardighedenn om de leerling voor te bereiden op later sociaal en maatschappelijk
functioneren.. Door het aanbieden van extra pedagogische en didactische hulp, zou
verwachtt kunnen worden dat leerlingen in het VMBO-LWOO juist meer
pedagogischh didactische behoeften zouden hebben. In het eerste onderzoek werd
ditt ook gevonden, leerlingen in het VMBO-LWOO hadden meer behoefte aan
structuurr dan leerlingen in het VMBO zonder LWOO.
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6.33

Voorzieningen in het voortgezet onderwijs

Mett behulp van twee onderzoeken in het voortgezet onderwijs (zie hoofdstuk 3 en
5)) werd nagegaan welke basisvoorzieningen en additionele voorzieningen scholen
voorr voortgezet onderwijs hun leerlingen aanboden en of er handelingsplannen
voorr leerlingen werden opgesteld.
6.3.16.3.1
Basisvoorzieningen
Leerkrachtenn spitsten hun aanpak in de klas vaak af op de groep als geheel. In een
groepssituatiee zijn leerkrachten vaak niet in staat hun begeleiding aan te passen
aann de behoeften van individuele leerlingen en in plaats daarvan ondersteunen ze
dee hele groep op een gemiddeld niveau. Leerkrachten brachten verschillende
basisvoorzieningenn in de praktijk zoals klassikaal lesgeven, leerlingen leren om
zelfstandigg te werken, samen te werken, huiswerk te maken en het houden van
gesprekkenn in de klas. Deze hadden slechts voor een heel klein deel een relatie
mett aanpassingen aan de behoeften en kenmerken van leerlingen. Een enkele
leerlingg werd wel individueel ondersteund, bijvoorbeeld lessen werden
gedifferentieerdd naar het niveau van de leerling. Deze leerlingen vielen op een
zodanigee manier buiten de groep dat een individuele aanpak de enige manier was
omm deze leerlingen te bereiken en te handhaven in de groep.
Welkee basisvoorzieningen een leerkracht toepaste verschilde per schooltype.
Zelfss scholen van hetzelfde type verschilden onderling in hun aanbod van
basisvoorzieningenn en de manier waarop onderwijs gegeven werd. Dit maakt het
err voor ouders en leerkrachten van leerlingen in de laatste groep basisonderwijs
niett duidelijker op om voor een bepaalde school van een bepaald type voortgezet
onderwijss te kiezen. De manier waarop het onderwijs wordt vormgegeven, de
manierr waarop leerkrachten lesgeven en hoe de leerkracht met de leerlingen
omgaat,, is bij deze keuze doorslaggevend. Deze informatie verkrijgen ouders en
leerkrachtenn over het algemeen via andere ouders die hun kind op de betreffende
schooll hebben zitten en via open dagen op de scholen voor voortgezet onderwijs.
6.3.26.3.2
Handelingsplannen
Vann de leerkrachten uit de tweede steekproef (zie hoofdstuk 5) die werkten op
eenn school voor VMBO-LWOO of PRO stelden slechts een kwart van de
leerkrachtenn een handelingsplan op. Aangezien voor alle leerlingen in het
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VMBO-LWOOO en het PRO handelingsplannen opgesteld zouden moeten worden,
wass dit een opvallend resultaat. Echter bekeken in het licht van eerder onderzoek
datt bijvoorbeeld de stichting Cordys (Schaap-Hummel, Klop & Van der Zwaai,
2000)) in het schooljaar 1999 - 2000 bij scholen voor voortgezet onderwijs in het
samenwerkingsverbandd Voorne Putten en Rozenburg uitvoerde was het resultaat
niett opmerkelijk. Het onderzoek van de stichting Cordys toonde namelijk aan dat
scholenn wel bezig zijn met signaleren, maar dat vrijwel geen enkele school veel
ervaringg had in het werken met handelingsplannen. In het schooljaar 2002 - 2003
wass er dus nog niet veel veranderd. Sommige leerkrachten vertelden tijdens het
intervieww dat het teveel tijd zou kosten om voor elke leerling een individueel
handelingsplann op te stellen. Vaak hanteerden ze wel een speciale aanpak, maar
daar-vann waren de andere leerkrachten van de betreffende leerling niet op de
hoogte.. Met een handelingsplan zou dit voorkomen kunnen worden, want een
handelings-plann moet er voor zorgen dat verschillende leerkrachten een leerling
opp dezelfde manier aanpakken. Dat de tijd die leerkrachten kwijt zijn om een
handelingsplann op te stellen op zou kunnen wegen tegen het feit dat een leerling
telkenss tegen een verschillende aanpak aanloopt en hierdoor misschien niet tot
optimalee prestaties kan komen, was niet iets wat uit de gehouden interviews naar
vorenn kwam.
6.3.36.3.3 Additionele voorzieningen
Vann de 186 leerlingen uit het eerste onderzoek die naar het voortgezet onderwijs
zijnn verwezen (zie hoofdstuk 3), was bekend dat 69 leerlingen huiswerk- en
studiebegeleidingg volgden. De meerderheid van de leertingen die huiswerk- en
studiebegeleidingg volgden, kwamen hiervoor in aanmerking omdat op de meeste
scholenn de leerlingen verplicht zijn om in het eerste jaar deze begeleiding te
volgen.. Hierdoor konden geen uitspraken gedaan worden over de mate waarin een
leerlingg bepaalde kenmerken en behoeften heeft die ertoe zouden kunnen leiden
datt een leerling in aanmerking komt voor huiswerk- en studiebegeleiding. Het feit
datt de leerlingen uit het eerste onderzoek die huiswerk- en studiebegeleiding
kregenn door hun leerkracht basisonderwijs als faalangstiger werden beoordeeld
dann de leerlingen die geen huiswerk- en studiebegeleiding kregen, berust
waarschijnlijkk op toeval. In het tweede onderzoek (zie hoofdstuk 5) volgden zes
vann de 86 leerlingen huiswerk- en studiebegeleiding. Deze zes leerlingen waren
niett faalangstiger dan leerlingen die deze begeleiding niet kregen.
Negenenveertigg leerlingen uit het eerste onderzoek volgden faalangst reductie215 5
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training,, Remedial Teaching, hulp bij dyslexie, interne begeleiding of externe
begeleidingg of een combinatie van deze voorzieningen. De aanwezigheid van
bepaaldee sociaal-emotionele kenmerken hing samen met een bepaald type
begeleiding.. Eenentwintig leerlingen uit het tweede onderzoek volgden Remedial
Teaching,, hulp bij dyslexie, huiswerk- en studiebegeleiding, faalangst
reductietraining,, sociale vaardigheidstraining, of externe begeleiding. Op de
scholenn voor voortgezet onderwijs uit het tweede onderzoek werden in beperktere
matee ook voorzieningen zoals weerbaarheidstraining, leefstijl, logopedie,
Nederlandss als Tweede Taal, praktisch sector onderwijs en de expertise van een
zorgteamm aangeboden.
Tussenn de verschillende typen scholen voor voortgezet onderwijs was nauwelijks
eenn verschil in de mate waarin voorzieningen werden aangeboden. Hoewel er nog
veell in ontwikkeling is, kan wel geconstateerd worden dat de aanpak van
leerlingenn buiten de klas met bepaalde sociaal-emotionele kenmerken en
specifiekee behoeften serieus wordt genomen in het voortgezet onderwijs.

6.44

Reflectie op de ontwikkelde instrumenten

6.4.16.4.1
PSEKenPPB
Alleenn de schalen storend gedrag en faalangst van de leerkrachtlijst van het
ProfielProfiel Sociaal-Emotionele Kenmerken (PSEK), maakten in het onderzoek van
20000 op de verwachte wijze onderscheid tussen leerlingen uit het speciaal en het
regulierr basisonderwijs (zie Tabel 4). In het onderzoek van 2001 maakte alleen de
schaall faalangst van de PSEK-leerkrachtlijst onderscheid tussen de leerlingen
speciaall en regulier basisonderwijs. De leerkrachtlij st van het Profiel
PedagogischPedagogisch didactische Behoeften (PPB) maakte in het onderzoek van 2000 en
20011 wel op de verwachte wijze onderscheid tussen leerlingen uit het speciaal en
regulierr basisonderwijs. De uitspraken in beide typen vragenlijsten zijn anders
watt ertoe kan hebben geleid dat er een verschil in differentiatiecapaciteit is
opgetreden.. De beoordelaar moest bij het invullen van het PSEK een oordeel
gevenn over het gedrag van een leerling in de groep. De verschillende uitspraken
overr het gedrag van een leerling in de groep kunnen een idee geven van de mate
waarinn bepaalde sociaal-emotionele kenmerken van een leerling naar voren
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komenn in het gedrag van een leerling. De beoordelaar moest bij het invullen van
hett PPB een oordeel geven over de pedagogisch didactische behoefte van een
leerling.. Daarnaast moest de beoordelaar van het PPB bedenken of er een
specifiekee handeling nodig was om tegemoet te komen aan deze behoefte. Dit
vereistt dus meer van de beoordelaar dan alleen constateren dat het sociaalemotionelee kenmerk of de behoefte aanwezig is en zou kunnen verklaren waarom
hett PPB wel onderscheid kan maken tussen verschillende groepen leerlingen.
Bijj het PSEK treedt in tegenstelling tot het PPB waarschijnlijk een referentieeffectt op wanneer leerlingen van het regulier en het speciaal basisonderwijs met
elkaarr worden vergeleken. Een sociologische verklaring voor het optreden van
eenn referentie-effect is dat mensen bij beoordeling van anderen en zichzelf
uitgaann van hun eigen omgeving. Leerkrachten beoordelen een leerling ten
opzichtee van andere leerlingen in de groep. Doordat leerlingen in het speciaal
basisonderwijss over het algemeen meer problemen hebben, valt een leerling in het
speciaall basisonderwijs niet snel op een negatieve manier op. Een leerling in het
regulierr basisonderwijs valt met dezelfde problematiek eerder op ten opzichte van
anderee leerlingen in de groep en zal dus eerder een negatieve beoordeling krijgen.
Omm het referentie-effect te verkleinen zou het misschien beter zijn aan de
beoordelaarr te vragen om een leerling te vergelijken met een gemiddelde leerling
uitt het regulier basisonderwijs. Op die manier wordt de kans verkleind dat
leerlingenn in het speciaal basisonderwijs alleen vergeleken worden met
problematischee leerlingen.
6.4.26.4.2
PMB,ASGenPL
Inn het eerste onderzoek met betrekking tot het voortgezet onderwijs werd het
ProfielProfiel Mate van Begeleiding (PMB) ontwikkeld om de voorzieningen die
leerlingenn in het voortgezet onderwijs kregen in kaart te brengen (zie hoofdstuk
3).. In het PMB werd verder met één uitspraak vastgesteld in welke mate een
leerlingg gebrek aan belangstelling had, storend gedrag vertoonde, emotioneel
instabiell was, teruggetrokken gedrag vertoonde of faalangstig was. Het oordeel
vann de leerkracht voortgezet onderwijs over de sociaal-emotionele kenmerken
vann een leerling kwam enigszins overeen met het oordeel van de leerkracht
basisonderwijss over deze kenmerken bij de betreffende leerling. In het tweede
onderzoekk werd een vragenlijst, Algemene School Gegevens (ASG) ontwikkeld
diee de basisvoorzieningen en additionele voorzieningen per schooltype in kaart
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brachtt (zie hoofdstuk 5). Daarnaast werd het Profiel Leerling (PL) ontwikkeld.
Perr leerling werd een PL ontwikkeld, dat bestond uit een vignet en een aantal
openn vragen. Een vignet was een omschrijving van een leerling op basis van de
gegevenss afkomstig uit het PSEK en het PPB. Deze manier van beoordelen of een
leerlingg bepaalde sociaal-emotionele kenmerken en pedagogisch didactische
behoeftenn heeft is anders dan met een gesloten vragenlijst, zoals het PSEK en het
PPB.. Leerkrachten uit het voortgezet onderwijs kwamen in hun oordeel over een
leerlingg redelijk overeen met het oordeel van leerkrachten uit het basisonderwijs
overr dezelfde leerling. Door gebruik te maken van vignetten kan op een andere
manierr dezelfde informatie worden verkregen als met een vragenlijst. Omdat
vragenlijstenn zo veelvuldig gebruikt worden, is het voor leerkrachten vaak niet
aantrekkelijkk om mee te werken aan vragenlijstenonderzoek. Onderzoek met
behulpp van vignetten biedt leerkrachten dan een nieuwe en misschien uitdagender
manierr om informatie over leerlingen te verstrekken.

6.55

Suggesties voor vervolgonderzoek

Inn een vervolgonderzoek zou nagegaan moeten worden of de in deze dissertatie
gevondenn resultaten te generaliseren zijn naar de gehele Nederlandse
schoolpopulatie.. In deze dissertatie is vanwege praktische redenen gekozen voor
eenn regionale steekproef. De resultaten kunnen echter anders zijn in andere
regio'ss van Nederland, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van meer allochtone
leerlingen. .
Inn een vervolgonderzoek zou verder nagegaan moeten worden of in het
basisonderwijss met een verkorte vragenlijst even duidelijk de sociaal-emotionele
kenmerkenn van een leerling in kaart gebracht zouden kunnen worden. In het
voortgezett onderwijs bleek een korte vragenlijst namelijk een goede indruk te
gevenn van de sociaal-emotionele kenmerken van een leerling. De korte vragenlijst
correleerdee daarnaast ook met de uitgebreide vragenlijst afgenomen in het
basisonderwijs.. Deze correlatie kan duiden op een zekere stabiliteit van het
onderliggendee gedrag. Dit zou in een vervolgonderzoek nader onderzocht kunnen
worden.. Hierbij moet echter aangetekend worden dat de vragenlijsten met
betrekkingg tot sociaal-emotionele kenmerken lijden onder een referentie-effect dat
optreedtt als er leerlingen uit verschillende schooltypen meedoen.
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Hett nut van een vragenlijst die de pedagogisch didactische behoeften van een
leerlingg in kaart brengt is in deze dissertatie aangetoond. In een vervolgonderzoek
kann deze vragenlijst verder ontwikkeld worden. De vragenlijst zou bijvoorbeeld
uitgebreidd kunnen worden met suggesties voor het opstellen van
handelingsplannenn of het aanbieden van bepaalde basisvoorzieningen in de klas.

6.66

Nabeschouwing

Inn de voorgaande hoofdstukken is getracht de vraag te beantwoorden: "Welke
relatiee bestaat er tussen kenmerken van leerlingen en hun schoolloopbaan?". Met
behulpp van de instrumenten gebruikt in het onderzoek, dat beschreven is in deze
dissertatie,, kan de mate van samenhang tussen verschillende onderwijsposities en
cognitievee kenmerken, structurele kenmerken en pedagogisch didactische
behoeftenn van leerlingen vastgesteld worden.
Inn de inleiding is geopperd dat naar aanleiding van de veranderde regelgeving met
betrekkingg tot verwijzing naar het speciaal basisonderwijs en bepaalde typen
voortgezett onderwijs verwacht zou kunnen worden dat er een verandering heeft
plaatsgevondenn in de verwijzing van leerlingen. De bevindingen in deze
dissertatiee tonen aan dat voornamelijk cognitieve kenmerken, faalangst van een
leerlingg en pedagogisch didactische behoeften van een leerling de
onderwijspositiee van een leerling bepalen. Ondanks de nadruk die tegenwoordig
inn het onderwijs gelegd wordt op sociaal-emotionele kenmerken, spelen
kenmerkenn zoals storend gedrag, emotionele instabiliteit en teruggetrokken
gedragg geen doorslaggevende rol bij doublure in het basisonderwijs, verwijzing
vann leerlingen naar het speciaal basisonderwijs en verwijzing naar het voortgezet
onderwijs.. Uit deze bevindingen blijkt dus nog geen grote verandering met
betrekkingg tot verwijzing van leerlingen. Deze dissertatie heeft zich gericht op
eenn selecte steekproef in één bepaalde regio en dat kan verklaren waarom er geen
grotee verandering te zien is. Echter er is weinig literatuur waarin beschreven staat
hoee scholen vandaag de dag omgaan met verwijzing en de regels daaromheen.
Wanneerr er iets in het nieuws komt dan is het voornamelijk negatief met
betrekkingg tot de regelgeving vanwege de tijd die het scholen kost om leerlingen
tee mogen verwijzen. Leerlingen moeten uitgebreid getest worden, er moet een
uitgebreidd rapport opgesteld worden van de leerling, ouders moeten
beargumenterenn waarom een bepaalde keuze de meest geschikte is voor hun kind,
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dee leerling moet besproken worden in een multidisciplinair team en dan pas kan
eenn leerling verwezen worden naar het speciaal basisonderwijs of een bepaald
typee voortgezet onderwijs. Daarnaast verandert de regelgeving omtrent de
geschiktheidd van instrumenten om de sociaal-emotionele problematiek van
leerlingenn vast te stellen bij verwijzing naar het VMBO-LWOO bijna elk jaar en
datt zorgt voor veel onrust bij de medewerkers van scholen en instellingen die
belastt zijn met de verwijzing van leerlingen.
Inn deze dissertatie is getracht om met instrumenten de sociaal-emotionele
kenmerkenn en pedagogische behoeften van leerlingen in kaart te brengen zodat
eenn profiel van de sterke en zwakke kanten van een leerling verkregen kon
worden.. Gehoopt werd dat hiermee een toegevoegde waarde bovenop de
cognitievee gegevens van een leerling verkregen zou worden. Dit bleek echter in
zeerr geringe mate zo te zijn. Eigenlijk hadden alleen de pedagogisch didactische
behoeftenn toegevoegde waarde bij de verwijzing van leerlingen. Dit instrument
kann dus als aanvulling op de al aanwezige instrumenten gebruikt worden. Om de
bruikbaarheidd van het ontwikkelde instrument om de sociaal-emotionele
kenmerkenn van een leerling in kaart te brengen te achterhalen zal nog meer
onderzoekk met dit instrument gedaan moeten worden. Voorlopig levert dit
instrumentt geen grote toegevoegde waarde aan verwijzing van leerlingen naar het
voortgezett onderwijs op. Wel levert dit instrument toegevoegde waarde op met
betrekkingg tot de soorten voorzieningen waarvoor een leerling in het voortgezet
onderwijss in aanmerking kan komen. Scholen voor voortgezet onderwijs bieden
well veel voorzieningen aan maar de reden waarom de ene leerling wel in
aanmerkingg komt voor een bepaalde voorziening en een andere leerling niet hangt
vann de beoordeling van de leerkracht af. Op de meeste scholen voor voortgezet
onderwijss gebeurt dit niet met behulp van gestandaardiseerde instrumenten maar
doorr observatie van de leerkracht in de klas. Door hiervoor gestandaardiseerde
instrumentenn te gebruiken aan het begin van een schooljaar kan voorkomen
wordenn dat leerlingen pas voor bepaalde voorzieningen in aanmerking komen als
dee leerling al vastgelopen is.
Tott een aantal decennia geleden werd de verwijzing naar het voortgezet onderwijs
alleenn beslist door het hoofd van de school op basis van zijn beeld van de leerling
enn niet door allerlei instanties zoals de Schoolbegeleidingsdienst, de
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Samenwerkingsverbandenn Weer Samen Naar School, de Permanente Commissie
Leerlingenzorg,, of de Regionale Verwijzingscommissie. Wellicht is het door de
velee instanties die er tegenwoordig bij betrokken zijn niet meer duidelijk op grond
vann welke gegevens een leerling nu werkelijk verwezen wordt. Want ondanks de
eisenn van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (2000) dat
bijvoorbeeldd leerlingen met een intelligentiequotiënt tussen 90 en 120 voor
verwijzingg naar het VMBO-LWOO sociaal-emotionele problemen moeten
hebbenn die een negatieve invloed hebben op het leergedrag van de leerling, komt
ditt niet uit deze dissertatie naar voren. De bevindingen in deze dissertatie tonen
aann dat de verwijzing van een leerling waarschijnlijk bijna uitsluitend gebaseerd
wordtt op toetsen met betrekking tot de cognitieve capaciteiten van een leerling en
opp het beeld dat de leerkracht van de leerling heeft opgebouwd tijdens de
schoolloopbaann van de leerling. Toetsen met betrekking tot sociaal-emotionele
kenmerkenn lijken heel weinig invloed op verwijzing hebben. De verwijzing lijkt
duss weer terug bij af te zijn, alle mooie beleidsplannen ten spijt.
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Persoonlijkee gegevens leerling

Datumm invullen vragenlijst:

Naamm leerling:

1.. Geslacht:
DD jongen
DD meisje
2.. Is de leerling wel eens blijven zitten:
ja, in groep:
nee
3.. Nationaliteit leerling:

4.. Welke taal spreekt de leerling thuis:

Gaa verder op de volgende bladzijde.
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Instructie e

Inn dit boekje staan een aantal uitspraken over het gedrag van de leerling in de
groep.. Het gaat om uw indruk van de leerling over de afgelopen maanden.
Dee vragen bestaan uit twee uitspraken die min of meer tegengesteld zijn.
Voorbeeld:: "Eet veel D D D D D Eet weinig".
Alss de zin "Eet veel" helemaal van toepassing is op de leerling,
dann kruist u het hokje "Eet veel E O D D D Eet weinig" aan.
Alss de zin "Eet veel" iets meer van toepassing is op de leerling dan de zin
"Eett weinig", dan kruist u het hokje "Eet veel CHxUZOO Eet weinig" aan.
Alss de zinnen "Eet veel" en "Eet weinig" beiden evenveel van toepassing zijn op
dee leerling, dan kruist u het hokje "Eet veel DDIEIDD Eet weinig" aan.
Alss de zin "Eet weinig" iets meer van toepassing is op de leerling dan de zin "Eet
veel",, dan kruist u het hokje "Eet veel D D D S D Eet weinig" aan.
Alss de zin "Eet weinig" helemaal van toepassing is op de leerling,
dann kruist u het hokje "Eet veel D D D D S Eet weinig" aan.
Kruiss slechts één hokje aan per vraag.
Hett is belangrijk om elke uitspraak als een op zichzelf staand aspect van het
gedragg van de leerling te zien.
Denkk niet te lang na over het antwoord, uw eerste indruk is meestal de beste.
Alss u niet zeker bent welke uitspraak de leerling het beste omschrijft, kies dan het
antwoordd dat het gedrag van de leerling het beste benadert.
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Kruiss slechts één hokje aan per vraag.

Vindtt school leuk

DD D

n

n

Heeft een hekel aan
school l

22 Als hij / zij boos is, dan laat DD D D D D Als hij / zij boos is, dan
trektt hij / zij zich terug
hijj / zij dat merken
33 Kan goed stil zitten tijdens DD D D D D Kan slecht stil zitten
hett werk
tijdenss het werk
44 Vindt het gemakkelijk
omm beslissingen te nemen

DD D D D D Vindt het moeilijk om
beslissingenn te nemen

55 Wil graag nieuwe dingen
leren n

DD D D D D Houdt er niet van om
nieuwee dingen te leren

66 Als iemand onrecht wordt
aangedaan,, dan laat hem /
haarr dat onberoerd

DD D D D D Als iemand onrecht
wordtt aangedaan, dan is
hijj / zij verontwaardigd

77 Piekert nooit over school

DD D D

88 Is zelden met andere dingen
bezigg tijdens de les
99 Werkt zorgvuldig
100 Kijkt zelden naar buiten als
hijj / zij aan het werk is

D D

DD D D
D D

Piekert vaak over school
D D Is vaak met andere dingen
bezig tijdens de les
Werkt onzorgvuldig
Kijkt vaak naar buiten als
hij / zij aan het werk is

Gaa verder op de volgende bladzijde.
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111 Heeft weinig hulp van de
leerkrachtt nodig tijdens het
werkenn

D

122 Is vaak beleefd tegen de
leerkrachtt

D D D D D Is zelden beleefd tegen de
leerkracht

133 Weet bijna altijd wat hij /zij
moett doen als hij / zij een
nieuwee taak krijgt

D

144 Is niet bang om op te vallen
inn de klas

D

155 Zorgt goed voor zijn / haar
spullenn

D G D D

166 Denkt vrij lang na voordat
hijj / zij een vraag
beantwoordtt

D D D D D Denkt niet lang na voordat
hij / zij een vraag
beantwoordt

177 Is niet snel afgeleid

D

188 Stapt zelf op anderen af

D D D D D Wacht tot anderen op
hemm / haar afkomen

199 Als er iets vervelends is
gebeurd,, dan kan hij / zij het
gemakkelijkk van zich
afzetten n
200 Stemming is moeilijk te
beïnvloedenn door anderen

Heeft veel hulp van de
leerkracht nodig tijdens het
werken

D Weet vaak niet wat hij / zij
moet doen als hij / zij een
nieuwe taak krijgt
D D D Is bang om op te vallen
in de klas

D

D

Zorgt slecht voor zijn/haar
spullen

D Is snel afgeleid

D Als er iets vervelends is
gebeurd, dan kan hij / zij het
moeilijk van zich afzetten

D D D D D Stemming is gemakkelijk te
beïnvloeden door anderen

Gaa verder op de volgende bladzijde.
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211 Vraagt zelden of hij / zij het D
goedd doet

D D D Vraagt vaak of hij / zij het
goed doet

222 Doet wat de leerkracht van
hemm / haar vraagt

u

u

233 Let goed op in de klas

G u

Doet vaak niet wat de
leerkracht van hem / haar
vraagt t

D Cl Let slecht op in de klas

244 Als anderen lachen denkt
hijj / zij niet dat ze het over
hemm / haar hebben

D D D

255 In de klas huilt hij / zij niet
zoo snel

D

Als anderen lachen denkt
hij/ zij dat ze het over
hem / haar hebben
D In de klas huilt hij / zij wel
eens

266 Laat zijn/haar werk zelden D D D G D Laat zijn / haar werk vaak uit
uitt zichzelf aan de
zichzelf aan de leerkracht
leerkrachtt zien
zien
277 Zegt veel in de klas

D D D

Zegt weinig in de klas

288 Wacht meestal de uitleg af,
voordatt hij / zij aan het
werkk gaat

D O D

Wacht meestal de uitleg niet
af, voordat hij / zij aan het
werk gaat

299 Probeert haast nooit de
aandachtt van de leerkracht
tee trekken

D D D D

Probeert vaak de aandacht
van de leerkracht
te trekken

300 Is nooit zenuwachtig tijdens D D D D D Is vaak zenuwachtig tijdens
eenn toets
een toets
Gaa verder op de volgende bladzijde.
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311 Hij / zij bloost zelden

G

Hij / zij bloost snel

322 Als hij / zij met een taak
bezigg is, dan vergeet hij /
zijj alles om zich heen

G GG G GOO Als hij / zij met een taak bezi^
is,, dan let hij / zij op wat er
omm hem / haar heen gebeurt

333 Wordt zelden gepest

G GG GG GG GG GWordtt vaak gepest

344 Staat graag in het
middelpuntt van de
belangstelling g

G GD DG GG GG GStaatt niet graag in het
middelpuntt van de
belangstelling g

355 Loopt zelden van
zijnn / haar plaats

G GG GG GG GG GLooptt vaak van
zijnn / haar plaats

366 Haalt nooit gevaarlijke
strekenn uit

•• a a a GG

Haalt vaak gevaarlijke
strekenn uit

377 Anderen kunnen
G G G G GG Anderen kunnen
hemm / haar niet opvrolijken als
hemm / haar opvrolijken als
hijj / zij verdrietig is
hijj / zij verdrietig is
388 Stopt met praten als de
leerkrachtt dat vraagt

G QQ G G G Stopt niet met praten als de
leerkrachtt dat vraagt

399 Als hij / zij met iemand
praat,, dan kijkt hij / zij
diegenee aan

G GG Q G Q Als hij / zij met iemand praat,
dann durft hij / zij diegene uit
verlegenheidd niet aan te kijken

400 Kijkt werk altijd na op
fouten n

G G G Q GG Kijkt werk nooit na op
fouten n

Gaa verder op de volgende bladzijde.
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411 Bemoeit zich nooit met het
spell en werk van andere
kinderenn
422 Doet zijn / haar best
vragenn te beantwoorden
tijdenss de les

D D

D

G D Bemoeit zich vaak met het
spel en werk van andere
kinderen
D D Doet niet zijn/haar best
vragen te beantwoorden
tijdens de les

433 Maakt altijd eerst een taak
af,, voordat hij / zij aan iets
anderss begint

D D D D D Begint steeds aan iets
anders in plaats van een
taak eerst af te maken

444 Als hij / zij iets doet, denkt
hijj / zij dat het wel goed zal
gaann

D D D D

Als hij / zij iets doet, denkt
hij / zij dat het wel zal
mislukken

455 Zit nooit alleen

DD D D D D Zit vaak alleen

466 Begint meteen aan een
opgedragenn taak

DD D D

477 Kan goed voor zichzelf
opkomen n

OO D

488 Vindt het leuk om
ingewikkeldee taken uit te
voeren n
499 Komt niet verlegen over
500 Slaat nooit andere
kinderen n

D Begint niet meteen aan een
opgedragenn taak
D

Vindt het moeilijk om voor
zichzelff op te komen

D D Vindt het niet leuk om
ingewikkeldee taken uit te
voeren n
D G D D

Komt verlegen over

GG O O Q G Slaat wel eens andere
kinderen n

Gaa verder op de volgende bladzijde.
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511 Als iets niet lukt, dan blijft
hijj / zij het proberen

G G G O G Als iets niet lukt, dan stopt
hij / zij ermee

522 Is snel gewend
aann nieuwe klassensituaties

D D D D D Moet altijd even wennen
aan nieuwe klassensituaties

533 Pakt bij voorkeur
moeilijkee taken aan

D

544 Is een rustig kind

D D

555 Vraagt bij een nieuwe taak
haastt nooit om extra uitleg

Pakt bij voorkeur
gemakkelijke taken aan
D D Is een druk kind

D D D

566 Komt zeker over

D

577 Vindt de lessen
interessantt

D D D

588 Maakt zijn/haar taak altijd
aff

O

599 Geeft de leerkracht nooit
eenn grote mond

G D D

D Geeft de leerkracht vaak
een grote mond

600 Voelt zich veilig
inn de klas

D D G

D Voelt zich niet veilig
in de klas

Gaa verder op de volgende bladzijde.
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Vraagt bij een nieuwe taak
vaak om extra uitleg
Komt onzeker over
D Vindt de lessen niet
interessant

D D Maakt zijn / haar taak nooit
af
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611 Is niet snel van slag als de
leerkrachtt zegt dat hij / zij
ietss verkeerd heeft gedaan

DD D

622 Wil graag dingen
zelff doen

DD D D D

633 Houdt zich aan de regels
diee de leerkracht stelt

DD

D

Is snel van slag als de
leerkrachtt zegt dat hij / zij
ietss verkeerd heeft gedaan
Wil graag geholpen
worden n

D D Houdt zich niet altijd aan
dee regels die de leerkracht
stelt t

HeeftHeeft u alle vragen beantwoord?

Dankk u voor het beantwoorden van de vragenlijst!
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Bijlagee 2: PSEK-leerlinglijst (2000)

Persoonlijkee gegevens
1.. Wat is de datum van vandaag:

2.. Wat is je voornaam:

3.. Wat is je achternaam:

4.. Geslacht:
DD jongen
DD meisje
5.. Wanneer ben je jarig:

6.. Hoe oud ben je:

7.. Ben je wel eens blijven zitten:
DD ja, in groep:
DD nee
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8.. Zitje al vanaf het begin van groep 1 op deze school:
Dja a
DD nee, sinds groep:
9.. In welk land ben je geboren:

10.. Als je niet in Nederland bent geboren,
hoee lang woon je dan in Nederland:

jaren

11.. Wat voor taal spreek je thuis:

12.. Bij wie woon je het grootste gedeelte van de tijd in huis:
DD Vader en moeder
nn Alleen met moeder
DD Alleen met vader
Anders, namelijk:
13.. Heb je broers en / of zussen:
Dja,,
broer(s) /
DD nee, ik ben enig kind

zus(sen) (invullen hoeveel)

14.. Als je broers en / of zussen hebt, hoeveel
DD
jongere broer(s)
oudere broer(s)
DD
jongere zus(sen)
DD
oudere zus(sen)
Gaa verder op de volgende bladzijde.
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Instructie e
Inn dit boekje staan een aantal uitspraken over jouw gedrag in de klas.
Hett gaat om jouw gedrag van de afgelopen maanden.
Dee vragen bestaan uit twee uitspraken die min of meer tegengesteld zijn.
Voorbeeld:: "Ik eet veel D D D D D Ik eet weinig".
Alss de zin "Ik eet veel" helemaal bij jou past,
dann kruisje het hokje "Ik eet veel IEIDDDD Ik eet weinig" aan.
Alss de zin "Ik eet veel" iets meer bij jou past dan de zin "Ik eet weinig",
dann kruisje het hokje "Ik eet veel D B D D D Ik eet weinig" aan.
Alss de zinnen "Ik eet veel" en "Ik eet weinig" beiden evenveel bij jou passen,
dann kruisje het hokje "Ik eet veel D D S D D Ik eet weinig" aan.
Alss de zin "Ik eet weinig" iets meer bij jou past dan de zin "Ik eet veel",
dann kruisje het hokje "Ik eet veel DDDSID Ik eet weinig" aan.
Alss de zin "Ik eet weinig" helemaal bij jou past,
dann kruis je het hokje "Ik eet veel D D D D S Ik eet weinig" aan.
Kruiss slechts één hokje aan per vraag.
Probeerr steeds zo eerlijk mogelijk te antwoorden. De antwoorden die je geeft zijn
striktt vertrouwelijk en niemand (behalve de testleider) krijgt ze te zien.
Denkk niet te lang na over het antwoord, je eerste indruk is meestal de beste.
Err zijn geen goede of foute antwoorden, het gaat erom wat jij vindt.

Slaa geen vragen over.
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Kruiss slechts één hokje aan per vraag.
11 Ik vind school leuk

D D D D D Ik heb een hekel aan school

22 Als ik boos ben, dan laat ik
datt merken

D D

D D Als ik boos ben, dan trek ik
me terug

33 Ik kan goed stil zitten
tijdenss het werk

D D

D D Ik kan slecht stilzitten
tijdens het werk

44 Ik vind het gemakkelijk om
beslissingenn te nemen

ü

D O Ik vind het moeilijk om
beslissingen te nemen

55 Ik wil graag
nieuwee dingen leren

D

66 Als iemand onrecht wordt
aangedaan,, dan trek ik mij
datt niet aan

D D D D

Als iemand onrecht wordt
aangedaan, dan ben ik
verontwaardigd

77 Ik pieker nooit over school

D D D D

Ik pieker vaak over school

88 Ik ben zelden met andere
dingenn bezig tijdens de les

D D

Ik ben vaak met andere
dingen bezig tijdens de les

99 Ik werk zorgvuldig

D G D Ik houd er niet van om
nieuwe dingen te leren

D D D D Ik werk niet altijd
zorgvuldig g

100 Ik kijk zelden naar buiten als G D D D D Ik kijk vaak naar buiten als
ikk aan het werk ben
ik aan het werk ben
Gaa verder op de volgende bladzijde.
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111 Ik heb weinig hulp van de
leerkrachtt nodig tijdens het
werken n

D D

D Ik heb veel hulp van de
leerkrachtt nodig tijdens
hett werken

122 Ik ben vaak beleefd
tegenn de leerkracht

D D D D Ik ben zelden beleefd
tegenn de leerkracht

133 Ik weet bijna altijd wat ik
moett doen als ik een
nieuwee opdracht krijg

D D D

144 Ik ben niet bang om op te
vallenn in de klas
155 Ik zorg goed voor mijn
spullen n
166 Ik denk vrij lang na voordat
ikk een vraag beantwoord
177 Ik ben niet snel afgeleid
188 Ik stap zelf op anderen af

D Ik ben bang om op te
vallenn in de klas
DD D

D D Ik zorg slecht voor mijn
spullen n

D D DD D D Ik denk niet lang na voordat
ikk een vraag beantwoord
DD D D D D Ik ben snel afgeleid
D D

199 Als er iets vervelends is
gebeurd,, dan kan ik het
gemakkelijkk van me afzetten
200 Mijn stemming is
moeilijkk te
beïnvloedenn door anderen

Ik weet vaak niet wat ik
moett doen als ik een
nieuwee opdracht krijg

D

Ik wacht tot anderen op
mijj afkomen

D D D Als er iets vervelends is
gebeurd,, dan kan ik het
moeilijkk van me afzetten
DD G D

Mijn stemming is
gemakkelijkk te
beïnvloedenn door anderen

Gaa verder op de volgende bladzijde.
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211 Ik vraag zelden aan de
leerkrachtt of ik het goed doe

D D G

Ik vraag vaak aan de
leerkracht of ik het goed
doe e

222 Ik doe wat de leerkracht
vann mij vraagt

DD D D O D Ik doe vaak niet wat de
leerkrachtt van mij vraagt

233 Ik let goed op in de klas

D D D D D Ik let slecht op in de klas

244 Als anderen lachen, denk ik
niett dat ze het over mij hebben

D D

Als anderen lachen, denk ik
datt ze het over mij hebben

D

G In de klas huil ik wel eens

255 In de klas huil ik niet zo snel

D

266 Ik laat mijn werk zelden uit
mezelff aan de leerkracht
zien n

D O D Q DD Ik laat mijn werk vaak uit
mezelff aan de leerkracht
zien n

277 Ik zeg veel in de klas

DD

288 Ik wacht de uitleg meestal
af,, voordat ik aan het
werkk ga

GG G D O O Ik wacht de uitleg meestal
niett af, voordat ik aan het
werkk ga

299 Ik probeer haast nooit de
aandachtt van de leerkracht
tee trekken

GG G G D G Ik probeer vaak de
aandachtt van de leerkracht
tee trekken

300 Ik ben nooit zenuwachtig
tijdenss een toets

GG G Q G Q Ik ben vaak zenuwachtig
tijdenss een toets

Gaa verder op de volgende bladzijde.
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O Q G Ik zeg weinig in de klas
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311 Ik bloos zelden

DD D

D D Ik bloos snel

322 Als ik met een taak bezig
ben,, vergeet ik alles om mij
heenn

Q Q Q O O Als ik met een taak bezig
ben, let ik op wat er om mij
heen gebeurt

333 Ik word zelden gepest

D D D D D Ik word vaak gepest

344 Ik sta graag in het
middelpuntt van de
belangstelling g

D D D D Ik sta niet graag in het
middelpuntt van de
belangstelling g

355 Ik loop zelden van mijn plaats D

D

Ik loop vaak van mijn plaats

366 Ik haal nooit gevaarlijke
strekenn uit

D D G D O Ik haal vaak gevaarlijke
streken uit

377 Anderen kunnen mij
opvrolijkenn als ik verdrietig
benn

D D

388 Ik stop met praten als de
leerkrachtt dat vraagt

DD

399 Als ik met iemand praat,
dann kijk ik diegene aan

400 Ik kijk mijn werk altijd na
opp fouten

D D Anderen kunnen mij niet
opvrolijken als ik verdrietig
ben
D G D Ik stop niet met praten als
dee leerkracht dat vraagt
D D D Als ik met iemand praat,
dann durf ik diegene uit
verlegenheidd niet aan te
kijken n

D D D G D Ik kijk mijn werk nooit na
op fouten

Gaa verder op de volgende bladzijde.
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411 Ik bemoei me nooit met het D
werkk en spel van andere
kinderenn
422 Ik doe mijn best om
vragenn te beantwoorden
tijdenss de les

D

D Ik bemoei me vaak met het
werk en spel van andere
kinderen

D D D D D Ik doe niet mijn best om
vragen te beantwoorden
tijdens de les

433 Ik maak altijd eerst een taak D
af,, voordat ik aan iets anders
beginn

D D D Ik begin steeds aan iets
anders in plaats van eerst
een taak af te maken

444 Als ik iets doe, dan denk ik
"hett zal wel goed gaan"

D D D D D Als ik iets doe, dan denk ik
"het zal wel mislukken"

455 Ik zit nooit alleen

D D D D

Ik zit vaak alleen

466 Ik begin meteen aan een
opgedragenn taak

D D

Ik begin niet meteen aan een
opgedragen taak

477 Ik kan goed voor mezelf
opp komen

D D D D D Ik vind het moeilijk om
voor mezelf op te komen

488 Ik vind het leuk om
D D D D D Ik vind het niet leuk om
ingewikkeldee opdrachten uit
ingewikkelde opdrachten uit
tee voeren
te voeren
499 Ik voel me nooit verlegen

D D

D D Ik voel me vaak verlegen

500 Ik sla nooit andere kinderen D D D D D Ik sla wel eens andere
kinderen n
240 0
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Gaa verder op de volgende bladzijde.
511 Als iets niet lukt, dan blijf ik
hett proberen

Alss iels niet lukt, dan stop ik
ermee e

522 Ik ben snel gewend als er
ietss is veranderd
inn de klas

D

533 Ik pak bij voorkeur
moeilijkee opdrachten
aann

D D D D Ikpak bij voorkeur
gemakkelijke opdrachten
aan

544 Ik ben rustig
555 Ik vraag haast nooit om
extraa uitleg bij een nieuwe
opdracht t

D D Ik moet altijd even wennen
als er iets is veranderd
in de klas

DD D D
D D

D Ik ben druk
D D Ik vraag vaak om extra
uitlegg bij een nieuwe
opdracht t

566 Ik voel me zeker

DD D D D D Ik voel me onzeker

577 Ik vind de lessen
interessant t

DD D D D D Ik vind de lessen niet
interessant t

588 Ik maak mijn taak
altijdd af

DD

599 Ik geef de leerkracht nooit
eenn grote mond
600 Ik voel me veilig
inn de klas

O

D D

üü

Ik maak mijn taak
vaakk niet af
ü

Ik geef de leerkracht vaak
eenn grote mond

D D D D Ik voel me niet veilig
inn de klas

Gaa verder op de volgende bladzijde.
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611 Als de leerkracht zegt dat ik D D
ietss verkeerd heb gedaan,
dann raak ik niet snel van slag
622 Ik wil graag dingen zelf doen

633 Ik houd me altijd aan de
regelss die de leerkracht stelt

D

Als de leerkracht zegt dat ik
iets verkeerd heb gedaan,
dan raak ik snel van slag
Ik wil graag geholpen
worden n

D D D D G Ik houd me niet altijd aan
de regels die de leerkracht
stelt t

HebHeb je alle vragen beantwoord?

Dankk je voor het beantwoorden van de vragenlijst!
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Bijlagee 3: PPB-leerkrachtlijst (2000)

Pedagogischh didactische behoefte van de leerling

Opp de volgende bladzijde staan uitspraken die informeren / vragen naar de
pedagogischee didactische behoefte van de betreffende leerling.
Voorbeeld:: "Deze leerling heeft behoefte aan meer nachtrust".
Heeftt de leerling nooit behoefte aan "meer nachtrust",
dann kruist u het hokje S D D D D aan.
Heeftt de leerling zelden behoefte aan "meer nachtrust",
dann kruist u het hokje D S D D D aan.
Heeftt de leerling soms behoefte aan "meer nachtrust",
dann kruist u het hokje D D H D D aan.
Heeftt de leerling vaak behoefte aan "meer nachtrust",
dann kruist u het hokje DDDBID aan.
Heeftt de leerling altijd behoefte aan "meer nachtrust",
dann kruist u het hokje D D D D H aan.

Kruiss slechts één hokje aan per vraag.

Beantwoordtt u alstublieft alle vragen.
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Kruiss slechts één hokje aan per vraag
DD
nooitt

D
zelden

D

D

soms

vaak

altijd

11 Deze leerling is bang om te falen en heeft behoefte
aann duidelijkheid in wat van hem / haar gevraagd
wordt,, zodat hij / zij meer zelfvertrouwen krijgt

D

D

O

22 Deze leerling let vaak niet op in de les en heeft er
behoeftee aan dat er aangesloten wordt bij zijn / haar
belevingswereld,, zodat de leerling meer
belangstellingg krijgt voor de les

D

D

D

D

33 Deze leerling heeft moeite zijn aandacht vast te
houdenn en heeft behoefte aan begeleiding tijdens de
les,, zodat hij / zij beter weet wat hij / zij moet doen

D

D

D

D

44 Deze leerling verstoort vaak de les en heeft er
behoeftee aan om daarop gewezen te worden, om dat
gedragg te verminderen
55 Deze leerling is erg onzeker en heeft er behoefte aan D
omm meer voor zichzelf op te komen, zodat hij / zij
beterr functioneert in de groep
Gaa verder op de volgende bladzijde.

244 4

O

D

D

D

D

D

D

Bijlagen Bijlagen

Kruiss slechts één hokje aan per vraag

nooitt

D

D

D

D

zelden

soms

vaak

altijd

66 Deze leerling verstoort vaak de les en heeft behoefte
aann individuele aandacht, zodat hij / zij meer
gewenstt gedrag gaat vertonen

D

77 Deze leerling is vaak ongeconcentreerd en heeft
behoeftee aan het vermijden van afleiding, zodat hij /
zijj zijn / haar aandacht beter bij de les kan houden

D

88 Deze leerling is snel van slag en heeft behoefte aan
hett leren relativeren van slechte cijfers of kritiek,
zodatt hij / zij wat meer weerstand krijgt

D

D

D

D

99 Deze leerling kan zich moeilijk concentreren en
heeftt behoefte aan apart zitten van de groep, zodat
hijj / zij minder wordt afgeleid

D

D

D

D

100 Deze leerling maakt zich veel zorgen en heeft
behoeftee aan regelmatige geruststelling, zodat zijn /
haarr zelfvertrouwen toeneemt

El

D

D

El

D

D

Gaa verder op de volgende bladzijde.
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Kruiss slechts één hokje aan per vraag
DD
nooitt

D
zelden

D

D

soms

vaak

altijd

111 Deze leerling is erg verlegen en heeft er behoefte
aann om zich op zijn / haar gemak te voelen, zodat
hij// zij zich prettiger voelt

D

122 Deze leerling is bang om te falen en heeft behoefte
aann succeservaringen, zodat zijn / haar
zelfvertrouwenn zal toenemen

D

133 Deze leerling is erg teruggetrokken en heeft
behoeftee aan individuele aandacht, zodat hij / zij
meerr zelfwaardering krijgt

D

D

D

D

D

D

D

D

144 Deze leerling maakt taken vaak niet af en heeft
behoeftee aan één of andere vorm van beloning (bijv.
eenn sticker), zodat hij / zij meer taken afmaakt

G

D

D

D

D

155 Deze leerling reageert vaak emotioneel en heeft er
behoeftee aan om gerustgesteld te worden, zodat hij /
zijj evenwichtiger wordt

D

D

D

D

D

Hartelijkk bedankt voor uw medewerking !
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Bijlagee 4: PPB-leerlinglijst (2000)

Pedagogischh didactische behoefte

Opp de volgende bladzijde staan uitspraken die informeren / vragen naar de
behoeftenn die je kan hebben.
Voorbeeld:: Ik heb behoefte aan "meer slaap".
Hebb je nooit behoefte aan "meer slaap",
dann kruisje het hokje S D D D D aan.
Hebb je zelden behoefte aan "meer slaap",
dann kruisje het hokje D H D O D aan.
Hebb je soms behoefte aan "meer slaap",
dann kruisje het hokje DDEIDD aan.
Hebb je vaak behoefte aan "meer slaap",
dann kruisje het hokje DDDIEID aan.
Hebb je altijd behoefte aan "meer slaap",
dann kruisje het hokje D D D D H aan.

Kruiss slechts één hokje aan per vraag.

Beantwoordtt alsjeblieft alle vragen.
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Kruiss slechts één hokje aan per vraag
DD
nooitt

zelden

D

D

D

soms

vaak

altijd

11 Ik ben bang om te falen en heb behoefte aan
duidelijkheidd in wat er van mij gevraagd wordt,
zodatt ik meer zelfvertrouwen krijg

d

D

D

D

22 Ik let vaak niet op in de les en heb er behoefte aan
datt er aangesloten wordt bij mijn belevingswereld,
zodatt ik meer belangstelling krijg voor de les

D

D

D

D

D

33 Ik heb moeite mijn aandacht vast te houden en heb
behoeftee aan begeleiding tijdens de les, zodat ik
beterr weet wat ik moet doen

D

D

D

D

D

44 Ik verstoor vaak de les en heb er behoefte aan om
daaropp gewezen te worden om dat gedrag te
verminderen n

D

55 Ik ben erg onzeker en heb er behoefte aan om meer
voorr mezelf op te komen, zodat ik beter functioneer
inn de groep

D

Gaa verder op de volgende bladzijde.
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Kruiss slechts één hokje aan per vraag

nooitt

D

D

D

D

zelden

soms

vaak

altijd

66 Ik verstoor vaak de les en heb behoefte aan
individuelee aandacht, zodat ik meer gewenst gedrag
gaa vertonen

D

D

D

D

D

77 Ik ben vaak ongeconcentreerd en heb behoefte aan
hett vermijden van afleiding, zodat ik mijn aandacht
beterr bij de les kan houden

D

D

D

D

88 Ik ben snel van slag en heb er behoefte aan slechte
cijferss of kritiek te leren relativeren, zodat ik wat
meerr weerstand krijg

D

D

D

D

D

D

D

D

El

D

99 Ik kan me moeilijk concentreren en heb behoefte aan
apartt zitten van de groep, zodat ik minder word
afgeleid d
100 Ik maak me veel zorgen en heb behoefte aan
regelmatigee geruststelling, zodat mijn
zelfvertrouwenn toeneemt

D

Gaa verder op de volgende bladzijde.
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Kruiss slechts één hokje aan per vraag
DD
nooitt

D
zelden

D

D

D

soms

vaak

altijd

111 Ik ben erg verlegen en heb er behoefte aan om
mijj op mijn gemak te voelen, zodat ik me
prettigerr voel

D

D

D

D

122 Ik ben bang om te falen en heb behoefte aan
succeservaringen,, zodat mijn zelfvertrouwen zal
toenemen n

D

D

D

D

133 Ik ben erg teruggetrokken en heb behoefte aan
individuelee aandacht, zodat ik meer
zelfwaarderingg krijg

D

D

D

G

144 Ik maak taken vaak niet af en heb behoefte aan
éénn of andere vorm van beloning (bijv. een
sticker),, zodat ik meer taken afmaak

D

D

D

155 Ik reageer vaak emotioneel en heb er behoefte
aann om gerustgesteld te worden, zodat ik
evenwichtigerr word

D

D

D

Hartelijkk bedankt voor het invullen van de vragenlijst!
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Bijlagee 5: Profiel Mate van Begeleiding (PMB)

i.. Naam leerling:

2.. Opleidingsniveau van de leerling:

3.. Hoeveel uur contact heeft u, buiten de verplichte mentor uren,
mett de leerling?
4. .

Faalangstt reductietraining

Huiswerkbegeleidingg *

Gevolgd? ?
Perr wanneer?
Hoeveell uur per week?
Doorr wie geadviseerd:
*Voorr welke vakken krijgt de leerling huiswerkbegeleiding?

5. .

Remediall teaching

Hulpp bij dyslexie*

Gevolgdd / Gekregen?
Perr wanneer?
Hoeveell uur per week?
Doorr wie geadviseerd:
Hoee en door wie is de dyslexie (officieel) vastgesteld?
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6.. Heeft de leerling andere vormen van interne begeleiding gevolgd?
a)) Ja / Nee
b)) Wat voor begeleiding is dit geweest?

c)) Per wanneer heeft de leerling deze begeleiding gekregen?

7.. Heeft de leerling vormen van externe begeleiding gevolgd?
a)) Ja / Nee
b)) Wat voor begeleiding is dit geweest?

c)) Per wanneer heeft de leerling deze begeleiding gekregen?

8.. Hoeveel uur in de week verzuimt de leerling lessen te volgen?
-Regulieree lessen
-Begeleidingsuren n
9.. Is de leerling wel eens afwezig in verband met ziekte?
a)) Ja / Nee
b)) Hoeveel uur per maand is dit ongeveer?
252 2

Bijlagen Bijlagen
10.. Zijn er opvallende kenmerken in het gedrag van de leerling?

11.. Welk advies geeft u de leerling voor volgend schooljaar,
mett betrekking tot het te volgen opleidingsniveau?

12.. Welk advies geeft u de leerling voor volgend schooljaar,
mett betrekking tot de te volgen begeleiding?

13.. Hoe beoordeelt u de leerling op de volgende kenmerken
(kruiss slechts één hokje aan):
Leerling g

(bijna) ) weinig g somss wel,
nooit t
somss niet

vaak k

(bijna) )
altijd d

Toontt belangstelling en inzet
Vertoontt storend gedrag
Iss teruggetrokken
Iss emotioneel instabiel
Iss faalangstig
Bijj het tonen van belangstelling en inzet moet onder andere gedacht worden aan
hett tonen van interesse voor de les, opletten in de les en weten wat hij / zij moet
doenn bij nieuwe taken.
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Bijj het vertonen van storend gedrag moet onder andere gedacht worden aan het
vertonenn van onbeleefd gedrag, niet doen wat de leerkracht vraagt, druk en veel
pratenn tijdens de les.
Bijj teruggetrokken zijn moet gedacht worden aan het verlegen zijn en het niet uit
zichzelff naar andere leerlingen toe gaan.
Bijj emotioneel instabiel moet onder andere gedacht worden aan het zich niet veiligg voelen in de klas en het zich erg aantrekken als er iets vervelends is gebeurd.
Bijj faalangstig zijn moet gedacht worden aan het regelmatig om hulp vragen en
hett gemaakte werk veel laten zien aan de leerkracht.
14.. Cito - standaardscore:
Percentiell score taal:
Percentiell score rekenen:
Percentielscoree informatieverwerking:
Percentiell score wereldoriëntatie:
15.. Wilt u een lijstje bijvoegen met cijfers van de gevolgde vakken van het eerste
rapportt en cijfers van het laatste rapport dat de leerling heeft gekregen?

HeeftHeeft u alle vragen beantwoord?

Dankk u voor het beantwoorden van de vragenlijst!
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Bijlagee 6: PSEK-leerkrachtlijst (2001)

Persoonlijkee gegevens leerling

Naamm leerling:

1.. Geslacht:
jongen
DD meisje
2.. Is de leerling wel eens blijven zitten:
GG ja, in groep:
QQ nee
3.. Wat is het leerling-gewicht van de leerling:
DD 1.00
DD 1.25
DD 1.40
GG 1.70
GG 1.90
Gaa verder op de volgende bladzijde.
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4.. Nationaliteit leerling:
DD Nederlands
DD Indonesisch
GG Antilliaans
DD Surinaams
DD Afkomstig uit land in Europa, namelijk:
DD Afkomstig uit land in Azië of Oceanie, namelijk:
DD Afkomstig uit land in Afrika, namelijk:
DD Afkomstig uit land in Noord-, Midden- of Zuid-Amerika, namelijk:

5.. Wat voor taal spreekt de leerling thuis:
DD Nederlands
DD Anders, namelijk:
6.. Andere belangrijke gegevens van de leerling:

Gaa verder op de volgende bladzijde.
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Instructie e

Inn dit boekje staan een aantal uitspraken over het gedrag van de leerling op
school.. Het gaat om uw indruk van de leerling over de afgelopen maanden.
Dee vragen bestaan uit twee uitspraken die min of meer tegengesteld zijn.
Voorbeeldd : "Eet veel in de pauze D D D D D Eet weinig in de pauze"
Alss de zin "Eet veel in de pauze" helemaal van toepassing is op de leerling, dan
kruistt u het hokje
"Eett veel in de pauze i D D D D Eet weinig in de pauze" aan.
Alss de zin "Eet veel in de pauze" iets meer van toepassing is op de leerling dan
dee zin "Eet weinig in de pauze", dan kruist u het hokje
"Eett veel in de pauze D i D D D Eet weinig in de pauze" aan.
Alss de zinnen "Eet veel in de pauze" en "Eet weinig in de pauze" beiden
evenveell van toepassing zijn op de leerling, dan kruist u het hokje
"Eett veel in de pauze D D H D D Eet weinig in de pauze" aan.
Alss de zin "Eet weinig in de pauze" iets meer van toepassing is op de leerling dan
dee zin "Eet veel in de pauze", dan kruist u het hokje
"Eett veel in de pauze D D D 0 D Eet weinig in de pauze" aan.
Alss de zin "Eet weinig in de pauze" helemaal van toepassing is op de leerling,
dann kruist u het hokje
"Eett veel in de pauze D D D D H Eet weinig in de pauze" aan.
Kruiss slechts één hokje aan per vraag.

Gaa verder op de volgende bladzijde.
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Hett is belangrijk om elke uitspraak als een op zichzelf staand aspect van het
gedragg van de leerling te zien.
Denkk niet te lang na over het antwoord, uw eerste indruk is meestal de beste.
Alss u er niet zeker van bent welke uitspraak het beste de leerling omschrijft, kies
dann het antwoord dat het beste het gedrag van de leerling benadert.

Lett u er alstublieft op dat u alle vragen beantwoordt.

Gaa verder op de volgende bladzijde.
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Kruiss slechts één hokje aan per vraag.
11 Vindt school leuk

O

D D

22 Als de leerling boos is,
D D D
dann laat hij / zij dat merken

D Heeft een hekel aan school

D D Als de leerling boos is,
dan trekt hij / zij zich
terugg in zichzelf

33 Kan goed stil zitten
tijdenss het werk

D D

D

44 Vindt het gemakkelijk om
beslissingenn te nemen

D D D

D D Vindt het moeilijk om
beslissingen te nemen

55 Wil graag nieuwe dingen
lerenn

D

Q

D D Houdt er niet van om
nieuwe dingen te leren

66 Piekert nooit over school

D

G

77 Is zelden met andere
dingenn bezig tijdens de les

D D D D

88 Werkt zorgvuldig

D

D

D Kan slecht stil zitten
tijdens het werk

ü

D

D Is vaak met andere
dingen bezig tijdens de les

D D Werkt onzorgvuldig

99 Kijkt zelden naar buiten als D D D D
hijj / zij aan het werk is
100 Heeft weinig hulp van de
leerkrachtt nodig tijdens
hett werken

Piekert vaak over school

D Kijkt vaak naar buiten als
hij / zij aan het werk is
Heeft veel hulp van de
leerkracht nodig tijdens
het werken

Gaa verder op de volgende bladzijde.
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111 Is vaak beleefd tegen de
leerkrachtt

G

122 Weet bijna altijd wat hij /
zijj moet doen als hij / zij
eenn nieuwe taak krijgt

G

Q

D G G Weet vaak niet wat hij /
zijj moet doen als hij / zij
eenn nieuwe taak krijgt

133 Is niet bang om op te
vallenn in de klas

GG

G

G

144 Zorgt goed voor
zijnn / haar spullen

GG

G

G G Q Zorgt slecht voor
zijnn / haar spullen

155 Is niet snel afgeleid

GG

G

G

166 Stapt zelf op anderen af om G
tee vragen of hij / zij
magg mee spelen

G

D Q G Wacht tot anderen op hem/
haar afkomen om te vragen
of hij / zij wil mee spelen

177 Als er iets vervelends is
gebeurd,, dan kan hij / zij
hett gemakkelijk van zich
afzetten n

QQ

G

G

G Q Als er iets vervelends is
gebeurd,, dan kan hij / zij
hett moeilijk van zich
afzetten n

188 Stemming is moeilijk te
beïnvloedenn door
anderen n

GG

G

G

G G Stemming is gemakkelijk
tee beïnvloeden door
anderen n

199 Vraagt zelden of hij / zij
hett goed doet

GG

Q

G

G G Vraagt vaak of hij / zij
hett goed doet

200 Doet wat de leerkracht
vann hem / haar vraagt

QQ

G

G

Q G Doet vaak niet wat de
leerkrachtt van hem/haar
vraagt t
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D D

D Is zelden beleefd tegen de
leerkracht

G G Is bang om op te vallen in
dee klas

G G Is snel afgeleid

Bijlagen Bijlagen
211 Let goed op in de klas

D

222 Als anderen lachen denkt
hijj / zij niet dat ze het over
hemm / haar hebben
233 In de klas huilt hij / zij niet
zoo snel

D

D Let slecht op in de klas

D

D Als anderen lachen denkt
hij / zij dat ze het over
hem / haar hebben

D

D D In de klas huilt hij / zij
wel eens

244 Laat zijn / haar werk zelden D
uitt zichzelf aan de
leerkrachtt zien
255 Praat weinig met anderen
tijdenss de les

D

266 Wacht meestal de uitleg af,
voordatt hij / zij
aann het werk gaat

D

277 Probeert haast nooit de
aandachtt van de leerkracht
tee trekken

D

Laat zijn / haar werk vaak
uit zichzelf aan de
leerkracht zien
D D Praat veel met anderen
tijdens de les

D

D

D

D O D Probeert vaak de aandacht
van de leerkracht
te trekken

288 Is nooit zenuwachtig
tijdenss een toets

Wacht meestal de uitleg
niet af, voordat hij / zij
aan het werk gaat

D

299 Hij / zij bloost zelden

D

300 Als hij / zij met een taak
D
bezigg is, dan vergeet hij / zij
alless om zich heen

D

D

Is vaak zenuwachtig
tijdenss een toets
Hij / zij bloost snel
Als hij / zij met een taak
bezig is, dan let hij / zij op
wat er om hem / haar heen
gebeurt t

Gaa verder op de volgende bladzijde.
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311 Wordt zelden gepest

DD D
D

322 Staat graag in het
middelpuntt van de
belangstelling g
333 Loopt zelden van
zijnn / haar plaats

DD D

344 Haalt nooit gevaarlijke
strekenn uit tijdens de
gymnastiekless of op het
schoolplein n

DD

366 Als hij / zij met iemand
praat,, dan kijkt hij / zij
diegenee aan

D D

D D

D

388 Doet zijn / haar best vragen DD D
tee beantwoorden
tijdenss de les
DD

400 Als hij / zij iets doet, dan
denktt hij / zij dat het wel
goedd zal gaan

DD

D Loopt vaak
vann zijn / haar plaats

D Als hij / zij met iemand
praat,, dan durft hij / zij
diegenee uit verlegenheid
niett aan te kijken
D D

399 Maakt altijd eerst een taak
af,, voordat hij / zij aan iets
anderss begint

Staat niet graag in het
middelpuntt van de
belangstelling g

Ü Stopt niet met praten als
dee leerkracht dat vraagt

DD

377 Kijkt werk altijd na op
fouten n
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D Wordt vaak gepest

Haalt vaak gevaarlijke
strekenn uit tijdens de
gymnastiekless of op het
schoolplein n
D

355 Stopt met praten als de
leerkrachtt dat vraagt

D

D

D

G

D

D D

D Kijkt werk nooit na op p
fouten n
D Doet niet zijn / haar best
vragenn te beantwoorden
tijdenss de les
D Begint steeds aan iets
anderss in plaats van een
taakk eerst af te maken
Als hij / zij iets doet, dan
denktt hij / zij dat het wel
zall mislukken

Bijlagen Bijlagen
411 Zit nooit alleen in de pauze

D D D D Zit vaak alleen in de pauze

422 Begint meteen aan een
opgedragenn taak

D D G

Begint niet meteen aan een
opgedragenn taak

433 Kan goed voor
zichzelff opkomen

D

Vindt het moeilijk om voor
zichzelff op te komen

444 Vindt het leuk om
ingewikkeldee taken
uitt te voeren
455 Komt niet verlegen over

DD

D ü

D D D Vindt het niet leuk om
ingewikkeldee taken
uitt te voeren

D D

466 Slaat nooit andere kinderen

D Komt verlegen over

D D

477 Als iets niet lukt, dan blijft
hijj / zij het proberen

D D D

488 Is snel gewend aan
nieuwee klassensituaties

D

499 Pakt bij voorkeur
moeilijkee taken aan
500 Is een rustig kind

D Slaat wel eens andere
kinderen n
D Als iets niet lukt, dan stopt
hij / zij ermee

D D D Moet altijd even wennen
aan nieuwe klassensituaties

DD D D D D Pakt bij voorkeur
gemakkelijkee taken aan
D D

D D Is een druk kind

Gaa verder op de volgende bladzijde.
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511 Vraagt bij een nieuwe taak
haastt nooit om extra uitleg

D

D D D D Vraagt bij een nieuwe taak
vaak om extra uitleg

522 Komt zeker over

D D

533 Vindt de lessen
interessantt

D D G D D Vindt de lessen niet
interessant

D G D Komt onzeker over

544 Maakt zijn/haar taak altijd D D D D
aff tijdens de les
555 Geeft de leerkracht
nooitt een grote mond

D

Maakt zijn /haar taak nooit
af tijdens de les
D Geeft de leerkracht
vaak een grote mond

566 Voelt zich veilig in de
klass om iets te zeggen

D

G

Voelt zich niet veilig in de
klas om iets te zeggen

577 Is niet snel van slag als de
leerkrachtt zegt dat hij / zij
ietss verkeerd heeft gedaan

D

D D

D Is snel van slag als de
leerkracht zegt dat hij / zij
iets verkeerd heeft gedaan

588 Wil graag dingen zelf doen

D

599 Houdt zich aan de regels
diee de leerkracht
steltt

D

600 Vergeet haast nooit de
juistee spullen mee naar
schooll te nemen

G

611 Vindt het makkelijk om in
dee klas vrienden te maken

G G

D

Wil graag geholpen worden

G

Houdt zich niet altijd aan
de regels die de leerkracht
stelt

G Q G Q Vergeet vaak de juiste
spullen mee naar
school te nemen
G G G Vindt het moeilijk om in de
klas vrienden te maken

HeeftHeeft u alle vragen ingevuld?
Dankk u voor het beantwoorden van de vragenlijst!
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Persoonlijkee gegevens leerling
1.. Wat is je voornaam:

2.. Wat is je achternaam:

3.. Geslacht:
DD jongen
meisje
4.. Wanneer ben je jarig:

(dag)

(maand)

5.. Hoe oud ben je:

6.. Ben je wel eens blijven zitten:
DD ja, in groep:
DD nee
7.. Zitje al vanaf het begin van groep 1 op deze school:
aa
nee, sinds groep:
Inn Nederland wonen verschillende groepen mensen. Deze groepen hebben te
makenn met het land waar deze mensen zelf of hun families vandaan komen. Zo
zijnn er Antillianen, Turken, Marokkanen, Surinamers, Nederlanders en nog veel
meerr groepen mensen.
8.. Tot welke groep behoor jij:
Ikk ben een
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9.. In welk land ben je geboren:

10.. Als je niet in Nederland bent geboren, hoe lang woon je dan in Nederland:
jaren n
11.. Wat voor taal spreek je thuis:

12.. Wonen je ouders samen:
Dja a
nee, bij wie woon je het grootste gedeelte van de tijd in huis:
DD bij moeder
bij vader
anders, namelijk:
13.. Heb je een broer:
Dja,, heb je een
DD jongere broer, naam:
GG oudere broer, naam:
DD nee
14.. Heb je een zus:
DD ja, heb je een
DD jongere zus, naam:
DD oudere zus, naam:
DD nee
Gaa verder op de volgende bladzijde.
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Instructie e
Inn dit boekje staan een aantal uitspraken over jouw gedrag in de klas.
Hett gaat om jouw gedrag van de afgelopen maanden.
Dee vragen bestaan uit twee uitspraken die min of meer tegengesteld zijn.
Voorbeeld:: "Ik eet veel D D D D D Ik eet weinig"
Alss de zin "Ik eet veel" helemaal bij jou past, dan kruis je
hett hokje "Ik eet veel S D Q D D Ik eet weinig" aan.
Alss de zin "Ik eet veel" iets meer bij jou past dan de zin "Ik eet weinig",
dann kruisje het hokje "Ik eet veel D H D n G Ik eet weinig" aan.
Alss de zinnen "Ik eet veel" en "Ik eet weinig" beiden evenveel bij jou passen,
dann kruisje het hokje "Ik eet veel D D H D D Ik eet weinig" aan.
Alss de zin "Ik eet weinig" iets meer bij jou past dan de zin "Ik eet veel",
dann kruisje het hokje "Ik eet veel D D D H D Ik eet weinig" aan.
Alss de zin "Ik eet weinig" helemaal bij jou past,
dann kruisje het hokje "Ik eet veel DDDGI3 Ik eet weinig" aan.
Kruiss slechts één hokje aan per vraag.
Probeerr steeds zo eerlijk mogelijk te antwoorden. De antwoorden die je geeft zijn
striktt vertrouwelijk en niemand (behalve de testleider) krijgt ze te zien.
Denkk niet te lang na over het antwoord, je eerste indruk is meestal de beste.
Err zijn geen goede of foute antwoorden, het gaat erom wat jij vindt.

Slaa geen vragen over.
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Kruiss slechts één hokje aan per vraag.
11 Ik vind school leuk

D ü

D

D Ik heb een hekel aan school

22 Ik kan goed stil zitten
tijdenss het werk

D D D D D Ik kan slecht stil zitten
tijdens het werk

33 Ik vind het gemakkelijk
omm beslissingen te nemen

D

44 Ik wil graag
nieuwee dingen leren

D D D D D Ik houd er niet van om
nieuwe dingen te leren

D D D Ik vind het moeilijk om
beslissingen te nemen

55 Ik pieker nooit over school D D

D D Ik pieker vaak over school

66 Ik ben zelden met andere
dingenn bezig tijdens de les

D

77 Ik werk zorgvuldig

D D D

88 Ik kijk zelden naar buiten
alss ik aan het werk ben

D

D

Ik kijk vaak naar buiten
als ik aan het werk ben

99 Ik heb weinig hulp van de
leerkrachtt nodig tijdens het
werkenn

D

O

D Ik heb veel hulp van de
leerkracht nodig tijdens het
werken

100 Ik ben vaak beleefd tegen
dee leerkracht

D D

D

Gaa verder op de volgende bladzijde.
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Ik ben vaak met andere
dingen bezig tijdens de les
D Ik werk niet altijd zorgvuldig

D D Ik ben zelden beleefd tegen
de leerkracht

Bijlagen Bijlagen
111 Ik weet bijna altijd wat ik DD D
moett doen als ik een
nieuwee opdracht krijg

Ik weet vaak niet wat ik
moett doen als ik een
nieuwee opdracht krijg

122 Ik ben niet bang om
opp te vallen in de klas

Ik ben bang om
opp te vallen in de klas

133 Ik zorg goed voor
mijnn spullen
144 Ik ben niet snel afgeleid

DD

D D Ik zorg slecht voor
mijnn spullen

G D D D

Ik ben snel afgeleid

155 Ik stap zelf op anderen af
omm te vragen of ik
meee mag spelen

DD D

166 Als er iets vervelends is
gebeurd,, dan kan ik het
gemakkelijkk van me
afzetten n

DD D D D D Als er iets vervelends is
gebeurd,, dan kan ik het
moeilijkk van me afzetten

D Ik wacht tot anderen op mij
afkomenn om te vragen of ik
meee wil spelen

177 Mijn stemming is
moeilijkk te beïnvloeden
doorr anderen

D D D D D Mijn stemming is
gemakkelijk te beïnvloeden
door anderen

188 Ik vraag zelden aan de
leerkrachtt of ik het goed
doee

D D n

199 Ik doe wat de
leerkrachtt van mij vraagt
200 Ik let goed op in de klas

D D Ik vraag vaak aan de
leerkracht of ik het goed
doe

D D D

Ik doe vaak niet wat de
leerkracht van mij vraagt

D D D D G Iklet slecht op in de klas

Gaa verder op de volgende bladzijde.
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211 Als anderen lachen, denk ik D
niett dat ze het over mij
hebben n

D DD D

Als anderen lachen, denk
ikk dat ze het over mij
hebben n

222 In de klas huil ik niet zo snel D D D D D In de klas huil ik wel eens
233 Ik laat mijn werk zelden uit D D
mezelff aan de leerkracht
zien n

D D Ik laat mijn werk vaak uit
mezelff aan de leerkracht
zien n

244 Ik praat weinig met anderen D
tijdenss de les

D D Ik praat veel met anderen
tijdenss de les

D

255 Ik probeer haast nooit de
D
aandachtt van de leerkracht te
trekken n

DD D D Ik probeer vaak de
aandachtt van de leerkracht
tee trekken

266 Ik ben nooit zenuwachtig
tijdenss een toets

DD D

277 Ik bloos zelden

Ik ben vaak zenuwachtig
tijdenss een toets

DD D D D D Ik bloos snel

288 Als ik met een taak bezig
ben,, vergeet ik alles om
mijj heen

G D DD D D Als ik met een taak bezi£
ben,, let ik op wat er om
mijj heen gebeurt

299 Ik word zelden gepest

D D D Ü D Ik word vaak gepest

300 Ik sta graag in het
middelpuntt van de
belangstelling g

DD D D D D Ik sta niet graag in het
middelpuntt van de
belangstelling g

Gaa verder op de volgende bladzijde.
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311 Ik loop zelden van mijn
plaats s

D DD D D D Ik loop vaak van mijn
plaats s

322 Ik haal nooit gevaarlijke
strekenn uit tijdens de
gymnastiekless of op het
schoolplein n

D

333 Ik stop met praten als de
leerkrachtt dat vraagt

D DD

344 Als ik met iemand praat,
dann kijk ik diegene aan

D

D

D Als ik met iemand praat,
dann durf ik diegene uit
verlegenheidd niet aan te
kijken n

355 Ik kijk mijn werk altijd
naa op fouten

D DD n

D D Ik kijk mijn werk nooit
naa op fouten

D D

366 Ik bemoei me nooit met het D
werkk en spel van andere
kinderen n
377 Ik doe mijn best om
vragenn te beantwoorden
tijdenss de les

400 Ik zit nooit alleen in de
pauzee

D D Ik stop niet met praten als
dee leerkracht dat vraagt

D D G Ik bemoei me vaak met het
werkk en spel van andere
kinderen n

DD D D

388 Ik maak altijd eerst een taak D ü
af,, voordat ik aan iets
anderss begin
399 Als ik iets doe, dan denk ik
"hett zal wel goed gaan"

Ik haal vaak gevaarlijke
strekenn uit tijdens de
gymnastiekless of op het
schoolplein n

D D

Ik doe niet mijn best om
vragenn te beantwoorden
tijdenss de les
Ik begin steeds aan iets
anders in plaats van eerst
een taak af te maken

D D D D Als ik iets doe, dan denk ik
"het zal wel mislukken"
D D D D D Ik zit vaak alleen in de
pauze
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411 Ik begin meteen aan
eenn opgedragen taak

DD D G ü

D Ik begin niet meteen aan
eenn opgedragen taak

422 Ik kan goed
voorr mezelf opkomen

D D D D Ik vind het moeilijk om
voorr mezelf op te komen

433 Ik vind het leuk om
ingewikkeldee opdrachten
uitt te voeren

D D D D Ik vind het niet leuk om
ingewikkelde opdrachten
uit te voeren

444 Ik voel me nooit verlegen

D D D D D Ik voel me vaak verlegen

455 Ik sla nooit andere
kinderen n

DD D D D D Ik sla wel eens andere
kinderen n

466 Als iets niet lukt, dan blijf
ikk het proberen

O O

477 Ik ben snel gewend als er
ietss is veranderd
inn de klas

D

488 Ik pak bij voorkeur
moeilijke e
opdrachtenn aan
499 Ik ben rustig
500 Ik vraag haast nooit om
extraa uitleg bij een nieuwe
opdrachtt

D D

D D D

GG ü

D D

Ik moet altijd even wennen
als er iets is veranderd in de
klas
Ik pak bij voorkeur
gemakkelijke e
opdrachtenn aan
Ik ben druk

G G G G G Ik vraag vaak om extra
uitleg bij een nieuwe
opdracht

Gaa verder op de volgende bladzijde.
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D D Als iets niet lukt, dan stop
ik ermee

Bijlagen Bijlagen

5511 Ik voel me zeker
522 Ik vind de lessen
interessant t

D D D D Ik voel me onzeker
DD D

D Ik vind de lessen niet
interessant t

533 Ik maak mijn taak altijd af
tijdenss de les

DD D D D Ik maak mijn taak nooit af
tijdenss de les

544 Ik geef de leerkracht nooit
eenn grote mond

D DD D D D Ik geef de leerkracht vaak
eenn grote mond

555 Ik voel me veilig in de
klass om iets te zeggen

D D D

566 Als de leerkracht zegt dat ik D DD
ietss verkeerd heb gedaan,
dann raak ik niet snel van
slag g

Ik voel me niet veilig in de
klass om iets te zeggen

D D Als de leerkracht zegt dat ik
ietss verkeerd heb gedaan,
dann raak ik snel van slag

577 Ik wil graag dingen zelf
doen n

DD D D

588 Ik houd me altijd aan de
regelss die de leerkracht
stelt t

DD D D D D Ik houd me niet altijd aan
dee regels die de leerkracht
stelt t

599 Ik vergeet haast nooit de
juistee spullen mee naar
schooll te nemen

D D D D D Ik vergeet vaak de juiste
spullen mee naar school te
nemen

600 Ik vind het makkelijk om
inn de klas vrienden te
makenn

D D D D Ik vind het moeilijk om
in de klas vrienden te
maken

Ik wil graag geholpen
worden n

KijkjeKijkje even na of je alle vragen hebt ingevuld?
Dankk je voor het beantwoorden van de vragenlijst!
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Bijlagee 8: PPB-leerkrachtlijst (2001)

Instructie e
Dee vragen op de volgende bladzijde gaan over de pedagogisch didactische
behoeftenn van een leerling.
Voorbeeld: :
"Heeftt er behoefte aan om vaker buiten te spelen tijdens de pauze".
Alss de zin "Heeft er behoefte aan om vaker buiten te spelen tijdens de pauze"
helemaall bij de leerling past, dan kruist u het hokje
"Heeftt er behoefte aan om vaker buiten te spelen tijdens de pauze" S D D D D aan.
Alss de zin "Heeft er behoefte aan om vaker buiten te spelen tijdens de pauze"
eenn beetje bij de leerling past maar niet helemaal bij de leerling past, dan kruist
uu het hokje
"Heeftt er behoefte aan om vaker buiten te spelen tijdens de pauze" DEIDDD aan.
Alss het de leerling niets uitmaakt of hij /zij vaker kan buiten spelen tijdens de
pauze,, dan kruist u het hokje
"Heeftt er behoefte aan om vaker buiten te spelen tijdens de pauze" D D S D D aan.
Alss de zin "Heeft er behoefte aan om vaker buiten te spelen tijdens de pauze"
ietss minder bij de leerling past, dan kruist u het hokje
"Heeftt er behoefte aan om vaker buiten te spelen tijdens de pauze" DDDEID aan.
Alss de zin "Heeft er behoefte aan om vaker buiten te spelen tijdens de pauze"
helemaall niet bij de leerling past, dan kruist u het hokje
"Heeftt er behoefte aan om vaker buiten te spelen tijdens de pauze" D n n D S aan.
Kruiss slechts één hokje aan per vraag.
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Kruiss slechts één hokje aan per vraag

DD
nooitt

zelden

soms

vaak

altijd

11 Heeft er behoefte aan dat de leerkracht hem / haar
duidelijkk maakt wat er van hem / haar verwacht
wordt,, zodat hij / zij meer zelfvertrouwen krijgt

D

D

22 Heeft er behoefte aan dat de les uitgelegd wordt met
duidelijkee voorbeelden, zodat hij / zij beter oplet
tijdenss de les

D

D

33 Heeft behoefte aan extra aandacht van de leerkracht
tijdenss de les, zodat hij / zij beter weet wat hij / zij
moett doen

D

44 Heeft er behoefte aan dat de leerkracht ervoor zorgt
datt hij / zij niet wordt afgeleid, zodat hij / zij
zijnn / haar aandacht beter bij de les kan houden

D

55 Heeft er behoefte aan dat de leerkracht en zijn / haar D
klasgenotenn hem / haar de kans geven om meer te
zeggenn in de klas, zodat hij / zij zich beter thuis voelt
inn de klas

D

Gaa verder op de volgende bladzijde.
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D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D
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Kruiss slechts één hokje aan per vraag

DD
nooitt

zelden

D

D

soms

vaak

66 Heeft er behoefte aan dat de leerkracht hem / haar
vakerr aankijkt, zodat hij / zij beter oplet

altijd

D

Q

D

D

77 Heeft er behoefte aan dat de leerkracht hem / haar
geruststeltt als hij / zij slechte cijfers haalt, zodat
hijj / zij niet meer zo snel van slag raakt als het weer
gebeurt t

D

D

D

88 Heeft er behoefte aan dat de leerkracht een plaats
voorr hem / haar apart heeft in de klas, zodat hij / zij
minderr snel wordt afgeleid

D

99 Heeft behoefte aan regelmatige geruststelling door
dee leerkracht, zodat zijn / haar zelfvertrouwen groter
wordt t

D

100 Heeft er behoefte aan dat de leerkracht en zijn/haar
klasgenotenn hem / haar op zijn / haar gemak stellen,
zodatt hij / zij zich prettiger voelt op school

D

D

D

D

D

D

ü

G

D

D

Gaa verder op de volgende bladzijde.

277 7

InvloedenInvloeden op de onderwijspositie van leerlingen bij de overgang van het
basisonderwijsbasisonderwijs naar het voortgezet onderwijs
Kruiss slechts één hokje aan per vraag
DD
nooitt

D
zelden

D

D

D

soms

vaak

altijd

111 Heeft er behoefte aan dat de leerkracht hem / haar
aff en toe voor zijn / haar inzet een goed cijfer geeft,
zodatt zijn / haar zelfvertrouwen zal toenemen

D

D

122 Heeft er behoefte aan dat de leerkracht extra
aandachtt aan hem / haar besteed, zodat hij / zij meer
zelfverzekerdd raakt
133 Heeft er behoefte aan dat de leerkracht hem / haar
complimentjess geeft, zodat hij / zij meer taken
afmaakt t

D

D

144 Heeft er behoefte aan dat hij / zij geregeld
gerustgesteldd wordt door de leerkracht, zodat hij / zij
niett zo snel meer van slag raakt

D

D

155 Heeft er behoefte aan dat zijn / haar klasgenoten
hemm / haar vaker aanspreken, zodat hij / zij zelf ook
watt makkelijker contacten durft te leggen

D

D

Hartelijkk bedankt voor het invullen van de vragenlijst!
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D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

Bijlagee 9: PPB-leerlinglijst (2001)

Instructie e
Dee vragen op de volgende bladzijde gaan over wat jij graag zou willen
(== ik heb behoefte aan) in de groep.
Voorbeeld:: "Ik heb er behoefte aan om vaker buiten te spelen tijdens de pauze"
Alss de zin "Ik heb er behoefte aan om vaker buiten te spelen tijdens de pauze"
helemaall bij jou past, dan kruis je het hokje
"Ikk heb er behoefte aan om vaker buiten te spelen tijdens de pauze" 0 D D D D aan.
Alss de zin "Ik heb er behoefte aan om vaker buiten te spelen tijdens de pauze"
eenn beetje bij jou past, maar niet helemaal bij jou past, dan kruis je het hokje
"Ikk heb er behoefte aan om vaker buiten te spelen tijdens de pauze" D E D D D aan.
Alss het jou niets uitmaakt of je vaker zou kunnen buiten spelen tijdens de pauze,
dann kruis je het hokje
"Ikk heb er behoefte aan om vaker buiten te spelen tijdens de pauze" D D S DD aan.
Alss de zin "Ik heb er behoefte aan om vaker buiten te spelen tijdens de pauze"
ietss minder bij jou past, dan kruisje het hokje
"Ikk heb er behoefte aan om vaker buiten te spelen tijdens de pauze" D D D S D aan.
Alss de zin "Ik heb er behoefte aan om vaker buiten te spelen tijdens de pauze"
helemaall niet bij jou past, dan kruisje het hokje
"Ikk heb er behoefte aan om vaker buiten te spelen tijdens de pauze" D D D D S aan.
Kruiss slechts één hokje aan per vraag.
Probeerr steeds zo eerlijk mogelijk te antwoorden. De antwoorden die je geeft zijn
striktt vertrouwelijk en alleen de testleider krijgt ze te zien.
Denkk niet te lang na over het antwoord, je eerste indruk is meestal de beste.
Err zijn geen goede of foute antwoorden, het gaat erom wat jij vindt.
Lett erop dat je geen vragen overslaat.
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Kruiss slechts één hokje aan per vraag

DD

D

•

•

n

nooitt

zelden

soms

vaak

altijd

11 Ik heb er behoefte aan dat de leerkracht mij duidelijk
maaktt wat er van mij verwacht wordt, zodat ik meer
zelfvertrouwenn krijg

D D G

22 Ik heb er behoefte aan dat de les uitgelegd wordt met
D
duidelijkee voorbeelden, zodat ik beter oplet tijdens de les

D

D

33 Ik heb behoefte aan extra aandacht van de leerkracht
tijdenss de les, zodat ik beter weet wat ik moet doen

D D D D

D

44 Ik heb er behoefte aan dat de leerkracht ervoor zorgt
datt ik niet word afgeleid, zodat ik mijn aandacht beter
bijj de les kan houden

D D G D

D

55 Ik heb er behoefte aan dat de leerkracht en mijn
G G G G
klasgenotenn mij de kans geven om meer te zeggen in de
klas,, zodat ik mij beter thuis voel in de klas

D

Gaa verder op de volgende bladzijde.
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Kruiss slechts één hokje aan per vraag
DD
nooitt

D
zelden

soms

DD

aa

vaak k

altijd d

66 Ik heb er behoefte aan dat de leerkracht mij vaker
ter r
aankijkt,, zodat ik beter oplet

DD

D

D

D

77 Ik heb er behoefte aan dat de leerkracht mij
geruststeltt als ik slechte cijfers haal, zodat ik niet
meerr zo snel van slag raak als het weer gebeurt

D

D

D

G

88 Ik heb er behoefte aan dat de leerkracht een plaats
voorr mij apart heeft in de klas, zodat ik minder
snell word afgeleid

D

D

D

99 Ik heb behoefte aan regelmatige geruststelling door
dee leerkracht, zodat mijn zelfvertrouwen groter wordt

D

D

100 Ik heb er behoefte aan dat de leerkracht en mijn
klasgenotenn mij op mijn gemak stellen, zodat ik mij
prettigerr voel op school

D

D

D

D

D

D

Gaa verder op de volgende bladzijde.
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Kruiss slechts één hokje aan per vraag

DD
nooitt

•
zelden

n

D

•

soms

vaak

altijd

111 Ik heb er behoefte aan dat de leerkracht mij af en toe
voorr mijn inzet een goed cijfer geeft, zodat mijn
zelfvertrouwenn zal toenemen

D

D

D

D

D

D

D

D

122 Ik heb er behoefte aan dat de leerkracht extra
aandachtt aan mij besteedt, zodat ik meer
zelfverzekerdd raak
133 Ik heb er behoefte aan dat de leerkracht mij
complimentjess geeft, zodat ik meer taken afmaak

D

144 Ik heb er behoefte aan dat ik geregeld gerustgesteld
wordd door de leerkracht, zodat ik niet zo snel meer
vann slag raak

D

D

D

D

155 Ik heb er behoefte aan dat mijn klasgenoten mij
vakerr aanspreken, zodat ik zelf ook wat makkelijker
contactenn durf te leggen

D

D

G

D

Dankk je voor het invullen van de vragenlijst!
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Bijlagee 10: Profiel Leerling (PL)

Profiell Leerling
Voordatt u gaat beginnen is het verstandig als u eerst even nadenkt over wat u zelf
vann deze leerling vindt. Dan kunt u daarna beter beoordelen of uw mening over
dezee leerling overeenkomt met de mening van de leerkracht van het
basisonderwijs. .
Dee leerkracht van het basisonderwijs heeft in november / december 2001 een
vragenlijstt ingevuld over de leerling. De vragenlijst bestond uit vragen over hoe
dee leerling zich in de laatste klas van het basisonderwijs gedroeg, wat de leerling
bezighieldd en waar de leerling behoefte aan had. Ook de leerling heeft een zelfde
soortt vragenlijst ingevuld maar dan gericht op het beeld dat de leerling van
zichzelff heeft. Gecombineerd met andere gegevens (sekse, nationaliteit, leeftijd
enn intellectuele mogelijkheden) hebben we deze gegevens omgezet in een profiel.
Hett profiel is opgebouwd uit twee delen. Het eerste deel beschrijft gegevens van
dee leerling zoals sekse, nationaliteit, leeftijd, doublure, huidig opleidingsniveau
enn intellectuele mogelijkheden. Het tweede deel van het profiel is een
omschrijvingg van de leerling zoals de leerkracht de leerling beoordeelde en / of
zoalss de leerling zichzelf zag in het basisonderwijs. Als er gegevens van de
ouderss beschikbaar waren zijn ook deze gegevens in het profiel opgenomen.
Nuu willen we aan u vragen om te beoordelen of het beschreven profiel van de
leerlingg (tweede deel ervan) overeenkomt met het beeld dat u van de leerling
heeft. .
Alss u het profiel heeft bestudeerd, kunt u beginnen met het beantwoorden van de
vragen. .
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Persoonlijkee gegevens invuller van de vragenlijst
Eerstt willen we nog wat persoonlijke gegevens van u weten om te kunnen
achterhalenn of het aantal functies dat een medewerker op school uitvoert en het
aantall uren dat de medewerker contact heeft met de leerling van invloed is op de
beeldvormingg over de leerling.

Voornaam: :

Achternaam: :

Uww functie(s) op school:

Inn welke functie(s) heeft u contact met de leerling:

Aantall uren contact per week met de leerling (uitgesplitst naar functie):
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Profiel l
Naamm leerling, leeftijd en sekse.
leerlingg is afkomstig uit regulier / speciaal basisonderwijs en heeft wel / geen
groepp gedoubleerd.
Sociaal-emotionelee kenmerken van de leerling die in hoge mate opvielen volgens
dee leerkracht basisonderwijs en de leerling basisonderwijs.
Pedagogischh didactische behoeften van de leerling die in hoge mate opvielen
volgenss de leerkracht basisonderwijs en de leerling basisonderwijs.
Leerlingg heeft een (laag / beneden gemiddeld / gemiddeld / boven gemiddeld /
hoog)) intelligentieniveau en zit nu in een bepaald type voortgezet onderwijs.
1.. In welke mate vindt u deze omschrijving van toepassing op de leerling:
DD helemaal van toepassing
—
ga door naar vraag 4
DD redelijk van toepassing
DD in sommige opzichten wel en in sommige opzichten niet van toepassing
weinig van toepassing
DD helemaal niet van toepassing
2.. Kunt u aangeven in welke opzichten de omschrijving klopt?

3.. Kunt u aangeven in welke opzichten de omschrijving niet klopt?

4.. Kunt u aangeven welke informatie u mist?

Gaa verder op de volgende bladzijde!
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5.5. Vindt u dat deze leerling een speciale aanpak nodig heeft?

6.. Heeft u de ruimte om zo'n aanpak te realiseren?

7.. Zo ja, hoe wordt die aanpak gerealiseerd?

8.. Valt deze leerling op in de groep?

9.. In welk opzicht valt deze leerling op in de groep?

Hartelijkk bedankt voor het invullen van de vragenlijst!
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Bijlagee 11: Algemene School Gegevens (ASG)

Algemenee Gegevens
1.. Vindt u dat u wat aan de gegevens uit zo'n profiel heeft?

2.. Zijn de gegevens uit het profiel nuttig voor het opstellen
vann een handelingsplan?

3.. Worden de volgende typen begeleiding op uw school aangeboden:
DD
DD
DD
DD
DD

Faalangst reductietraining
Remedial Teaching
Huiswerkbegeleiding
Hulp bij dyslexie
Anders, namelijk:

4,, Hoe krijgt het onderwijs in de eerste klas op uw school vorm?

Hartelijkk bedankt voor het invullen van de vragenlijst
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Samenvatting g

Hett hoofddoel van deze dissertatie was drieledig. Het eerste doel was het
vaststellenn van de sociaal-emotionele kenmerken en pedagogisch didactische
behoeftenn van leerlingen in de laatste groep van het basisonderwijs. Het tweede
doell was het vaststellen van de kenmerken en behoeften die van invloed zijn op
dee onderwijspositie (doublure, type basisonderwijs en type voortgezet onderwijs)
vann een leerling. Het derde doel was het vaststellen van verschillende typen
voorzieningenn in het voortgezet onderwijs.
Dee sociaal-emotionele kenmerken en pedagogisch didactische behoeften werden
inn kaart gebracht met behulp van twee vragenlijsten ontworpen voor de leerkracht
enn twee vragenlijsten ontworpen voor de leerling. Eerst werd de betrouwbaarheid
enn de validiteit van deze vragenlijsten vastgesteld. Daarna werd de differentiatie
kwaliteitt van de vragenlijsten voor leerlingen in verschillende onderwijsposities
vastgesteld.. Wanneer de schalen van de vragenlijsten differentieerden tussen
leerlingenn kon nagegaan worden of de variabelen samenhingen met doublure van
eenn leerling in het basisonderwijs en verwijzing naar het speciaal of het regulier
basisonderwijs.. Als de schalen van de vragenlijsten differentieerden dan konden
zee gebruikt worden als predictoren voor het type voortgezet onderwijs waar een
leerlingg naartoe verwezen werd. De leerlingen zijn gevolgd vanaf de laatste groep
basisonderwijss tot de tweede klas voortgezet onderwijs. In het voortgezet
onderwijss werden vragenlijsten afgenomen en interviews gehouden met
leerkrachtenn om te achterhalen of er een verband was tussen de sociaalemotionelee kenmerken en pedagogisch didactische behoeften van een leerling en
hett type voorziening waarvoor een leerling in aanmerking kwam.
Inn de volgende paragrafen wordt een samenvatting gegeven van elk hoofdstuk.

Hoofdstukk één "Kenmerken van een leerling die samenhangen met de
onderwijspositiee van een leerling"
Dee manier waarop de schoolloopbaan van een leerling verloopt, wordt
aangegevenn met de term onderwijspositie. De onderwijspositie van een leerling
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wordtt bepaald door doublure, type basisonderwijs (regulier of speciaal) dat een
leerlingg volgt of heeft gevolgd en het type voortgezet onderwijs waar een leerling
naarr verwezen wordt.
Leerkrachtenn laten leerlingen een groep doubleren in de hoop dat de
leerachterstandenn van leerlingen verminderen en ze een jaar later wel met succes
doorstromenn (Mommers & Van Hooft-Aarnoutse, 1988). Echter zodra een
leerlingg een groep doubleert neemt de kans op verwijzing naar het speciaal
basisonderwijss toe (Commissie Evaluatie Basisonderwijs, 1994). Het totaal aantal
leerlingenn dat naar het speciaal basisonderwijs verwezen wordt, is de afgelopen
jarenn heel langzaam afgenomen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur &
Wetenschappen,, 2003). Hoogstwaarschijnlijk is dit een gevolg van de invoering
vann het Weer Samen Naar School - Beleid. Dit beleid is in 1994 ingevoerd met de
bedoelingg om leerlingen zolang mogelijk in het regulier basisonderwijs op te
vangenn (Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen, 2003). Toch zijn
dee mogelijkheden qua begeleiding en materiaal in het speciaal basisonderwijs
vaakk beter geregeld dan in het regulier basisonderwijs. Aan het einde van het
basisonderwijss kan een leerling verwezen worden naar verschillende typen
voortgezett onderwijs. Afhankelijk
van de cognitieve capaciteiten,
leerachterstandenn en sociaal-emotionele problematiek van een leerling komt een
leerlingg in aanmerking voor een bepaald type voortgezet onderwijs. Leerlingen
mett een intelligentiequotiënt tussen 60 en 80 én een leerachterstand van 3 jaar of
meerr worden verwezen naar het Praktijkonderwijs (PRO). Wanneer een leerling
eenn intelligentiequotiënt heeft tussen 75 en 90 én een leerachterstand van
anderhalfjaarr of meer, dan wordt de leerling verwezen naar het Voorbereidend
Beroepsonderwijss met Leerwegondersteunend Onderwijs (VMBO-LWOO).
Leerlingenn met een intelligentiequotiënt tussen 90 en 120 komen ook in
aanmerkingg voor het VMBO-LWOO als ze een leerachterstand van anderhalfjaar
off meer hebben én sociaal-emotionele problemen (faalangst, lage prestatiemotivatiee en emotionele instabiliteit) hebben die een negatieve invloed hebben op
hunn leerprestaties. Leerlingen met een gemiddeld intelligentieniveau én zonder
noemenswaardigee leerachterstand gaan naar het VMBO en het Hoger Algemeen
Voortgezett Onderwijs (HAVO). Leerlingen met een bovengemiddeld
intelligentieniveauu gaan naar het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
(VWO). .
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Structurelee kenmerken (sekse, etniciteit, leeftijd en sociaal-economische status),
cognitievee kenmerken, sociaal-emotionele kenmerken en pedagogisch didactische
behoeftenn van een leerling hebben in meer of mindere mate invloed op de
onderwijj spositie van een leerling. Structurele kenmerken en cognitieve
kenmerkenn van een leerling liggen vast, terwijl de sociaal-emotionele kenmerken
enn pedagogisch didactische behoeften van een leerling te beïnvloeden zijn.
Leerlingenn met lage cognitieve capaciteiten, of van het mannelijke geslacht, of
vann allochtone afkomst of leerlingen die ouders hebben met een lage sociaaleconomischee status, hebben meer kans om een groep te doubleren, of om
verwezenn te worden naar het speciaal basisonderwijs of om verwezen te worden
naarr het voortgezet onderwijs met speciale voorzieningen. Sociaal-emotionele
problematiekk en sterke pedagogisch didactische behoeften hebben ook een
negatievee invloed op de onderwij spositie van een leerling. In de volgende
hoofdstukkenn wordt verder op de onderwijspositie van leerlingen ingegaan en op
dee kenmerken en behoeften die daarop van invloed zijn.

Hoofdstukk twee "Ontwikkeling van een instrument om de sociaal-emotionele
kenmerkenn en pedagogisch didactische behoeften te meten"
Voorr het vaststellen van de sociaal-emotionele kenmerken van leerlingen zijn
verschillendee instrumenten beschikbaar. Echter in de meeste gevallen zijn de
instrumentenn gericht op een andere leeftijdsgroep, bijvoorbeeld de Utrechtse
Copingg Lijst voor Adolescenten (UCL-A; Bijstra, Jackson & Bosma, 1993); zijn
dee instrumenten bedoeld voor de beoordeling van een klinische groep, zoals de
Gedragsvragenlijstt voor kinderen (CBCL; Verhulst, Van der Ende & Koot, 1996);
enn soms hebben de instrumenten slechts één beoordelaar, zoals de Beoordeling
vann Schoolgedrag Revised (SCHOBL-R; Bleichrodt, Resing & Zaal, 1993). Het
iss niet eenvoudig om een instrument te vinden dat geschikt is om zowel de
sociaal-emotionelee kenmerken als de pedagogisch didactische behoeften van een
leerlingg in de laatste groep van het basisonderwijs te meten. Daarom werd een
vragenlijstt ontwikkeld die de sociaal-emotionele kenmerken van een leerling
trachtt te meten, het Profiel Sociaal-Emotionele Kenmerken (PSEK). Het PSEK is
eenn aangepaste versie van de LICOR-lijst (Van Putten, 1987). De LICOR-lijst
wass ontworpen om gedragsproblemen en sociaal-emotionele problemen van
leerlingenn in het Individueel Voorbereidend Beroepsonderwijs (IVBO),
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tegenwoordigg het VMBO-LWOO, te meten. Het PSEK bestond uit een aparte
vragenlijstt voor de leerkracht en de leerling met bipolaire uitspraken over het
gedragg van de leerling in de groep en op het schoolplein. Een voorbeeld van een
uitspraakk uit de leerkrachtlijst van het PSEK is: "Let goed op in de klas"
tegenoverr "Let slecht op in de klas". Daarnaast werden twee vragenlijsten voor
hett vaststellen van de pedagogisch didactische behoeften van een leerling
ontworpen,, het Profiel Pedagogisch didactische Behoeften (PPB), één ter
invullingg door de leerkracht en één ter invulling door de leerling. Met behulp van
hett PPB gaven zowel de leerkracht als de leerling op een vijf-puntschaal een
oordeell over de pedagogisch didactische behoeften van de leerling in de groep.
Eenn voorbeeld van een uitspraak uit de leerlinglijst van het PPB is: "Ik kan me
moeilijkk concentreren en heb behoefte aan apart zitten van de groep, zodat ik
minderr word afgeleid". Op deze manier kunnen kenmerken en behoeften die
belangrijkk zijn voor de onderwijspositie van een leerling vastgesteld worden.
Dee betrouwbaarheden van de PSEK-leerkrachtlijst (a=.94), PSEK-leerlinglijst
(a=.90),, PPB-leerkrachtlij st (a=.91) en de PPB-leerlinglijst (a=.84) bleken goed.
Factoranalysee toonde aan dat de structuur van de leerkrachtlij st van het PSEK
bestondd uit vijf gecorreleerde factoren: gebrek aan belangstelling, storend gedrag,
emotionelee instabiliteit, teruggetrokken gedrag en faalangst. De leerlinglijst van
hett PSEK had een eenvoudigere structuur dan de leerkrachtlij st. De leerlinglijst
bestondd uit drie factoren: gebrek aan goede werkhouding, gebrek aan
zelfvertrouwenn en faalangst. Factoranalyse op de leerkrachtlij st en leerlinglijst
vann het PPB toonde een bijna identieke structuur met twee factoren aan,
bestaandee uit behoefte aan structuur en behoefte aan warmte. Alleen één uitspraak
laaddee op een andere factor in de leerlinglijst dan in de leerkrachtlij st. De
validiteitt van de instrumenten werd in zekere mate gesteund door de substantiële
correlatiess tussen de kenmerken gebrek aan belangstelling en storend gedrag aan
dee ene kant en behoefte aan structuur aan de andere kant, alsmede tussen de
kenmerkenn emotionele instabiliteit, teruggetrokken gedrag en faalangst en
behoeftee aan warmte.
Verschillenn in sociaal-emotionele kenmerken, pedagogisch didactische behoeften
enn cognitieve capaciteiten tussen groepen leerlingen met een verschillende
onderwijspositiee werden nagegaan. Met behulp van het PSEK, het PPB en een
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intelligentietest,, de Interesse Schoolvorderingen Intelligentie-Vorm III (ISI-Vorm
III;; Van Boxtel, Snijders & Weiten, 1982) konden deze gegevens vastgesteld
worden.. Wanneer de verschillen tussen leerlingen in de verwachte richting gaan,
dann kunnen de schalen het PSEK en het PPB die variabelen meten die mogelijk
geassocieerdd zijn met doublure in het basisonderwijs en het type basisonderwijs
waarinn een leerling zich bevindt. De variabelen kunnen ook gebruikt worden voor
predictiee van het type voortgezet onderwijs waar een leerling naar verwezen is.
Voorr het vaststellen van verschillen, werden de gegevens van 604 leerlingen uit
hett regulier basisonderwijs en van 80 leerlingen uit het speciaal basisonderwijs
geanalyseerd.. Leerlingen in het speciaal basisonderwijs en leerlingen die een
groepp gedoubleerd hadden, hadden gemiddeld een significant lager
intelligentiequotiëntt dan respectievelijk leerlingen in het regulier basisonderwijs
enn leerlingen die geen groep gedoubleerd hadden. De cognitieve capaciteiten
differentieerdenn dus tussen leerlingen in een verschillende onderwij spositie.
Volgenss leerkrachten hadden leerlingen die een groep gedoubleerd hadden
gemiddeldd minder belangstelling, waren emotioneel instabieler, waren
faalangstigerr en deze leerlingen hadden meer behoefte aan warmte en meer
behoeftee aan structuur dan leerlingen die geen groep gedoubleerd hadden.
Leerlingenn die een groep gedoubleerd hadden, hadden volgens hun eigen oordeel
gemiddeldd meer behoefte aan structuur dan leerlingen die geen groep gedoubleerd
hadden.. De variabelen die differentieerde tussen leerlingen die een groep
gedoubleerdd hadden en leerlingen die geen groep gedoubleerd hadden, werden
gebruiktt om de mate van samenhang van die variabelen met de onderwij spositie
doubluree vast te stellen. De gemeenschappelijke samenhang van doublure van een
leerlingg in het basisonderwijs was het grootst met faalangst (5%), sekse (3%) en
intelligentiequotiëntt (2%) van een leerling.
Leerlingenn uit het speciaal basisonderwijs vertoonden meer storend gedrag, waren
faalangstiger,, hadden meer behoefte aan structuur en warmte dan leerlingen uit
hett regulier basisonderwijs volgens de leerkracht. Het intelligentiequotiënt van
eenn leerling had een gemeenschappelijke variantie van 12% met type
basisonderwijs.. Daarnaast waren etniciteit (5%) en doublure (3%) van een
leerlingg geassocieerd met het type basisonderwijs waarin een leerling zich
bevond. .
Dee gevonden resultaten ondersteunen de validiteit van de leerkrachtlij sten van het
PSEKK en het PPB, want de resultaten zijn in overeenstemming met verwachtingen
uitt de literatuur (o.a. Meijnen & Riemersma, 1992; Resing, Bleichrodt & Dekker,
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1999).. De schalen van de leerlinglijsten van het PSEK en het PPB
differentieerdenn echter niet op de verwachte manier. De verschillen op de schalen
vann de PSEK-leerlinglijst waren niet in de verwachte richting en de verschillen op
dee schalen van de PPB-leerlinglijst waren niet significant.
Alleenn schalen die differentieerden tussen groepen leerlingen, werden gebruikt
omm vast te stellen welke sociaal-emotionele kenmerken en pedagogisch
didactischee behoeften konden voorspellen naar welk type voortgezet onderwijs
leerlingenn uit het regulier en het speciaal basisonderwijs verwezen werden.
Aangezienn sekse, leeftijd, etniciteit, doublure en cognitieve capaciteiten ook
differentieerdenn tussen leerlingen speciaal en regulier basisonderwijs werden deze
gegevenss ook meegenomen in een stapsgewijze regressie analyse. Intelligentie
bleekk het grootste deel van de variantie in type voortgezet onderwijs te verklaren
(41%).. Echter behoefte aan structuur volgens het oordeel van de leerkracht (7%),
leeftijdd van een leerling (3%), faalangst volgens het oordeel van de leerkracht
(\%)(\%) en doublure (1%) verklaarden samen ook een significant deel van de
variantiee in type voortgezet onderwijs.

Hoofdstukk drie "Voorzieningen ter bevordering van de sociale competentie
vann leerlingen in het voortgezet onderwijs"
Inn het voortgezet onderwijs wordt de leerling voorbereid op het zelfstandig
functionerenn in de maatschappij. Om dit te bereiken besteden scholen aandacht
aann het vergroten van de sociale competentie van leerlingen. Sociaal competent
gedragg zijn de vaardigheden en kennis die iemand nodig heeft om op een
constructievee manier om te kunnen gaan met de multiculturele samenleving
waarinn die persoon zich bevindt (Appelhof & Walraven, 2002; Ten Dam,
Volman,, Westerbeek, Wolfgram, Ledoux & Peschar, 2003; Vergeer, 1998;
Vergeerr & Peetsma, 1997). Afhankelijk van de leeftijdsfase, de leefomgeving en
dee structurele kenmerken van een persoon kan worden vastgesteld of iemand
sociaall competent gedrag vertoont. Wanneer een leerling gehinderd wordt door
bepaaldee sociaal-emotionele kenmerken, zoals faalangst of emotionele
instabiliteit,, dan is de kans groot dat de betreffende leerling weinig sociaal
competentt is. Als de leerling daarnaast extra veel behoefte heeft aan warmte en
structuurr dan kost het de leerling extra veel moeite om zelfstandig en adequaat te
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functionerenn in de maatschappij. Om de sociale competentie van een leerling te
vergrotenn kunnen aan een leerling voorzieningen worden aangeboden die
aansluitenn bij de sociaal-emotionele problemen en pedagogisch didactische
behoeftenn van de betreffende leerling.
Dee leerlingen die meewerkten aan het onderzoek, dat werd beschreven in
hoofdstukk twee, zijn gevolgd tot het einde van de eerste klas voortgezet
onderwijs.. In het voortgezet onderwijs hebben de leerkrachten van 186 leerlingen
dee vragenlijst Profiel Mate van Begeleiding (PMB) ingevuld. Het PMB brengt het
typee voorziening waarvoor een leerling in aanmerking komt, de sociaalemotionelee kenmerken van een leerling in het voortgezet onderwijs en de
verwijzingg naar de tweede klas voortgezet onderwijs in kaart. Negenenveertig
leerlingenn kwamen in aanmerking voor één of meer voorzieningen zoals faalangst
reductietraining,, Remedial Teaching, hulp bij dyslexie, interne begeleiding (hulp
bijj spellingsproblemen, gesprekken met leerlingen of motorische training) en
externee begeleiding (begeleiding door het RIAGG of de GGD). Negenenzestig
leerlingenn kwamen in aanmerking voor huiswerk- en studiebegeleiding. De
gegevenss over het type voorziening waarvoor een leerling in aanmerking kwam,
kondenn gekoppeld worden aan de gegevens die in het basisonderwijs verkregen
zijnn over de sociaal-emotionele kenmerken van een leerling. Resultaten toonden
aann dat leerlingen die in hoge mate faalangstig waren huiswerk- en
studiebegeleidingg kregen en een faalangst reductietraining volgden. Leerlingen
diee weinig belangstelling hadden, kregen Remedial Teaching. Emotioneel
instabielee en teruggetrokken leerlingen kregen interne begeleiding en externe
begeleiding. .
Gegevenss over de sociaal-emotionele kenmerken van leerlingen in het voortgezet
onderwijss kunnen iets vertellen over de stabiliteit van deze kenmerken na de
overgangg van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. In het PMB werd
daaromm gevraagd naar het oordeel van de leerkracht over de sociaal-emotionele
kenmerken:: gebrek aan belangstelling, storend gedrag, emotionele instabiliteit,
teruggetrokkenn gedrag en faalangst van een leerling in het voortgezet onderwijs.
Inn tegenstelling tot het PSEK werd in het PMB met één uitspraak een oordeel
gevraagdd over de sociaal-emotionele kenmerken van een leerling. Het oordeel van
dee leerkrachten uit het voortgezet onderwijs over de sociaal-emotionele
kenmerkenn van een leerling kwam in zekere mate overeen met het oordeel van de
leerkrachtenn uit het basisonderwijs. Alleen wat betreft faalangst was er geen
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overeenkomstt tussen het oordeel van de leerkracht voortgezet onderwijs en de
leerkrachtt basisonderwijs. Doordat in het PMB ook gevraagd werd naar
verwijzingg tweede klas voortgezet onderwijs kon achterhaald worden of
leerlingenn na het basisonderwijs op een niveau voortgezet onderwijs zijn geplaatst
datt aansloot bij hun cognitieve capaciteiten en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Aann het eind van de eerste klas voortgezet onderwijs ging één leerling naar een
hogerr niveau voortgezet onderwijs en twee leerlingen gingen naar een lager
niveauu voortgezet onderwijs. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de overgrote
meerderheidd van de leerlingen uit het onderzoek na het basisonderwijs of in een
bijj hun cognitieve capaciteiten en sociaal-emotionele ontwikkeling passend
niveauu voortgezet onderwijs zijn geplaatst of in een bepaald niveau onderwijs zijn
terechtt gekomen waar ze niet meer uit kunnen komen. Leerlingen uit het speciaal
basisonderwijss hebben bijvoorbeeld een uiterst kleine kans om in het regulier
voortgezett onderwijs terecht te komen.

Hoofdstukk vier "Cognitieve kenmerken, sociaal-emotionele kenmerken en
pedagogischee behoeften die samenhangen met de onderwij spositie van een
leerling" "
Uitt het onderzoek, dat werd beschreven in hoofdstuk twee, is gebleken dat de
leerkrachtlijstt van het PSEK gebrek aan belangstelling, storend gedrag,
emotionelee instabiliteit, teruggetrokken gedrag en faalangst in kaart bracht. De
leerlinglijstt van het PSEK stelde gebrek aan goede werkhouding, gebrek aan
zelfvertrouwenn en faalangst van een leerling vast. De betrouwbaarheid van het
PSEKK was goed en er was enige steun voor de validiteit. Het PPB bracht de
behoeftee aan structuur en de behoefte aan warmte van een leerling in kaart. De
schalenn van de leerlinglijst van het PPB zijn echter minder geschikt om de
pedagogischh didactische behoeften van een leerling te meten. De betrouwbaarheid
wass voldoende, echter leerlingen vonden de uitspraken moeilijk om te
beoordelen. .
Beslotenn werd om een tweede onderzoek uit te voeren om vast te stellen of
dezelfdee resultaten met betrekking tot de vragenlijsten ook bij een andere
steekproeff naar voren zouden komen. Dit zou de betrouwbaarheid en de validiteit
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vann de vragenlijsten steunen. Aan het tweede onderzoek werkten 118 leerlingen
uitt het speciaal basisonderwijs en 97 leerlingen uit het regulier basisonderwijs
mee.. Zes uitspraken in het PSEK werden aangepast. Daarnaast werden uit de
leerkracht]ijstt vier uitspraken verwijderd en uit de leerlinglijst werden vijf
uitsprakenn verwijderd. Het PPB werd aangepast omdat leerlingen de uitspraken
vaakk moeilijk vonden. In plaats van een vragenlijst bestaande uit uitspraken die
opgebouwdd zijn uit drie delen, werd het PPB nu veranderd in een vragenlijst met
uitsprakenn die opgebouwd zijn uit twee delen. Voorbeeld van een uitspraak in de
leerkrachtlijst:: "Heeft er behoefte aan dat de leerkracht hem / haar vaker aankijkt,
zodatt hij / zij beter oplet".
Uitt factoranalyse op de gegevens van het PSEK kwamen dezelfde vijf factoren
naarr voren als uit het eerste onderzoek (zie hoofdstuk 2). Ondanks het aanpassen
vann de vorm van de uitspraken van het PPB, werd dezelfde structuur met twee
factorenn gevonden als tijdens het eerste onderzoek.
Omm de bruikbaarheid van de schalen van het PSEK en het PPB, die variabelen
metenn die samenhangen met doublure in het basisonderwijs en plaatsing in het
regulierr of het speciaal basisonderwijs, vast te stellen werden de verschillen
tussenn groepen leerlingen vastgesteld. Daarnaast konden de variabelen gebruikt
wordenn als predictoren van het type voortgezet onderwijs waar leerlingen naar
verwezenn werden. Resultaten uit hoofdstuk twee hebben aanwijzingen gegeven
datt een aantal schalen van het PSEK en het PPB voldoende konden differentiëren
tussenn groepen leerlingen om de schalen te kunnen gebruiken om de samenhang
vastt te stellen met de onderwijspositie van een leerling. Net als in hoofdstuk twee
werdd bij de leerlingen de ISI-Vorm III klassikaal afgenomen om de cognitieve
capaciteitt van leerlingen vast te stellen. De cognitieve capaciteit van een leerling
differentieerdee tussen leerlingen in verschillende onderwij sposities.
Leerlingenn die een groep gedoubleerd hadden, werden vergeleken met leerlingen
diee geen groep gedoubleerd hadden. Resultaten toonden aan dat er significante
verschillenn in de verwachte richting zijn tussen leerlingen die wel een groep
doubleerdenn en leerlingen die geen groep doubleerden in hun behoefte aan
structuurr volgens het oordeel van de leerkracht en in hun behoefte aan warmte en
structuurr volgens het oordeel van de leerling. Deze resultaten verschillen van de
gevondenn resultaten uit het eerste onderzoek (zie hoofdstuk 2). In het eerste
onderzoekk differentieerde de sociaal-emotionele kenmerken gebrek aan
belangstelling,, emotionele instabiliteit en faalangst tussen leerlingen die wel een
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groepp gedoubleerd hadden en leerlingen die geen groep gedoubleerd hadden. Met
behulpp van een stapsgewijze regressie analyse werd de samenhang van variabelen
mett doublure getracht vast te stellen. Het intelligentiequotiënt van een leerling
hadd een gemeenschappelijke variantie van dertien procent met doublure en
daarnaastt hing doublure nog voor drie procent samen met de variabele die
behoeftee aan warmte volgens het oordeel van de leerling trachtte vast te stellen.
Inn overeenkomst met het eerste onderzoek zijn de verschillen tussen leerlingen uit
hett speciaal basisonderwijs en het regulier basisonderwijs wat betreft de schalen
faalangst,, behoefte aan structuur en behoefte aan warmte volgens de leerkracht, in
dee verwachte richting. De schaal storend gedrag volgens de leerkracht
differentieerdee in het eerste onderzoek tussen leerlingen speciaal en regulier
basisonderwijss maar in het tweede onderzoek niet. In tegenstelling met het eerste
onderzoekk zijn de uitkomsten op de schalen behoefte aan structuur en behoefte
aann warmte volgens de leerling nu wel significant en de verschillen zijn in de
verwachtee richting. Dit kan veroorzaakt zijn door het veranderen van de opzet van
dee uitspraken van het PPB. Een tweede regressie analyse werd uitgevoerd om de
samenhangg van variabelen met plaatsing van een leerling in het speciaal
basisonderwijss te achterhalen. Het intelligentiequotiënt van een leerling hing voor
42%% samen met type basisonderwijs. Daarnaast was de gemeenschappelijke
variantiee in type basisonderwij s met doublure zeventien procent en met sekse van
eenn leerling twee procent.
Alss laatste werd een stapsgewijze regressie analyse uitgevoerd om de predictoren
vann voortgezet onderwijs vast te stellen. Aangezien de groep leerlingen die
meewerktenn uit het speciaal basisonderwijs en het regulier basisonderwijs
ongeveerr even groot was, kon op elke groep leerlingen een aparte regressie
analysee uitgevoerd worden. Het intelligentiequotiënt van een leerling (49%),
behoeftee aan structuur volgens het oordeel van de leerkracht (8%) en doublure
vann een leerling (3%) zijn de drie predictoren die het type voortgezet onderwijs
voorspeldee voor leerlingen uit het regulier basisonderwijs. Voor leerlingen uit het
speciaall basisonderwijs was het intelligentiequotiënt van een leerling (58%) de
enigee predictor voor het type voortgezet onderwijs waarheen ze verwezen
werden.. Het intelligentiequotiënt van een leerling (66%), doublure van een
leerlingg (6%) en behoefte aan structuur volgens het oordeel van de leerkracht
(4%),, zijn de drie predictoren die het type voortgezet onderwijs voorspelde voor
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leerlingenn uit het regulier en het speciaal basisonderwijs samen. De uitkomsten
vann deze analyses toonden aan dat het intelligentiequotiënt van leerlingen de
belangrijkstee variabele is, uit de set variabelen die in dit onderzoek zijn
meegenomen,, die samenhangt met de onderwijsposities van leerlingen. Daarnaast
droegenn in sommige situaties doublure, sekse en pedagogisch didactische
behoeftenn van leerlingen nog voor een klein deel bij aan de gemeenschappelijke
variantiee in de onderwij sposities van leerlingen.

Hoofdstukk vijf "Basisvoorzieningen en additionele voorzieningen in het
voortgezett onderwijs"
Dee leerlingen die meewerkten aan het tweede onderzoek in de laatste groep van
hett basisonderwijs werden gevolgd tot de tweede klas voortgezet onderwijs. In
hett voortgezet onderwijs werden bij 46 leerkrachten van 86 leerlingen
vragenlijstenn afgenomen en interviews mee gehouden. Sommige leerlingen zaten
bijj dezelfde leerkracht in de klas, waardoor één leerkracht verscheidene leerlingen
uitt het on-derzoek kon beoordelen. Met behulp van de vragenlijst, Algemene
SchoolSchool Gegevens (ASG), werd per school vastgesteld welk type voorzieningen de
betreffendee school aanbood en of er op de betreffende school handelingsplannen
voorr leerlingen werden opgesteld. De resultaten laten zien dat scholen,
afhankelijkk van het type voortgezet onderwijs, bepaalde basisvoorzieningen en
additionelee voorzieningen aanboden. Basisvoorzieningen die scholen aanboden,
zijnn onder andere de aanpak die leerkrachten in hun klas toespitsen op de
individuelee leerlingen en didactische werkvormen, zoals klassikaal lesgeven,
zelfstandigg werken, samenwerken, etc. De additionele voorzieningen die scholen
aanbodenn zijn faalangst reductietraining, huiswerk- en studiebegeleiding,
Remediall Teaching, hulp bij dyslexie, externe begeleiding, sociale
vaardigheidstraining,, weerbaarheid straining, leefstijl, logopedie, Nederlands als
Tweedee Taal, praktisch sector onderwijs en de expertise van een zorgteam. Het
ASGG toonde verder aan dat van de 46 leerkrachten in het voortgezet onderwijs,
slechtss 11 leerkrachten handelingsplannen voor hun leerlingen opstelden.
Ondankss dat alle leerkrachten van het VMBO-LWOO en het PRO wettelijk
verplichtt zijn om handelingsplannen op te stellen, stelde slechts een beperkt
aantall leerkrachten daadwerkelijk een handelingsplan voor een leerling op.
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Naastt algemene gegevens per school werd er per leerling een vragenlijst, het Profiel
LeerlingLeerling (PL) en een interview afgenomen. Het interview was een mondelinge
reactiee op het PL. Het PL bestond uit een vignet en een aantal vragen over het
vignet.. In het vignet werd een profiel geschetst van een leerling op basis van
gegevenss afkomstig uit het PSEK en het PPB, die afgenomen zijn in het
basisonderwijs.. Aan de leerkracht werd gevraagd in hoeverre de leerkracht de
omschrijvingg in het vignet van toepassing vond op de leerling zoals de leerkracht
dee leerling nu kende in het voortgezet onderwijs. Als aanvulling hierop werd
gevraagdd of de leerkracht belangrijke informatie in het vignet miste, of de leerkracht
hett noodzakelijk vond om voor deze leerling speciale voorzieningen te treffen en
naarr welke klas de leerling in het tweede leerjaar voortgezet onderwijs ging. Elke
leerkrachtt moest één of meer vignetten beoordelen. In totaal werden 86 vignetten
beoordeeld.. De resultaten toonden aan bij 56% van de leerlingen de leerkracht in
hett voortgezet onderwijs de omschrijving in het opgestelde vignet van toepassing
vondd op de leerling.
Dee meerderheid van de leerkrachten (70%) vond echter de omschrijving van de
leerlingg niet nuttig om te krijgen. Naar eigen zeggen, omdat de leerkracht de
leerlingg al driekwart jaar in de klas had en dus zijn de gegevens die erin stonden
bekendd bij de leerkracht. Tweeënvijftig procent van de leerkrachten vond het
vignett nuttig om te gebruiken voor het opstellen van een handelingsplan en 48%
vann de leerkrachten vond het vignet niet nuttig om te gebruiken bij het opstellen
vann een handelingsplan. Er zijn ook leerkrachten die geen handelingsplan
opstelden,, maar het vignet wel nuttig zouden vinden om te gebruiken als ze een
handelingsplann zouden opstellen.
Inn het PL werd gevraagd of de leerling voor een bepaalde voorziening in aanmerking
kwam.. In het onderzoek volgden slechts 21 leerlingen één of meer typen
begeleiding.. Aangezien van de betreffende leerlingen ook bekend was wat de
sociaal-emotionelee problematiek en pedagogisch didactische behoeften waren,
kondenn deze gegevens gekoppeld worden aan de aangeboden voorzieningen.
Echterr het aantal leerlingen dat in aanmerking kwam voor een bepaalde
voorzieningg was uiterst klein, sociale vaardigheidstraining werd bijvoorbeeld door
maarr zes leerlingen gevolgd. De leerlingen die een sociale vaardigheidstraining
kregen,, vertoonden volgens het oordeel van de leerkracht basisonderwijs
gemiddeldd meer teruggetrokken gedrag dan leerlingen die geen sociale
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vaardigheidstrainingg kregen. Volgens de beoordelingen van de leerkrachten van
hett basisonderwijs hadden leerlingen die externe begeleiding kregen gemiddeld
meerr behoefte aan warmte en structuur en waren gemiddeld faalangstiger dan
leerlingenn die geen externe begeleiding kregen. De leerlingen die een faalangst
reductietrainingg kregen hadden gemiddeld meer behoefte aan warmte dan
leerlingenn die deze training niet kregen.
Nett als in hoofdstuk drie kon achterhaald worden of leerlingen na het
basisonderwijss in een type voortgezet onderwijs zijn geplaatst dat aansloot bij hun
cognitievee capaciteiten en sociaal-emotionele ontwikkeling, aangezien in het PL
gevraagdd werd naar de verwijzing tweede klas voortgezet onderwijs. Zes
leerlingenn gingen aan het eind van de eerste klas een onderwijsniveau omlaag en
tweee leerlingen gingen een onderwijsniveau omhoog. De meeste leerlingen
bevondenn zich in een klas die aansloot bij hun mogelijkheden, aangezien ze in het
tweedee leerjaar in een klas komen met hetzelfde onderwijsniveau als in het eerste
leerjaar. .
Hoofdstukk zes "Epiloog"
Dee belangrijkste bepalende factor van de onder wijspositie van een leerling was in
allee gevallen het intelligentiequotiënt van een leerling. De samenstelling van de
steekproeff speelt waarschijnlijk een rol in de mate waarin bepaalde variabelen
samenhingenn met de gemeenschappelijke variantie in onderwijspositie. Doordat de
overlapp in het intelligentiequotiënt van leerlingen uit het eerste onderzoek een stuk
groterr was dan van leerlingen uit het tweede onderzoek, kan het
intelligentiequotiëntt in het tweede onderzoek beter voorspeld worden. Dit zou
kunnenn verklaren waarom de gemeenschappelijke variantie van type
basisonderwijss met het intelligentiequotiënt van een leerling in het eerste
onderzoekk 12% was en in het tweede onderzoek 42%.
Naastt het intelligentiequotiënt van een leerling verklaarden ook sekse, etniciteit,
doublure,, faalangst volgens het oordeel van de leerkracht, behoefte aan warmte
volgenss het oordeel van de leerling en behoefte aan structuur volgens het oordeel
vann de leerkracht de variantie in onderwij spositie. De leerachterstand van een
leerling,, sociaal-economische status van het gezin, faciliteiten van de school en
omgevingskenmerkenn zijn enkele voorbeelden van gegevens die niet gemeten zijn
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inn deze dissertatie, maar wel zouden kunnen hebben bepaald of een leerling een
groepp heeft gedoubleerd in het basisonderwijs, naar het speciaal basisonderwijs
verwezenn is of naar een bepaald niveau voortgezet onderwijs verwezen wordt.
Inn het voortgezet onderwijs zijn de basisvoorzieningen en additionele
voorzieningenn
geïnventariseerd.
Leerkrachten
brachten
verschillende
basisvoorzieningenn in de praktijk, echter deze voorzieningen waren slechts voor
eenn heel klein deel gerelateerd aan de behoeften en kenmerken van leerlingen in
dee klas. Een handelingsplan is een voorziening die wel specifiek is aangepast aan
dee individuele leerling. Hoewel leerkrachten op scholen voor VMBO-LWOO en
PROO verplicht zijn om handelingsplannen voor elke leerling op te stellen, stelde
slechtss een kwart van de leerkrachten een handelingsplan op. Naast
basisvoorzieningenn boden scholen ook additionele voorzieningen aan. De meest
aangebodenn voorzieningen zijn buiten de klas, namelijk faalangst
reductietraining,, Remedial Teaching, hulp bij dyslexie, interne begeleiding
(socialee vaardigheidstraining) en externe begeleiding (begeleiding door de GGD
off het RIAGG).
Leerlingenn in het speciaal en het regulier basisonderwijs kunnen niet met behulp van
allee schalen van het PSEK van elkaar onderscheiden worden. Daarentegen kunnen
dezee leerlingen wel van elkaar onderscheiden worden met behulp van de schalen
vann het PPB. De uitspraken in het PSEK en het PPB zijn anders van samenstelling
watt ertoe kan hebben geleid dat er een verschil in differentiatiecapaciteit is
opgetreden.. Daarnaast treedt bij het PSEK, in tegenstelling tot het PPB,
waarschijnlijkk een referentie-effect op wanneer leerlingen van het regulier en het
speciaall basisonderwijs met elkaar worden vergeleken. Doordat leerlingen in het
speciaall basisonderwijs over het algemeen meer problemen hebben, valt een
leerlingg in het speciaal basisonderwijs niet snel op een negatieve manier op. Een
leerlingg in het regulier basisonderwijs valt met dezelfde problematiek eerder op
tenn opzichte van andere leerlingen in de groep en zal dus eerder een negatieve
beoordelingg krijgen.
Eenn ander verontrustend gegeven uit deze dissertatie is dat nog veel leerlingen een
groepp doubleren. In het eerste onderzoek had 15% van de leerlingen in het
basisonderwijss een groep gedoubleerd en in het tweede onderzoek had 52% van de
leerlingenn een groep gedoubleerd. Wanneer een leerling een groep doubleert,
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neemtt de kans op verwijzing naar het speciaal basisonderwijs toe. Plaatsing in het
speciaall basisonderwijs leidt eerder tot verwijzing naar een type voortgezet
onderwijss met speciale voorzieningen dan tot verwijzing naar een type voortgezet
onderwijss zonder speciale voorzieningen. Deze neerwaartse spiraal kan bijna niet
doorbrokenn worden en wordt het Mattheüs-effect genoemd (Stanovich, 1986;
Walbergg & Tsai, 1983).

Conclusie e
Wanneerr de hoofdstukken samengenomen worden leidt dat tot de volgende drie
conclusies.. Ten eerste zijn sociaal-emotionele kenmerken en pedagogisch
didactischee behoeften van een leerling vast te stellen met behulp van de
leerkrachtlijj sten en leerlinglijsten van het PSEK en het PPB. Ten tweede wordt,
ondankss de huidige nadruk op sociale competentie, de onderwijspositie van een
leerlingg hoofdzakelijk bepaald door de cognitieve capaciteiten van een leerling.
Daarnaastt hangen doublure van een leerling en pedagogisch didactische behoeften
vann een leerling samen met het type basisonderwijs en het type voortgezet
onderwijss waar een leerling naar toe verwezen wordt. Ten derde kan op basis van de
sociaal-emotionelee kenmerken en pedagogisch didactische behoeften van een
leerlingg vastgesteld worden voor welke voorziening een leerling in het voortgezet
onderwijss in aanmerking zou moeten komen.
Dee gegevens uit het PSEK en uit het PPB kunnen dus naast cognitieve gegevens het
typee voortgezet onderwijs prediceren en aanwijzingen geven met betrekking tot
welkk type voorziening het meest geschikt is voor een leerling met een bepaald
sociaal-emotioneell profiel en specifieke pedagogisch didactische behoeften.
Daarbijj biedt het PPB, vanwege zijn grotere differentiërende en predicerende
waarde,, de meeste perspectieven.
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Summary y

Thee central aim of this thesis was threefold. The first aim was to examine the
social-emotionall characteristics and special educational and pedagogical needs of
studentss in the last grade of primary education. The second aim was to examine
whichh of these characteristics and needs contribute to the educational position of a
studentt (grade retention, type of primary education, and type of secondary
education).. The third aim was to examine the type of special educational support
studentss receive in secondary education.
Fourr questionnaires, two for teachers and two for students, determined the socialemotionall characteristics and the special educational and pedagogical needs. The
reliabilityy and the internal structure of these questionnaires were determined. The
questionnairess can be used as predictors of the educational position of a student
whenn the questionnaires differentiate between students. To investigate the aims,
longitudinall data were used. The data were derived from students in the last grade
off primary education until the students were in the second grade of secondary
education.. In secondary education teachers were interviewed and they filled in
questionnaires.. This was done to examine whether there was a relation between
thee social emotional characteristics, special educational and pedagogical needs of
aa student and the type of special educational support a student received in
secondaryy education. In the next sections a summary will be given of each
chapter. .

Chapterr one "Characteristics of students related to their educational
positions" "
Inn chapter one, the central concept of educational position and the relation of
educationall position with structural and functional characteristics are described.
Thee way in which the educational track of a student develops will be denoted by
thee term educational position. The educational position of a student is determined
byy grade retention and both the type of primary education and the type of
secondaryy education attended by the student. Teachers apply grade retention
expectingg that students who lag behind in learning results can proceed
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successfullyy to the next grade one year later (Mommers & Van Hooft-Aarnoutse,
1988).. However, a student who is retained has an increased probability of being
referredd to special primary education (Barnett, Clarizio, & Payette, 1996;
Commissiee Evaluatie Basisonderwijs [Committee Evaluation Primary Education],
1994).. The total number of students referred to special primary education has
beenn decreasing slowly over the last years (Ministerie van Onderwijs, Cultuur &
Wetenschappenn [Ministry of Education, Culture, & Science], 2003). This is most
probablee a consequence of the introduction of the national "Back to School
Together"" ("Weer Samen Naar School") policy. This policy was introduced in
19944 with the purpose of keeping students in regular primary education as long as
possiblee (Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen [Ministry of
Education,, Culture, & Science], 2003). However, special primary education is
oftenn able to offer more extensive coaching and more specific materials than
regularr primary education. At the end of primary education students may be
referredd to different types of secondary education. The type of secondary
educationn which may be suitable for a student depends on cognitive capacities,
learningg results and social-emotional problems.
Structurall characteristics (gender, ethnicity, age, and socio-economic status),
cognitivee characteristics and special educational and pedagogical needs of
studentss influence the educational position to some extent (Meijnen &
Riemersma,, 1992). Structural and cognitive characteristics of a student are more
orr less fixed whereas social-emotional characteristics and special educational and
pedagogicall needs of a student can be affected. Male students with low cognitive
capacities,, from certain ethnic backgrounds or students with parents from low
socio-economicc status have a higher probability of grade retention or referral to
speciall primary education or junior secondary general education with special
educationall support. Social-emotional problems and strong special educational
andd pedagogical needs also affect the educational position of a student negatively.
Inn the following chapters the educational position of students and the
characteristicss and needs affecting this position are discussed in detail.
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Chapterr two "Development of an instrument for the measurement of socialemotionall characteristics and special educational and pedagogical needs"
Inn chapter two, the development of an instrument and the use of this instrument to
determinee the differences between groups of students in different educational
positionss are described. Several instruments for the determination of socialemotionall characteristics of students are available. Most instruments however,
weree aimed at a different age category, are developed for a clinical group and
somee instruments require only a single assessor. Finding an instrument that can
measuree both social-emotional characteristics and special educational and
pedagogicall needs of a student in the last grade of primary education is difficult.
Forr this reason a questionnaire was developed that attempts to measure socialemotionall characteristics of a student, the Profile of Social-Emotional
CharacteristicsCharacteristics (PSEC). The PSEC is a modified version of the LICOR questionnairee (Van Putten, 1987). The LICOR questionnaire was designed to
measuree behavioural problems and social-emotional problems of students in
juniorr secondary general education with special educational support. Two
questionnaires,, one for the teacher (Teacher Form, TF) and one for the student
(Studentt Form, SF), were developed. The questions consisted of bipolar
descriptionss about the behaviour of the student in the classroom and on the
playground.. For instance an item of the Teacher Form of the PSEC was: "Pays
attention"" with its opposite "Does not pay attention".
Thee social emotional characteristics of the PSEC can be linked to the special
educationall and pedagogical needs of a student, which are measured by the
ProfileProfile of Special Educational and Pedagogical Needs (PSEN). The
characteristicss and needs, which are important for the educational position of a
student,, can be examined. On a five-point scale, teachers and students judge the
speciall educational and pedagogical needs of the student in class. An example of
ann item of the Student Form of the PSEN is: "I have trouble concentrating so I
needd to sit separately from the group in order to focus my attention".
Thee reliabilities of the PSEC-TF (a=.94), PSEC-SF (a=.90), PSEN-TF (a=.91)
andd the PSEN-SF (a=.84) were satisfactory. Exploratory factor analysis of the
dataa from the PSEC-TF, showed a structure with five correlated factors: lack of
conscientiousness,, disagreeableness, withdrawal, emotional instability, and
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anxiety.. The PSEC-SF showed a simplification of the structure of the PSEC-TF.
Thee three factor structure consisted of lack of a positive attitude towards school,
lackk of self-confidence, and anxiety. Analysis of the PSEN-TF and PSEN-SF
yieldedd an almost identical two-factor solution, consisting of the "need of
structure"" and "need of emotional support". Only one item measuring "need of
structure"" in the TF appears to measure "need of emotional support" in the SF.
Thee validity of the PSEC and PSEN is partly supported by substantial correlations
betweenn social-emotional characteristics and special educational and pedagogical
needs.. The correlations between PSEC and PSEN showed that if students were
nott motivated and behaved disagreeably in the view of their teachers, they also
neededd structure according to their teachers. The behavioural characteristics
withdrawal,, emotional instability and anxiety of students as judged by the
teachers,, were substantially related to the teachers estimated need of emotional
supportt of the student.
Differencess in social-emotional characteristics, special educational and
pedagogicall needs and cognitive characteristics between groups of students in
differentt educational positions were determined with the PSEC, the PSEN and an
intelligencee test, the ISI-Vorm III [Interest School Achievement Intelligence
Formm III; Van Boxtel, Snijders, & Weiten, 1982]. Data from 604 students in
regularr primary education and 80 students in special primary education were
analyzed.. The cognitive capacity of students in special primary education and
retainedd students was lower than the cognitive capacity of students in regular
primaryy education and students who not retained a grade. According to the
judgmentt of teachers students who had not retained a grade were judged to be
moree conscientious and emotional stable and less anxious and needing less
structuree and emotional support than students who had retained a grade.
Accordingg to their own judgment, students who retained a grade were more in
needd of structure than students who had not retained a grade. The characteristics
thatt differentiated in the expected direction between students who retained a
gradee and those who did not, were used in stepwise regression analyses. Anxiety
(5%),, gender (3%), and the cognitive capacity of a student (2%) were the most
importantt variables which were associated with retaining in primary education.
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Studentss in special and regular primary education can be distinguished by the
judgmentjudgment of teachers about the lack of conscientiousness and anxiety of a student.
Studentss in special primary education were less conscientious and were more
anxiouss than students in regular primary education. According to the judgment of
teacherss the need of structure and emotional support was significantly higher for
studentss in special education compared with students in regular education. There
wass no significant difference in the need of structure and emotional support
accordingg to student's own judgments. Parts of the variance in type of primary
educationn were explained by cognitive capacity (12%), ethnicity (5%), and
retainingg a grade (3%).
Typee of secondary education can be predicted by cognitive capacity, socialemotionall characteristics, special educational and pedagogical needs, and
structurall characteristics. Cognitive capacity explained the largest part of the
variancee in educational track level, i.e., around 41%. The other predictors, need of
structuree (7%) and anxiety (1%) as judged by the teacher, age of the student (3%),
andd retaining a grade (1 %) contributed to the explanation of the variance in type
off secondary education.

Chapterr three "Receiving special educational support to stimulate the social
competencee of students in secondary education"
Inn chapter three, the use of cognitive capacity, social-emotional characteristics,
speciall educational and pedagogical needs, and structural characteristics of
student'ss to determine the kind of special educational support in secondary
educationn are described.
Secondaryy education teaches students to function independently in society. Apart
fromm instruction and guidance of cognitive skills, this can be attained when
schoolss focus on the enlargement of the social competence of students. Social
competencess are the skills and knowledge with which a person can cope in a
constructivee way with the multicultural society the person lives in (Appelhof &
Walraven,, 2002; Ten Dam, Volman, Westerbeek, Wolfgram, Ledoux, & Peschar,
2003;; Vergeer, 1998; Vergeer & Peetsma, 1997). The kind of skills and
knowledgee a student has depends on the age category, the structural
characteristicss of a student and the environment a student lives in. When the
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sociall behaviour of a student is not adequate, the student should receive special
educationall support in secondary education to enlarge the social competence.
Thee students of the study described in chapter two were followed. A total of 186
studentss participated again in secondary education. Their teachers completed a
questionnairee about the type of special educational support students could receive,
thee social-emotional characteristics of students, and the level of educational track
studentss went to in the second grade of secondary education. Forty-nine students
receivedd one or more types of support, for instance anxiety reduction training,
Remediall Teaching, support for dyslexia, support given by the school, and
supportt given by institutions outside the school. Sixty-nine students were
supportedd in making their homework. The social-emotional characteristics of
studentss were associated with the kind of special educational support they
received.. Students who were high in anxiety received anxiety reduction training
andd support in making their homework. Students who lack conscientiousness
receivedd Remedial Teaching. Students who were emotionally instable and
withdrawnn received support by the school and by institutions outside the school.
Thee teachers in secondary education were asked to judge the social-emotional
characteristicss of students. Unlike the PSEC, the teachers were asked to comment
onn the social-emotional characteristics of students by replying to one statement.
Theree was a correspondence between the judgment of the teachers in secondary
educationn and the judgment of the teachers in primary education, except for anxiety.
Almostt all students were referred to the same educational level in the second
gradee of secondary education. One student went to a higher level of secondary
educationn and two students went to a lower level of secondary education.

Chapterr four "Cognitive characteristics, social-emotional characteristics and
speciall educational and pedagogical needs that are related to the educational
positionn of a student"
Inn chapter four a second study was carried out to investigate whether the results
withh the PSEC and the PSEN can be replicated in another group of students. This
312 2

Summary Summary
wouldd support the reliability and validity of the questionnaires. In the second
studyy 118 students in special primary education and 97 students in regular
primaryy education participated. Six items in the PSEC were changed. Four items
inn the Teacher Form were removed; five items in the Student Form were
removed.. Because students had problems filling in the PSEN, the structure of this
questionnairee was changed. Instead of items consisting of three parts, the items in
thee new questionnaires consisted of two parts. An example of an item in the
Teacherr Form of the PSEN is: "This student needs to be watched by the teacher in
orderr to focus his or her attention".
Thee same five factors described in chapter two were found in an exploratory
factorr analysis for examining the internal structure of the PSEC-TF:
conscientiousness,, disagreeableness, withdrawal, emotional instability, and
anxiety.. The PSEC-SF showed a three factor structure made up of the factors:
lackk of a positive attitude towards school, lack of self-confidence, and anxiety.
Factorr analysis of the PSEN-TF and PSEN-SF yielded an identical two-factor
solution,, consisting of "need of structure" and "need of emotional support".
Studentss who retain a grade are more in need of structure according to their
teachers.. According to themselves they need more structure and emotional
supportt than students who did not retain a grade. These results differ from the
resultss found in chapter two. In the first study lack of conscientiousness,
emotionall instability, and anxiety differentiated between these students. The
cognitivee capacity of a student explained the largest part of variance in retaining a
gradee (13%). The need of emotional support according to the student accounted
forr another three percent.
Inn accordance with the first study, the differences between students in regular
primaryy education and special primary education in anxiety, need of structure,
andd need of emotional support (Teacher Form) were in the expected direction.
Studentss in the second study needed more structure and more emotional support
accordingg to their own judgment compared to students in the first study. This may
bee due to the changed form of the PSEN. The most important variables which
weree associated with special primary education were the cognitive capacity of a
studentt (42%), retaining a grade (17%), and gender of a student (29c).
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Inn this study three regression analyses were carried out to determine the predictors
off the type of school in secondary education. The cognitive capacity of a student
(49%),, need of structure according to the teacher (8%), and retaining a grade
(3%)) were the three predictors for secondary education for children who where in
regularr primary education. The cognitive capacity of a student (58%) was the
onlyy predictor for secondary education for children who where in special primary
education.. Cognitive capacity (66%), retaining a grade (6%), and need of
structuree according to the teacher were the three predictors for students from
regularr and special primary education taken together.

Chapterr five "Special educational support in secondary education"
Inn chapter five, the agreement between teachers of primary and secondary
educationn about cognitive capacity, social-emotional characteristics, special
educationall and pedagogical needs, and structural characteristics of student, and
thee kind of special educational support students receive in secondary education,
aree described.
Forty-sixx teachers in secondary education of 86 students from the second study in
primaryy education participated. Each teacher filled in a questionnaire and gave an
interview.. The schools for secondary education supported students in a variety of
ways.. However, only a few schools adjusted their special educational support to
thee individual students. For each student the teacher filled in a questionnaire. In
thiss questionnaire a profile of a student was outlined on the basis of the PSEC and
thee PSEN. The teacher was asked whether the teacher recognized the student in
thee characteristics mentioned in the profile. The teachers in secondary education
recognizedd 56% of the students in the profiles.
Thee teachers were also asked to give information about the type of special
educationall support the students received in secondary education. Twenty-one
studentss profited from some kind of special educational support, for instance
Remediall Teaching, training in making homework, or training in social skills.
Studentss who received training in social skills were more withdrawn than students
whoo did not receive such training according to their primary education teachers.
Studentss who were high in need of structure or emotional support and those who
314 4

Summary Summary
weree highly anxious received support given by institutions outside the school.
Studentss who received anxiety reduction training needed more emotional support
accordingg to their own judgment than students who did not received this training.
Thee majority of the students went onto the same level of secondary education in
thee second grade. Six students went to a lower level and two students went to a
higherr level of secondary education.

Chapterr six "Epilogue"
Thee most important variable that is associated with the educational position of a
studentt is the cognitive capacity. The contribution of variables is probably due to
thee composition of the sample of students in the study. Apart from the cognitive
capacityy of a student, gender, ethnicity, grade retention, anxiety according to the
teacher,, need of emotional support according to the student, and need of structure
accordingg to the teacher, all contributed to the variance in educational position of
aa student. However, some important variables associated with the educational
positionn of a student have not been examined in this thesis, for instance lagging
behindd in learning results, socio-economic status of the family of the student or
thee influences of the surroundings of the school the student attends.
Thee kind of special educational support students receive in secondary education
wass examined in this thesis. Students received Remedial Teaching, training in
makingg homework, training in social skills, anxiety reduction training, and
trainingg by external institutions. Only a small number of students received special
educationall support that was adapted to their social emotional characteristics or
speciall educational and pedagogical needs.
Studentss in special primary education and in regular primary education can not be
distinguishedd from each other with the PSEC. The items in the PSEC and PSEN
differr from each other which could explain why the PSEN, contrary to the PSEC,
couldd distinguish between both groups of students. PSEC findings indicate a
strongg reference effect (regular versus special primary education) while PSEN did
not.. In special primary education students generally have more problems than
studentss in regular primary education. A student in regular primary education
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withh the same problems as a student in special primary education will attract the
attentionn of a teacher sooner than a student in special primary education.
Thereforee students in special primary education will be judged more positive than
studentss in regular primary education. It may be concluded that PSEN is a better
instrumentt than PSEC, because it appears to be less associated with the reference
group. .
Fifteenn percent of the students in the first study and 52% of the students in the
secondd study of this thesis retained a grade. This is an alarming proportion of
students.. When a student retains a grade, the chance that this student is sent to
speciall primary education becomes much greater. A place in special primary
educationn increases the chance that a student is sent to special secondary
education.. This downward movement is hard to overcome and is called the
Matthew-effectt (Stanovich, 1986; Walberg & Tsai, 1983).

Conclusion n
Threee conclusions can be drawn. Social-emotional characteristics and special
educationall and pedagogical needs of a student can be determined by the Teacher
andd Student Form of the PSEC and the PSEN. The educational position of a
studentt is associated mostly with cognitive capacity. Retaining a grade and the
speciall educational and pedagogical needs of a student also determine the type of
primaryy education and the type of secondary education a student attends. On the
basiss of social-emotional characteristics and, in particular, special educational and
pedagogicall needs of a student it can be determined which kind of special
educationall support a student should receive.
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