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Ondersteuning bij onderwijs
Vanuit de SDS willen wij meer ondersteuning gaan bieden aan ouders en scholen bij het
vormgeven van passend onderwijs aan leerlingen met Downsyndroom. Maar, aan welke
ondersteuning is er behoefte? Eerder hebben we deze vraag voorgelegd aan reguliere
scholen. In dit onderzoek hebben we ouders hierover bevraagd. We zullen de resultaten
meenemen bij de ontwikkeling van ons aanbod van diensten
Tekst: Gert de Graaf, Regina Lamberts en Hilde de Haan
INLEIDING
Het hier gepresenteerde onderzoek is uitgevoerd in het kader van het project Down
Academy: meedoen door kennis. Doel van dit project is kinderen met Downsyndroom zo
lang mogelijk binnen het reguliere basisonderwijs te laten leren. Kinderen met
Downsyndroom ontwikkelen zich daardoor meer, met name op het gebied van schoolse
vaardigheden en spraak-taalontwikkeling (de Graaf & de Graaf, 2016; de Graaf & van Hove,
2015, de Graaf, van Hove & Haveman, 2012; 2013), krijgen meer aansluiting in de buurt en
krijgen de kans om gewoon mee te doen met alle andere kinderen (de Graaf, van Hove &
Haveman, 2012). Klasgenoten ontwikkelen meer sociale vaardigheden (de Graaf, 2014) en
leren van jongs af aan dat een inclusieve samenleving normaal is. Dit laatste zal hun
wereldbeeld bepalen en daarmee vormen zij een generatie die later mogelijk het verschil
gaat maken op weg naar een inclusieve samenleving. Het ontwikkelen van inclusief
onderwijs is dan ook niet voor niets een belangrijk doel dat landen dienen na te streven
volgens artikel 24 van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
(IVRPH, 2007), sinds 2016 van kracht in Nederland. Met ons project willen wij aan de
verwezenlijking van dit doel bijdragen.
Het doel van het project Down Academy kan worden opgedeeld in een aantal subdoelen. In
dit onderzoek richten we ons in het bijzonder op de aanmeld- en toelatingsprocedure, maar
we hebben ook enige informatie ingewonnen over de verdere schoolgang. Om te weten aan
welke ondersteuning er behoefte is, hebben we ouders van kinderen met Downsyndroom
van vijf tot en met acht jaar in een online enquête bevraagd. Hoe is hun zoektocht naar een
passende school verlopen en waarbij hadden zij (meer) ondersteuning willen hebben? Als
het kind is overgestapt van regulier naar speciaal onderwijs, dan hebben wij bij de ouders
ook nagevraagd welke ondersteuning eventueel had kunnen leiden tot een langere reguliere
schoolcarrière. De resultaten van de enquête zullen – waar mogelijk- vertaald worden in
actiepunten die in dit project zullen worden uitgevoerd.
Eerder is er vanuit de SDS onderzoek gedaan onder reguliere scholen die een leerling met
Downsyndroom hebben gehad, en onder reguliere scholen die dat, om welke reden dan ook,
niet wilden (de Graaf & Lamberts, 2016). Dit eerdere project is gefinancierd door een
betrokken ouder. Er zijn interviews gehouden met leerkrachten, directeuren en begeleiders
in het regulier onderwijs. Er is met name geïnventariseerd wat scholen zien als factoren
waarom zij wel of niet willen meewerken aan reguliere plaatsing van een leerling met
Downsyndroom. Belangrijke thema’s waren: (1) heeft de school als visie dat zij een
afspiegeling wil zijn van een inclusieve samenleving; (2) zoekt de school in een
gelijkwaardige partnerschap met de ouders naar oplossingen; (3) kijkt de school vooral naar
de beperkingen van het kind of vooral naar de mogelijkheden die je als school hebt om het
kind tegemoet te komen; (4) is er voldoende financiering voor extra handen in de klas en
weten de scholen de weg te vinden in de regelingen op dit gebied; (5) hebben leerkrachten
voldoende kennis over Downsyndroom en hebben zij inzicht in welke verwachtingen en
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eisen passend zijn bij hun leerling met Downsyndroom? In de discussie bij het huidige
onderzoek zullen wij de aanbevelingen uit dit eerdere project meenemen.
METHODE
Opstellen van de vragenlijst
Vragen voor de enquête zijn deels ontleend uit eerder onderzoek vanuit de SDS naar
ervaringen van ouders en scholen met onderwijs aan leerlingen met Downsyndroom (de
Graaf, 2006; 2007a;b; 2015a; de Graaf & de Graaf, 2011a;b; de Graaf & Lamberts, 2016).
Daarnaast hebben wij vragen overgenomen uit een recent onderzoek van het
Kohnstamminstituut (Koopman e.a., 2018) naar de onderwijsloopbaan van kinderen met
Downsyndroom en de ervaringen van ouders. Bij dit laatste onderzoek heeft de SDS
overigens ook inhoudelijk bijgedragen aan het opstellen van de vragenlijst. Uit de
verschillende eerdere vragenlijsten hebben we die vragen geselecteerd waarvan wij
verwachtten dat zij ons meer inzicht kunnen geven in de ondersteuningsbehoeften van
ouders van kinderen met Downsyndroom in relatie tot het onderwijs. Vanuit dit perspectief
hebben we de vragenlijst voorts aangevuld met nieuwe vragen.
We hebben gekozen voor een combinatie van open en gesloten vragen, omdat beide typen
voor- en nadelen kennen. In tegenstelling tot antwoorden op gesloten vragen, leiden
antwoorden op open vragen veelal tot gedetailleerde rijke informatie. Bovendien kunnen de
antwoorden ideeën opleveren waar jezelf van te voren niet aan hebt gedacht. Nadeel is dat
het aantal ouders dat een bepaald thema noemt bij een open vraag geen harde indicatie
geeft over het werkelijke percentage ouders dat dit thema relevant vindt. Gesloten vragen
daarentegen, onder voorwaarde dat de antwoordcategorieën eenduidig zijn omschreven,
leveren wel kwantitatief goed te interpreteren informatie op. Informatie uit open en gesloten
vragen vormen een aanvulling op elkaar.
De conceptvragenlijst hebben we voorgelegd aan vijf ouders van kinderen met
Downsyndroom in de basisschoolleeftijd. We hebben de betreffende ouders gevraagd om te
beoordelen of de vragen duidelijk waren en of er wellicht vragen of antwoordcategorieën
ontbraken. De ouders konden zich in grote lijnen vinden in de vragenlijst. Zij stelden een
aantal kleine wijzigingen voor. Die hebben we doorgevoerd.
Benaderen van respondenten
De enquête heeft online gestaan van 11 februari 2020 tot en met 27 maart 2020. Ouders zijn
uitgenodigd te participeren via de elektronische nieuwsbrief van de SDS, de SDS-website en
de SDS-facebookpagina. In de leeftijdsgroep 5 tot en met 8 jaar hadden begin 2020 527
verschillende ouders ooit de SDS benaderd voor een informatiepakket. Wij denken dat in
ieder geval deze groep ouders de oproep om deel te nemen aan het onderzoek onder ogen
heeft gehad. Dit betreft ongeveer 65% van het aantal kinderen in die leeftijdsgroep, geschat
volgens de methode van de Graaf e.a. (2010) in combinatie met informatie over het aantal
geboorten van kinderen met Downsyndroom in de periode 2012-2015 uit de Graaf e.a..
(2017).
Verwerking van antwoorden
De enquête bevat zowel gesloten als open vragen. Resultaten van de gesloten vragen
worden als percentages gepresenteerd. Bij dit verslag is het belangrijk te vermelden dat de
afzonderlijke vragen niet altijd door alle respondenten zijn beantwoord. Welke vragen er
precies worden voorgelegd aan een respondent is afhankelijk van de routing binnen de
vragenlijst. Ook konden ouders zelf kiezen bepaalde vragen over te slaan. Het aantal ouders
dat een bepaalde vraag heeft beantwoord, wordt steeds vermeld bij de percentages.
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We hebben bij de verschillende gesloten vragen nagegaan of er verschillen in de
antwoorden zijn tussen ouders van jongens en meisjes en of er verschillen zijn in de
antwoorden in samenhang met het opleidingsniveau van ouders. Toetsing van statistische
significantie is gedaan met Chi Square of met de Fisher's Exact Test (p<0.05).
Bij de open vragen hebben de twee auteurs afzonderlijk van elkaar de antwoorden per vraag
doorgenomen. Daarbij hebben we ieder voor zich inhoudelijke thema’s onderscheiden
binnen die antwoorden. Vervolgens hebben wij onze bevindingen met elkaar vergeleken om
te kijken of wij soortgelijke zaken hadden herkend. Veelal bleek dat het geval te zijn. Soms
was er sprake van een iets andere indeling in thema’s, soms was er een thema dat maar
door één van de auteurs was benoemd. Bij verschil van inzicht hebben we met elkaar
gesproken om tot consensus te komen over de beste indeling in thematiek. Binnen deze
rapportage zullen we bij iedere open vraag deze verschillende thema’s presenteren. Om de
lezer een gevoel te geven voor de inhoud van de antwoorden bij de open vragen, hebben
we daarnaast bij de antwoorden op iedere open vraag een woordwolk laten genereren. Bij
een woordwolk worden woorden die vaak zijn genoemd groter afgedrukt. Het is een visuele
presentatie van gegevens die de lezer een indruk geeft van de inhoud van de antwoorden.
RESULTATEN
Achtergrondkenmerken
Wij willen de 121 deelnemende ouders -101 moeders, 19 vaders en één andere verzorgerbedanken voor het invullen van de vragenlijst. Het gaat hier naar schatting om 15% van het
totaal aantal kinderen met Downsyndroom in Nederland. De resultaten betreffen 70 jongens
(58%) en 51 meisjes (42%). Deze ietwat scheve geslachtsverhouding is gebruikelijk bij
Downsyndroom (Kovaleva, 2002). De leeftijden van de kinderen zijn min of meer gelijkelijk
verdeeld: 25% was 5 jaar; 26% 6 jaar; 27% 7 jaar; en 22% 8 jaar.
De deelnemers aan de enquête is gevraagd om aan te geven wat het hoogst behaalde
opleidingsniveau is van respectievelijk de moeder en de vader van het kind (Tabel 1).
Vergeleken met de algehele bevolking tussen de 25-45 jaar (CBS, 2020), zijn er relatief veel
hoogopgeleiden onder de ouders. Dit komt overeen met eerdere ervaringen met enquêtes
vanuit de SDS naar kinderen met Downsyndroom en ook met het vragenlijstonderzoek van
het Kohnstamminstituut (Koopman e.a., 2018). Zoals gezegd, zullen we in deze rapportage
systematisch kijken of er verschillen zijn in de ervaringen van ouders met een hoog (HBO of
universitair) versus minder hoog opleidingsniveau.
Tabel 1: Opleidingsniveau van de ouders
Basisschool/VMBO
Moeder (n=121)
6%
Vader (n=117)
10%
Vrouwen 25-45 jaar in de 12%
algehele bevolking
Mannen 25-45 jaar in de 15%
algehele bevolking
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HAVO/VWO/MBO
28%
27%
35%

HBO of universitair
66%
62%
53%

40%

46%

Schoolgang
We hebben een aantal vragen gesteld over de schoolgang van het kind (Tabel 2).
Tabel 2: Schoolgang
Huidige school (n=121)
(Nog) niet naar school
Regulier
Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK)
Speciaal Basisonderwijs (SBO)
Ander type speciaal onderwijs
Combinatie van regulier en speciaal
Voorkeur school bij start zoektocht (n=116)
Regulier
Speciaal
Nog geen voorkeur
Benaderen scholen (n=111)
Eén school benaderd
Meerdere scholen
Type school benaderd (n=110)
Alleen reguliere scholen benaderd
Alleen speciaal
Zowel regulier als speciaal
Geplaatst op schooltype van keuze (n=109)
Ja, dat is gelukt
Nee, dat is niet gelukt
Met 4 of 5 jaar gestart op schooltype (n=121)
(Nog) niet naar school
Regulier
Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK)
Speciaal Basisonderwijs (SBO)
Ander type speciaal onderwijs
Combinatie van regulier en speciaal

%
6
60
25
4
4
2
83
10
7
43
57
66
6
27
94
6
%
7
74
11
2
2
3

Een klein percentage (6%) ging ten tijde van de enquête (nog) niet naar school. In het
recente onderzoek van het Kohnstamminstituut (Koopman e.a., 2018) werd in een eerste
onderzoeksdeel een koppeling gemaakt tussen gegevens van Perined (de
beroepsverenigingen van gynaecologen en vroedvrouwen registreren o.a. Downsyndroom
bij geboorte) en gegevens van het CBS over schoolgang. Daarbij werd gevonden dat een
vergelijkbaar percentage van 7,1% van de geregistreerde kinderen met Downsyndroom
(geboren tussen 2000 en 2014) in de basisschoolleeftijd niet bij een school is ingeschreven.
Van de 114 schoolgaande kinderen in ons onderzoek ging ten tijde van de enquête het
merendeel (63%) naar een reguliere school (in enkele gevallen naar een speciale klas
binnen een reguliere school) en iets meer dan een kwart (26%) naar het onderwijs voor Zeer
Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK). Enkele andere kinderen gingen naar het Speciaal
Basisonderwijs (SBO), naar een ander type speciaal onderwijs, ofwel naar een
combinatieplaatsing (van enkele dagdelen regulier en de rest van de week speciaal).
Bijna driekwart van de kinderen is met 4 of 5 jaar gestart op een reguliere school. Van de
schoolgaande kinderen, is dit zelfs 79%. Volgens het hierboven genoemde eerste
onderzoeksdeel van het onderzoek van het Kohnstamminstituut (waarbij de koppeling is
gemaakt tussen Perined en CBS) is in de periode 2009-2018 gemiddeld 62% van de
schoolgaande kinderen met Downsyndroom gestart op een reguliere school (zonder een
duidelijke ontwikkeling in de tijd). Maar, in het tweede onderzoeksdeel van het
4

Kohnstamminstituut, een aanvullend vragenlijstonderzoek onder 393 ouders van kinderen
met Downsyndroom (voornamelijk benaderd via de SDS, maar ook via scholen voor
speciaal onderwijs) is het regulier gestarte percentage 76%; en 79% als we ons beperken tot
schoolgaande kinderen. Dat is vergelijkbaar met het huidige onderzoek. Blijkbaar is er bij dit
type vragenlijstonderzoek sprake van een selectieve respons.
De meeste ouders in ons onderzoek hadden bij aanvang van hun zoektocht naar een school
voorkeur voor regulier onderwijs (83%), 10% had voorkeur voor speciaal onderwijs, en 7%
had geen duidelijke voorkeur. Ook dit beeld komt overeen met het eerdere
(vragenlijst)onderzoek van het Kohnstamminstituut. Zo’n tweederde van de ouders in ons
onderzoek heeft alleen gekeken bij scholen voor regulier onderwijs; 6% alleen bij scholen
voor speciaal onderwijs en de overige 27% bij beide typen onderwijs. De meerderheid (57%)
benaderde meer dan één school.
Schoolgang: verschillen tussen jongens en meisjes
In het vragenlijstonderzoek van het Kohnstamminstituut kwam naar voren dat meisjes vaker
starten in het regulier onderwijs dan jongens (79% versus 73%). Ook eerdere enquêtes
vanuit de SDS laten dit beeld zien. En ook in het huidige onderzoek is dit het geval (75%
versus 73%: of 83% versus 77% als we ons beperken tot alleen schoolgaande kinderen),
maar de verschillen zijn klein en niet statistisch significant. Er blijken bovendien geen
verschillen te zijn in onderwijsvoorkeur tussen ouders van jongens versus meisjes.
Als we echter kijken naar het huidige schooltype, dan zijn de verschillen opvallender: 71%
van de meisjes versus 51% van de jongens gaat naar een reguliere school, of 75% versus
57% als we ons beperken tot schoolgaande kinderen. Dit verschil is statistisch significant
(Fisher's Exact Test p<0.05). Het impliceert dat er bij de overstap van regulier naar speciaal
onderwijs in de eerste schooljaren een duidelijk verschil is tussen jongens en meisjes. Hier
komen we nog op terug.
Schoolgang: verschillen naar opleidingsniveau van ouders
Er is enig verschil in onderwijsvoorkeur naar opleidingsniveau, hoewel de verschillen niet
statistisch significant zijn. Van de vaders met een HBO of universitair opleidingsniveau had
85% van te voren een voorkeur voor regulier onderwijs; bij de minder hoog opgeleide vaders
was dit 74%. Bij de moeders zijn deze percentages respectievelijk 86% en 73%.Voorkeur
voor speciaal onderwijs was er bij 8% van de hoogopgeleide vaders versus 14% bij de
minder hoog opgeleiden. Bij de moeders zijn deze percentages respectievelijk 6% en 18%.
In het vragenlijstonderzoek van het Kohnstamminstituut werd gevonden dat er een
samenhang is tussen opleidingsniveau van ouders met het onderwijstype waar het kind is
gestart: als ten minste één van de ouders hoogopgeleid is, start het kind vaker in het regulier
onderwijs (bij 80%) dan als beide ouders minder hoog opgeleid zijn (65%). In het huidige
onderzoek zien we hetzelfde verband: in de subgroep waarin één van beide ouders hoog
opgeleid is, startte 85% van de schoolgaande kinderen in het reguliere onderwijs, versus
67% als beide ouders minder hoog opgeleid zijn. Uitgesplitst naar opleidingsniveau van de
moeder is dit respectievelijk 88% versus 71%; uitgesplitst naar opleidingsniveau van de
vader 88% versus 73%. De verschillen zijn net niet statistisch significant.
Wat betreft het huidige onderwijstype zijn de verschillen groter. Als we kijken naar
schoolgaande kinderen, dan gaat 69% naar een reguliere school als één van beide ouders
hoogopgeleid is, versus 42% wanneer beide ouders minder hoog opgeleid zijn (statistisch
significant Chi Square, p<0.05). Uitgesplitst naar opleidingsniveau van de moeder is dit
respectievelijk 69% versus 57% (niet statistisch significant); uitgesplitst naar
opleidingsniveau van de vader 76% versus 46% (statistisch significant p<0.05).
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In vergelijking met minder hoog opgeleide ouders hebben hoogopgeleide ouders dus iets
vaker bij aanvang van hun zoektocht naar een school een voorkeur voor regulier onderwijs.
Hun kinderen starten ook iets vaker op een reguliere school én ze hebben meer kans daar
na een aantal jaren nog steeds onderwijs te volgen. Een statistisch significante verband
bleek er te zijn tussen het huidige onderwijstype van het kind en het opleidingsniveau van de
vader.
Toelating
Bij 94% is het kind geplaatst op het schooltype van voorkeur (Tabel 2). Ook dit beeld komt
overeen met de bevindingen in het eerdere onderzoek van het Kohnstamminstituut. Bij 6%
(7 kinderen, waarvan 6 jongens) is dit niet gelukt. De ouders van 6 van deze 7 kinderen in
ons onderzoek hadden voorkeur voor regulier onderwijs; één ouder had graag een
combinatieplaatsing gezien.
Van de 102 ouders waarvan het kind is geplaatst op hun voorkeurstype onderwijs had 60%
geen behoefte aan meer keuze, want zij hadden voorkeur voor één bepaalde school en daar
was hun kind welkom. 21% van deze ouders benaderden meerdere scholen van hun
voorkeurstype en bij al die scholen was hun kind welkom. Een klein deel (20%) is bij de
gesprekken met andere scholen geconfronteerd met afwijzing(en). Bij 2 kinderen ging dit om
afwijzingen door ZMLK-onderwijs, waarbij werd gezegd dat het kind nog niet aan de
toelatingscriteria wat betreft zelfstandigheid voldeed. Bij 18 kinderen om afwijzingen door
een (of meer) reguliere scholen.
Redenen voor afwijzing door reguliere scholen
Er zijn 7 ouders die graag regulier onderwijs (of in 1 geval een combinatieplaatsing) hadden
gewild, maar waarvan de kinderen niet zijn toegelaten. Verder zijn er 18 ouders, waarvan
het kind uiteindelijk wel is toegelaten tot een reguliere school, maar die ook geconfronteerd
zijn met afwijzingen door een of meer andere reguliere scholen. Welke argumenten
gebruikten de scholen bij deze in totaal 25 ouders om het kind niet toe te laten? Dit wordt
weergegeven in Figuur 1. De vijf meest genoemde redenen zijn respectievelijk: 1) te grote
klassen; 2) onvoldoende toegerust personeel; 3) ouders hebben zelf geen welkom gevoel bij
de school; 4) kind met Downsyndroom is te belastend voor de leerkracht; 5) school heeft
geen ervaring met Downsyndroom. Reden 2, 3, en 4 werden ook door relatief veel ouders in
het onderzoek van het Kohnstamminstituut uit 2018 gerapporteerd. Reden 1 en 5 opvallend
genoeg duidelijk minder vaak. We hebben geen verklaring voor dit verschil.
Naast de categorieën uit Figuur 1 noemden 7 ouders onder het kopje ‘Anders, namelijk...’
nog aanvullende redenen. Deels overlappen die inhoudelijk met de gesloten categorieën.
Aanvullend zijn nog de antwoorden ‘het kan alleen in de kleuterjaren’. ‘kind was nog niet
zindelijk’ en ‘schoolplein was open en daardoor onveilig’, alle drie 1 keer genoemd.
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Figuur 1 – Redenen van reguliere scholen om het kind met Downsyndroom te weigeren
(gerapporteerd door 25 ouders)
De school voorbereiden
Wij vroegen de ouders hoe zij de school waar hun kind is gestart hierop hebben voorbereid.
Ook bij deze vraag konden ouders meerdere antwoordcategorieën kiezen. De vraag is door
107 ouders beantwoord. Van de betreffende kinderen zijn er 86 op een reguliere school
gestart, 17 op een speciale school en 4 in een combinatieplaatsing. Omdat de antwoorden
zeer verschillen tussen de 86 reguliere en de 17 speciale starters zijn de resultaten in Figuur
2 ook apart weergegeven voor beide subgroepen. In vrijwel alle gevallen, ongeacht
schooltype, geven de ouders aan dat zij bij aanmelding een gesprek hebben gevoerd met de
directeur en/of intern begeleider. Bij de reguliere starters heeft 50% de leerkrachten
uitgenodigd om te komen kijken op de kinderopvang; bij de speciale starters is dit 18%. Alle
andere categorieën zijn alleen gekozen door de ouders van regulier gestarte kinderen (en in
een enkel geval ook door ouders van een kind in een combinatieplaatsing). Bij de reguliere
starters heeft 37% de leerkrachten uitgenodigd om mee te gaan naar een workshop of
voorlichtingsdag; 31% heeft literatuur over Downsyndroom gegeven aan de school; 20%
heeft een brief gemaakt voor ouders van klasgenoten; 13% heeft bij de aanmelding een
filmpje over het eigen kind laten zien; 5% heeft bij een kringgesprek wat uitleg aan
klasgenoten gegeven; en 1% heeft een presentatie gegeven aan het hele team.

Figuur 2 – Hoe heeft u de school waar uw kind is gestart voorbereid? (n=107; n=86 regulier
gestart; n=17 speciaal gestart; overigen zijn combiplaatsingen)
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16 ouders (allen bij de reguliere starters) gebruikten de open categorie ‘Anders, namelijk....’.
Enkele antwoorden overlapten met de gesloten categorieën en zijn gehercodeerd.
Aanvullend zijn de volgende antwoorden. Twee ouders gaven aan dat de school al eerder
een leerling met Downsyndroom had gehad en er geen verdere voorbereiding nodig was.
Vier ouders merkten op dat hun kind al bekend was bij de school omdat een oudere broer of
zus al naar de school toeging. Bij drie scholen is een ambulant begeleider van het kind (van
een zorginstelling) meegegaan naar gesprekken met de school om enige toelichting te
geven. Twee van de ouders hebben op een ouderavond aan het begin van het schooljaar
een korte toelichting gegeven. Bij één kind is het boekje ‘Mijn zusje heeft Downsyndroom’
aan alle klassen voorgelezen, bij één kind is er een kort bericht geplaatst in de nieuwsbrief
van de school over de extra begeleiding in de klas.
Ondersteuning bij het vinden van een school
Wij vroegen de ouders van wie zij ondersteuning hebben gekregen bij het vinden van een
goede school. Relatief veel ouders, 38% van het totaal, geven aan geen ondersteuning
daarbij te hebben gehad en dit ook niet nodig te hebben gevonden. Daar staat tegenover
18% van de ouders die geen ondersteuning hebben gehad, maar dat wel graag hadden
gekregen. Er blijkt in dit opzicht een opvallend verschil tussen de ouders van kinderen die op
een reguliere school zijn gestart en de ouders van speciale starters. In de eerste subgroep
geeft 42% aan geen ondersteuning te hebben gehad en ook niet nodig te hebben gevonden;
in de tweede subgroep is dit 21%. In de eerste subgroep heeft 15% geen ondersteuning
gehad maar had dit wel graag willen krijgen; in de tweede subgroep is dit 32%. Dus juist bij
de speciale starters zijn er relatief vaker ouders die ondersteuning hebben gemist.
Als de ouders wel ondersteuning hebben gekregen, dan is dit vaak vanuit de school zelf,
gevolgd door andere ouders van een kind met Downsyndroom, deskundigen/behandelaars
en de voorschoolse instelling. Slechts 5% geeft aan ondersteuning te hebben gekregen
vanuit de SDS.
Negen ouders gebruikten de categorie ‘Anders, namelijk...’, maar de antwoorden overlapten
grotendeels met de vaste antwoordcategorieën. Aanvullend is nog dat één ouder de MEE
noemde en één ouder de gemeente.
Er is bij deze vraag geen duidelijk verschil in de antwoorden tussen hoogopgeleide en
minder hoog opgeleide ouders.
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Figuur 3 – Ondersteuning bij het zoeken van een school (n=108: ; n=85 regulier gestart;
n=19 speciaal gestart; overigen zijn combiplaatsingen)
In een open vraag konden ouders vervolgens aangeven of zij nog iets hadden gemist qua
ondersteuning bij het vinden van een school. Van de 108 ouders die de gesloten vraag
hierover hadden beantwoord, vulden er 71 ook een antwoord in bij de open vraag. Daarvan
gaven er 23 aan niets te hebben gemist. Figuur 4 is een woordwolk gegenereerd op basis
van de antwoorden van de 48 ouders die wel ondersteuning hebben gemist.
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Figuur 4 – Woordwolk: Wat heeft u bij de zoektocht naar scholen gemist aan ondersteuning?
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Wij hebben de volgende thema’s gedestilleerd:
•

•

•

•

•

•

•

•
•

‘Gemeente’ is één van de woorden die eruit springt binnen de woordwolk. De
gemeente is verantwoordelijk voor de financiering van zorg, ook van zorg in het
onderwijs, en speelt daarmee een belangrijke rol in het al dan niet mogelijk maken
van met name reguliere schoolplaatsing. Relatief veel ouders geven aan dat zij meer
ondersteuning hadden willen krijgen bij het onderhandelen met de gemeente, met
name meer uitleg over procedures en rechten.
Deze onduidelijkheid over procedures en rechten betreft ook vaak scholen en
SWV. Met name over toelatingsprocedures en over de benodigde financiering van
onderwijsondersteuning bestaat veel onzekerheid, overigens volgens de ouders niet
alleen bij hen, maar ook vaak bij de scholen zelf. Bij ouders bestaat de behoefte aan
meer kennis hierover, voor henzelf, maar ook om te delen met de scholen.
Sommige ouders merken op dat een checklist ter voorbereiding op gesprekken
met de verschillende partijen ondersteunend zou kunnen zijn: Welke vragen moet
jezelf stellen en welke vragen zal de andere partij aan jou gaan stellen?
Meerdere ouders rapporteren dat zij te maken hebben gekregen met gebrek aan
kennis en met vooroordelen bij de gemeente, scholen, SWV en soms ook bij
voorschoolse voorzieningen als peuterspeelzaal. Er is behoefte aan bondig
voorlichtingsmateriaal over onderwijs aan leerlingen met Downsyndroom die je zou
kunnen inzetten richting de verschillende instanties.
Een aantal ouders geeft aan dat onderhandelingen met gemeente en/of SWV in hun
geval moeizaam verliepen omdat zij geconfronteerd werden met steeds weer
wisselende contactpersonen. Meer continuïteit hierin is wenselijk.
Sommige ouders zouden bij hun zoektocht naar goed onderwijs graag zijn bijgestaan
door een onafhankelijke deskundige of casemanager, iemand die de stappen
uitlegt en zo nodig ook meegaat met gesprekken met de verschillende instanties.
Het zou prettig zijn als je als ouder proactief zou worden benaderd over
schoolkeuze. Zodat je van te voren in dialoog met iemand die onafhankelijk en
deskundig is je eigen wensen kunt inventariseren en inzicht krijgt over wat er
mogelijk is.
Er bestaat ook onduidelijkheid over hoe je begeleiding op school het best kunt
invullen, als het kind er eenmaal is geplaatst. Hoe bepaal je wat er nodig is?
Ouders denken dat het zeer ondersteunend zou zijn als reguliere scholen een
beroep zouden kunnen doen op andere scholen die al ervaring hebben opgedaan
met een leerling met Downsyndroom. Dat zou kunnen helpen bij zowel het
wegnemen van vooroordelen, het beantwoorden van allerlei vragen, het organiseren
van extra ondersteuning, etc. Een up-to-date gehouden overzicht van ervaren
reguliere scholen in de eigen regio die benaderd mogen worden voor informatie zou
een goed instrument zijn.

Financiering van extra ondersteuning in het regulier onderwijs
Bij 75 (regulier geplaatste) leerlingen is extra budget voor ondersteuning aangevraagd bij het
samenwerkingsverband. Bij 73% verliep dit vlot, bij 27% (zeer) moeizaam. Bij 76 leerlingen
is er extra geld aangevraagd bij de gemeente voor persoonlijke begeleiding. Volgens 72%
van de betreffende ouders is er daarbij voldoende toegekend, volgens 28% te weinig. Iets
meer dan de helft (55%) vond het proces van aanvragen bij de gemeente (zeer) moeizaam
verlopen, 45% vond dat het soepel verliep. Ook bij deze vragen is er geen verschil in
antwoorden tussen hoogopgeleide en minder hoog opgeleide ouders.
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Elf ouders gaven in een open vraag nog wat extra informatie: 5 vermelden hier dat de school
alles heeft geregeld en zijzelf geen inzicht hebben in hoe dit precies is gegaan; 3 ouders
rapporteren dat een ambulant begeleider die betaald wordt vanuit de gemeente al voor de
schoolgang was geregeld (voor inzet bij de kinderopvang of thuissituatie) en wordt
gecontinueerd op school; één ouder meldt dat het Samenwerkingsverband het geld als
lumpsum over de scholen verdeelt (en er geen individuele budgetten kunnen worden
aangevraagd); enkele ouders vermelden dat het regelen van de financiering van
ondersteuning zeer moeilijk is verlopen en dat zij daarbij niet goed zijn ondersteund. Citaat
van een moeder van een vijfjarige zoon:
‘Het regelen van ondersteuning ging heel erg moeilijk.<...> Wij hebben alles zelf moeten
uitzoeken en moeten vechten het eerste schooljaar. Het was een hel. Niemand hielp ons.
Ik vind dat jullie als SDS ook in gebreke zijn gebleven. <...> Na 1 jaar door een hel te zijn
gegaan, hebben we het nu super geregeld en zijn we heel erg blij met alle partijen’
Inzet van extra middelen vanuit het SWV
In een open vraag vroegen wij de ouders waarvoor de extra middelen toegekend door het
Samenwerkingsverband zijn ingezet. 55 ouders beantwoordden de vraag. U vindt de
woordwolk gebaseerd op deze 55 antwoorden in Figuur 5.
Wij hebben de volgende thema’s onderscheiden:
•

•

•
•

•

De middelen vanuit het SWV worden veelal ingezet voor individuele begeleiding,
soms 1-op-1 buiten de klas, vaak ook in de klas. Dit kan worden ingevuld door een
onderwijsassistent van de school of door een externe ambulante begeleider, vaak
vanuit een zorginstelling.
De begeleiding kan gericht zijn op cognitieve ontwikkeling, schoolse vaardigheden,
preteaching (voorbereiden van leertaken die later in de klas aan de orde komen in
een 1-op-1 situatie), herhalen van de lesstof en/of lesstof aanbieden op het juiste
niveau. Hierbij wordt ook het inzetten van Leespraat (leren lezen om te leren praten)
enkele keren genoemd. Verder kan de ondersteuning ingezet worden om het kind de
structuur van een dag aan te leren, het kind te ondersteunen in de omgang met
andere kinderen, of soms ook voor verzorgende taken (hoewel dit laatste eigenlijk
onder de zorg valt die de gemeente normaliter financiert).
Ambulant begeleiders die direct met het kind werken, brengen daarnaast soms ook
kennis over op de leerkracht met name door het voordoen van een pedagogische
en/of didactische aanpak.
Een ander gebruik van de middelen, in een enkel geval genoemd, is het inzetten
van een extra leerkracht om de klas tijdelijk over te nemen zodat de vaste
groepsleerkracht op zo’n moment de handen vrij heeft om zelf met het kind met
Downsyndroom te werken en deze daardoor beter te leren kennen.
Soms worden de gelden ingezet voor observaties in de klas. Een intern begeleider,
een ambulant begeleider en/of pedagoog doet dit dan enkele keren per jaar en
adviseert de leerkracht op grond van die observaties. Ook kan een ambulant
begeleider worden ingezet als vraagbaak voor de leerkrachten.
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Figuur 5 – Woordwolk: Waarvoor zijn de extra middelen vanuit het SWV ingezet?
•
•
•

De extra middelen worden daarnaast soms gebruikt voor het aanschaffen van
aangepast leermateriaal.
Ook wordt het gebruikt om leerkrachten of onderwijsassistenten cursussen of
trainingen te laten volgen.
Tenslotte, helaas rapporteren enkele ouders dat het SWV wel middelen heeft
toegekend, maar dat deze niet voor het kind worden gebruikt, maar schoolbreed
worden ingezet.
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Inzet van extra middelen vanuit de gemeente
In een open vraag vroegen wij de ouders waarvoor de extra middelen toegekend door de
gemeente zijn ingezet. 52 ouders beantwoordden de vraag. U vindt de bijbehorende
woordwolk in Figuur 6.

Figuur 6 – Woordwolk: Waarvoor zijn de extra middelen vanuit de gemeente ingezet?
De volgende thema’s konden worden herkend:
•
•

Ook de middelen vanuit de gemeente worden veelal ingezet voor individuele
begeleiding, meestal in de klas, soms ingevuld door een klassenassistent en vaak
door een externe ambulante begeleider vanuit een zorginstelling.
Zoals ook in de woordwolk te zien is, is de begeleiding vaak gericht op zorgtaken
(verschonen; toiletgang; eten en drinken; eetproblemen; hulp bij aan- en uitkleden),
soms ook op het ondersteunen van samenspel en sociaal gedrag, op het
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•
•
•

•

ondersteunen van communicatie (door de inzet van gebaren en/of Leespraat), of
op het begeleiden van gedrag (weglopen; toezicht i.v.m. veiligheid).
Bij één kind heeft de gemeente het financieel mogelijk gemaakt de peuterspeelzaal
enige tijd te verlengen na de vierde verjaardag.
De gemeente verstrekt ook financiële middelen voor hulp in de thuissituatie.
Sommige ouders merken op dat hun gemeente een neiging heeft om in eerste
instantie aanvragen voor ondersteuning op school af te wijzen of te proberen
minder uren toe te wijzen dan gevraagd. Sommige ouders vinden ook dat er bij de
aanvragen veel papierwerk komt kijken. De korte looptijd van beschikkingen, voor
een jaar of zelfs half jaar, en niet parallel lopend met een schooljaar wordt ook als
lastig benoemd. Eén ouder voegt eraan toe dat de gemeente eenzijdig en
onverwacht de uurtarieven voor zorgverleners binnen het PGB heeft verlaagd.
Als er eenmaal een beschikking is afgegeven, dan blijkt het soms moeilijk om een
zorgverlener te vinden die de uren kan invullen. Ouders moeten er dan energie
instoppen om zelf naar zo iemand op zoek te gaan.

Overstap binnen hetzelfde type onderwijs
In totaal 7 leerlingen stapten over van school binnen hetzelfde type onderwijs. Alle zeven
gingen en gaan naar regulier onderwijs. Bij 4 kinderen is de reden een verhuizing. Bij 1
leerling hebben de ouders een school kunnen vinden die dichter bij hun huis was, waardoor
er meer mogelijkheden voor vriendschappen zijn. De andere twee ouders zijn overgestapt
omdat het niet meer goed liep op de eerste school. Zij noemen als redenen: De school en/of
leraar miste de expertise die nodig is om mijn kind extra ondersteuning te bieden (2); De
leraar stond niet open voor mijn kind (2); De nieuwe school had mijn kind meer te bieden wat
betreft sociaal-emotionele ontwikkeling (2); De nieuwe school had mijn kind meer te bieden
wat betreft cognitieve ontwikkeling (2); Mijn kind zat niet (meer) lekker in zijn vel (1). Eén van
de ouders voegt nog toe: ‘De school stond onvoldoende open voor de mogelijkheden die
door anderen wel gezien werden. Ze kon de stap naar groep 3 daar niet maken. Ook door te
grote groepen en te weinig financiële middelen.’
Overstap naar een ander type onderwijs
Bij 22 leerlingen is inmiddels er een overstap gemaakt naar een ander type onderwijs, in de
meeste gevallen (14) van regulier naar ZMLK. Daarnaast: van regulier naar SBO (3); van
regulier naar een ander type speciaal onderwijs (2); van regulier naar thuiszitten (1); van
SBO naar ZMLK (1); van ZMLK naar SBO (1).
Bij de volgende analyse, beperken we ons tot de 20 leerlingen die zijn gestart op een
reguliere school, maar daar nu niet langer naartoe gaan. Wat onderscheidt hen van de
leerlingen die nog steeds naar een reguliere school gaan? Het zijn ten eerste vaker jongens.
Van de overstappers is 80% een jongen, bij de continueerders is dit 51%. Of andersom
gesteld: van de 38 meisjes die regulier zijn gestart, zaten er ten tijde van het onderzoek nog
34 (89%) op een reguliere school versus 35 (69%) van de 51 jongens. Dit verschil is
statistisch significant (Chi Square, p<0.05).
In het eerdere onderzoek van het Kohnstamminstituut is deze analyse niet gemaakt en we
hebben geen beschikking over de ruwe data. In de grote follow-up enquête van de SDS uit
2014 (zie ook de Graaf, 2015a;b) zijn er gegevens verzameld over schoolgang. Een analyse
van die gegevens levert het volgende op. In de leeftijdsrange 5-13 jaar bevatten de 2014data gegevens over 106 leerlingen, 52 meisjes en 54 jongens die hun schoolloopbaan
waren gestart op een reguliere school. Van de regulier gestarte meisjes zat op dat moment
nog 69% op een reguliere school, bij de jongens was dat 46% (significant Chi Square
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p<0.05)). Ook in dit eerder SDS-onderzoek zagen we dus een snellere daling van het
percentage in het regulier onderwijs bij de jongens.
Ten tweede blijkt er in de huidige enquête een verschil te zijn tussen overstappers en
continueerders in het opleidingsniveau van de vaders. Bij de overstappers is 42% van de
vaders hoogopgeleid, bij de continueerders is dit 76%. Of andersom gezegd: van de 59
regulier gestarte kinderen van hoogopgeleide vaders gaan er 51 (86%) nog steeds naar een
reguliere school; bij de 27 minder hoog opgeleide vaders zijn dit er 16 (59%). Ook dit
verschil is statistisch significant (p<0.05). Omdat er een verband is (hoogstwaarschijnlijk
toevallig, want dit is niet het geval in eerdere SDS-enquêtes) tussen geslacht van het kind
en opleidingsniveau van de vader binnen onze onderzoeksgroep (lager opgeleide vaders
hebben relatief vaak een zoon), en omdat de meeste overstappers jongens zijn, hebben we
ook nog gekeken naar het verband tussen opleidingsniveau van de vader en al dan niet
overstappen apart voor meisjes en jongens. Voor meisjes is er in ons onderzoek geen
verband tussen opleidingsniveau van de vader en al dan niet overstappen (maar de
overgrote meerderheid van de regulier gestarte meisjes zat op dat moment nog op een
reguliere school); voor jongens wel. Van de 30 zonen van hoogopgeleide vaders die op een
reguliere school zijn gestart, gaan er nu nog 25 naar een reguliere school (83%); bij de 21
regulier gestarte zonen van minder hoog opgeleide vaders, zijn dit er nog 10 (48%), een
significant verschil (p<0.05). Er is overigens geen significant verschil tussen overstappers en
continueerders wat betreft opleidingsniveau van de moeders.
Ook het eerdere onderzoek van het Kohnstamminstituut suggereert dat er een verband is
tussen ouderlijk opleidingsniveau en het al dan niet (langer) in het regulier onderwijs kunnen
blijven van het kind. Het onderzoek had betrekking op kinderen tussen de 3 tot 20 jaar. Als
ten minste één van de ouders hoogopgeleid was, dan was het kind vaker in het regulier
onderwijs (80%) gestart dan als beide ouders laagopgeleid waren (65%). Die verschillen wat
betreft onderwijstype naar opleidingsniveau bleken groter te worden tijdens de
schoolcarrière van de kinderen. Van de kinderen met tenminste één hoogopgeleide ouder
ging ten tijde van het onderzoek van het Kohnstamminstituut nog 46% naar een reguliere
school, versus 24% van de kinderen met ouders die beiden laagopgeleid waren. Bij de
hoogopgeleide ouders lijkt het percentage in het regulier onderwijs dus duidelijk minder snel
te zijn gedaald. In de SDS-enquête uit 2014 (zie ook de Graaf, 2015a;b) zagen we een
soortgelijk beeld bij de kinderen tussen de 5-13 jaar die waren gestart op een reguliere
school en waarbij er gegevens waren over opleidingsniveau. Van de 63 kinderen van
hoogopgeleide vaders die op een reguliere school waren gestart, gingen er in 2014 nog 42
naar een reguliere school (67%); bij de 43 regulier gestarte kinderen van minder hoog
opgeleide vaders, waren dit er nog 19 (44%), een significant verschil (p<0.05). Bij de
moeders waren die percentages respectievelijk 67% versus 36% (p<0.01). Als we
vervolgens kijken naar opleidingsniveau van de vader en van de moeder apart voor jongens
en meisjes, dan zien we dezelfde tendens, d.w.z. zonen en dochters (5-13 jaar) van
hoogopgeleide vaders of van hoogopgeleide moeders die op een reguliere school waren
gestart, hadden meer kans daar nog steeds te verblijven in 2014 (verbanden significant
p<0.05; behalve die voor zonen van vaders, in het 2014-onderzoek niet significant).
Redenen voor overstappen naar een ander schooltype
Eén leerling stapte over van SBO naar ZMLK en één leerling vice versa. De ouder van het
eerste kind vond dat de school onvoldoende expertise had om haar kind te ondersteunen,
bovendien stond de school niet open voor expertise van buitenaf. Voortzetting was niet
mogelijk wegens cognitieve vermogens van het kind en de ouder verwachtte een betere
sociaal-emotionele ontwikkeling op de nieuwe school. De ouder van het tweede kind vond
dat voortzetting op dezelfde school niet mogelijk was vanwege cognitieve en sociaalemotionele ontwikkeling. Zij verwachtte dat de nieuwe school meer te bieden zou hebben op
die gebieden.
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De meeste leerlingen die overstapten van schooltype, zaten eerst in het regulier onderwijs
(n=20). In Figuur 4 vindt u een overzicht van de redenen waarom zij overstapten. De drie
vaakst genoemde redenen: 1) De school en/of leraar miste de expertise die nodig is om mijn
kind extra ondersteuning te bieden; 2) De nieuwe school had mijn kind meer te bieden wat
betreft sociaal-emotionele ontwikkeling; 3) De nieuwe school had mijn kind meer te bieden
wat betreft cognitieve ontwikkeling. De bevindingen lijken veel op wat er werd gevonden in
het onderzoek van het Kohnstamminstituut. Opvallend is dat onvoldoende geld wat vaker
wordt genoemd in het huidige onderzoek (30%) dan in het onderzoek van het
Kohnstamminstituut (13%), maar gezien het kleine aantal in ons onderzoek kan dit toeval
zijn.
Drie ouders maakten gebruik van de categorie ‘Anders, namelijk...’ Zij noemen als
aanvullende reden voor overstappen: Combinatie van verschillende zienswijzen, visie en
ideeën over leerbaarheid etc.; De klas was overvol en mijn kind was helemaal overprikkeld;
Onze zoon past qua gedrag (niet stilzitten etc.) niet in groep 3 regulier.

Figuur 7 – Redenen voor overstap van regulier onderwijs naar een ander type onderwijs
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Ondersteuning voorafgaand aan de overstap
De overstapper van SBO naar ZMLK heeft ondersteuning gemist en geeft aan dat met meer
individuele begeleiding in de klas de overstap misschien niet nodig zou zijn geweest. De
overstapper van ZML naar SBO heeft geen ondersteuning gemist.
Van de 20 overstappers van regulier onderwijs naar een ander type onderwijs, geven er 9
aan ondersteuning te hebben gemist voorafgaand aan die overstap. In een open vraag
vroegen wij alle 20 ouders welke ondersteuning eventueel had kunnen helpen om het kind
op de school van hun eerste keuze te houden. Figuur 8 toont de bijbehorende woordwolk.

Figuur 8 – Woordwolk: Welke ondersteuning zou eventueel hebben kunnen helpen om uw
kind op de school van uw eerste keuze te houden?
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Ouders noemen verschillende vormen van ondersteuning die eventueel hadden kunnen
helpen om hun kind op de school van hun eerste voorkeur te houden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Meer individuele ondersteuning voor het kind
Eerder duidelijke en eerlijke communicatie vanuit het schoolteam over hoe het
met het kind gaat op school
Meer expertise bij de school, het samenwerkingsverband en/of de gemeente
Een externe onafhankelijke adviseur die kijkt vanuit het belang van het kind
Kennis delen tussen leerkrachten en scholen die ervaring hebben met leerlingen
met Downsyndroom
Kleinere klas
Een positieve visie en houding van de leerkrachten ten aanzien van inclusie in
het onderwijs van een leerling met Downsyndroom
Openheid van de school voor advisering van buitenaf en voor de kennis en
ervaring van ouders

Ondersteuning vanuit de SDS – open vraag
Wij vroegen de ouders welke ondersteuning vanuit de SDS in hun optiek zinvol zou zijn bij
de schoolkeuze en bij het zoeken van scholen. We hebben bewust dit eerst als een open
vraag gesteld, zodat de ouders vrijelijk ideeën konden bedenken zonder in een richting
gestuurd te zijn. Dit leverde antwoorden op van 84 ouders. In Figuur 9 ziet u de
bijbehorende woordwolk.
Wij hebben de volgende thema’s onderscheiden:
•

•

•

Ouders willen graag informatie over verschillende onderwijsopties: regulier,
ZMLK, SBO, etc. Zij willen info over de voor- en nadelen van deze opties en over hoe
je kunt bepalen wat het beste bij jouw kind past. Enkele ouders merken op dat zij
willen dat er ook erkenning vanuit de SDS voelbaar moet zijn als zij kiezen voor een
speciale school.
Ouders ervaren het aanmeldings- en toelatingsproces, alsmede het regelen van
extra ondersteuning als zij een reguliere school voor hun kind willen, als een
zoektocht in een wirwar van regels. Ouders zouden graag een stappenplan krijgen
waarin duidelijk omschreven is wat de rechten en middelen zijn, welke rollen de
verschillende instanties hierin hebben en hoe je hierin als ouders je weg moet
vinden. Relatief vaak merken ouders hierbij op dat regionale verschillen in regels en
financiering groot kunnen zijn, omdat deze verschillen per gemeente en per SWV.
Het zou daarom optimaal zijn als er een overzicht komt hoe zaken in jouw regio
zijn geregeld en bij wie je in jouw regio terecht kunt.
Ouders willen niet alleen meer informatie voor henzelf, maar ook voor de scholen.
Enerzijds om reguliere scholen te kunnen overtuigen waarom inclusie van een kind
met Downsyndroom een goed idee is, maar daarnaast ook om scholen te kunnen
informeren over welke rechten de school heeft op extra ondersteuning en hoe je dit
gefinancierd en georganiseerd krijgt. Want ook scholen missen het overzicht in de
jungle aan regels en hebben een stappenplan nodig. Dat kan onnodige angst en
twijfel wegnemen.
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Figuur 9 – Woordwolk: De SDS wil ouders meer ondersteunen bij de schoolkeuze en bij het
zoeken van scholen. Waar heeft u als ouders behoefte aan?
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•

•
•

•

•

•

•

•

Als het kind eenmaal is toegelaten, is het belangrijk dat scholen weten hoe je in de
praktijk een kind met Downsyndroom kunt begeleiden in de klas: op welke
manieren kun je extra begeleiders inzetten en hoe bepaal je wat de beste optie is bij
dit kind in deze school; hoe check je of de extra begeleiding voldoende en van goede
kwaliteit is; tips voor aanpassingen aan lesmethoden en materialen; uitleg over
specifieke leerproblemen bij Downsyndroom (met name de problemen op gebied van
spraak-taalontwikkeling worden enkele keren genoemd) en hoe je daarop kunt
inspelen (gebaren, Leespraat, etc.); uitleg dat het niet erg is als het kind zich minder
snel ontwikkelt als klasgenoten; voorbeelden van een OPP
(ontwikkelingsperspectief) voor verschillende leeftijden. Kortom, een gids voor
reguliere scholen met een duidelijk stappenplan voor het praktisch inrichten van
onderwijs en begeleiding.
Ouders geven aan dat een goed cursusaanbod voor scholen belangrijk is.
Ouders merken op dat bij het organiseren van een reguliere schoolplaatsing
medewerking van gemeente en SWV, en soms ook van de leerplichtambtenaar,
noodzakelijk is. Ook bij deze instanties zien verschillende ouders gebrek aan kennis
over Downsyndroom, over het organiseren van onderwijsintegratie en over de regels
ten aanzien van schooltoelating en financiering van extra ondersteuning. Het zou
behulpzaam zijn als ouders deze instanties ook van duidelijke informatie kunnen
voorzien.
Veel ouders geven aan behoefte te hebben aan een ondersteuner in het proces
van aanmelding en toelating, een onafhankelijke en deskundige persoon die
ouders kan helpen gesprekken met de verschillende instanties (met name gemeente,
school en soms ook SWV) voor te bereiden en/of meegaat bij belangrijke
overleggen. Enkele ouders merken op dat een ervaren andere ouder van een kind
met Downsyndroom wellicht ook die rol zou kunnen spelen.
Er bestaat behoefte aan een lijst van scholen in de regio die ervaring hebben
opgedaan met een leerling met Downsyndroom, of openstaan voor een mogelijke
plaatsing. Als ouder weet je daardoor waar je welkom bent. Ook kun je als ouder, of
als onervaren school, hierdoor in contact komen met ervaren scholen om vragen te
stellen of een keer te komen kijken.
Sommige ouders zouden graag meer ervaringsverhalen van andere ouders
kunnen lezen en/of direct in contact kunnen komen met ervaren ouders van een
ouder kind.
Omdat begeleiders vaak (deels) van buiten de school worden aangetrokken, zou het
behulpzaam zijn als er een overzicht is van goede begeleiders in de eigen regio
die begeleiding kunnen bieden op scholen.
Eén ouder merkt op dat er als haar kind ouder wordt, opnieuw ondersteuning nodig
zal zijn bij schoolkeuze en het zoeken van een goede school, namelijk bij de
overgang naar voortgezet onderwijs.
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Ondersteuning vanuit de SDS – vierpuntschaal
In een vraag waarbij ouders konden aangeven met een vierpuntschaal (zie Figuur 10) welke
ondersteuning vanuit de SDS behulpzaam zou kunnen zijn bij het zoeken van een school,
zijn de vier vormen met de hoogste score (bij alle vier gemiddeld 3.6):
•
•
•
•

scholen in contact brengen met voorbeeldscholen in de regio
meer schriftelijke info voor scholen
scholen en gemeente kunnen telefonisch contact opnemen met de SDS met vragen
persoonlijke ondersteuner die naast de ouders staat, meedenkt en eventueel
meegaat naar scholen/gemeente

Maar, feitelijk scoren ook de andere drie items hoog: meer schriftelijke informatie voor de
gemeente (gemiddelde score 3.5); workshops geven aan de scholen (3.4); meer schriftelijke
informatie voor ouders (3.2).

Figuur 10 – Hoe belangrijk vindt u de volgende vormen van ondersteuning die we eventueel
vanuit de SDS zouden kunnen gaan bieden?
Deze punten kwamen ook naar voren in de antwoorden op de open vraag. Bij de open vraag
hebben ouders vaak nadere toelichting gegeven over hoe zij dit dan ingevuld zouden willen
zien worden. Dat is belangrijke input voor de SDS. Bovendien hebben zij enkele
ondersteuningsbehoeften toegevoegd die niet in de gesloten vragen waren meegenomen,
bijvoorbeeld: een overzicht per regio van begeleiders die op scholen kunnen worden
ingezet; als minder ervaren ouder contact kunnen opnemen met meer ervaren ouders;
ondersteuning bij de schoolkeuze bij voortgezet onderwijs.
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Verdere ondersteuning als het kind eenmaal is geplaatst
Wij stelden de ouders de vraag: ‘Nu uw kind op school zit zou u voor nu of komende jaren
nog andere ondersteuning willen krijgen dan u nu krijgt?’ Van de 90 ouders die de vraag
beantwoordden, gaven er 43 aan geen verdere ondersteuning nodig te hebben en/of nog
niet te kunnen bedenken of dat nodig zal zijn. Bij hun kind loopt op dit moment alles goed.
De andere 47 ouders kwamen wel met ideeën. De woordwolk ziet u in Figuur 11.

Figuur 11 – Woordwolk: Nu uw kind op school zit zou u voor nu of komende jaren nog
andere ondersteuning willen krijgen dan u nu krijgt?
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De volgende thema’s werden door ons onderscheiden:
•

•

•

•

•

•

Relatief veel ouders geven aan dat het aantal uren begeleiding –niet verliezen wat
je hebt en kunnen regelen van meer uren als dit nodig blijkt- een bron van zorg is.
Eén ouder geeft aan dat het SWV ‘de hand op de knip houdt’; veel ouders geven aan
dat de steeds terugkerende herindicaties vanuit de gemeente een probleem vormen,
omdat het veel onzekerheid geeft en ouders veel energie kost. Ouders geven ook
aan dat zij vinden dat de gemeente ouders te weinig informatie verstrekt: ‘Je moet
alles zelf uitzoeken’. Sommige ouders rapporteren dat zij behoefte hebben aan een
onafhankelijke persoon die uitlegt hoe het werkt bij aanvragen bij de gemeente,
of die zo nodig meegaat met gesprekken.
Ouders zouden de school graag willen kunnen voorzien van informatie hoe je een
leerling met Downsyndroom het beste kan begeleiden in de ontwikkeling, met
praktische tips over lesmethoden, taakjes en aanpassingen. Bij leerkrachten is er
volgens sommige ouders gebrek aan kennis over inclusie en over Downsyndroom.
Specifiek wordt genoemd dat kennis over de specifieke spraak-taalproblemen
(dysfatische ontwikkeling) nog vaak ontbreekt. Meer schriftelijke informatie voor
leerkrachten wordt als nuttig gezien. Ouders vinden het belangrijk dat er
trainingen/cursussen zijn voor leerkrachten. Eén ouder geeft aan dat cursussen op
een woensdagmiddag of een avond wellicht eerder zullen worden bezocht dan
cursussen tijdens schooltijd.
Ouders vragen om een betere voorlichting van leerkrachten in het regulier onderwijs,
maar sommige ouders geven aan dat er ook gebrek aan specifieke kennis over
Downsyndroom bestaat in het speciaal onderwijs. Hierdoor is, volgens sommige
ouders, het lesaanbod op hun ZML-school niet uitdagend genoeg.
Ambulant begeleiders kunnen verschillende (elkaar soms overlappende) functies
hebben: werken met het kind; kennisoverdracht naar de leerkracht; coördinatie van
de begeleiding rondom het kind. Wat betreft de laatste functie merkt één ouder op
dat het heel belangrijk is dat er iemand de driehoek school-begeleiders-ouders strak
houdt, zodat het kind op een samenhangende manier in de ontwikkeling wordt
begeleid. Ook sommige andere ouders merken op dat zo’n coördinerende rol
belangrijk is. Verder geven ouders aan dat een ambulant begeleider die kennis en
ervaring heeft opgedaan met meerdere kinderen met Downsyndroom de voorkeur
heeft. Bij één van de eerdere vragen werd gesuggereerd dat een regionaal
overzicht van ervaren begeleiders kan helpen bij de zoektocht naar een goede
begeleider. Eén ouder geeft aan dat het belangrijk is dat je als ouder invloed hebt op
de keuze welke begeleider je kind ondersteunt.
Bij deze vraag wordt door een aantal ouders expliciet ingegaan op ondersteuning
bij transitiemomenten. De overgang van groep twee naar groep drie is zo’n
belangrijk moment. Ouders zouden graag inzicht hebben in hoe je dat het beste
aanpakt. Verder noemt één ouder de overgang naar voortgezet (regulier of
speciaal) onderwijs als een transitie waarover je als ouder graag goede informatie
wilt krijgen. Tot slot vinden meerdere ouders informatie over een eventuele
overgang van regulier naar speciaal onderwijs belangrijk. Hoe bepaal je of
reguliere plaatsing nog steeds de beste optie is voor je kind? Als je besluit dat
reguliere plaatsing niet goed meer werkt, wat zijn dan de alternatieven?
Ouders geven daarnaast aan dat zij ondersteuning nodig hebben bij zaken die niet
direct met school te maken hebben, hoewel soms wel in randvoorwaardelijke
zin. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het regelen (en gefinancierd krijgen) van
buitenschoolse opvang buiten schooluren, vakantieopvang, meer logopedie,
zwemles, leren fietsen, oudercoaching en opvoedingsondersteuning thuis.
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Als het kind niet naar school, maar naar een speciaal kinderdagverblijf gaat
Onze vragenlijst had betrekking op scholen. Maar, soms gaan kinderen met Downsyndroom
ook na hun vijfde verjaardag niet naar een school, maar naar een speciaal kinderdagverblijf.
Dit betreft vaak kinderen met meer complexe ondersteuningsbehoeften. In onze
onderzoeksgroep waren er zeven kinderen waarvoor dit gold. Wij vroegen hun ouders de
vragen over school over te slaan. Omdat wij uiteraard wel geïnteresseerd zijn in hun
ervaringen en eventuele behoeften aan ondersteuning, hebben wij in een open vraag deze
ouders gevraagd welke ondersteuning zij vanuit de SDS hadden willen krijgen bij het zich
oriënteren op het speciale kinderdagverblijf. Vier ouders gaven niets nodig te hebben gehad
of niet te kunnen bedenken wat zij eventueel nodig zouden hebben gehad. De overige drie
ouders hadden hierover wel ideeën. In Figuur 12 vindt u de woordwolk.

Figuur 12 – Woordwolk: Welke ondersteuning had u vanuit de SDS willen krijgen bij het
oriënteren op het speciale kinderdagverblijf?
•

•

Twee van de ouders gaven aan dat zij meer informatie hadden willen hebben over
de verschillende opties. Wanneer kan een kind naar speciaal onderwijs; wanneer
is een speciaal kinderdagverblijf een betere optie? Hoe kan zo’n kinderdagverblijf
ook een toegevoegde waarde hebben ter voorbereiding op onderwijs?
Eén ouder had graag ondersteuning willen hebben bij de multidisciplinaire
overleggen binnen het speciale kinderdagverblijf. Op wie kun je als ouder een
beroep doen? Hoe organiseer je een ondersteunend netwerk? Met goede
ondersteuning was de noodzakelijke extra hulp op de groep waarschijnlijk eerder
geregeld geweest.
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DISCUSSIE EN CONCLUSIES
Sterktes en zwaktes van de onderzoeksopzet
Representativiteit
Net als in eerdere onderzoeken vanuit de SDS, is er ook in het huidige onderzoek sprake
van enige overrepresentatie van hoogopgeleide ouders (Tabel 1). Dit kan een gevolg zijn
van het benaderen van ouders via de communicatiekanalen van de SDS. Een vergelijkbare
overrepresentatie werd echter ook gevonden in een recent vragenlijstonderzoek vanuit het
Kohnstamminstituut ((Koopman e.a., 2018), waarbij ouders niet alleen via de SDS, maar ook
via speciale scholen zijn geworven. Blijkbaar is een selectieve respons bij dit type
vragenlijstonderzoek niet te vermijden. Omdat het onderzoek niet volledig representatief is
wat betreft ouderlijk opleidingsniveau is het belangrijk om te kijken of er verschillen in de
antwoorden zijn tussen ouders van verschillend opleidingsniveau. Dit hebben wij
systematisch gedaan.
Zowel het huidige onderzoek als het vragenlijstonderzoek vanuit het Kohnstamminstituut zijn
niet geheel representatief wat betreft het percentage kinderen met Downsyndroom dat start
op een reguliere school. Van de schoolgaande kinderen in beide vragenlijstonderzoeken is
79% gestart in het regulier onderwijs. Maar, het Kohnstamminstituut deed nog een ander
onderzoek waarbij wel sprake was van representativiteit. De onderzoekers koppelden
Perined gegevens over de diagnose Downsyndroom bij de geboorte en CBS data over
onderwijs. Daar kwam uit dat zo’n 62% van de schoolgaande kinderen met Downsyndroom
is gestart op een gewone school. Ouders waarvan het kind met Downsyndroom is gestart op
een speciale school doen blijkbaar in mindere mate mee aan vragenlijstonderzoek.
Als we ervan uitgaan dat de respondenten wel representatief zijn voor ouders die ooit
contact hebben gezocht met de SDS, wat naar schatting 65% is van de ouders van kinderen
met Downsyndroom in de leeftijdsgroep 5-8 jaar, dan kunnen we een schatting maken van
de mate waarin de kinderen op een reguliere school zijn gestart bij degenen die niet bekend
zijn bij de SDS. Het onderzoek van het Kohnstamminstituut liet zien dat 58% van alle
kinderen met Downsyndroom (en 62% van de schoolgaande kinderen) start op een gewone
school. Als bij de kinderen van de 35% bij de SDS niet bekende ouders er 27% zijn gestart
op een gewone school, dan kom je uit op dit gemiddelde van 58%. Als we ons beperken tot
schoolgaande kinderen, dan komt de schatting uit op 30% regulier gestart bij de groep die
niet bekend is bij de SDS (om 62% als gemiddelde te krijgen). Als we deze aannamen
accepteren, dan ligt de mate waarin kinderen regulier zijn gestart dus aanzienlijk lager in de
groep waarvan de ouders de weg naar de SDS niet hebben gevonden.
Gesloten en open vragen
We hebben in dit onderzoek gebruik gemaakt van zowel gesloten als open vragen. Dit is een
sterk punt van het onderzoek. Gesloten vragen geven duidelijke percentages. Open vragen
niet, maar deze kunnen wel bevestigen dat de onderwerpen die aan bod komen in de
gesloten vragen ook spontaan door ouders worden genoemd, dus inderdaad leven bij de
ouders. Open vragen geven de respondenten bovendien de gelegenheid met informatie te
komen waar je als opsteller van een vragenlijst zelf niet aan zou hebben gedacht. Dat levert
aanvullingen op en verfijningen.
Vergelijking met eerder onderzoek mogelijk
Door deels ook vragen uit eerder onderzoek te ontlenen, konden we een vergelijking maken
met die eerdere onderzoeken. Als bevindingen in meerdere onderzoeken overeenkomen,
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dan gaat het blijkbaar om meer dan toevallige resultaten of sterk tijdsgebonden
verschijnselen. Ook dit is een sterk punt van dit onderzoek.

Belangrijkste bevindingen en terugkoppeling naar het projectplan
Aanmelding en toelating
In deze paragraaf benoemen wij de belangrijkste resultaten wat betreft aanmelding en
toelating:
•
•
•

•

•
•

•

De meeste respondenten hebben een voorkeur voor starten op een reguliere school.
Veruit de meeste van de ouders lukte het om hun kind geplaatst te krijgen op het
schooltype van hun voorkeur.
Als zij zich oriënteren op onderwijs benaderen ouders vaak meerdere scholen.
Daarbij worden ouders ook regelmatig geconfronteerd met afwijzingen door reguliere
scholen. We hebben geïnventariseerd welke argumenten scholen daarbij hanteren
(Figuur 1). Dit geeft ons input over welke informatie of ondersteuning scholen missen
én over welke argumenten ouders eventueel zouden moeten kunnen weerleggen.
De ondersteuning bij aanmelding en toelating is op dit moment verdeeld over allerlei
verschillende actoren (Figuur 3). Ongeveer 1 op de 5 ouders geeft aan geen enkele
ondersteuning hierbij te hebben gehad, maar deze wel te hebben gemist. Bij de open
vraag blijken er echter nog meer ouders te zijn die bij aanmelding en toelating meer
ondersteuning hadden willen krijgen. Hun inhoudelijke input is belangrijk voor de
verdere ontwikkeling van ons ondersteuningsaanbod.
Hoewel de verschillen niet heel groot zijn, hebben hoogopgeleide ouders iets vaker
voorkeur voor regulier onderwijs dan minder hoog opgeleide ouders en hun kinderen
starten ook iets vaker op een gewone school.
Hoewel er geen verschil is in de voorkeur voor schooltype tussen ouders van meisjes
en jongens, starten meisjes wel iets vaker in het regulier onderwijs. Opvallend is ook
dat van 6 van de 7 kinderen die niet op het voorkeurstype onderwijs startten, jongens
waren.
Ongeveer een kwart van de ouders heeft het aanvragen van financiering van extra
ondersteuning bij het SWV ervaren als een (zeer) moeizaam proces. Zo’n 55% heeft
het aanvragen van financiering van extra ondersteuning bij de gemeente als (zeer)
moeizaam ervaren en bijna 30% vindt dat de gemeente onvoldoende heeft
toegekend.

In Tabel 3 koppelen we de resultaten van de gesloten en open vragen over de aanmeldingsen toelatingsprocedure terug naar de actiepunten op dit gebied uit het projectplan. In
hoeverre worden de actiepunten onderschreven door de onderzoeksresultaten?

Tabel 3 – Terugkoppeling van resultaten van de nulmeting naar actiepunten uit het
projectplan; aanmelding en toelating
Actie uit projectplan
Wel of niet onderschreven door nulmeting
Handleiding voor ouders over
Hier is veel behoefte aan. In de gesloten vraag geeft 91%
wat te verwachten en wat te
ouders aan meer schriftelijke informatie voor ouders (zeer)
doen richting aanmelding
belangrijk te vinden. Bij de open vragen geven ouders aan
met name behoefte te hebben aan een stappenplan voor
aanmelding, een checklist voor wat zij moeten regelen en
wat zij moeten vertellen en vragen bij gesprekken met
school, SWV en gemeente.
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Oudertraining ter voorbereiding
op het aanmeldtraject

Persoonlijke begeleiding bij
aanmelding

Begeleiding door ervaren
ouders
Training voor ervaren ouders

Duurzaam systeem

Trainingen voor scholen die
gaan over inclusie en
Downsyndroom

Ondersteuning op maat voor
scholen

Ambassadeur-scholen

In de open vragen geven ouders aan dat zij beter
voorbereid zouden willen zijn op gesprekken met school,
SWV en gemeente. Ouders denken daarbij ook aan iemand
die hen uitlegt hoe het in hun regio werkt. Wij denken dat dit
aansluit bij ons voornemen om trainingen voor ouders te
organiseren. Ook rekening houdend met de tijdsinvestering
voor ouders zou dit in de eigen regio en/of digitaal moeten
worden aangeboden.
Hier is zeker behoefte aan. Zo’n 91% van de ouders noemt
een persoonlijke ondersteuner die zo nodig mee kan gaan
bij gesprekken met scholen, SWV en gemeente als een
(zeer) belangrijke vorm van mogelijke ondersteuning vanuit
de SDS. Ook bij de open vragen wordt dit nadrukkelijk naar
voren gebracht.
Bij de open vragen geven ouders aan behoefte te hebben
aan ervaringsverhalen van andere ouders en aan direct
contact met ervaren ouders.
Wij hebben niet nagevraagd of hieraan behoefte is, maar wij
zien dit als een randvoorwaarde voor het vorige punt. Als de
SDS ondersteuning van ouders door ervaren ouders gaat
faciliteren, dan zien wij het ook als onze
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze ervaren
ouders over up-to-date informatie beschikken.
Ook dit is niet nagevraagd bij de respondenten. Maar
continuering van het ondersteuningsaanbod na afloop van
het project zien wij als onze verantwoordelijkheid.
Zo’n 86% van de ouders vindt een cursusaanbod aan
scholen belangrijk. Ook in de open vragen brengen ouders
het belang hiervan naar voren. Ouders rapporteren verder
dat zij aanlopen tegen vooroordelen en gebrek aan kennis
over inclusie en Downsyndroom.
Zo’n 95% van de ouders vindt het belangrijk dat scholen (en
ook de gemeente) telefonisch de helpdesk van de SDS
kunnen benaderen met vragen. Bij de open vragen geven
ouders aan dat er grote behoefte is aan meer kennis bij
scholen over de pedagogische en didactische begeleiding
van een leerling met Downsyndroom en aan praktische tips,
o.a. over het invullen van de extra ondersteuning, het
opstellen van een ondersteuningsplan en leermaterialen.
Zo’n 95% van de ouders vindt het (zeer) belangrijk dat een
school contact kan zoeken met een ervaren school in de
regio. Ook bij de open vragen geven ouders aan behoefte te
hebben aan een regionaal overzicht van ervaren scholen
om er zelf te kunnen kijken en/of zodat een onervaren
school bij een ervaren school informatie kan inwinnen.

Het verblijf op school
In deze paragraaf benoemen wij de belangrijkste resultaten wat betreft het verdere verblijf
op school:
•

Kinderen van minder hoog opgeleide ouders lopen veel meer kans om al op jonge
leeftijd uit het regulier onderwijs te worden doorverwezen naar speciaal onderwijs
dan kinderen van hoogopgeleide ouders.
29

•
•

Jongens worden veel vaker op jonge leeftijd doorverwezen van regulier naar speciaal
onderwijs dan meisjes.
Bij de gesloten vraag (Figuur 7) noemen ouders onvoldoende expertise bij de
leerkracht het meest frequent als reden voor de overstap van regulier naar speciaal
onderwijs.

In Tabel 4 koppelen we de resultaten van de gesloten en open vragen over het verdere
verblijf op school terug naar de actiepunten op dit gebied uit het projectplan. In hoeverre
worden de actiepunten onderschreven door de onderzoeksresultaten?

Tabel 4 – Terugkoppeling van resultaten van de nulmeting naar actiepunten uit het
projectplan; verder verblijf op school
Actie uit projectplan
Wel of niet onderschreven door nulmeting
Signaleringslijst om gedrag en
Ouders waarvan het kind is doorverwezen van een reguliere
leerhouding van leerling met
naar een speciale school geven in de open vraag o.a. aan
Downsyndroom te monitoren
dat de school eerder de problemen die speelden had
moeten communiceren. Bij de gesloten vraag geeft bijna de
helft van de ‘overstappers’ aan dat de school onvoldoende
te bieden had op het gebied van sociaal-emotionele
ontwikkeling. In de praktijk zal dit zich vaak vertalen in
gedrag van de leerling. Een signaleringslijst waarmee
leerkrachten en ouders gedrag en leerhouding van
leerlingen met Downsyndroom kunnen monitoren, waarbij
vooral ook positief gedrag wordt benoemd, is wellicht een
goed hulpmiddel om problemen op het gebied van gedrag
op tijd te signaleren en om deze op een positieve manier te
kunnen ombuigen.
Helpdesk voor scholen
Zo’n 95% van de ouders vindt het belangrijk dat scholen (en
ook de gemeente) telefonisch de helpdesk van de SDS
kunnen benaderen met vragen.
Trainingen voor scholen
Zo’n 86% van de ouders vindt een cursusaanbod aan
scholen belangrijk.
Advies op maat voor ouders en
Uit de antwoorden bij de open vragen blijkt dat ouders dit
scholen
belangrijk vinden, met name bij herindicaties bij de
gemeente, als er problemen spelen op school en bij
transitiemomenten in het onderwijs, zoals de overgang van
groep 2 naar groep 3, een mogelijke overstap naar speciaal
onderwijs en bij de keuze voor voortgezet onderwijs. Zo’n
95% van de ouders vindt het belangrijk dat scholen (en ook
de gemeente) telefonisch de helpdesk van de SDS kunnen
benaderen met vragen.
Duurzaam model
Dit is niet nagevraagd bij de respondenten. Maar
continuering van het ondersteuningsaanbod na afloop van
het project zien wij als onze verantwoordelijkheid.

Aanvullingen op en verfijning van het projectplan
De resultaten geven input voor eventuele extra actiepunten en voor verdere verfijning van de
hierboven genoemde actiepunten. Hieronder wordt dit nader toegelicht.
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Toegankelijke informatie
Kinderen van hoogopgeleide ouders hebben vaker een voorkeur voor regulier onderwijs en
hun kind start ook iets vaker op een gewone school. Vervolgens zien we dat kinderen van
minder hoog opgeleide ouders veel meer kans lopen om al op jonge leeftijd te worden
doorverwezen van regulier naar speciaal onderwijs.
Mogelijkerwijs hechten hoogopgeleide ouders meer belang aan cognitieve ontwikkeling. Het
kan ook zijn dat zij beter geïnformeerd zijn over de mogelijkheden en dat zij beter toegerust
zijn om de ingewikkelde gesprekken met reguliere scholen, SWV en gemeente te voeren.
Voor de SDS betekent dit dat er bij de schriftelijke informatie die we maken voor ouders
en scholen altijd ook een toegankelijke korte en makkelijk te lezen versie beschikbaar
moet zijn. Ook kunnen we onderzoeken of we informatie in de vorm van korte filmpjes
kunnen aanbieden. Wellicht is ondersteuning van ouders door ervaren andere ouders ook
een goed instrument om minder mondige ouders beter te bedienen.
Speciale aandacht voor jongens
Hoewel er geen verschil is in de voorkeur voor schooltype tussen ouders van meisjes en
jongens, starten meisjes iets vaker in het regulier onderwijs. Bij de kinderen die niet op het
voorkeurstype onderwijs starten waren er opvallend veel jongens (6 van de 7). Vervolgens
worden jongens met Downsyndroom veel vaker dan meisjes met Downsyndroom op jonge
leeftijd doorverwezen van regulier naar speciaal onderwijs.
Er zijn aanwijzingen dat jongens met Downsyndroom zich gemiddeld gesproken trager
ontwikkelen dan meisjes met Downsyndroom wat betreft spraakontwikkeling en
zelfredzaamheid (Berglund, Eriksson & Johansson, 2001; de Graaf & de Graaf, 2011a;b; de
Graaf, 2015a;b; de Graaf & de Graaf, 2016). Een minder goede spraakontwikkeling kan
leiden tot minder zelfsturing, meer impulsiviteit, meer gedragsproblemen (omdat je je
behoeften minder goed verbaal kan uiten) en eventueel ook minder aansluiting met andere
kinderen. Minder zelfredzaamheid betekent een grotere behoefte aan ondersteuning. Met
name het feit dat jongens met Downsyndroom vaak later overdag zindelijk zijn dan meisjes
met Downsyndroom (de Graaf, 2015b) zou een rol kunnen spelen in de doorverwijzingen.
Meer voorlichting aan scholen over het stimuleren van de spraakontwikkeling bij
kinderen met Downsyndroom en over de begeleiding van en omgang met kinderen die
veel minder gesproken taal tot hun beschikking hebben is belangrijk. Ouders noemen
dit ook expliciet in de antwoorden bij de open vragen. Daarnaast zou informatie over
zindelijkheidstraining en tips voor praktische oplossingen als het kind nog niet
(volledig) zindelijk is nuttig kunnen zijn.
Duidelijke stappenplannen en bondige informatie
Uit de antwoorden bij de open vragen blijkt dat er grote behoefte is aan schriftelijke
informatie in de vorm van duidelijke stappenplannen. Om te beginnen: een stappenplan
voor wat je als ouder allemaal moet doen bij aanmelding en toelating van je kind op
school. Daarin moet ook specifiek aandacht worden besteed aan het aanvragen van
financiering van de noodzakelijke extra ondersteuning bij het SWV en vooral ook bij de
gemeente. Procedures bij gemeente kosten veel energie en worden door ouders als zeer
onoverzichtelijk ervaren.
Vervolgens is er een duidelijk stappenplan nodig voor de school. Wat moeten zij doen om
zich goed voor te bereiden op de komst van een leerling met Downsyndroom? Hoe stel je
een ondersteuningsplan op? Het is belangrijk om hierbij te beseffen dat er geen “one size
fits all” oplossing bestaat. Dat het maatwerk is, blijkt ook uit de uiteenlopende manieren
waarop de extra ondersteuning op school op dit moment in de praktijk wordt ingezet. Maar,
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hoewel we scholen geen kant en klaar ondersteuningsplan kunnen aanbieden, kunnen we
wel onderzoeken of er een stappenplan te maken is voor een goede werkwijze om tot
een geïndividualiseerd ondersteuningsplan te komen. Uit het eerdere onderzoek onder
scholen kwam naar voren dat leerkrachten het moeilijk vinden om te bepalen wat adequate
verwachtingen en eisen zijn voor hun leerling met Downsyndroom. Een goed individueel
ondersteuningsplan moet hierin inzicht verschaffen.
Ouders willen zelf duidelijke en bondige informatie over wet- en regelgeving en over
procedures. Maar zij willen ook dat de andere partijen meer kennis krijgen over wat er nodig
is voor kinderen met Downsyndroom. Er is behoefte aan bondige schriftelijke informatie
voor het SWV en vooral voor de gemeente. Zo’n 93% van de ouders vindt meer
schriftelijke informatie voor de gemeente (zeer) belangrijk.
Aandacht voor regulier en voor speciaal onderwijs
Ouders willen graag informatie over verschillende onderwijsopties: regulier, ZMLK, SBO,
etc. Zij willen info over de voor- en nadelen van deze opties en over hoe je kunt bepalen wat
het beste bij jouw kind past. Enkele ouders merken op dat zij willen dat er daarbij ook
erkenning vanuit de SDS voelbaar is, als zij kiezen voor een speciale school.
Daar komen nog de volgende bevindingen bij: Juist bij de ouders waarvan de kinderen direct
op een speciale school zijn gestart bleek er een relatief hoog percentage (32%) aan te
geven dat zij geen ondersteuning hadden gehad bij de aanmeldingsprocedure maar dit wel
hebben gemist. En: Sommige ouders geven aan dat er ook gebrek aan specifieke kennis
over Downsyndroom bestaat in het speciaal onderwijs. Hierdoor is, volgens sommige
ouders, het lesaanbod op hun ZML-school niet uitdagend genoeg
De SDS moet zich dus ook richten op het speciaal onderwijs. We kunnen hier
vaststellen dat de SDS groot voorstander is van inclusief onderwijs, maar dit is in Nederland
nog niet gerealiseerd. Reguliere scholen kunnen plaatsing afwijzen. Ook kan het zo zijn dat
het kind niet goed wordt begeleid op de reguliere school. Het is aan ouders om een
afweging te maken voor hun kind. Op beleidsmatig gebied zullen we vanuit de SDS voor
inclusief onderwijs blijven strijden. Maar individuele ouders die een andere keuze maken,
moeten zich wel door ons gesteund weten.
Eigenlijk geldt het zelfde voor ouders waarbij het kind niet naar school maar naar een
speciaal kinderdagverblijf gaat. Ook deze ouders willen meer ondersteuning. Zij willen
informatie bij de afweging of hun kind toe is aan schoolplaatsing. Soms willen zij ook een
beroep kunnen doen op een persoonlijke ondersteuner die meegaat naar overleggen.
Schriftelijke informatie voor scholen
Zo’n 97% van de ouders vindt meer schriftelijke informatie voor scholen (zeer) belangrijk. Uit
de open vragen blijkt dat dit om praktische stappenplannen voor de school gaat, maar ook
om meer inzicht overbrengen in het organiseren van inclusief onderwijs en in de
kenmerkende leerstrategieën van leerlingen met Downsyndroom. Welke aanpassingen in
pedagogische en didactische aanpak zijn er hierdoor nodig? Op welke wijze ga je om met de
specifieke spraak-taalproblematiek van kinderen met Downsyndroom? Hoe kun je de extra
ondersteuningsgelden het beste inzetten? Is er aangepast materiaal nodig? Dit vraagt om
een up-to-date onderwijsleidraad. De SDS gaat deze schrijven.
Regionaal overzicht van begeleiders
Uit de antwoorden op de open vragen komt naar voren dat het op het moment dat er
financiering voor extra ondersteuning is geregeld niet altijd eenvoudig is om een goede
ambulante begeleider te vinden om die uren in te vullen. De voorkeur gaat uit naar een
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ambulant begeleider die kennis en ervaring heeft opgedaan met meerdere kinderen met
Downsyndroom. Ouders suggereren dat een regionaal overzicht van ervaren begeleiders
zou kunnen helpen bij de zoektocht naar een goede begeleider. Wij moeten als SDS
onderzoeken op welke wijze wij hierin een faciliterende rol kunnen spelen.
Uitval voorkomen
Bij de zeven- en achtjarigen is een derde van de kinderen die regulier zijn gestart
doorverwezen naar een speciale school. Onvoldoende expertise bij de leerkracht wordt door
de ouders het meest frequent gerapporteerd als reden voor de overstap van regulier naar
speciaal onderwijs. Daarnaast wordt onvoldoende ondersteuning van de sociaal-emotionele
ontwikkeling van het kind vaak genoemd. Wellicht kan goede toegankelijke informatie voor
de school (up-to-date onderwijsleidraad; cursussen; signaleringslijst; stappenplannen voor
de organisatie van het onderwijs en het opstellen van een ondersteuningsplan), het
faciliteren van contacten met meer ervaren scholen, een helpdesk voor scholen en advies
op maat voor scholen en ouders hierin een preventieve rol spelen. Daarnaast zou het goed
zijn als school en ouders een beroep kunnen doen op een externe onafhankelijke
deskundige die advies kan geven bij problemen.
De SDS doet er goed aan om over al de hierboven genoemde mogelijkheden voor
ondersteuning na te denken. Wellicht hoeft niet alles hoeft door de SDS zelf ontwikkeld te
worden. Het is ook belangrijk om school of ouders te kunnen informeren over waar zij
terecht kunnen in de eigen regio.
Behoefte aan regionale oplossingen
Ouders willen informatie over de aanmeldings- en toelatingsprocedure en alle regels en
vormen van financiering. Ze willen een stappenplan dat hen helpt om de juiste route te
bewandelen. Daarbij willen ze graag inzicht hebben in hoe zaken in hun regio zijn geregeld.
Omdat de regels verschillen per gemeente en per samenwerkingsverband (waarbij de
grenzen van deze instanties niet overeenkomen) en omdat het beleid vaak verandert in de
tijd, is het moeilijk om tot zo’n sluitend overzicht te komen. We kunnen wel zorgen dat de
ouders de juiste vragen stellen aan de juiste functionarissen.
Ouders willen graag een beroep kunnen doen op ervaren scholen en ervaren begeleiders in
hun eigen regio. Het is belangrijk dat de SDS goed op de hoogte is van alle
mogelijkheden voor ondersteuning in iedere regio. Dit is niet alleen een kwestie van
opzetten, maar dit behoeft voortdurende bijstelling doordat deze gegevens altijd snel
verouderen.
Ouders willen ook in contact komen met ervaren ouders, ook weer bij voorkeur in de eigen
regio. Een deel hiervan past binnen het systeem van netwerk ouders zoals binnen het
project Down Academy beschreven is. Maar we kunnen ook nadenken of de regionale
kernen van de SDS hier een aanvullende rol in kunnen spelen.
Afsluitend
We zullen de resultaten van dit onderzoek meenemen bij de ontwikkeling van ons aanbod
van diensten. Op deze manier kunnen we direct aansluiten bij de wensen en proberen te
helpen knooppunten op te lossen.
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