Uit recent eigen onderzoek naar een representatieve steekproef van enkele honderden
kinderen met Downsyndroom mag worden geconcludeerd dat reguliere schoolplaatsing
direct bijdraagt aan een betere ontwikkeling van schoolse vaardigheden bij leerlingen met
Downsyndroom. Hieronder de belangrijkste conclusies. Zie voor het complete onderzoek
de Update (pagina’s 37-54): deel 2 van Onderwijs aan leerlingen met Downsyndroom.
Deel 1 van dit onderzoek vindt u in Down+Up nr. 79, herfst 2007.
• Drs. Gert de Graaf, onderwijsmedewerker SDS

Regulier onderwijs biedt
grote voordelen

L

eerlingen met Downsyndroom
leren over het algemeen in het regulier onderwijs veel meer op het
gebied van schoolse vaardigheden dan
in het speciaal onderwijs. Zo is van de
leerlingen met een overwegend reguliere
schoolloopbaan (vijf jaar of langer op een
reguliere basisschool) tegen het einde
van de basisschoolperiode 87 procent
minstens in staat tot het lezen van korte
verhalen en leest 55 procent voor zijn of
haar plezier boeken met langere verhalen. Voor leerlingen met een overwegend
speciale schoolloopbaan liggen deze percentages veel lager, op 39 en 11 procent.
Selectie én verschil in stimulans

Deels wordt dit verschil veroorzaakt
door selectieve plaatsing op geleide van
een aantal kind- en ouderkenmerken.
Leerlingen met Downsyndroom in het
regulier onderwijs zijn vaak meer leerbaar, zoals blijkt uit hun hogere scores
op ook niet-schoolse vaardigheden.
Het zijn vaker meisjes, beter pratende
kinderen, kinderen van hoger opgeleide
ouders en van ouders die meer werken
aan schoolse vaardigheden thuis. Maar
onafhankelijk van deze kenmerken is er
een aantoonbaar positief effect van regulier onderwijs op de ontwikkeling van
schoolse vaardigheden. Tevens blijkt het
verschil in schoolse vaardigheden niet
te kunnen worden verklaard door selectieve plaatsing op geleide van het niveau
van schoolse vaardigheden zelf. Bovendien verliezen leerlingen met Downsyndroom na overplaatsing naar een speciale school op het gebied van schoolse
vaardigheden terrein ten opzichte van
leerlingen die hun reguliere schoolloopbaan continueren, ook na correctie voor
verschillen in de bovengenoemde kinden ouderkenmerken. Het mechanisme is
overigens niet moeilijk te begrijpen. Uit
de enquêtes blijkt dat er bij leerlingen
met Downsyndroom gemiddeld gesproken gewoon veel meer tijd wordt besteed
aan deze vakken op een reguliere school
dan op een speciale.

Sociaal netwerk

Regulier geplaatste leerlingen met
Downsyndroom hebben over het alge-

meen veel meer gelegenheid om thuis
met vriendjes te spelen en hebben even
vaak wederzijdse vriendschappen met
andere kinderen. Zij krijgen echter minder gelegenheid voor vriendschappen
met andere kinderen met een belemmering en voor de ontwikkeling van gelijkwaardige vriendschappen op school. Bij
(vooral oudere) geïntegreerde leerlingen
is (in aanvulling op de relaties met kinderen zonder belemmering die het kind
overhoudt aan de reguliere schoolgang)
het organiseren (door de ouders) van
contacten met andere kinderen met een
belemmering buiten school daarom aan
te bevelen. Er valt veel voor te zeggen om
dit tevens te doen bij speciaal geplaatste
leerlingen, omdat hun vriendschappen
met klasgenoten in veel gevallen alleen
tot de schoolsituatie beperkt blijven. Verder lopen speciaal geplaatste leerlingen
duidelijk een grotere kans om geen enkel
vriendschappelijk contact te hebben met
kinderen zonder belemmering.
De in dit onderzoek gevonden verschillen tussen regulier en speciaal geplaatste leerlingen in schoolse vaardigheden
(maar ook in spraak-taalontwikkeling)
komen overeen met de bevindingen uit
recent Brits onderzoek van Sue Buckley.
In haar onderzoek is selectie op niveau
van functioneren echter niet de oorzaak
van de onderscheiden schoolloopbanen
van de leerlingen met Downsyndroom,
maar is dit vooral bepaald door lokaal
onderwijsbeleid. De overeenkomst in
bevindingen vormt daarom een verdere
ondersteuning voor de conclusie dat de
verschillen in ontwikkeling op schools
gebied (en wellicht ook die op spraaktaalgebied) in het huidige onderzoek
mede het gevolg zijn van verschillen in
stimulering en niet alleen van selectie.
Verder concludeert ook Buckley dat meer
kans op gelijkwaardige vriendschappen
(althans binnen de schoolsituatie) het
enige aantoonbare voordeel is van speciaal onderwijs.
In de praktijk start meer dan de helft
van de kinderen met Downsyndroom
in Nederland op een reguliere school
en meer dan de helft daarvan verblijft
minstens vijf jaar in het regulier onder • Down+Up 80

wijs. Kinderen die minder leerbaar zijn
(of als zodanig worden gezien), kinderen
die meer moeite hebben met zelfstandig werken, ongezeglijker zijn, minder
goed duidelijk kunnen maken wat zij
bedoelen en moeilijker verstaanbaar
zijn, lopen meer kans om ‘vast te lopen’
op een reguliere school. Dergelijke kindkenmerken maken de draaglast voor
een school groter. Maar de draagkracht
van scholen verschilt ook zeer. Sommige
reguliere scholen blijken goed onderwijs
te kunnen bieden aan een relatief bewerkelijke leerling met Downsyndroom,
terwijl er ook reguliere scholen ‘afhaken’
met feitelijk een relatief goed functionerende leerling. Uit de enquêtes komt
naar voren dat integratie meer kans van
slagen heeft als de leerkrachten voldoende vertrouwen hebben in de leermogelijkheden van het kind, de directeur en
het team achter de integratie staan, de
school open is voor zorgleerlingen in het
algemeen en de leerkrachten in het onderwijs rekening houden met verschillen tussen leerlingen.
Een positieve invloed gaat ook uit van
een aantal communicatieve schoolkenmerken: voldoende onderlinge
afstemming tussen leerkrachten en
begeleiders, openheid voor advies van
derden, overleg met ouders in goede
sfeer en luisteren naar ouders. Tot slot
kan een voldoende mate van één-op-één
begeleiding nog als een positieve bouwsteen worden genoemd. Deze elementen
dragen bij aan de draagkracht van een
school. Wanneer de draagkracht in een
individueel geval niet is afgestemd op de
draaglast dan loopt de integratie op die
specifieke reguliere school vast en volgt
vaak doorverwijzing naar een speciale
school. Ook binnen het speciaal onderwijs bestaan er uiteraard verschillen
tussen scholen in onderwijskwaliteit,
met sommige scholen die met kop en
schouders boven het veld uitsteken.
Deze nuancering laat echter onverlet dat
reguliere plaatsing bij leerlingen met
Downsyndroom over het algemeen direct bijdraagt aan een aanzienlijk betere
ontwikkeling van met name schoolse
vaardigheden.
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Deel 2: het effect van schoolplaatsing op de ontwikkeling

Onderwijs aan leerlingen
met Downsyndroom

Deze Update bevat het tweede deel van een onderzoek naar het
onderwijs aan leerlingen met Downsyndroom. In dit deel gaat
het met name om de vraag hoe kinderen met Downsyndroom
zich ontwikkelen op verschillende gebieden, door welke factoren
dit wordt bepaald, en wat het effect op de ontwikkeling is van
speciale versus reguliere schoolplaatsing. • Drs. Gert de Graaf,

I

onderwijsmedewerker SDS

n het schooljaar 2005-2006 en in
het schooljaar 2006-2007 heeft de
onderwijsmedewerker een uitgebreide enquête gehouden onder een grote
representatieve steekproef van ouders
van kinderen met Downsyndroom uit de
bestanden van de SDS. In de vorige editie
van Down+Up is aangetoond dat jongere kinderen, kinderen van ouders die
thuis meer werken aan (voorbereidende)
schoolse vaardigheden, kinderen met
een hoger ‘ontwikkelingsquotiënt kindkenmerken’ (als maat voor leerbaarheid),
kinderen van hoger opgeleide ouders en
meisjes (ofwel beter pratende kinderen)
significant vaker een reguliere school
bezoeken. Deze variabelen hebben ook
onafhankelijk van elkaar effect op schoolplaatsing. Er is sprake van selectie. In deze
Down+Up wordt ingegaan op de ontwikkeling van kinderen met Downsyndroom
op verschillende ontwikkelingsgebieden.
Belangrijkste vraag is welk deel van de
verschillen tussen regulier en speciaal
geplaatste leerlingen mag worden toegeschreven aan selectie en welk deel aan
een verschil in ontwikkelingsstimulering
tussen beide schooltypen.
Zoals in het vorige nummer van
Down+Up is beschreven bestaat de at
random steekproef van ouders uit drie
groepen. Hier wordt dit in het deel over
representativiteit nader toegelicht.

Ontwikkelingsschalen

Met behulp van een aantal vragen per
ontwikkelingsgebied is nagegaan hoe ver
het kind is qua spraak-taalontwikkeling,
zelfredzaamheid, sociaal functioneren,
lezen, schrijven en rekenen. Bij de zelfredzaamheidsschaal zijn op de vraag of het
kind een bepaalde vaardigheid beheerst
als antwoordcategorieën ‘helemaal niet’
(0 punten), ‘met veel hulp’ (1 punt), ‘met
een beetje hulp’ (2 punten) en ‘zelfstandig’
(3 punten) gebruikt. Bij de overige schalen
konden de respondenten alleen kiezen
tussen de categorieën ‘waar’ (3 punten)
of ‘niet waar’ (0 punten). Per ontwikkelingsgebied is er een ruwe totaalscore
gemaakt door de toegekende punten bij
elkaar op te tellen. Verder is nog een klein
aantal aanvullende open vragen gesteld.

Overeenkomst tussen ouder- en
leerkrachtscores

Om na te gaan of er sprake is van intersubjectiviteit is vervolgens gekeken naar
de samenhang tussen ‘ouderscores’ en
‘leerkrachtscores’. Van achttien kinderen uit eerder onderzoek van De Graaf
(2006a) zijn er op de ontwikkelingsschalen vragenlijsten ingevuld door zowel een
ouder als onafhankelijk daarvan door een
leerkracht (of begeleider). Op alle schalen
hebben de leerkrachten de neiging om
iets lager te scoren dan de ouders (een

bekend fenomeen). Maar de ruwe totaalscores blijken wel in behoorlijke mate te
correleren, met de volgende waarden van
Spearman’s rho (een perfecte samenhang
is een rho van 1,00): ‘taal’ (0,85); ‘zelfredzaamheid’ (0,85); ‘sociaal functioneren’
(0,66); ‘lezen’ (0,94); ‘schrijven’ (0,94) en
‘rekenen’ (0,96). Bij ‘sociaal functioneren’
is de samenhang iets zwakker: blijkbaar
geven de items op deze schaal meer
ruimte voor subjectiviteit en/of het feitelijk sociaal functioneren van een kind is
in sterkere mate context-gebonden dan
het functioneren op de andere gebieden.
Maar al met al wijst de sterke samenhang
tussen ouder- en leerkrachtscores op de
meeste ontwikkelingsschalen erop dat
deze mogen worden gebruikt als een index voor de ontwikkeling van het kind.

Overeenkomst in de tijd

De vragenlijsten zijn in het schooljaar
2005-2006 afgenomen bij een grote
steekproef van ouders uit de SDS-bestanden. Vervolgens zijn de vragen op
het gebied van ‘spraak-taalontwikkeling’,
‘zelfredzaamheid’ en ‘lezen’ nogmaals
bij deze zelfde ouders afgenomen in het
schooljaar 2006-2007. Van de ouders
(n=254) die de ‘leesschaal’ hadden ingevuld in 2005-2006 heeft 97 procent dit
ook gedaan in het volgende schooljaar. Bij
de beide andere schalen (n=125) heeft 95
procent dit nogmaals gedaan. De correlatie tussen de eerste en tweede waarneming is redelijk tot hoog: Spearman’s rho
is voor ‘taal’ (0,66), voor ‘zelfredzaamheid’
(0,87) en voor ‘lezen’ (0,95). Die samenhang betekent dat kinderen die relatief
hoog scoorden in 2005-2006 ook relatief
hoog scoorden in 2006-2007 en vormt
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een aanwijzing voor de betrouwbaarheid
van de schalen. Verder blijkt het verband
tussen leeftijd en ruwe score op groepsniveau identiek voor de waarnemingen uit
beide jaren.

Representativiteit van de steekproef

Aan 178 ouders is gevraagd of zij een
volledige vragenlijst wilden invullen. Zeventien van deze kinderen (9,6 procent)
bezochten een kinderdagverblijf voor
kinderen met een verstandelijke belemmering. Omdat de vragenlijst betrekking heeft op scholen is er van afgezien
deze ouders te verzoeken de volledige
vragenlijst in te vullen. Gegevens over
lezen zijn overigens met betrekking tot
alle kinderen uit de kinderdagverblijven
bekend: deze kinderen hebben geen leesvaardigheden. Van de 161 schoolgaande
kinderen hebben 121 ouders de volledige
vragenlijst ingevuld, hetgeen een respons
is van 75 procent. De ouders die de volledige vragenlijst niet hebben ingevuld
hebben vrijwel allemaal wel de vragen
uit een korte vragenlijst over lezen telefonisch beantwoord. Van 156 van de 161
schoolgaande kinderen (97 procent) zijn
hierover gegevens. Vormt de non-respons
van 25 procent een bedreiging voor de
representativiteit van de steekproef van
degenen die wel de volledige vragenlijst
hebben ingevuld? Een nauwkeuriger
analyse laat zien dat het responspercentage daalt met de leeftijd en dat het lager
ligt bij speciaal geplaatste leerlingen.
Bij regulier geplaatste kinderen is het
88 procent onder de negen jaar en 79
procent boven de negen jaar, bij speciaal
geplaatste kinderen respectievelijk 76
en 60 procent. De grootste non-respons
geldt dus voor oudere speciaal geplaatste
leerlingen.

Lezen als controle voor
de representativiteit

Boven de negen jaar is telefonisch nog
een aanvullende steekproef van 81 kinderen verricht met alleen de vragen over lezen (met 100 procent respons). Zeven van
deze kinderen (8,6 procent) bezochten
een kinderdagverblijf. Om u het overzicht
te geven: In totaal zijn er dus 259 ouders
(178+81) benaderd. Daarvan gingen er 24
kinderen (17+ 7) naar een kinderdagcentrum en 235 (161 + 74) naar een school. Aan
de ouders van 161 schoolgaande kinderen
is gevraagd of zij de volledige vragenlijst
wilden invullen, 121 hebben dit gedaan.
Een korte vragenlijst over alleen lezen is
ingevuld door nog eens 109 ouders (35 +
74) van schoolgaande kinderen. Vijf ouders van schoolgaande kinderen hebben
geen enkele vragenlijst ingevuld. Gegevens over lezen zijn dus bekend met betrekking tot 230 (121 + 109) schoolgaande
kinderen.
Er kan met lineaire regressie worden
gekeken naar het verband tussen leeftijd
en ruwe score op lezen voor drie groepen

schoolgaande kinderen (de kinderdagverblijf-kinderen zijn er buiten gelaten): de
totale steekproef (inclusief aanvullende
steekproef) van 230 (235 min 5 non-respondenten) schoolgaande kinderen; de
steekproef (exclusief aanvullende steekproef) van 156 (161 min 5) schoolgaande
kinderen waarvan de ouders is gevraagd
de totale vragenlijst in te vullen; de steekproef van alleen de 121 schoolgaande
kinderen waarvan de ouders de volledige
vragenlijst ook daadwerkelijk hebben
ingevuld.
Er blijkt dat het niet veel uitmaakt op
grond van welke van de drie groepen het
verband tussen leeftijd en lezen wordt
bepaald. Wel is het opvallend dat boven
de elf jaar de kleinste steekproef van 121
kinderen relatief weinig hoge leesscores
bevat. Toch wordt dit niet veroorzaakt
door selectieve non-respons van de 35
ouders (van de 156) die de volledige vragenlijst niet hebben ingevuld - ook binnen deze categorie ‘non-respondenten’
zijn relatief weinig hoge scores boven
de elf jaar. De hogere scores binnen die
leeftijdsgroep bevinden zich vooral in de
aanvullende steekproef. Afsluitend: omdat de totale (schoolgaande) steekproef
(n=230) op meer kinderen is gebaseerd
(en de respons daar bijna honderd procent is) mag ervan uit worden gegaan
dat deze een beeld geeft dat het beste
overeenkomt met de werkelijkheid. Voor
alle leeftijden tezamen maakt het echter
niet veel verschil of uitgegaan wordt van
de grotere (totale) of de kleinere steekproeven. Alleen bevat boven de elf jaar de
totale steekproef relatief meer kinderen
met een hoge leesscore - en uitgaan van
de kleinere steekproeven leidt dan tot
een iets te pessimistisch beeld. Overigens geldt dit vooral voor de subgroep
kinderen met een overwegend reguliere
voorgeschiedenis (kinderen die vijf jaar
of langer regulier onderwijs hebben gevolgd). Bij een vergelijking naar voorgeschiedenis qua schooltype maakt dit echter weinig uit: het aanzienlijke verschil
in leesscores tussen kinderen met een
overwegend reguliere of speciale voorgeschiedenis blijft in deze leeftijdscategorie
ook in de kleinere steekproeven evident.

Constructie van
‘ontwikkelingsquotiënten’

Kinderen ontwikkelen zich én met toenemende leeftijd nemen de scores op de
ruwe ontwikkelingsschalen toe. In analogie met de constructie van het ‘ontwikkelingsquotiënt kindkenmerken’ (zie het
eerdere artikel in Down+Up 79) is er ook
hier, om voor dit leeftijdseffect te corrigeren, een wiskundige procedure gevolgd
die erop neerkomt dat wordt vastgesteld
in hoeverre de score van een bepaald
kind afwijkt van de gemiddelde score bij
kinderen met Downsyndroom van die
leeftijd. Daarbij is bij de berekening van
die gemiddelde score steeds uitgegaan

van een zodanig ‘gewogen steekproef’ dat
is gecorrigeerd voor de 20 procent niet bij
de SDS bekende kinderen (waarvan mag
worden aangenomen dat deze niet op
een reguliere school zitten - zie De Graaf
2006b). Bij de schalen (lezen, spraak-taal
en zelfredzaamheid) waar data beschikbaar zijn uit zowel 2005-2006 als 20062007 zijn deze gecombineerd. Voor ieder
ontwikkelingsgebied is een ‘ontwikkelingsquotiënt’ geconstrueerd met (in vrije
analogie met IQ) een gemiddelde van 100
en een standaarddeviatie van 15 binnen
de ‘gewogen steekproef’.

Vergelijkingen op de
ontwikkelingsschalen

In het onderstaande zal een aantal
vergelijkingen worden gemaakt tussen
subgroepen van kinderen. Dat wil zeggen:
kinderen met een overwegend reguliere
versus kinderen met een overwegend
speciale voorgeschiedenis én ‘vastlopers’
versus ‘continueerders’.

Onderscheid reguliere versus
speciale voorgeschiedenis

Er wordt hier een onderscheid gemaakt
naar voorgeschiedenis (in plaats van het
onderscheid reguliere school-speciale
school) omdat er anders met name bij de
waarnemingen uit 2006-2007 kinderen
worden toegewezen aan de categorie
‘speciale school’ die daaraan voorafgaand
vijf tot zelfs acht jaar op een reguliere
school hebben gezeten én dus een overwegend reguliere voorgeschiedenis
hebben gehad. Er is voor gekozen om bij
speciaal geplaatste leerlingen als grens
tussen ‘reguliere voorgeschiedenis’ en
‘speciale voorgeschiedenis’ vier jaar of
minder (voorafgaande) reguliere plaatsing versus vijf jaar of meer reguliere
plaatsing te hanteren. Een inhoudelijke
reden voor deze opsplitsing vormt het feit
dat leerlingen met Downsyndroom als zij
vijf jaar of meer regulier hebben gezeten
over het algemeen minstens twee jaar in
groep drie of hoger hebben verkeerd en
daar onderwijs in de schoolse vaardigheden hebben genoten, terwijl leerlingen
die korter regulier hebben gezeten vaak
als kleuter al zijn ‘vastgelopen’ of soms
in de loop van groep drie. Ook is in de
data goed zichtbaar dat er gemiddeld
gesproken een aanzienlijk verschil is in
leesvaardigheden (en andere schoolse
vaardigheden) van degenen die korter of
degenen die langer dan vijf jaar regulier
hebben gezeten.
Dat brengt ons bij het volgende. Er is wat
betreft lezen in het schooljaar 2005-2006
nog een tweede aanvullende steekproef
onderzocht van leerlingen uit de geboortejaren 1987-1988. Bij deze leerlingen is
bij de ouders nagevraagd wie het kind
heeft leren lezen (reguliere school en/of
speciale school en/of thuis) én in hoeverre
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het kind (voornamelijk) voorafgaand aan
speciale plaatsing heeft leren lezen of
pas daarna. Van de 33 leerlingen uit deze
generatie met een overwegend reguliere
voorgeschiedenis (vijf jaar of langer regulier) hebben er volgens de ouders 31 leren
lezen op minstens avi-1. Hiervan hebben
er 28 helemaal of goeddeels op de reguliere school leren lezen. Slechts drie van
deze kinderen hebben het lezen pas na
speciale plaatsing onder de knie gekregen
- overigens bij twee van de drie door de
ouders en nauwelijks door de school.

Vergelijking naar voorgeschiedenis

Omdat de toegepaste wegingen wel invloed hebben op de verhouding tussen de
aantallen kinderen met een overwegend
reguliere of een overwegend speciale
voorgeschiedenis, maar geen effect hebben op de scores binnen die categorieën,
kan bij een vergelijking tussen deze twee
categorieën worden uitgegaan van de
niet gewogen steekproeven. In de figuren
1 en 2 wordt het verschil tussen kinderen
met een overwegend reguliere voorgeschiedenis (deze zitten op een reguliere
school, of hebben daar vijf jaar of langer
gezeten voordat zij speciaal werden geplaatst) en kinderen met een overwegend
speciale voorgeschiedenis (deze zitten op
een speciale school én hebben daaraan
voorafgaand maximaal vier jaar op een
reguliere school gezeten) afgebeeld. In de
eerste figuur voor kinderen jonger dan
negen jaar en in de tweede voor kinderen
van negen jaar tot en met dertien jaar.
Bij de ontwikkelingsgebieden waar er per
kind twee waarnemingen (twee schooljaren) beschikbaar zijn, zijn deze meegenomen in de analyse.
Uit de figuren 1 en 2 blijkt dat de verschillen tussen leerlingen met een reguliere
of speciale voorgeschiedenis onder de
negen jaar kleiner zijn dan boven de
negen jaar. Bij de jongere kinderen is
de overlapping duidelijk groter, vooral
waar het niet-schoolse vaardigheden

betreft. Op sociaal functioneren worden
de ‘speciale’ leerlingen zelfs iets hoger
ingeschat. Uit een mediaantest blijkt dat
onder de negen jaar de verschillen bij de
schoolse vaardigheden significant zijn,
maar bij ‘kindkenmerken’ (zie het artikel
in Down+Up 79), zelfredzaamheid en
sociaal functioneren niet. Bij spraak-taal
zijn de verschillen tussen kinderen met
een onderscheiden voorgeschiedenis niet
significant als alleen wordt gekeken naar
de waarnemingen uit schooljaar 20052006. Als tevens wordt gekeken naar de
waarnemingen uit 2006-2007 (apart of
tezamen met de 2005-2006 waarnemingen) dan zijn de verschillen wel significant op de mediaantest. Overigens betekent dit dat in dat jaar tijd de verschillen
zijn toegenomen. Boven de negen jaar
zijn de verschillen tussen kinderen met
een speciale versus een reguliere voorgeschiedenis op alle gebieden significant op
de mediaantest, of er nu naar de waarnemingen uit het eerste schooljaar, het
tweede schooljaar of een combinatie van
beide wordt gekeken. Als groep blijken
kinderen die vijf jaar of langer regulier
onderwijs hebben genoten zich op een
duidelijk ander ontwikkelingstraject te
bevinden, zeker waar het schoolse vaardigheden betreft.

‘Vastlopers’ -‘continueerders’

Het is duidelijk dat de 19 kinderen (onder de tien jaar) die onlangs zijn ‘vastgelopen’ op een reguliere school als groep
lager scoren dan de 54 kinderen onder de
tien jaar die hun reguliere schoolloopbaan (op dezelfde reguliere school) continueerden. Significantie geldt voor de volgende gebieden: ‘kindkenmerken’, sociaal
functioneren, lezen, rekenen en schrijven.
Dit wijst op selectieve uitval uit het regulier onderwijs op grond van verschillen
tussen kinderen op deze gebieden (of op
een achterliggende variabele, zoals bijvoorbeeld intelligentie). Op zelfredzaamheid en op spraak-taal is de overlapping
groter en is er geen significant verschil.

Figuur 1

Verbanden tussen
ontwikkelingsgebieden

In het onderstaande zal worden gekeken naar verbanden tussen de verschillende ontwikkelingsgebieden. Daarbij zal
wederom worden gekeken naar de groep
als geheel (dat wil zeggen: de ongewogen
steekproef exclusief kinderdagverblijfkinderen) en naar de onderscheiden
subgroepen. Correlaties tussen de ruwe
scores op de ontwikkelingsschalen komen deels voort uit een leeftijdseffect,
namelijk het feit dat oudere kinderen nu
eenmaal meer kunnen dan jongere kinderen. Daarom is er hier gekeken naar de
verbanden tussen de leeftijdsonafhankelijke ‘ontwikkelingsquotiënten’. Nog een
opmerking vooraf: in onderstaande wordt
gekeken naar de verbanden tussen de
waarden uit het eerste schooljaar (20052006), tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld
dat naar het tweede schooljaar (20062007) is gekeken.

Verbanden tussen schoolse
vaardigheden

De correlatie tussen de verschillende
schoolse gebieden is hoog: tussen lezen
en schrijven 0,81, tussen lezen en rekenen
0,79 en tussen schrijven en rekenen 0,83.
Deze verbanden zijn iets zwakker als alleen wordt gekeken naar leerlingen met
een overwegend speciale voorgeschiedenis (respectievelijk: 0,60; 0,54; 0,66) dan
als alleen wordt gekeken naar de leerlingen met een overwegend reguliere voorgeschiedenis (0,82; 0,75; 0,82). De correlaties tussen schrijven (2005-06) en lezen
een jaar later én tussen rekenen (200506) en lezen een jaar later zijn vrijwel
gelijk aan die tussen deze beide schoolse
gebieden en lezen in 2005-2006. Wel is de
correlatie bij leerlingen met een speciale
voorgeschiedenis iets toegenomen.

Verbanden tussen niet-schoolse
gebieden

Bij de verbanden tussen de niet-schoolse
ontwikkelingsgebieden blijkt de meest

Figuur 2
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opvallende samenhang die tussen kindkenmerken en sociaal functioneren: 0,73
voor de groep als geheel, 0,78 bij een
speciale voorgeschiedenis en 0,68 bij een
reguliere voorgeschiedenis. Inhoudelijk
is er overigens ook een duidelijke overlap
in de vragen (bij kindkenmerken worden
ook veel vragen gesteld over sociaal functioneren én voor beide schalen geldt dat
lage scores kunnen worden geïnterpreteerd als ‘jonger zijn’ in gedrag). Verder
is de correlatie tussen kindkenmerken
en zelfredzaamheid redelijk groot: 0,50
voor de groep als geheel, 0,70 bij een
speciale voorgeschiedenis, maar slechts
0,33 bij een reguliere voorgeschiedenis.
De samenhang tussen kindkenmerken
(2005-2006) en zelfredzaamheid een jaar
later (2006-2007) is vergelijkbaar. De samenhang tussen sociaal functioneren en
zelfredzaamheid lijkt sterk op die tussen
kindkenmerken en zelfredzaamheid met
hetzelfde onderscheid tussen de subgroepen.
Tussen spraak-taalontwikkeling en zelfredzaamheid (waarden 2005-06) is er wel
een verband op het niveau van de groep
als geheel (0,31), maar op het niveau van
de subgroepen is er alleen een significante correlatie bij de kinderen met een
speciale voorgeschiedenis (0,40). Deze
samenhang bij de kinderen met een speciale voorgeschiedenis neemt toe: tussen
de waarden van 2006-07 voor beide ontwikkelingsgebieden is de correlatie 0,61.
De samenhang tussen kindkenmerken
en spraak-taalontwikkeling is 0,39 voor
de groep als geheel, 0,37 bij een speciale
voorgeschiedenis en 0,28 bij een reguliere
voorgeschiedenis. Opvallend in dit geval
is dat de correlaties tussen enerzijds
kindkenmerken (waarden 2005-06) en
anderzijds spraak-taalontwikkeling een
jaar later (waarden 2006-07) hoger zijn,
respectievelijk: 0,50, 0,53 en 0,43. Voor het
verband tussen sociaal functioneren en
spraak-taalontwikkeling geldt een zelfde
waarneming. Dit suggereert dat kinderen
die (ten opzichte van leeftijdgenoten)
hoog scoren op kindkenmerken en/of op
sociaal functioneren meer vooruit gaan
op spraak-taalontwikkeling. Dat is overigens niet onlogisch: deelname aan sociale
interacties stimuleert immers de spraaktaalontwikkeling.

Verbanden tussen niet-schoolse en
schoolse gebieden

Het ‘ontwikkelingsquotiënt lezen’ hangt
samen met de quotiënten op diverse
niet-schoolse gebieden. Voor de groep
als geheel geldt dit voor: kindkenmerken
(0,46), sociaal functioneren (0,40), zelfredzaamheid (0,35) en spraak-taal (0,40).
De samenhang tussen lezen een jaar later
(2006-2007) en de waarden op deze gebieden van 2005-2006 is: 0,54, 0,48, 0,39
en 0,42. De samenhang neemt dus licht
toe, hetgeen suggereert dat een hogere
waarde op de niet-schoolse gebieden

samengaat met een grotere toename van
leren op het gebied van lezen. Als echter
per subgroep wordt gekeken komt het
volgende beeld naar voren. Bij de kinderen met een speciale voorgeschiedenis is
er maar één significant verband tussen
de leeswaarden van 2005-2006 en de
overige gebieden, namelijk tussen lezen
en sociaal functioneren (0,30). Tussen de
leeswaarden een jaar later en de scores
op de niet-schoolse gebieden (2005-06)
zijn er binnen deze subgroep echter wel
meer significante correlaties, namelijk
tussen lezen en respectievelijk kindkenmerken (0,41), sociaal functioneren (0,45)
en zelfredzaamheid (0,34). Dit suggereert
dat ook binnen deze subgroep geldt dat
hoger functioneren op de niet-schoolse
gebieden (met name weer sociaal functioneren en kindkenmerken) samengaat
met meer vooruitgang bij lezen. Bij de
kinderen met een reguliere voorgeschiedenis is de samenhang tussen lezen en
de niet-schoolse ontwikkelingsgebieden
duidelijk sterker. Tussen de leeswaarden
van 2005-06 en de niet-schoolse gebieden bestaat een correlatie met kindkenmerken (0,51), sociaal functioneren (0,50),
zelfredzaamheid (0,42) en spraak-taal
(0,32). Tussen de leeswaarden van 20062007 en de niet schoolse gebieden gelden
vergelijkbare waarden.
Het verband tussen schrijven en de nietschoolse gebieden lijkt in grote lijnen
op dat tussen lezen en de niet-schoolse
gebieden. Wel zijn er in dit geval ook bij
de subgroep leerlingen met een speciale voorgeschiedenis reeds significante
correlaties zichtbaar met (vrijwel alle)
niet-schoolse waarden voor 2005-2006.
Verder is de samenhang schrijven-zelfredzaamheid (0,53) een stuk groter dan
die van lezen-zelfredzaamheid (0,35),
wellicht omdat zowel bij schrijven als bij
zelfredzaamheidsvaardigheden de mate
van fijn-motorische ontwikkeling een rol
speelt. Het verband tussen rekenen en
de niet-schoolse gebieden lijkt sterk op
die tussen schrijven en de niet-schoolse
gebieden.

Regressie-lijnen

Voor vrijwel alle correlaties tussen
schoolse en niet-schoolse vaardigheden
blijkt te gelden dat deze groter zijn voor
de subgroep kinderen met een reguliere
voorgeschiedenis. Vervolgens kan nog
nauwkeuriger gekeken worden naar deze
verbanden door scatter-plots te maken
met de ontwikkelingsquotiënten voor
niet-schoolse vaardigheden op de x-as en
voor schoolse vaardigheden op de y-as
en vice versa. Daarbij kunnen lineaire regressielijnen worden getrokken om na te
gaan hoe de verbanden er uitzien voor de
groep als geheel en voor de subgroepen
naar voorgeschiedenis. Hierbij worden
de variabelen (die feitelijk zijn gemeten
op een ordinale schaal – waarbij slechts

een ordening van laag naar hoog is gegeven) behandeld alsof is gemeten op
een interval-schaal (dus alsof de afstand
tussen score 10 en score 20 gelijk is aan de
afstand tussen score 20 en score 30 – men
vergelijke een meetlat), maar deze benadering is in de sociale wetenschappen
niet ongebruikelijk.
Voor alle scatter-plots met niet-schoolse
vaardigheden (of het nu kindkenmerken, sociaal functioneren, spraak-taal of
zelfredzaamheid betreft) op de x-as en
schoolse vaardigheden (lezen, schrijven of
rekenen) op de y-as geldt dat de regressielijn voor de subgroep met een reguliere
voorgeschiedenis hoger ligt en in vrijwel
alle gevallen ook een veel steiler verloop
kent. Dus: leerlingen met een hoger niveau van niet-schools functioneren doen
het over het algemeen beter wat betreft
schoolse vaardigheden, maar als zij overwegend binnen het regulier onderwijs
hebben gezeten doen zij het veel beter.
Voor de scatter-plots met schoolse vaardigheden op de x-as en niet-schoolse op
de y-as geldt dat de regressielijnen voor
beide subgroepen sterk op elkaar lijken.
Dus: leerlingen met een hoger niveau van
schoolse vaardigheden hebben over het
algemeen ook een hoger niveau van nietschools functioneren én dat geldt binnen beide subgroepen op dezelfde wijze.
In figuur 3 en 4 wordt als pars pro toto
voor het verband tussen schools en nietschools functioneren de relatie tussen het
‘ontwikkelingsquotiënt lezen’ (2005-06)
en het ‘ontwikkelingsquotiënt kindkenmerken’ weergegeven.

‘Vastlopers’ - ‘continueerders’

In de scatterplot (figuur 5) met nietschools functioneren (‘ontwikkelingsquotiënt kindkenmerken’ is hier als pars
pro toto gebruikt) op de x-as en schools
functioneren (‘ontwikkelingsquotiënt
lezen’) op de y-as, valt op dat de regressielijnen voor beide subgroepen, ‘vastlopers’
en ‘continueerders’, vrijwel gelijk lopen. In
de vorige paragraaf is duidelijk geworden
dat de regressielijn (zie figuur 3) voor de
subgroep leerlingen met een overwegend
speciale voorgeschiedenis in vergelijking
hiermee veel minder steil verloopt. De
figuren 3-5 zijn verdeeld in vier kwadranten. De meeste ‘vastlopers’ (figuur 5)
bevinden zich in het kwadrant linksonder.
Dat staat voor ‘onder-gemiddeld nietschools + onder-gemiddeld schools’. Bij de
‘vastlopers’ bevindt zich slechts één kind
in het kwadrant rechtsonder, ‘boven-gemiddeld niet-schools + onder-gemiddeld
schools’. Kinderen die ‘vastlopen’ in het
regulier onderwijs hebben dus over het
algemeen een lagere positie op zowel
niet-schoolse als schoolse vaardigheden.
Selectie vindt dus blijkbaar niet sec plaats
op het niveau van schoolse vaardigheden,
maar op een combinatie van minder
vaardig zijn op schools én niet-schools
gebied (over de hele linie minder leerbaar
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Figuur 3

Figuur 4

Figuur5

Figuur 6

zijn). Daarnaast is er een klein aantal
‘vastlopers’ met boven-gemiddelde
schoolse vaardigheden (en daarbij meestal ook boven-gemiddelde niet-schoolse
vaardigheden) waarbij het ‘vastlopen’ dus
niet kan worden gerelateerd aan gebrek
aan leerbaarheid.
Als dan ter vergelijking naar figuur 3
wordt gekeken dan is duidelijk dat er bij
de kinderen met een overwegend speciale voorgeschiedenis wel een aanzienlijk
aantal kinderen is in het kwadrant rechtsonder, ‘boven-gemiddeld niet-schools +
onder-gemiddeld schools’. Een plausibele
verklaring hiervoor is dat er waarschijnlijk een subgroep kinderen is in het speciaal onderwijs die wel leerbaar is - hetgeen tot uiting komt in hun niet-schoolse
vaardigheden- , maar die desalniettemin
weinig is gestimuleerd op het gebied van
schoolse vaardigheden.

Verbanden tussen vooruitgang
en andere variabelen

Omdat bij een aantal van de schalen
in twee verschillende schooljaren is gemeten kan worden geprobeerd om meer
inzicht te verkrijgen in oorzaak-gevolg relaties. Hier zal eerst worden ingegaan op
lezen (en verderop in de tekst op spraak-

taal en op zelfredzaamheid) in relatie tot
andere variabelen.

Leesvooruitgang

Leesvooruitgang, het aantal punten
dat de kinderen op de ruwe score lezen
zijn gestegen sinds het voorafgaande
schooljaar, correleert significant met
de ruwe score lezen (2005-06) (0,16) en
met het ‘ontwikkelingsquotiënt lezen’
(2005-06) (0,24). Goede lezers gaan dus
meer vooruit en daardoor handhaven zij
over het algemeen hun relatieve positie
ten opzichte van leeftijdgenoten. Als er
eerst wordt gecontroleerd voor het ‘ontwikkelingsquotiënt lezen’ kan worden
nagegaan wat onafhankelijk van het oorspronkelijk leesniveau het effect is van de
andere variabelen op de vooruitgang in
een jaar tijd. Na deze controle blijkt er een
significante correlatie tussen de leesvooruitgang in een jaar tijd en het ‘ontwikkelingsquotiënt kindkenmerken’ (0,28),
het ‘ontwikkelingsquotiënt sociaal functioneren’ (0,28), het ‘ontwikkelingsquotiënt zelfredzaamheid’ (0,18), het aantal
uren leesonderwijs per week (0,16) en de
directe voorgeschiedenis qua schooltype
(0,22). Na controle voor het oorspronkelijke ‘ontwikkelingsquotiënt lezen’ én het
‘ontwikkelingsquotiënt kindkenmerken’

(2005-06) vervallen echter alle significante correlaties tussen leesvooruitgang
en de overige variabelen. Dat zou erop
kunnen duiden dat de correlaties van
leesvooruitgang met het aantal uren leesonderwijs en met de directe voorgeschiedenis moeten worden toegeschreven aan
verschillen in niveau van niet-schools
functioneren. Het is echter mogelijk dat
relevante verbanden in dit geval worden
gemaskeerd door leeftijdseffecten. Dat
blijkt zo te zijn voor het aantal uren leesonderwijs. Kleuters krijgen nu eenmaal
minder of geen leesonderwijs. Als daarom
alleen naar kinderen van zeven jaar of
ouder wordt gekeken dan blijkt er na controle voor het oorspronkelijk leesniveau
‘en het ‘ontwikkelingsquotiënt kindkenmerken’ een significante correlatie (0,27)
tussen leesvooruitgang en aantal uren
leesonderwijs per week.
Vervolgens is nog gekeken per subgroep
naar plaatsing. Na controle voor het oorspronkelijk leesniveau blijkt binnen de
subgroep regulier geplaatste leerlingen
(regulier geplaatst in 2005-2006 én 20062007) er alleen een significante correlatie
te zijn tussen leesvooruitgang en ‘ontwikkelingsquotiënt kindkenmerken’ (0,26).
Bij de kinderen die op een speciale school
zaten (in 2005-2006 én 2006-2007) geldt
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dat na controle voor het oorspronkelijk
leesniveau de leesvooruitgang significant
blijkt samen te hangen met het ‘ontwikkelingsquotiënt kindkenmerken’ (0,32),
het ‘ontwikkelingsquotiënt sociaal functioneren’ (0,32) en met het aantal uren
leesonderwijs per week (0,36). Na controle voor oorspronkelijk leesniveau en
‘ontwikkelingsquotiënt kindkenmerken’
blijken leesvooruitgang en aantal uren
leesonderwijs nog steeds te correleren
(0,39). Hetzelfde geldt als bij de controlevariabelen ‘kindkenmerken’ wordt
vervangen door ‘sociaal functioneren’. Dit
betekent dat bij een gelijk leesniveau en
een gelijk niveau van niet-schools functioneren speciaal geplaatste kinderen
meer vooruitgaan op lezen als zij meer
uren leesonderwijs krijgen.
Uit bovenstaande mag worden geconcludeerd dat de vooruitgang op lezen
tussen 2005-2006 en 2006-2007 vooral
wordt bepaald door het oorspronkelijk
niveau van lezen in combinatie met
het niveau van niet-schools functioneren (‘ontwikkelingsquotiënt kindkenmerken’). Daarenboven kon worden
aangetoond dat het aantal uren leesonderwijs op school effect heeft op de
leesvooruitgang, ook na controle voor de
beide bovengenoemde variabelen. Dit
kon worden aangetoond voor de groep
als geheel (althans als kleuters buiten
de analyse worden gehouden - dus bij
kinderen van 7 jaar of ouder) én voor de
subgroep speciaal geplaatste leerlingen.
Van andere variabelen kon geen invloed
op de leesvooruitgang worden vastgesteld. Toch wil dat nog niet zeggen dat
deze geen effect hebben op de leesprestaties. Een aantal van deze andere variabelen correleert namelijk wel met het
oorspronkelijke leesniveau, en sommige
(met name directe voorgeschiedenis
qua schooltype (0,29) én de mate waarin
ouders thuis aan schoolse vaardigheden
werken (0,14)) correleren bovendien ook
met leesvooruitgang, althans zolang
niet wordt gecontroleerd voor het oorspronkelijk leesniveau. Het feit dat, na
controle voor oorspronkelijk leesniveau,
geen verband tussen deze variabelen en
leesvooruitgang kon worden aangetoond
kan ook worden geïnterpreteerd als dat
deze variabelen geen extra effect hebben
op de leesvooruitgang bovenop het effect
dat zij al op het oorspronkelijk leesniveau
hebben gehad.

kelijk niveau van spraak-taal en leeftijd)
van kinderen op een reguliere school is
verder ook gerelateerd aan het feit dat zij
een hoger rekenniveau hebben. Rekenniveau en directe voorgeschiedenis qua
schooltype zijn zeer met elkaar verweven,
met een onderlinge correlatie van 0,63.
Het verband tussen taalvooruitgang en
rekenniveau vervalt als directe voorgeschiedenis aan de controlevariabelen
wordt toegevoegd én het verband tussen
taalvooruitgang en directe voorgeschiedenis vervalt als rekenniveau aan de
controlevariabelen wordt toegevoegd. De
mogelijkheid bestaat dat schooltype niet
alleen correleert met rekenniveau als gevolg van selectie en uitval van zwakkere
leerlingen, maar daarnaast ook omdat
reguliere plaatsing een directe positieve
invloed zou kunnen hebben op de rekenprestaties. Er kan dus niet met zekerheid
een oorzaak-gevolg relatie worden gelegd
tussen rekenniveau (als een indicator
voor intelligentie of werkgeheugen) en
spraak-taalvooruitgang. Van andere variabelen kon geen invloed op de spraaktaalvooruitgang worden vastgesteld.

Vooruitgang bij spraak-taal

lezen: correlaties

Voor de vooruitgang bij spraak-taal
kan een gelijksoortige analyse worden
gemaakt. Ook spraak-taalontwikkeling
blijkt dan positief beïnvloed te worden
door een hoger niveau van niet-schools
functioneren (‘kindkenmerken’ en/of
sociaal functioneren). Dat geldt voor de
groep als geheel en binnen beide subgroepen. De duidelijk grotere spraak-taalvooruitgang (na controle voor oorspron-

Vooruitgang bij zelfredzaamheid

Uit de analyse met betrekking tot de
vooruitgang bij zelfredzaamheid komt
het volgende naar voren. Kinderen met
een hoger niveau van niet-schools functioneren (‘kindkenmerken’ en sociaal
functioneren) en van schools functioneren (lezen en schrijven), alsmede kinderen
op een reguliere school, gaan, na controle
voor oorspronkelijk zelfredzaamheidsniveau en leeftijd, meer vooruit op zelfredzaamheid. De grotere vooruitgang van
regulier geplaatste kinderen blijkt ook
gerelateerd aan hun hogere niveau van
schools functioneren. Een directe oorzaak-gevolg relatie van schools functioneren naar zelfredzaamheidsvooruitgang
kan echter niet zonder meer worden gelegd. Van andere variabelen kon geen invloed op de zelfredzaamheidvooruitgang
worden vastgesteld.

Verklarende variabelen voor
schools functioneren

Er zal worden gekeken naar de verbanden tussen het bereikte niveau van functioneren en andere variabelen. De analyse
zal zich eerst richten op lezen, dan op
schrijven en rekenen.
Hiervoor is aangetoond dat in ieder geval de variabelen ‘ontwikkelingsquotiënt
kindkenmerken’ en ‘aantal uren leesonderwijs per week’ direct van invloed zijn
op leesvooruitgang. Het ‘ontwikkelingsquotiënt kindkenmerken’ kan worden
geïnterpreteerd als een indicator voor
leerbaarheid. Het leesniveau bleek verder
met een aantal andere variabelen samen
te hangen. Hier is een verdere verkenning

uitgevoerd met behulp van partiële correlaties om te bepalen welke verbanden
tussen leesniveau en andere variabelen
in stand blijven bij verschillende combinaties van controlevariabelen. Een
zestal relevante variabelen werd hierbij
gevonden. Bij vijf daarvan blijft de correlatie van leesniveau met de betreffende
variabele significant na controle voor de
andere vijf variabelen, bij één daarvan is
sprake van bijna significantie. Het gaat
om twee onderwijsvariabelen (het aantal
jaren dat het kind op een reguliere school
heeft gezeten (0,47) en het aantal uren
leesonderwijs per week (0,29)), twee oudervariabelen (mate waarin ouders thuis
werken aan (voorbereidend) schoolse
vaardigheden (0,29) én opleidingsniveau
vader (0,28)) en twee kindvariabelen
(‘ontwikkelingsquotiënt kindkenmerken’
(0,23) en ‘ontwikkelingsquotiënt spraaktaal’ (0,20 - maar net niet significant)).

Lezen: lineaire regressie

Bij een lineaire regressie wordt een
bepaald kenmerk (bijvoorbeeld: leesniveau) voorspeld op grond van andere
(onafhankelijke) variabelen (bijvoorbeeld:
opleidingsniveau ouders, aantal jaren
regulier onderwijs, spraak-taalniveau
en leerbaarheid). Verklaarde variatie is
daarbij de maat die aangeeft hoe goed
de voorspelling overeenkomt met de werkelijkheid. In de sociale wetenschappen
wordt 60 procent verklaarde variatie als
hoog beschouwd. Als een bepaalde variabele verklaarde variatie toevoegt aan de
voorspelling dan heeft die variabele een
effect op de voorspelde variabele. Dus
wanneer het aantal jaren regulier onderwijs verklaarde variatie toevoegt aan de
voorspelling van het leesniveau dan betekent dit dat meer jaren naar een reguliere
school gaan leidt tot beter lezen, ook bij
een gelijk niveau van de andere onafhankelijke variabelen.
Met behulp van lineaire regressie kan
dus worden nagegaan welk deel van de
variatie in leesniveau door de bovengenoemde variabelen in het totaal kan worden verklaard, en welk deel de verschillende variabelen toevoegen. Hetzelfde
kan worden gedaan met als afhankelijke
variabele, in plaats van leesniveau, de
ruwe score lezen, maar dan moet ook
kalenderleeftijd worden toegevoegd bij
de onafhankelijke variabelen. Er is verder
nog één aanpassing gedaan: bij de variabele ‘aantal uren leesonderwijs per week’
wordt een tweede variabele gemaakt
‘aantal uren onderwijs aangevuld’, waarbij de ‘missing values’ zijn vervangen door
de gemiddelde waarde passend bij de
leeftijd van het betreffende kind en het
schooltype (zoals dit bij degenen waarbij
deze variabele wel is gescoord het geval
is). Dit is gedaan zodat de regressies op
een groter aantal casussen kunnen worden gebaseerd. Degenen waarbij wel een
waarde is gescoord voor ‘aantal uren lees-
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onderwijs’ en degenen met een ‘missing
value’ zijn overigens niet verschillend
wat betreft relevante andere variabelen
(‘ontwikkelingsquotiënt kindkenmerken’,
‘leesniveau’ enzovoort).
Bij de analyse hieronder gaat het vooral
om de vraag of de onderwijsvariabelen
(met name het aantal jaren dat het kind
regulier onderwijs heeft gevolgd) extra
verklaarde variatie toevoegt bovenop
de variatie die verklaard wordt door de
andere onafhankelijke variabelen. Als
dit namelijk het geval is vormt dat een
ondersteuning voor de hypothese dat
reguliere schoolplaatsing leidt tot meer
leesontwikkeling bovenop selectie-effecten op grond van deze andere variabelen.
Van de variatie in ‘ontwikkelingsquotiënt
lezen’ (scores 2005-06 - kinderdagverblijf kinderen buiten de analyse gehouden) kan 58,7 procent (R square= 0,587;
p<0,000; df =103) worden verklaard door
een combinatie van het aantal jaren regulier onderwijs (beta = 0,461; p<0,000),
de mate waarin ouders werken aan
(voorbereidende) schoolse vaardigheden
(0,243; <0,001), het opleidingsniveau van
de vader (0,190; <0,006), ‘ontwikkelingsquotiënt kindkenmerken’ (0,180; <0,021)
en ‘ontwikkelingsquotiënt spraak-taal’
(0,149; <0,045). Het aantal uren leesonderwijs (of nu uitgegaan wordt van
‘aantal uren leesonderwijs’ of ‘aantal
uren leesonderwijs aangevuld’ heeft geen
significant effect binnen deze analyse. De
beta’s worden hierboven vermeld omdat
zij een maat vormen voor de grootte van
het unieke effect (onafhankelijk van de
andere variabelen) van de betreffende
onafhankelijke variabele op, in dit geval,
het ‘ontwikkelingsquotiënt lezen’. De onafhankelijke variabelen zijn weergegeven
in volgorde van beta, van groot naar klein.
De p-waarden (significantie) van de afzonderlijke onafhankelijke variabelen zijn
allen kleiner dan 0,05. De onafhankelijke
variabelen hangen verder niet te sterk samen en er is geen sprake van een te grote
collineariteit. Deze zaken zijn overigens
bij alle regressies gecheckt.
Vervolgens is gekeken of dezelfde variabelen ook het ‘ontwikkelingsquotiënt
lezen’ in 2006-2007 kunnen voorspellen.
Daarbij is uitgegaan van de waarden van
de onafhankelijke variabelen zoals gemeten in 2005-2006, met als uitzondering
het aantal jaren regulier onderwijs. Daar
is uiteraard uitgegaan van de waarden
in 2006-2007. Van de variatie in ‘ontwikkelingsquotiënt lezen’ (scores 2006-2007
- kinderdagverblijf kinderen buiten de
analyse gehouden) kan 57,9 procent (R
square= 0,579; p< 0,000; df =102) worden
verklaard door een combinatie van het
aantal jaren regulier onderwijs (beta =
0,461; p<0,000), de mate waarin ouders
werken aan (voorbereidende) schoolse
vaardigheden (0,239; <0,001), ‘ontwikkelingsquotiënt kindkenmerken’ (0,210;

<0,011), het ‘aantal uren leesonderwijs
aangevuld’ (in 2005-06) (0,172; <0,020),
‘ontwikkelingsquotiënt spraak-taal’
(0,149; <0,045) en opleidingsniveau van
de vader (0,145; <0,039). Wanneer uitgegaan zou worden van ‘aantal uren
leesonderwijs’ in plaats van ‘aantal uren
leesonderwijs aangevuld’ leidt dit tot
dezelfde combinatie van significante onafhankelijke variabelen.
Van de variatie in ‘ruwe score lezen’
(2005-2006) kan 70,1 procent (R square=
0,701; p<0,000; df =109) worden verklaard
door een combinatie van het aantal
jaren regulier onderwijs (beta = 0,499;
p<0,000), de mate waarin ouders werken
aan (voorbereidende) schoolse vaardigheden (0,211; <0,000), kalenderleeftijd
(0,206; <0,010), het ‘aantal uren leesonderwijs aangevuld’ (in 2005-2006) per
week (0,172; <0,012), ‘ontwikkelingsquotiënt spraak-taal’ (0,157; <0,009) en opleidingsniveau van de vader (0,114; <0,049).
Van de variatie in ‘ruwe score lezen’
(2006-2007) kan 63,6 procent (R square=
0,636; p<0,000; df =116) worden verklaard
door een combinatie van het aantal
jaren regulier onderwijs (beta = 0,438;
p<0,000), het ‘aantal uren leesonderwijs
aangevuld’ (in 2005-2006) per week
(0,268; <0,000), de mate waarin ouders
werken aan (voorbereidende) schoolse
vaardigheden (0,238; <0,000), kalenderleeftijd (in 2006-2007) (0,159; <0,031),
en ‘ontwikkelingsquotiënt spraak-taal’
(0,147; <0,019). ‘Ontwikkelingsquotiënt
kindkenmerken’ blijkt hier net niet significant.
Hoewel soms één of twee van de kindvariabelen (opleidingsniveau vader en/of
niveau van ‘kindkenmerken’) uit de regressie valt (geen unieke bijdrage levert
bovenop de andere variabelen) is de conclusie dat vrijwel dezelfde combinatie van
onafhankelijke variabelen samenhangt
met de verschillende leesmaten. Van de
afzonderlijke variabelen mag, op grond
van literatuur (zie o.a. Hodapp & Freeman, 2003; Laws & Gunn, 2002; De Graaf,
2005; Buckley e.a., 2002a), ook worden
verwacht dat zij een effect hebben op de
leesontwikkeling. Het percentage verklaarde variatie van de regressiemodellen
is opvallend hoog, wat erop wijst dat de
gekozen variabelen zeer relevant zijn.
Dan kan nu nog worden bepaald hoeveel variatie wordt toegevoegd door de
onderwijskenmerken. Van de variatie in
het ‘ontwikkelingsquotiënt lezen’ (20052006) kan 40,4 procent (R square= 0,404;
p<0,000; df =103) worden voorspeld
door een combinatie van ‘ontwikkelingsquotiënt kindkenmerken’ (beta=0,341;
p<0,000), mate waarin ouders werken
aan (voorbereidende) schoolse vaardigheden (0,233; <0,007), opleidingsniveau
vader (0,189; < 0,022) en ‘ontwikkelingsquotiënt spraak-taal’ (0,175; <0,048).
Eerder hebben we gezien dat toevoeging
van het ‘aantal jaren regulier onderwijs’

leidt tot 58,7 procent verklaarde variatie.
Dat betekent dat 18,3 procent verklaarde
variatie wordt toegevoegd door kennis
van het aantal jaren dat het kind op een
reguliere school heeft gezeten. Deze extra
verklaarde variatie van 18,3 procent is
een maat voor de unieke bijdrage van het
aantal jaren regulier onderwijs aan het
leesniveau, bovenop eventuele effecten
van het aantal jaren regulier onderwijs
op leesniveau via de andere onafhankelijke variabelen. Daarmee is dus ook gecontroleerd voor selectieve integratie op
grond van niveau van ‘kindkenmerken’,
spraak-taal-niveau en opleidingsniveau
van de ouders (met name de vader) én
voor de effecten van de mate waarin ouders thuis werken aan (voorbereidend)
schoolse vaardigheden. Wanneer gekeken wordt naar ‘ontwikkelingsquotiënt
lezen’ (2006-2007) dan kan 36,6 procent
(R square= 0,366; p<0,000; df =109) van
de variatie worden verklaard door een
combinatie van ‘ontwikkelingsquotiënt
kindkenmerken’ (beta=0,367; p<0,000),
mate waarin ouders werken aan (voorbereidende) schoolse vaardigheden
(0,243; <0,004) en ‘ontwikkelingsquotiënt
spraak-taal’ (0,178; <0,044). Toevoeging
van het aantal jaren regulier onderwijs
leidt tot 53,7 procent verklaarde variatie
(17,1 procent extra). Toevoeging van aantal
jaren regulier onderwijs en ‘aantal uren
per week leesonderwijs aangevuld’ leidt,
zoals we eerder hebben vastgesteld, tot
57,9 procent verklaarde variatie (nog
eens 4,2 procent extra). Het aantal uren
leesonderwijs per week is overigens sterk
gekoppeld aan schooltype.
Wanneer wordt gekeken naar ‘ruwe score lezen’ (2005-2006) dan kan 59,1 procent
(R square= 0,591; p< 0,000; df =103) van de
variatie worden verklaard door een combinatie van kalenderleeftijd van het kind
(beta=0,598; p<0,000), ‘ontwikkelingsquotiënt kindkenmerken’ (0,267; <0,000),
mate waarin ouders werken aan (voorbereidende) schoolse vaardigheden (0,227;
<0,002), opleidingsniveau vader (0,186; <
0,008) en ‘ontwikkelingsquotiënt spraaktaal’ (0,156; <0,035). Toevoeging van het
aantal jaren regulier onderwijs leidt tot
69,4 procent verklaarde variatie (10,3
procent extra). Toevoeging van het aantal
jaren regulier onderwijs en het ‘aantal
uren leesonderwijs per week aangevuld’
leidt tot 70,1 procent verklaarde variatie
(‘ontwikkelingsquotiënt kindkenmerken’
is dan net niet meer significant).
Wanneer wordt gekeken naar ‘ruwe
score lezen’ (2006-2007) dan kan 56,9 procent (R square= 0,569; p<0,000; df =102)
van de variatie worden verklaard door
een combinatie van kalenderleeftijd van
het kind (beta=0,519; p<0,000), ‘ontwikkelingsquotiënt kindkenmerken’ (0,314;
<0,000), mate waarin ouders werken aan
(voorbereidende) schoolse vaardigheden
(0,221; <0,003), ‘ontwikkelingsquotiënt
spraak-taal’ (0,172; <0,026) en opleidings-
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niveau vader (0,157; <0,028). Toevoeging
van het aantal jaren regulier onderwijs
leidt tot 64,0 procent verklaarde variatie
(7,1 procent extra - ‘ontwikkelingsquotiënt spraak-taal’ is dan overigens net
niet meer significant). Toevoeging van
het aantal jaren regulier onderwijs en
het ‘aantal uren leesonderwijs per week
aangevuld’ leidt met 63,6 procent niet tot
nog meer verklaarde variatie (‘ontwikkelingsquotiënt kindkenmerken’ valt dan
uit de regressie als niet-significant).
In alle gevallen voegen de onderwijskenmerken, met name het aantal jaren
regulier onderwijs, een aanzienlijke extra
verklaarde variatie toe.

Controle voor endogeniteit

Er is sprake van endogeniteit wanneer
de afhankelijke variabele (de leesmaat)
een effect heeft op de onafhankelijke variabelen. In dit verband gaat de interesse
vooral uit naar de invloed van reguliere
plaatsing (aantal jaren regulier onderwijs) op leesontwikkeling. De vraag is dan
of er daarbij mogelijkerwijs sprake is van
endogeniteit. Dat wil zeggen: het aantal
jaren regulier onderwijs wordt misschien
ook beïnvloed door de leesontwikkeling.
Oftewel: het feit of een kind vooruit gaat
of stagneert wat betreft lezen bepaalt
wellicht mede of het kind op de reguliere
school blijft.
Er mag echter zonder meer worden
aangenomen dat leesontwikkeling geen
effect heeft op de oorspronkelijke plaatsing van het kind op vierjarige leeftijd. Selectie (al dan niet op een reguliere school
starten) zal plaatsvinden op ander kindvariabelen (niet-schoolse maten zoals
zelfredzaamheid, sociale ontwikkeling en
spraak-taalontwikkeling) dan leesontwikkeling (of reken- of schrijfontwikkeling).
Er wordt daarom een ‘dummy’ gemaakt
met de waarde nul voor kinderen die
nooit op een reguliere school hebben gezeten en de waarde één voor kinderen die
ooit zijn gestart op een reguliere school.
Wanneer deze ‘dummy’ significant blijkt
samen te hangen met de leesmaten in
de diverse lineaire regressies met daarin
verder de bovengenoemde relevante
onafhankelijke variabelen (ouder- en
kindvariabelen) dan mag worden geconcludeerd dat reguliere schoolplaatsing
leidt tot meer leesontwikkeling én dat
dit niet alleen maar het gevolg is van het
effect van leesontwikkeling op het aantal
jaren dat een kind op een reguliere school
mag verblijven.
Wanneer een ‘enter’-type regressie (alle
variabelen worden tegelijkertijd in de
vergelijking gebracht) wordt uitgevoerd
met ‘ontwikkelingsquotiënt lezen’ als
de afhankelijke variabele en als onafhankelijke variabelen de ‘dummy’ en de
relevante ouder-en kindvariabelen (zoals uit de eerdere regressies naar voren
kwam: mate waarin ouders thuis werken
aan (voorbereidend) schoolse vaardig-

heden, opleiding vader en de ‘ontwikkelingsquotiënten kindkenmerken en
spraak-taal’) dan blijft het effect van de
‘dummy’ significant. Wanneer een stepwise lineaire regressie (niet significante
variabelen worden verwijderd) wordt
uitgevoerd met daarin als afhankelijke
variabele ‘ontwikkelingsquotiënt lezen’
(2005-2006) dan wordt 42,0 procent (R
square= 0,420; p<0,000; df =103) van de
variatie verklaard door een combinatie
van ‘ontwikkelingsquotiënt kindkenmerken’ (beta=0,354; p<0,000), mate waarin
ouders werken aan (voorbereidende)
schoolse vaardigheden (0,234; <0,006),
opleidingsniveau vader (0,219; <0,006) én
‘dummy’ (0,210; <0,010). ‘Ontwikkelingsquotiënt spraak-taal’ is niet significant en
valt uit de regressie. Het feit of een kind
ooit geplaatst is op een reguliere school
heeft dus (gecontroleerd voor de effecten
van de niet-schoolse kindvariabelen en de
oudervariabelen) effect op diens leesontwikkeling. Dit effect kan hier niet voortkomen uit endogeniteit.
Bij lineaire regressie van het ‘enter-type’
met ‘ruwe score lezen’ (2005-2006) als afhankelijke variabele en als onafhankelijke
variabelen de ‘dummy’ en de relevante
ouder- en kindkenmerken (dezelfde als
hierboven én leeftijd) blijft het effect
van de ‘dummy’ significant. Bij step-wise
regressie blijkt 60,6 procent (R square=
0,606; p<0,000; df =103) van de variatie
verklaard te kunnen worden door een
combinatie van leeftijd (beta=0,606;
p<0,000), ‘ontwikkelingsquotiënt kindkenmerken’ (0,276; p<0,000), mate waarin ouders werken aan (voorbereidende)
schoolse vaardigheden (0,228; <0,001),
opleidingsniveau vader (0,214; <0,002) én
‘dummy’ (0,193; <0,004). Ook hier dus een
aantoonbaar onafhankelijk effect van
reguliere schoolplaatsing op leesontwikkeling, wat niet kan voortkomen uit endogene effecten.
Bij lineaire regressie met als afhankelijke variabele ontwikkelingsquotiënt lezen’
(2006-2007) of ruwe score lezen (20062007), en als onafhankelijke variabelen
de ‘dummy’, de ‘ontwikkelingsquotiënten’ (‘kindkenmerken’ en ‘spraak-taal’),
opleidingsniveau vader én mate waarin
ouders aan schoolse vaardigheden werken, kon in eerste instantie (net) geen
significant effect van de ‘dummy’ worden
aangetoond.
Bij nadere inspectie van de data blijkt
echter dat er in de groep van de 18 kinderen (met een volledig ingevulde vragenlijst) die van het begin af aan in het
speciaal onderwijs hebben gezeten, één
kind is met opvallend hogere waarden op
de ‘schoolse ontwikkelingsquotiënten’.
Dit kind heeft echter nooit op een school
voor Zeer Moeilijk Lerenden gezeten,
maar bezoekt een school voor kinderen
met een spraak-taalstoornis. Dat is een
afwijkende (bijna nooit voorkomende)
speciale schoolloopbaan voor een kind

met Downsyndroom. Qua programma,
en nadruk op leren van schoolse vaardigheden, ligt een dergelijke school veel
dichter bij een basisschool. Wanneer dit
betreffende kind uit de analyses wordt
verwijderd dan blijkt dat 57,6 procent van
de variatie (R square= 0,576; p<0,000; df
=101) in ‘ruwe score lezen’ (2006-2007)
wordt verklaard door een combinatie van
leeftijd (beta=0,534; p<0,000), ‘ontwikkelingsquotiënt kindkenmerken’ (0,339;
p<0,000), mate waarin ouders werken
aan (voorbereidende) schoolse vaardigheden (0,217; <0,004), opleidingsniveau
vader (0,185; <0,002) én ‘dummy’ (0,172;
<0,016). Ook wanneer bij een ‘enter’-type
regressie ook nog ‘ontwikkelingsquotiënt
spraak-taal’ wordt toegevoegd blijft de
‘dummy’ significant. Wanneer ‘ontwikkelingsquotiënt lezen’ (2006-2007) als afhankelijke variabele wordt gebruikt met
als onafhankelijke variabelen de ‘dummy’
en de relevante ouder- en kindvariabelen (in de eerdere regressie waren dat:
mate waarin ouders thuis werken en de
‘ontwikkelingsquotiënten spraak-taal en
kindkenmerken’) dan is de ‘dummy’ significant. Als echter ook nog opleiding vader
wordt toegevoegd verliest de ‘dummy’ net
significantie (p<0,057).
Al met al ondersteunt deze analyse, in
ieder geval waar het de ‘ruwe leesscore’
en het ‘ontwikkelingsquotiënt lezen’
(2005-2006) en waar het de ‘ruwe leesscore’ (2006-2007) betreft, de veronderstelling dat endogene effecten (selectieve
plaatsing op grond van leesniveau) niet
de gehele verklaring kunnen zijn voor
de samenhang (ook na controle voor de
relevante ouder- en kindvariabelen) tussen aantal jaren regulier onderwijs én
leesontwikkeling.

Aantal uren leesonderwijs als
belangrijke variabele

Er is nog een reden waarom het zeer onwaarschijnlijk is dat de gemiddeld betere
leesontwikkeling (en schrijf- en rekenontwikkeling) van regulier geplaatste kinderen, ook na controle voor de relevante
ouder- en kindvariabelen, zou voortkomen uit alleen maar selectie-effecten. We
hebben eerder gezien dat het aantal uren
leesonderwijs per week een aantoonbaar
onafhankelijk effect heeft op leesvooruitgang gedurende een jaar (ook na controle
voor oorspronkelijk leesniveau en relevante ouder- en kindvariabelen) en op
bereikt leesniveau.
Eerder is er ook op gewezen dat het aantal uren leesonderwijs per week samenhangt met leeftijd en met schooltype.
Voor de kinderen die één of twee jaar op
school zitten geldt dat slechts zelden leesonderwijs op school wordt gegeven (bij
20 van de 25 vijf à zesjarigen waarvan de
ouders deze vraag hebben beantwoord,
wordt nul uur vermeld). Boven deze
leeftijd is het schooltype zeer bepalend.
In figuur 6 wordt het aantal uren leeson-
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derwijs per leeftijdsgroep weergegeven
voor speciaal versus regulier geplaatste
kinderen, zoals dit door de respondenten
is gerapporteerd.

Simulatie-modellen

In onderstaande zal een aantal simulatie-modellen worden ontwikkeld waarin
gebruik wordt gemaakt van deze informatie over het aantal uren leesonderwijs
per week. Uit de figuur kan worden afgeleid dat een ‘mediaan’ kind (50 procent
van de kinderen krijgt meer en 50 procent
van de kinderen krijgt minder leesonderwijs) van acht jaar op een reguliere school
drie uur per week leesonderwijs krijgt
tegenover twee uur per week als het op
een speciale school had gezeten. Een
schooljaar bevat zo’n 40 weken waarin
met kinderen wordt gewerkt. Je krijgt
dan op jaarbasis dus een verschil voor
een ‘mediaan’ kind van 120 versus 80 uur
leesonderwijs al naar gelang het schooltype. Van vrijwel alle kinderen is bekend
op welk schooltype zij hebben gezeten in
de jaren voorafgaand aan het onderzoek
(vanaf de start van hun schoolloopbaan).
Voor ieder kind in de data-base kan
daarom deze voorgeschiedenis worden
omgezet in het aantal uren leesonderwijs
dat het kind (uitgaande van het ‘mediane’ aantal uren per leeftijdsgroep per
schooltype) heeft ontvangen, gegeven
het schooltype waar het op verschillende
leeftijden heeft gezeten. Deze variabele
wordt hier verder aangeduid met het
‘totaal verwachte aantal uren leesonderwijs’ Wanneer een lineaire regressie
wordt gemaakt met ‘ruwe score lezen’
(2005-2006) als afhankelijke variabele,
dan kan, zoals we eerder hebben gezien,
59,1 procent van de variatie worden verklaard door het gecombineerde effect van
de relevante ouder- en kindvariabelen.
Wanneer de onderwijskenmerken (jaren
regulier onderwijs én uren leesonderwijs
per week) worden toegevoegd dan stijgt
dit tot 70,1 procent. Wanneer in plaats
daarvan het ‘totaal verwachte aantal
uren leesonderwijs’ wordt ingevoegd dan
ontstaat een model waarin 65,4 procent
(R square= 0,654; p<0,000; df =103) van
de variatie wordt verklaard door een
combinatie van het ‘totaal verwachte
aantal uren leesonderwijs’ (beta=0,660;
p<0,000), ‘ontwikkelingsquotiënt kindkenmerken’ (0,264; <0,000), mate waarin
ouders thuis werken aan (voorbereidend)
schoolse vaardigheden (0,257; <0,000) en
opleidingsniveau vader (0,181; <0,004).
Wat betreft het ‘ontwikkelingsquotiënt
lezen’ (2005-2006) geldt, zoals eerder aangetoond, dat de combinatie van ouder- en
kindkenmerken 40,4 procent variatie
verklaart en de combinatie van kind- ouder- en onderwijskenmerken 58,7 procent. Wanneer in plaats daarvan wordt
gewerkt met het ‘totaal verwachte aantal
uren leesonderwijs’ in combinatie met de
relevante ouder- en kindvariabelen, dan

kan 49,8 procent van de variatie worden
verklaard. Ook wanneer naar de leesmaten voor 2006-2007 wordt gekeken
ontstaat een model dat wat betreft verklaarde variatie hoger ligt dan het model
zonder onderwijskenmerken en lager dan
het model met het aantal reguliere jaren
onderwijs. Een deel van de verklaring voor
het verschil in leesontwikkeling bij reguliere of speciale plaatsing (ook na controle voor relevante andere verklarende
variabelen) ligt dus blijkbaar in het totaal
aantal uren dat een kind leesonderwijs
heeft gekregen in de loop van zijn of haar
schoolloopbaan.
Er is nu nog één punt: kinderen met een
overwegend reguliere schoolloopbaan
ontvangen, gemiddeld gesproken, niet
alleen meer uren leesonderwijs gedurende hun schoolloopbaan als geheel,
maar de intensiteit is ook hoger: meer
uren per schooljaar dus en dat dan een
aantal jaren achtereen. Er kan een variabele worden geconstrueerd die dit effect
meeneemt. Wanneer het ‘totaal aantal
verwachte uren leesonderwijs’ wordt
gedeeld door het aantal jaren dat het
kind op school zit, dan ontstaat een maat
die hoger is bij een hoger ‘totaal aantal
verwachte uren leesonderwijs’, maar die
bovendien bij een gelijke score op ‘totaal
aantal verwachte uren leesonderwijs’ hoger is wanneer het kind deze onderwijsuren in minder schooljaren heeft gekregen. Hiermee is dit een maat die de intensiteit van het leesonderwijs, bekeken
over de voorafgaande jaren, simuleert.
Deze geconstrueerde variabele wordt hier
‘leesonderwijs-intensiteit’ genoemd.
Wanneer wordt gewerkt met deze variabele ‘leesonderwijs-intensiteit’ dan kan
72,2 procent van de variatie (R square=
0,722; p<0,000; df =103) in de ‘ruwe leesscore’ (2005-2006) worden verklaard door
‘leesonderwijs-intensiteit’(beta=0,708;
p<0,000), mate waarin ouders thuis wer-

ken aan (voorbereidend) schoolse vaardigheden (0,221; <0,000), ‘ontwikkelingsquotiënt kindkenmerken’ (0,156; <0,013),
‘ontwikkelingsquotiënt spraak-taal’
(0,154; <0,012),en opleidingsniveau vader
(0,134;<0,018). Dat is dus vergelijkbaar
met het model met het aantal jaren regulier onderwijs, aantal uren leesonderwijs
per week en de relevante ouder- en kindvariabelen (70,1 procent). Dit simulatiemodel wijst erop dat de verschillen in
leesontwikkeling bij reguliere of speciale
plaatsing (na controle voor relevante ouder- en kindvariabelen) ontstaan door de
grotere intensiteit waarmee leesonderwijs gemiddeld gesproken wordt aangeboden op een reguliere school: niet alleen
meer uren tijdens de schoolloopbaan als
geheel, maar ook meer uren leesonderwijs per schooljaar én dat meerdere jaren
achtereen. Wanneer naar ‘ontwikkelingsquotiënt lezen’ (2005-2006) wordt gekeken dan kan 54,0 procent van de variatie
worden verklaard door ‘leesonderwijs-intensiteit’ in combinatie met de relevante
ouder- en kindvariabelen. Ook dat komt al
dicht in de buurt van de 58,7 procent die
verklaard wordt in het model met aantal
jaren regulier onderwijs.
Wanneer naar de leesmaten voor 20062007 wordt gekeken, ontstaat hetzelfde
beeld. Het nieuwe model met ‘leesonderwijs-intensiteit’ verklaart 51,3 procent
van de variatie in ‘ontwikkelingsquotiënt
lezen’ (2006-2007). Dat was een vergelijkbare 53,7 procent in het eerdere model
met aantal jaren regulier onderwijs en
iets lager dan het eerdere model van 57,9
procent verklaarde variatie met jaren regulier onderwijs en ‘aantal uren per week
leesonderwijs aangevuld’. Het nieuwe
model met ‘leesonderwijs-intensiteit’ (en
uiteraard de relevante ouder- en kindvariabelen) verklaart 61,6 procent van de variatie in de ruwe leesscore (2006-2007). Dat
is zeer vergelijkbaar met het oude model
met de relevante ouder- en kindvariabe-
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Figuur 7

len en aantal jaren regulier onderwijs
(64,0 procent) of met daarenboven uren
leesonderwijs per week (63,6 procent).
De simulatie-modellen laten zien dat
het verschil in de intensiteit van leesonderwijs zeer goed kan verklaren waarom
kinderen van een vergelijkbaar niveau
van niet-schoolse vaardigheden, met
ouders van gelijk opleidingsniveau die in
gelijke mate werken aan (voorbereidend)
schoolse vaardigheden thuis, over het
algemeen aanzienlijk meer leren op het
gebied van lezen op een reguliere school.

Spreiding

Tegelijkertijd is er in werkelijkheid natuurlijk binnen de beide schoolsoorten
sprake van spreiding wat betreft zowel
het totaal aantal uren leesonderwijs
gedurende de schoolloopbaan als wat betreft de leesonderwijs-intensiteit. Daarbij
valt overigens op dat binnen het speciaal
onderwijs er geen enkel verband is tussen
het niveau van niet-schools functioneren
(naar welke van de ‘niet-schoolse ontwikkelingsquotiënten’ ook wordt gekeken)
en het aantal uren leesonderwijs per
week, ook niet wanneer per leeftijdsgroep
wordt gekeken. Men zou namelijk verwachten dat kinderen die meer leerbaarheid ten toon spreiden (zichtbaar in hogere scores op niet-schools functioneren)
ook meer leesonderwijs zou worden aangeboden, maar dat is dus niet het geval.
Dat betekent dat de keuze om in meerdere of mindere mate leesonderwijs aan
te bieden binnen het speciaal onderwijs
in veel gevallen waarschijnlijk niet zo zeer
bepaald wordt door de leerbaarheid van
het kind (dan zou je een verband met de
‘niet-schoolse ontwikkelingsquotiënten’
verwachten), maar door het toevallige
beleid op dit gebied van de betreffende
school.
Om een beeld te krijgen van de spreiding in mate waarin leesonderwijs wordt
geboden binnen de beide schooltypen
kunnen, bij de omzetting van voorgeschiedenis naar het ‘totaal aantal verwachte uren leesonderwijs’, in plaats van

Figuur 8

de mediane waarden (het aantal uren
leesonderwijs passend bij een bepaalde
leeftijd en een bepaald schooltype) de p25 en de p-75 waarden worden gebruikt.
De p-25 is de waarde waaronder 25 procent van de scholen scoort, de p-75 is de
waarde waaronder 75 procent van de
scholen scoort. Het geeft dus een beeld
van de kinderen in de twee schooltypen
die respectievelijk een duidelijk onder- of
boven-gemiddeld aantal uren leesonderwijs hebben gekregen. Figuur 9 toont
het aantal uren onderwijs in de verschillende schoolse vaardigheden dat een
kind met Downsyndroom na negen jaar
regulier of negen jaar speciaal onderwijs
heeft genoten op school. Er is wel enige
overlapping, maar het‘p-75 speciale kind’
(950 uur) heeft nog altijd minder uren
leesonderwijs ontvangen dan het ‘mediane reguliere kind’ (1150 uur), vandaar de
enorme verschillen op groepsniveau in
leesvaardigheid tussen kinderen met een
overwegend reguliere versus een overwegend speciale voorgeschiedenis (bovenop
de verschillen die ontstaan door selectie
op leerbaarheid en door verschillen in de
mate waarin ouders schoolse vaardigheden stimuleren).

Simulatie voor de invloed van ouders

We kunnen met de simulatie nog één
stap verder gaan. Het aantal uren dat
er wordt besteed aan leesonderwijs op
school heeft duidelijk effect op de leesontwikkeling. De mate waarin ouders
thuis aan schoolse vaardigheden werken
heeft daarnaast ook een aanzienlijke invloed. Nu is het aannemelijk dat ‘het werken van ouders thuis aan schoolse vaardigheden’ gewoon betekent dat het kind
extra uren leesonderwijs thuis ontvangt.
Om de omvang van dit effect te vangen
in een simulatie wordt hier een aantal
stappen genomen. Ten eerste wordt een
scatter-plot gemaakt met op de x-as het
‘totaal verwachte aantal uren leesonderwijs’, dat is het aantal uren leesonderwijs
dat het kind gezien zijn voorgeschiedenis op school heeft gekregen. Op de y-as

wordt de ‘ruwe score lezen’ geplaatst. Als
dan drie groepen worden onderscheiden,
wat betreft ‘niveau kindkenmerken’ (laag,
gemiddeld, hoog), dan blijkt, zoals te
verwachten, dat de regressielijnen (door
de oorsprong getekend) een zeer verschillend verloop hebben (figuur 7).
Als we de invloed van de ouders op de
leesontwikkeling willen simuleren, dan
moet dus gekeken worden naar kinderen met een vergelijkbaar ‘niveau van
kindkenmerken’. Er zal bij de inschatting
van de invloed van de ouders worden
uitgegaan van de kinderen met een gemiddeld niveau van ‘kindkenmerken’.
Voor de volgende stap wordt gezet wordt
eerst nog de vijfpunt-schaal ‘mate waarin
ouders thuis werken aan (voorbereidend) schoolse vaardigheden’ omgezet
in een vierpunt-schaal. De categorieën
‘helemaal niet thuis werken’ en ‘niet
thuis werken’ worden bij elkaar gevoegd,
ervan uitgaande dat in beide gevallen de
ouders nul uren leesonderwijs thuis aan
hun kind hebben gegeven.
In figuur 8 wordt vervolgens een scatterplot weergegeven met dezelfde variabelen op de x-as en de y-as, maar ingeperkt
tot de kinderen die een ‘ontwikkelingsquotiënt kindkenmerken’ tussen de 92,5107,5 hebben. Nu worden er in deze figuur
vier groepen onderscheiden wat betreft
de mate waarin ouders aan schoolse
vaardigheden werken (niet; beetje; wel;
heel veel).
Uit de figuur kan worden afgelezen dat
deze kinderen, bij nul uren leesonderwijs
door de ouders, na 1000 uur leesonderwijs op school, een ruwe leesscore van 18
bereiken. Wanneer de ouders een ‘beetje
tijd’ hieraan hebben besteed, dan is de
score 29, bij ‘veel tijd’ 36, en bij ‘heel veel
tijd’ 65. Een ‘beetje tijd’ zorgt dus voor
11 extra punten op de schaal. We gaan
in deze simulatie ervan uit dat dit staat
voor een ‘tijdsequivalent’ van 1. ‘Wel tijd’
betekent 18 extra punten op de schaal.
Dat is 18/11= 1,6 keer zo veel. Dit staat dan
voor de ‘tijdsequivalent-waarde’ van 1,6.
‘Heel veel tijd’ krijgt dan de waarde (65-
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Figuur 9

18)/11= 4,3. De vierpunt-schaal wordt aan
de hand hiervan opnieuw gecodeerd met
als waarden: 0 (niet), 1 (beetje), 1,6 (wel),
4,3 (heel veel).
Vervolgens wordt er (in dit simulatie-model) vanuit gegaan dat de mate
waarin de ouders schoolse vaardigheden stimuleren gedurende de schoolloopbaan niet zeer verandert. Als het
kind een ouder heeft die ‘heel veel’ tijd
investeert in schoolse vaardigheden dan
wordt er dus vanuit gegaan dat na ieder
schooljaar een ‘tijdsequivalent’ van 4,3
wordt toegevoegd aan de totale hoeveelheid ‘tijdsequivalent’ die door de ouders
aan schoolse vaardigheden (lezen in dit
geval) is besteed. De totale hoeveelheid
tijd die ouders hebben geïnvesteerd kan
dan worden gesimuleerd door het ‘tijdsequivalent’ te vermenigvuldigen met het
aantal jaren school. We kunnen nu voor
de groep als geheel (alle niveau’s van
kindkenmerken) een lineaire regressie
uitvoeren met de ‘ruwe score lezen’ als de
afhankelijke variabele en, als onafhankelijke variabelen, het ‘totaal verwachte
aantal uren leesonderwijs’ én de ‘totale
tijdsequivalent dat ouders hebben besteed aan schoolse vaardigheden’. Daarbij
wordt uitgegaan van regressie door de
oorsprong (nul uren tijd besteed aan leesinstructie betekent dat het kind niet kan
lezen - en dat het dus een score van nul
heeft op de leesschaal). De ruwe leescore
wordt dan gegeven door: (0,933* ‘totaal
tijdsequivalent ouders’) + (0,02963* ‘totaal verwachte uren leesonderwijs op
school’). Dat betekent dat in deze vergelijking één ‘tijdsequivalent ouders’ 31,5
(0,933/0,02963) keer zo veel effect heeft
op de ruwe leescore als één uur leesonderwijs op school.
Een ‘tijdsequivalent ouders’ staat
dus blijkbaar voor 31,5 uur leesonderwijs. Daaruit kan dan worden afgeleid
dat in deze simulatie ouders die een
beetje thuis werken aan (voorbereidend)
schoolse vaardigheden (een beetje werken stond namelijk gelijk aan één ‘tijdsequivalent ouders’) op jaarbasis 31,5 uur

Figuur 10

(iets meer dan een half uur per week,
uitgaande van 50 weken) hebben besteed
aan leesonderwijs (ervan uitgaand dat
een uur leesonderwijs thuis precies even
veel effect heeft als een uur leesonderwijs
op school). Ouders die ‘heel veel’ werken
aan (voorbereidend) schoolse vaardigheden besteden dan op jaarbasis 135 uur (2
uur en drie kwartier per week) aan leesonderwijs thuis (zie figuur 10). Helaas is
niet rechtstreeks gevraagd aan de ouders
hoeveel tijd ze besteden aan het thuis
werken aan (voorbereidend) schoolse
vaardigheden, maar de aantallen uren
die uit dit simulatiemodel komen zijn in
ieder geval in een geloofwaardige orde
van grootte.
Wanneer nu het totaal aantal uren leesonderwijs door de ouders wordt opgeteld
bij het totaal (verwachte) aantal uren
door de school dan ontstaat een maat
voor het totaal aantal uren leesonderwijs
dat het kind heeft ontvangen gedurende
zijn schoolloopbaan tot dan toe. Deze
maat correleert zeer sterk (rho=0,765)
met de ruwe score op lezen.
Wanneer dit ‘totaal aantal uren leesonderwijs school en thuis’ in een lineaire
regressie wordt gebruikt dan kan 68,1
procent van de variatie in ruwe leesscore (2005-06) (R square= 0,681; df=
103; p<0,000) worden verklaard door de
combinatie van ‘totaal aantal uren leesonderwijs school en thuis’ (beta=0,685;
p<0,000), ‘ontwikkelingsquotïent
kindkenmerken’ (0,212;<0,001), opleidingsniveau vader (0,164; <0,006) én
‘ontwikkelingsquotiënt spraak-taal’ (0,141;
p<0,028). Toevoeging van het ‘aantal uren
leesonderwijs per week op school -aangevuld’ verhoogt de verklaarde variatie
nog tot 69,4 procent. Eerder is vermeld
dat 70,1 procent van de variatie kon worden verklaard door een combinatie van
het aantal jaren regulier onderwijs, het
aantal uren leesonderwijs per week en
de relevante ouder- en kindvariabelen.
Als gekeken wordt naar de ruwe leesscore (2006-2007) dan kan het model met
‘totaal aantal uren leesonderwijs school

en thuis’, de andere relevante ouder- en
kindvariabelen én het ‘aantal uren leesonderwijs per week op school -aangevuld’
bij elkaar 67,8 procent van de variatie verklaren. Het oude model met jaren regulier
onderwijs en relevante ouder- en kind
variabelen kwam tot 63,6 procent.
Dit simulatie-model laat zien dat het
zeer plausibel is het gecombineerde effect op leesontwikkeling van het aantal
jaren regulier onderwijs en de mate
waarin ouders thuis werken aan (voorbereidend) schoolse vaardigheden ( het
effect bovenop de effecten van andere
ouder- en kindvariabelen) voortkomt uit
niet meer dan het totaal aantal uren leesonderwijs dat er is besteed aan het kind.

Schrijven

Precies dezelfde werkwijze als bij de
analyse van de invloeden van verschillende variabelen op de leesontwikkeling
is gebruikt, kan ook worden toegepast
op schrijven. Er zal af worden gezien van
het hier presenteren van alle details.
Ook bij schrijven levert het toevoegen
van de onderwijskenmerken (‘aantal
jaren regulier onderwijs’ en ‘aantal uren
schrijfonderwijs per week - aangevuld’)
aan de onafhankelijke variabelen extra
verklaarde variatie op. Verder blijft de
‘dummy’ (na verwijdering uit de analyse
van het kind op een school voor kinderen
met spraak-taal problemen) significant
in regressies met verschillende combinaties van de relevante onafhankelijke
variabelen. De verschillen tussen regulier
en speciaal geplaatste kinderen in schrijfontwikkeling kunnen dus niet volledig
door endogeniteit (selectieve plaatsing
op grond van schrijfniveau) worden verklaard. In figuur 9 wordt getoond dat er
aanzienlijke verschillen zijn in het aantal
uren schrijfonderwijs dat kinderen na
negen jaar reguliere of negen jaar speciale school hebben ontvangen. Het eerste
simulatie-model, waarbij de voorgeschiedenis is omgezet in ‘totaal verwachte
aantal uren schrijfonderwijs’, verklaart,
in combinatie met de andere significante
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onafhankelijke variabelen (mate waarin
ouders thuis werken, niveau van zelfredzaamheid én aantal uren schrijfonderwijs
per week) vrijwel even veel variatie als
het oorspronkelijke model met aantal
jaren regulier onderwijs. Het model met
‘schrijfonderwijs-intensiteit’ (totaal
verwachte aantal uren schrijfonderwijs
gedeeld door het aantal jaren onderwijs) verklaart zelfs iets meer variatie.
Het tweede simulatie-model (met als
onafhankelijke variabelen: ‘totaal aantal
uren schrijfonderwijs school en thuis’,
‘ontwikkelingsquotiënt zelfredzaamheid’
én ‘aantal uren schrijfonderwijs per weekaangevuld’) verklaart 73,1 procent van de
variatie in ruwe score schrijven, ongeveer
evenveel als het oorspronkelijk model. Figuur 10 toont hoeveel tijd ouders volgens
het simulatiemodel besteden aan schrijfonderwijs thuis.

Rekenen

Ook in het geval van rekenen voegen de
onderwijskenmerken extra verklaarde
variatie toe. De ‘dummy’ blijft (na verwijdering uit de analyse van het kind op
een school voor kinderen met spraak-taal
problemen) in de regressies met ‘ontwikkelingsquotiënt rekenen’ als de afhankelijke variabele significant. Als ruwe score
rekenen als afhankelijke variabele wordt
gebruikt verliest de ‘dummy’ net significantie (p<0,067) als leeftijd, opleidingsniveau moeder, ‘ontwikkelingsquotiënt
spraak-taal’ en ‘ontwikkelingsquotiënt
kindkenmerken’ als onafhankelijke variabelen worden toegevoegd. De analyse
ondersteunt dus, in ieder geval ten dele
(waar het ‘ontwikkelingsquotiënt rekenen’ betreft), de veronderstelling dat de
verschillen tussen reguliere en speciaal
geplaatste kinderen in rekenontwikkeling
niet volledig door endogeniteit kunnen
worden verklaard.
En, ook voor rekenen geldt dat er een
zeer plausibel mechanisme is waarom
kinderen met gelijke niet-schoolse kenmerken meer leren op dit gebied op een
reguliere school: het aantal uren rekenonderwijs ligt er veel hoger (zie figuur 9).
Het eerste simulatie-model, waarbij de
voorgeschiedenis is omgezet in ‘totaal
verwachte aantal uren rekenonderwijs’,
verklaart, nauwelijks minder variatie in
ruwe score rekenen dan het oorspronkelijk model met aantal jaren regulier
onderwijs. Het model met ‘rekenonderwijs-intensiteit’ verklaart zelfs iets meer
variatie. Het tweede simulatie-model
(met als onafhankelijke variabelen: ‘totaal
aantal uren rekenonderwijs school en
thuis’, ‘aantal uren rekenonderwijs per
week- aangevuld’, ‘ontwikkelingsquotiënt
kindkenmerken’ en ‘ontwikkelingsquotiënt spraak-taal’) verklaart 70,4 procent
van de variatie in ruwe score rekenen, iets
meer dan het oorspronkelijke model (68,6
procent). Ook hier ondersteunt het simulatie-model de veronderstelling dat het

totaal aantal uren rekenonderwijs (met
grote verschillen tussen speciaal en regulier onderwijs en tussen meer en minder
actieve ouders) een doorslaggevende
factor is in de rekenontwikkeling van
het kind, naast uiteraard de effecten van
andere variabelen die de leerbaarheid bepalen. Figuur 10 toont hoeveel tijd ouders
volgens het simulatiemodel besteden aan
rekenonderwijs thuis.

Afsluitend

De figuren 9 en 10 geven een aantal
elementen uit het simulatie-model grafisch weer. Na negen jaar school hebben
ouders die een ‘beetje’ met hun kind werken aan (voorbereidend) schoolse vaardigheden volgens het simulatie-model in
het totaal ongeveer 285 uren aan lezen
besteed, 150 aan schrijven en 70 aan rekenen. Voor ouders die ‘heel veel’ zeggen
te doen loopt dit op tot respectievelijk
zo’n 1220, 450 en 630 uur. Er kan worden
afgeleid dat bij het ene extreem, namelijk een speciale school met een p-25 aan
tal uren en ouders die niet werken aan
(voorbereidend) schoolse vaardigheden,
een kind met Downsyndroom in de basisschoolperiode 400 uur leesonderwijs, 260
uur schrijfonderwijs en 420 uur rekenonderwijs heeft ontvangen. Bij het andere
uiterste, een p-75 reguliere school en zeer
actieve ouders, kan dit (gecombineerde
uren van school en ouders) oplopen tot
2680 uur leesonderwijs, 1550 uur schrijfonderwijs en 1830 uur rekenonderwijs.
De verschillen in totaal aantal uren onderwijs in schoolse vaardigheden kunnen
dus zeer aanzienlijk zijn.

Hypothese-toetsing ten aanzien van
‘vastlopers’

Uit het bovenstaande kan een tweetal
veronderstellingen worden afgeleid.
Kinderen die ‘vastlopen’ hebben, in vergelijking met kinderen die hun schoolloopbaan continueren op een reguliere school,
op het moment van ‘vastlopen’ over het
algemeen minder goede schoolse én
niet-schoolse vaardigheden. Hun niveau
van schoolse vaardigheden past op dat
moment echter bij hun niveau van nietschoolse vaardigheden. Ze zijn dus niet
extra zwak in schoolse vaardigheden bovenop het niveau wat je zou verwachten
op grond van hun niet-schoolse functioneren. Ten tweede: na een periode speciaal onderwijs (met naar waarschijnlijkheid gemiddeld gesproken minder uren
onderwijs in schoolse vaardigheden per
week dan in het regulier onderwijs) hebben de ‘vastlopers’ een lager niveau van
schoolse vaardigheden dan je zou verwachten op grond van hun niet-schools
functioneren. Op het gebied van schoolse
vaardigheden verliezen ze (op groepsniveau uiteraard, niet per se voor ieder
individu) terrein.
Een drietal toetsbare hypothesen is hieruit af te leiden:

1. Het niveau van schools functioneren
(op het moment van ‘vastlopen’) kan, voor
de groep ‘vastlopers’ en ‘continueerders’
tezamen, met lineaire regressie worden
voorspeld op grond van het aantal jaar
dat de kinderen op school zitten (dat is bij
de nul-meting gelijk aan het aantal jaar
dat het kind op een reguliere school heeft
gezeten), de relevante niet-schoolse ‘ontwikkelingsquotiënten’, opleidingsniveau
van vader (of moeder) en de mate waarin
ouders thuis werken aan (voorbereidend)
schoolse vaardigheden. Het feit of het
kind al dan niet een ‘vastloper’ is voegt
aan deze voorspelling geen extra informatie toe.
2. Bij de laatste meting (na voor de ‘vastlopers’ een periode speciaal onderwijs)
kan het schools functioneren (alleen wat
betreft lezen zijn voor alle betreffende
kinderen meerdere metingen beschikbaar) worden voorspeld door dezelfde
variabelen. Toevoeging van het feit of het
kind al dan niet een ‘vastloper’ is (‘dummy-vastlopen’ met waarde 0 of 1) voegt in
dit geval echter wel extra informatie toe
(dat wil zeggen: ‘vastlopers’ hebben naar
verwachting een lager niveau van schools
functioneren, ook na correctie voor hun
niet-schools functioneren en voor de
relevante oudervariabelen). De ‘dummyvastlopen’ heeft dus een significant eigen
effect. Wanneer, in plaats van ‘aantal jaren school’, ‘aantal jaren reguliere school’
in de regressievergelijking wordt gevoegd
vervalt deze significante bijdrage in de
vergelijking. Dan zit immers de informatie van de ‘dummy-vastlopen’ opgenomen
in het feit dat de ‘vastlopers’ minder jaren
regulier onderwijs hebben gevolgd.
3. Het leesniveau bij de laatste meting
kan worden voorspeld uit het leesniveau
bij de nul-meting in combinatie met de
‘dummy-vastlopen’. Andere niet-schoolse
kindkenmerken of oudervariabelen voegen hieraan geen verklaarde variatie toe.
Alvorens te toetsen nog het volgende:
de ouders van de kinderen uit het eerdere onderzoek van De Graaf (2006a)
zijn drie keer (drie opéénvolgende jaren)
bevraagd over het functioneren van hun
kind. In principe is als nul-meting steeds
de oudste meting gebruikt (al deze kinderen zitten dan nog op een reguliere
school). Als meting bij de toetsing van
de tweede hypothese is dan de meest recente (derde) meting gebruikt. Hiervan is
afgeweken als het kind tussen de tweede
en derde meting naar een speciale school
is verwezen. Dan is als nul-meting namelijk de tweede meting gebruikt (de
laatste meting waarbij het kind nog op
een reguliere school zat). Verder bevinden zich bij de ‘vastlopers’ drie kinderen
(uit het eerdere onderzoek van De Graaf,
2006a) die op de ene reguliere school zijn
‘vastgelopen’ (en daarom eerder bij de
‘vastlopers’ zijn ingedeeld), maar vervolgens op een andere reguliere school hun
schoolloopbaan hebben vervolgd. Deze
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kinderen worden in deze analyse ingedeeld bij de ‘continueerders’ (ze hebben
immers de afgelopen jaren in het regulier
onderwijs verkeerd). Ook bevinden zich
bij de ‘continueerders’ (uit het eerdere onderzoek van De Graaf) twee kinderen die
in eerste instantie hun reguliere schoolloopbaan hebben gecontinueerd, maar
inmiddels (tussen de tweede en derde
meting) alsnog in het speciaal onderwijs
zijn geplaatst. Deze kinderen worden in
deze analyse ingedeeld bij de ‘vastlopers’
(ze hebben het afgelopen jaar immers in
het speciaal onderwijs gezeten), waarbij
(zoals gezegd) de laatste meting in het
regulier onderwijs als nul-meting wordt
gebruikt. De groep ‘vastlopers’, zoals
hierboven gedefinieerd, bestaat uit 17
kinderen, de groep ‘continueerders’ uit
65 kinderen. Alle leeftijden (ook boven de
tien jaar) zijn hierin meegenomen. In het
onderstaande is alleen naar deze groep
gekeken: de groep kinderen uit de at random steekproef die in 2005-2006 in het
speciaal onderwijs zaten (en waarvan
geen eerdere data op een reguliere school
beschikbaar zijn) is hier dus consequent
uit de analyse gehouden.
Alle drie de hypothesen worden bij toetsing bevestigd. Bij de nulmeting heeft
de ‘dummy-vastlopen’ geen significant
effect in regressies met verschillende
combinaties van relevante onafhankelijke
variabelen. Dat geldt zowel bij lees- als
schrijf- of rekenniveau als de afhankelijke variabele. Het feit dat een kind al
dan niet ‘vastloopt’ geeft dus geen extra
informatie over het niveau van schoolse
vaardigheden ten tijde van het ‘vastlopen’
bovenop wat de relevante ouder- en kindvariabelen voorspellen. Bij de tweede meting (na een periode speciaal onderwijs
voor de ‘vastlopers’) blijft bij alle regressies met verschillende combinaties van
de relevante onafhankelijke variabelen en
het ‘onwikkelingsquotiënt lezen’ (200607) als de afhankelijke variabele het effect
van de ‘dummy-vastlopen’ significant
(p<0,024).
Het feit of een kind al dan niet is vastgelopen geeft dus, bovenop de relevante
ouder- en kindkenmerken, extra informatie over diens leesniveau. Dit geldt dus
niet ten tijde van het ‘vastlopen’, maar
wel ná een periode speciaal onderwijs.
Wanneer in plaats van het aantal jaren
school het aantal jaren reguliere school
(in 2006-2007) wordt toegevoegd aan
de vergelijking vervalt, zoals verwacht,
de significantie van het effect van de
‘dummy-vastlopen’. Ook de derde en laatste hypothese kan bevestigend worden
beantwoord. Bij een ‘enter’-regressie, met
als afhankelijke variabele het leesniveau
in 2006-2007, én met als onafhankelijke
variabelen de ‘dummy-vastlopen’, alle
ouder- en kindvariabelen (ofwel alleen de
in eerdere regressies relevant gebleken
ouder- en kindvariabelen) en ‘ontwikkelingsquotiënt lezen’ (bij de nulmeting), is

naast het oorspronkelijke leesniveau, de
‘dummy-vastlopen’ de enige variabele die
een significant effect heeft. Ook bij een
stepwise regressie worden alle andere
variabelen (dan oorspronkelijk leesniveau
en de ‘dummy-vastlopen’) verwijderd.
Wanneer een regressie-vergelijking
wordt gemaakt met daarin oorspronkelijk leesniveau én ‘dummy-vastlopen’ als
onafhankelijke variabelen dan is de coëfficiënt van de ‘dummy’ in de vergelijking
5,5. Dat betekent dat het feit dat een kind
zijn loopbaan heeft mogen continueren
op een reguliere school gemiddeld gesproken 5,5 punten (iets meer dan één
derde standaarddeviatie op deze schaal)
toevoegt aan het (één à twee jaar later
bereikte) leesniveau.

Generatie-effecten

De meting van leesscores bij de groep
17-19 jarigen was mede bedoeld om een
vergelijking tussen generaties mogelijk
te maken. De veronderstelling was dat er
tegenwoordig meer kinderen in het regulier onderwijs worden geïntegreerd dan
in het verleden. De tweede veronderstelling was vervolgens dat meer integratie
zou leiden tot hogere leesscores. Daarbij
is verder nog de aanname (waarschijnlijk
overigens onjuist voor redelijk tot goede
lezers) dat de leesscores in de voortgezet
onderwijs-periode niet veel zullen toenemen, zodat leerlingen aan het einde van
de basisschoolperiode (11-14 jarigen in
2006-2007) vergeleken kunnen worden
met de leerlingen van 17-19 jaar. De eerste
hierboven genoemde veronderstelling
blijkt echter maar ten dele waar te zijn.
Weliswaar is van de schoolgaande kinderen uit de meer recente generatie een
hoger percentage gestart op een reguliere school (64 versus 43 procent), maar
het percentage van de schoolgaande
kinderen dat vijf jaar of langer regulier
heeft gezeten is nauwelijks veranderd
(33 versus 29 procent). Uit de data blijkt
echter dat juist vijf jaar of langer regulier
onderwijs gevolgd hebben doorslaggevend is voor de leesscores. Omdat er in dit
percentage bijna niets is veranderd, mag
worden verwacht dat er ook in de leesscores nauwelijks verschil zal zijn tussen
de generaties. Dat blijkt dan ook het geval
te zijn.

Verklaringen voor taal- en
zelfredzaamheidsniveau

Uit een verkenning met behulp van partiële correlaties (met diverse combinaties
van controlevariabelen) werd in relatie
tot het niveau van spraak-taalontwikkeling een vijftal mogelijk relevante variabelen gevonden: één onderwijskenmerk
(directe voorgeschiedenis qua schooltype), één ouderkenmerk (opleidingsniveau
vader) en drie kindkenmerken (geslacht,
‘ontwikkelingsquotiënt kindkenmerken’
en ‘ontwikkelingsquotiënt rekenen’).

Spraak-taal: lineaire regressie

Zo’n 42 procent van de variatie in de
ruwe score spraak-taalontwikkeling 20052006 kan worden verklaard door een
lineaire regressie met als onafhankelijke
variabelen leeftijd (beta=0,401; p<0,000),
‘ontwikkelingsquotiënt kindkenmerken’
(0,268; <0,003), ‘ontwikkelingsquotiënt
rekenen’ (0,217; <0,013) en geslacht (0,171;
<0,028). Conceptueel is het probleem echter dat een directe oorzaak-gevolg relatie
tussen rekenniveau en niveau van spraaktaalontwikkeling niet logisch is. Men
zou eerder denken aan een omgekeerde
oorzaak-gevolg richting: een betere
spraak-taalontwikkeling facilieert waarschijnlijk het leren rekenen. Ofwel beide
ontwikkelingsgebieden worden door een
derde variabele (bijvoorbeeld: intelligentie of werkgeheugen) beïnvloed. Omdat
er geen directe oorzaak-gevolg relatie kan
worden verondersteld is daarom besloten
het rekenniveau niet als onafhankelijke
variabele in de regressievergelijking op te
nemen. Dan kan 41 procent van de variatie in ruwe score spraak-taalontwikkeling
2005-2006 worden verklaard door een
lineaire regressie met als onafhankelijke
variabelen leeftijd (beta=0,422; p<0,000),
‘ontwikkelingsquotiënt kindkenmerken’
(0,336; <0,000), geslacht (0,202; <0,013)
en opleidingsniveau vader (0,182; <0,022).
Van de variatie in de ruwe score 20062007 kan eveneens 41 procent worden
verklaard, maar dan is opleidingsniveau
vader niet significant. Wat betreft spraaktaalniveau 2005-2006 is de verklaarde
variatie 26 procent (door een combinatie
van ‘ontwikkelingsquotiënt kindkenmerken’, geslacht en opleidingsniveau vader).
Wat betreft spraak-taalniveau 2006-2007
is deze 29 procent (door een combinatie
van ‘ontwikkelingsquotiënt kindkenmerken’ en geslacht).
Wanneer ‘het aantal jaren regulier
onderwijs’ wordt toegevoegd aan deze
regressievergelijkingen, dan blijkt dit
geen significante variabele te zijn. Anders
dan bij de schoolse vaardigheden kan dus
niet worden aangetoond dat ieder extra
jaar regulier onderwijs een aantoonbaar
effect heeft op de spraak-taalontwikkeling bovenop wat je op dit gebied zou verwachten op grond van het ‘ontwikkelingsquotiënt kindkenmerken’ en geslacht.
Toch is het materiaal niet geheel
eenduidig. Als namelijk de directe
voorgeschiedenis qua schooltype (het
schooltype wat het kind op het moment
van de meting bezocht) aan de regressie
vergelijkingen wordt toegevoegd, dan
blijkt deze variabele, althans voor de metingen van 2006-2007, wel een significant
eigen effect te sorteren op de spraaktaalontwikkeling, terwijl geslacht dan
significantie verliest. Dus kinderen die
op een reguliere school hebben gezeten
in 2005-2006 en 2006-2007 hebben in
2006-2007 een hoger niveau van spraaktaalontwikkeling dan je zou verwachten
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op grond van alleen ‘ontwikkelingsquotiënt kindkenmerken’ en geslacht. En:
wanneer wordt gekeken naar alleen de
‘vastlopers’ en ‘continueerders’ dan blijkt
48,7 procent van de variatie in het spraaktaalniveau in 2006-2007 te kunnen worden verklaard door het spraak-taalniveau
in 2005-2006 (beta 0,629; p<0,000) in
combinatie met de ‘dummy-vastlopen’
(0,165; <0,046), terwijl andere ouder- en
kindvariabelen niet significant zijn. De
‘continueerders’ hebben dus een hoger
niveau van spraak-taalontwikkeling in
2006-2007 dan je zou verwachten op
grond van hun niveau in 2005-2006 en
hun andere ouder- en kindkenmerken.

Zelfredzaamheid

Ook voor zelfredzaamheid geldt dat er
een samenhang is met schoolse vaardigheden (met name schrijven). Maar ook
hier kan de richting van de oorzaak-gevolg relatie andersom liggen of kan een
achterliggende variabele (bijvoorbeeld
fijn-motorische ontwikkeling) de relatie
tussen beide verklaren. Daarom worden
de schoolse vaardigheden hier niet als
onafhankelijke variabelen gebruikt.
Van de variatie in de ruwe score zelfredzaamheid 2005-2006 kan dan 51 procent
worden verklaard door een combinatie
van leeftijd en ‘ontwikkelingsquotiënt
kindkenmerken’. Voor 2006-2007 is dit 50
procent door een combinatie van leeftijd,
‘ontwikkelingsquotiënt kindkenmerken’
en geslacht. Voor het ‘ontwikkelingsniveau zelfredzaamheid’ 2005-2007 geldt
dat 33 procent van de variatie kan worden verklaard door de combinatie van
‘ontwikkelingsquotiënt kindkenmerken’
en geslacht. Voor 2006-2007 is dit 32
procent. Het aantal jaren dat het kind
een reguliere school heeft bezocht voegt
hieraan geen variatie toe (is niet significant) en dat geldt ook voor de directe
voorgeschiedenis qua schooltype. Dat
wil zeggen: regulier geplaatste kinderen
boven de negen jaar zijn weliswaar meer
zelfredzaam dan hun speciaal geplaatste
tegenhangers, maar deze hogere mate
van zelfredzaamheid past bij de leerbaarheid van het kind zoals gemeten via het
‘ontwikkelingsquotiënt kindkenmerken’.
Ook blijkt bij de voorspelling voor alleen
de ‘vastlopers’ en ‘continueerders’ van het
zelfredzaamheidsniveau 2006-2007 op
grond van het zelfredzaamheidsniveau
2005-2006 de ‘dummy-vastlopen’ niet
significant te zijn als onafhankelijke variabele.

Wat kunnen de kinderen
concreet?

Naar de vragenlijsten kan ook per item
worden gekeken om zo een beeld te krijgen van de concrete vaardigheden van
kinderen met Downsyndroom op verschillende leeftijden. Hier moet worden
opgemerkt dat de gevonden percentages

Tabel 1

Tabel 2

betrekking hebben op wat kinderen met
Downsyndroom bereiken bij de huidige
kwaliteit van onderwijs en begeleiding in
Nederland en niet wat zij onder optimale
omstandigheden zouden kunnen bereiken. Wat betreft lezen is de totale groep
ouders bevraagd. Daardoor kan een zeer
betrouwbaar beeld worden verkregen van
de vaardigheden. Wat betreft de andere
ontwikkelingsgebieden is de steekproef
kleiner. Eerder is echter vastgesteld (door
lezen als controle-variabele te gebruiken)
dat deze kleinere steekproef in grote lijnen representatief is, met dien verstande
dat boven de elf jaar de totale steekproef
relatief meer kinderen met een hoge
leesscore bevat. Uitgaan van de kleinere
steekproef leidt dus tot een iets te pessimistisch beeld bij de groep kinderen van
twaalf jaar en ouder. Dit zal waarschijnlijk ook gelden voor het beeld bij de andere ontwikkelingsgebieden, én zeker bij
de schoolse vaardigheden. Bij deze laatste
zal hiervoor worden gecorrigeerd.

Lezen

De totale steekproef kan worden gewogen om te corrigeren voor de 20 procent
kinderen die niet bekend zijn bij de SDS

(en die niet naar een reguliere school zijn
gegaan). Eerder is deze procedure toegelicht. Hierdoor worden de percentages
(wat betreft het beheersen van bepaalde
vaardigheden) uit de steekproef omgezet
in (iets lagere) percentages geldig voor de
populatie als geheel (overigens: inclusief
de kinderdagverblijf-kinderen). In tabel 1
wordt dit beeld weergegeven.
Uit de tabel kan worden afgelezen dat
tegen de tienerleeftijd volgens de ouders
tussen de 63 en 85 procent alle letters kan
herkennen en benoemen (bij de 17-18 jarigen ligt dit percentage iets lager dan bij
de elf-dertienjarigen).
Ongeveer de helft van de kinderen kan
minstens korte verhalen lezen, bestaande
uit meerdere regels. Een kwart leest voor
zijn of haar plezier langere echte verhalen. Maar: de verschillen tussen jongens
en meisjes én tussen tieners met een
overwegend reguliere of speciale voorgeschiedenis zijn zeer aanzienlijk.
Van de 46 jongens van twaalf jaar
en ouder (12-13 jarigen én 17-18 jarigen
gecombineerd) met een speciale voorgeschiedenis (exclusief kinderdagverblijfkinderen) kent 68 procent alle letters, kan
27 procent korte verhalen lezen en leest 5
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Figuur 11

Figuur 12

procent langere echte verhalen voor zijn
plezier. Bij de 39 meisjes in de tienerleeftijd met een speciale voorgeschiedenis is
dit respectievelijk: 78, 51 en 19 procent. Bij
de 28 jongens met een reguliere voorgeschiedenis: 87, 80 en 38 procent. Bij de 32
meisjes met een reguliere voorgeschiedenis klimt dit op naar: 100, 94 en 68 procent. In figuur 11 is de vergelijking tussen
deze subgroepen weergegeven voor wat
betreft het door de ouders gerapporteerde avi-niveau van de tieners.

Schrijven

Het beeld wat betreft de schrijfvaardigheden is op een kleinere steekproef (ouders die volledige lijst hebben ingevuld)
en op minder waarnemingen (alleen
2005-2006) gebaseerd - en is dus minder
betrouwbaar. Bij het bepalen van het
beeld voor de gehele populatie is eerst
weer een weging toegepast om te compenseren voor de bij de SDS niet bekende
kinderen. De stijgende lijn met de leeftijd
is bij de schrijfvaardigheden even goed
zichtbaar als bij de leesvaardigheden, met
dien verstande dat de subgroep twaalfjarigen het op de meer geavanceerde
schrijfvaardigheden iets minder goed
doet dan de subgroep elfjarigen en soms
zelfs de subgroep tienjarigen.
Datzelfde beeld ontstaat echter ook met
betrekking tot de meer geavanceerde
leesvaardigheden wanneer uitgegaan
wordt van de kleinere steekproef van
alleen de ouders die de volledige lijst
hebben ingevuld. Het is dus een toevalsfluctuatie als gevolg van het betrekkelijk
kleine aantal per leeftijdsgroep van één
jaar. Om een zo adequaat mogelijke
benadering van de werkelijkheid te verkrijgen, zal daarom worden uitgegaan
van de percentages bij de elfjarigen en/of
tienjarigen bij die vaardigheden waar
deze percentages hoger liggen dan bij
de twaalfjarigen. Bij het bepalen van het
beeld voor de populatie als geheel zijn de
kinderdagverblijf-kinderen (omdat dit er
te weinig zijn binnen de kleinere steekproef) bij de weging in eerste instantie

Tabel 3

buiten beschouwing gelaten. Om daarvoor te compenseren is vervolgens ervan
uit gegaan dat de populatie van kinderen
met Downsyndroom voor 91 procent uit
schoolgaande kinderen bestaat en voor
9 procent uit kinderdagverblijf-kinderen.
Uitgangspunt is verder dat de kinderdagverblijf-kinderen niet over schrijfvaardigheden zullen beschikken. In tabel 2 wordt
het op deze wijze voor de populatie als
geheel geconstrueerde beeld weergegeven. Met daarnaast: een vergelijking tus-

sen schoolgaande kinderen van 11-12 jaar
naar voorgeschiedenis wat betreft schooltype. Bij de vaardigheden van schrijfmotorische aard is het verschil tussen
leerlingen met een overwegend speciale
of reguliere voorgeschiedenis minder
groot dan bij spelling en stelvaardigheden. Verder lijkt spelling en stellen (een
verhaal of brief schrijven) voor kinderen
met Downsyndroom een gebied te zijn
met meer problemen dan lezen. Waar 62
procent van de tieners met een reguliere
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Figuur 13

voorgeschiedenis op avi-5 of hoger leest
(en in de kleinere steekproef zou dit toch
nog op 46 procent uitkomen) is slechts 31
procent (tegen de leeftijd van 11-12 jaar) in
staat tot het uit het hoofd spellen van allerlei woorden met meer lettergrepen en
tot het zelf schrijven van een verhaaltje
of brief.

Rekenen

De werkwijze bij rekenen is identiek aan
die bij schrijven. Ook hier is weer het verschil tussen kinderen met een reguliere
of speciale voorgeschiedenis evident (tabel 3), althans zodra het om vaardigheden
gaat die verder gaan dan tellen. Verder
is duidelijk dat rekenen in het algemeen
een zwakker gebied is dan lezen. Toch is er
ook nu al een klein aantal kinderen met
Downsyndroom dat wel beschikt over relatief goede rekenvaardigheden.

Sociaal functioneren

Bij de items op de schaal voor sociaal
functioneren is er minder duidelijk
sprake van een stijgende lijn per leeftijdsgroep van één jaar. Het beeld bij veel van
de afzonderlijke items is onregelmatig.
Bij deze schaal is er bovendien de minste
overeenkomst tussen ouder- en leerkrachtscores (Spearman’s rho van 0,66):
de vragen laten blijkbaar meer ruimte
voor subjectiviteit. De gevonden percentages moeten dus met enige voorzichtigheid worden bekeken. Er wordt hier volstaan met het weergeven van het beeld
bij de 11-12 jarige schoolgaande kinderen
(n=25): per voorgeschiedenis én het beeld
voor de gewogen steekproef van schoolgaande kinderen (tabel 4). In dit geval
exclusief de kinderdagverblijf-kinderen,
omdat niet zonder meer kan worden aangenomen dat deze geen vaardigheden op
dit gebied hebben. Over de hele linie scoren de kinderen met een reguliere voorgeschiedenis iets hoger. De twee meest
opvallende verschillen (in het voordeel
van de leerlingen met een reguliere voorgeschiedenis) zijn: goed samenspel met
meerdere andere kinderen tegelijk (33,

Figuur 14

85 procent) én een langer gesprek voeren
met een ander kind (25, 54 procent).

Spraak-taalontwikkeling

Bij spraak-taalontwikkeling is ook de
kleinere steekproef gebruikt, maar zijn
er wel waarnemingen voor zowel 20052006 als 2006-2007. Door deze data te
combineren worden toevalsschommelingen per leeftijdsgroep van één jaar
beperkt gehouden. Zowel bij de actieve
woordenschat als bij de zinsbouw is een
stijgende lijn door de jaren heen goed
zichtbaar. Vooral in de kleuterjaren is de
ontwikkeling enorm. Meer dan de helft
start met een actieve woordenschat
van minder dan 100 woorden én met
één-woord uitingen. Deze percentages
lopen snel terug. Tegen de 13 jaar heeft
nog slechts 10 procent een actieve woordenschat van minder dan 100 woorden
(0 procent bij een overwegend reguliere
voorgeschiedenis en 20 procent bij een
speciale). De ontwikkeling wat betreft
zinslengte is voor de gewogen steekproef
van schoolgaande kinderen (exclusief
kinderdagverblijf-kinderen) weergegeven
in figuur 12 (238 waarnemingen verdeeld
over 120 kinderen). Figuur 13 laat wat
betreft zinslengte het beeld zien bij de
schoolgaande kinderen van 11-13 jaar
naar voorgeschiedenis (gebaseerd op 33
verschillende kinderen met in totaal 63
waarnemingen). De kinderen met een
reguliere voorgeschiedenis spreken vaker
in langere zinnen. In hoeverre dit verschil
de resultante is van alleen selectie of ook
van een verschil in stimulering tussen
de schooltypes kan binnen dit onderzoek
niet worden vastgesteld. Voor dit laatste
bestaan er echter wel sterke aanwijzingen in eerder onderzoek (Buckley e.a.,
2002a;b).

Zelfredzaamheid

Het laatste ontwikkelingsgebied is
zelfredzaamheid. Er is in de beide onderscheiden jaren een meting gedaan bij de
kleinere steekproef. Bij de meeste items
is er een toename met de jaren van het

percentage kinderen dat de vaardigheid
helemaal zelfstandig doet, en ook van het
percentage dat de vaardigheid ofwel helemaal zelfstandig ofwel met een beetje
hulp doet. De sterkste toename vindt
plaats tussen de vijf en de acht jaar. In figuur 14 wordt een overzicht gegeven van
de ontwikkeling wat betreft het zelfstandig kunnen uitvoeren van de betreffende
vaardigheden. Het verschil tussen tieners
(11-13 jaar) met een reguliere of speciale
voorgeschiedenis is te vinden in tabel 5.
In de tabel vindt u zowel het percentage
dat de vaardigheid geheel zelfstandig
beheerst als het percentage dat de vaardigheid zelfstandig en/of met weinig
hulp kan uitvoeren. Bij de meeste items
worden de kinderen met een reguliere
voorgeschiedenis iets hoger gescoord,
maar vaak ontloopt het elkaar niet veel.
Opvallende verschillen zijn er echter bij
zelfstandig w.c.- gebruik, zelfstandig een
rits van een jas sluiten, zelfstandig fietsen
zonder toezicht én zelfstandig fietsen
zonder toezicht of met enig toezicht. Op
deze items wordt de zelfstandigheid van
de kinderen met een reguliere voorgeschiedenis duidelijk hoger ingeschat.

Vergelijking met ander onderzoek

In onderstaande zullen de bevindingen
worden vergeleken met het recente onderzoek van Buckley, Bird, Sacks & Archer
(2002a;b). Buckley e.a. onderzochten de
ontwikkeling van 28 speciaal en 18 regulier geplaatste tieners uit Hampshire. Het
onderzoek vond plaats in 1999. De tieners
waren tussen de 11 en 20 jaar (geboortejaren 1979-1988). Sinds 1988 was er in één
van de vier onderwijsregio’s in Hampshire
gekozen voor een inclusief plaatsingsbeleid: de overgrote meerderheid van de
kinderen met Downsyndroom in dit deel
werd op reguliere scholen geplaatst en
doorliep een reguliere schoolloopbaan.
In de overige drie onderwijsregio’s bleef
de praktijk dat vrijwel alle kinderen met
Downsyndroom in speciale scholen werden geplaatst. De voorgeschiedenis wat
betreft schooltype is in deze constellatie
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kinderdagverblijf-kinderen), 54 bij een
reguliere voorgeschiedenis) procent voor
het spellend schrijven van mkm-woorden
en op 11 (0, 31) procent voor het schrijven
van een verhaal of brief.
De evidente verschillen tussen leerlingen met een speciale en reguliere voorgeschiedenis zijn in beide onderzoeken
vergelijkbaar. De tieners uit Buckley’s
onderzoek zijn ouder: de vaardigheden op
het gebied van het schrijven van een brief
of verhaal zullen mogelijkerwijs nog verbeteren bij de 11-13-jarigen uit het huidige
onderzoek.

Rekenen

Tabel 4

Tabel 5

dus niet bepaald door het niveau van
functioneren van de kinderen (selectieve
integratie), maar voornamelijk door een
plaatselijk politiek verschil in beleid.

Lezen

In Buckley’s onderzoek kon van de groep
tieners als geheel 87 procent minstens
enkele woorden lezen (78 procent van
de speciaal geplaatste leerlingen versus
100 procent van de regulier geplaatste),
70 (50, 100) procent alle letters, 55 (30, 83)
procent eenvoudige boekjes, 50 (32, 78)
procent verklankend lezen, 47 (27, 78) voor
het plezier lezen, en 43 (17, 83) procent
items uit de krant. Ter vergelijking: in het
huidige onderzoek zijn de eerste vijf percentages voor de 11-13-jarigen respectievelijk 81 (74 bij een speciale voorgeschiedenis (inclusief kinderdagverblijf-kinderen),
97 bij een reguliere voorgeschiedenis)
(woorden), 71 (61, 92) (letters), 49 (33, 84)
(boekjes), 57 (40, 93) (verklanken) en 39
(24, 74) (leesplezier) procent.
De Nederlandse en Engelse percentages
voor de groep als geheel liggen dicht bij
elkaar. Nu heeft van de Hampshire-groep
zo’n 39 procent een overwegend regu-

liere voorgeschiedenis, voor het huidige
Nederland ligt dit op 31 procent. Ook
de verschillen in leesvaardigheden per
schooltype komen zeer overeen. Toch is in
de Hampshire- groep selectie op niveau
van functioneren niet de verklaring voor
de onderscheiden schoolloopbanen.
Plaatsing werd immers voornamelijk
door lokale verschillen in onderwijsbeleid
bepaald.

Schrijven

Van de groep tieners uit het onderzoek
van Buckley e.a. als geheel kon 90 procent
letters overtrekken en 93 procent de eigen
naam schrijven. Ter vergelijking: in het
huidige onderzoek is dit bij de 11-13-jarigen respectievelijk 91 en 72 procent. Buckley e.a. rapporteren verder dat 42 procent
woorden verklankend kon schrijven (23
procent van de speciaal geplaatste leerlingen versus 72 procent van de regulier
geplaatste) en dat 37 (22, 61) procent een
korte brief en 26 (4, 61) procent een verhaal kon schrijven. Ter vergelijking: in het
huidige onderzoek liggen deze percentages bij de 11-13-jarigen op 43 (28 bij een
speciale voorgeschiedenis (hier inclusief

Van de groep tieners uit Buckley’s onderzoek als geheel kon 68 procent meer
dan tien voorwerpen tellen (52 procent
van de speciaal geplaatste leerlingen
versus 94 procent van de regulier geplaatste), 21 (13, 33) procent de cijfers tot
100 lezen, 81 (69, 100) procent eenvoudige
plussommen met materiaal, 57 (43, 78)
procent eenvoudige minsommen met
materiaal, 13 (4, 28) procent eenvoudige
keersommen, 9 (4, 17) procent deelsommen, 42 (48, 33) procent een kleine hoeveelheid geld afpassen en 20 procent op
vijf minuten nauwkeurig klok kijken. Ter
vergelijking: in het huidige onderzoek
liggen deze percentages bij de elf-dertienjarigen op 56 (43 bij een speciale
voorgeschiedenis (hier inclusief kinderdagverblijf-kinderen), 77 bij een reguliere
voorgeschiedenis) (tellen voorwerpen),
13 (0, 31) (cijfers tot 100), 46 (28, 77) (plus-),
32 (15, 62) (min-), 12 (0, 31) (keer-), 4 (0, 7)
(deelsommen), 21 (7, 38) (geld) en 7 (0, 15)
(klok) procent. De Nederlandse cijfers
betreffen bij de plus- en de minsommen
het met materiaal kunnen uitrekenen
van de meeste sommen onder de tien. In
het Engelse onderzoek wordt dit niet duidelijk toegelicht - wellicht is een minder
streng criterium gebruikt (bijvoorbeeld
enkele sommen in plaats van de meeste
sommen) en verklaart dat de discrepantie. Opvallend is verder dat de speciale
leerlingen in het Engelse onderzoek
beter zijn in het afpassen van een kleine
hoeveelheid geld dan hun Nederlandse
tegenhangers. Wellicht is dit een belangrijk onderdeel van het curriculum in het
voortgezet speciaal onderwijs (en de Engelse tieners zijn ouder).

Spraak-taalontwikkeling

Van de tieners in het onderzoek van
Buckley spreekt 67 procent verstaanbaar
voor onbekenden (56 procent van de
speciaal geplaatste en 78 procent van de
regulier geplaatste leerlingen) en spreekt
76 (61, 100) procent vaak in zinnen van vijf
woorden of langer. In het huidige onderzoek zijn deze percentages vergelijkbaar:
68 (58 bij een speciale voorgeschiedenis
(inclusief kinderdagverblijf-kinderen),
92 bij een reguliere voorgeschiedenis)
procent spreekt redelijk verstaanbaar
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(score 3-5) voor onbekenden en 72 (61, 96)
procent spreekt vaak in zinnen van vijf
woorden of langer. Omdat in het onderzoek van Buckley selectie op niveau van
functioneren niet de oorzaak is van de
onderscheiden schoolloopbanen (maar
vooral lokaal onderwijsbeleid) is het ook
in de Nederlandse situatie de vraag of de
verschillen in spraak-taalontwikkeling
alleen maar ontstaan door selectie of ook
door een verschil in stimulering tussen
speciaal en regulier onderwijs.

Zelfredzaamheid

Buckley maakt bij de presentatie van
de gegevens met betrekking tot zelfredzaamheid geen onderscheid tussen
regulier en speciaal geplaatste tieners,
omdat de verschillen op het gebied van
zelfredzaamheid niet groot en niet significant waren. Buckley komt met de volgende percentages: 95 (zelfstandig eten),
85 (aankleden), 75 (toilet) en 36 (fietsen
zonder zijwielen) procent. In het huidige
onderzoek liggen deze percentages (inclusief kinderdagverblijf-kinderen) bij de
11-13-jarigen op: 83 (77 bij speciale voorgeschiedenis, 91 bij reguliere) (eten), 79 (69,
100) (aankleden), 59 (49, 79) (toilet) en 30
(20, 50) (fietsen zonder zijwielen, eventueel met enig toezicht). Voor de groep
als geheel ligt in het huidige onderzoek
het percentage dat zelfstandig het toilet
gebruikt lager (maar Buckley’s tieners
zijn ouder). Verder zijn er in het huidige
onderzoek wel enige verschillen tussen
kinderen met een reguliere of speciale
voorgeschiedenis. In het onderzoek van
Buckley e.a. (2002a,b), waar selectieve
plaatsing niet de oorzaak was van de
onderscheiden schoolloopbanen, werd
weinig verschil gevonden tussen speciaal
en regulier geplaatste leerlingen op het
gebied van zelfredzaamheid. Daarom
mag ervan worden uitgegaan dat de in
het huidige onderzoek gevonden verschillen op dit gebied grotendeels moeten
worden toegeschreven aan selectieve
plaatsing.

Conclusie

Leerlingen met Downsyndroom leren
wat betreft schoolse vaardigheden meer in
het regulier onderwijs. Dat is deels het effect van selectie op een aantal kenmerken
(leerbaarheid, geslacht, spraak-taalontwikkeling, opleidingsniveau ouders, mate
waarin ouders thuis aan schoolse vaardigheden werken). Maar daar bovenop (en
dus onafhankelijk daarvan) is er een aantoonbaar positief effect van regulier onderwijs op de schoolse vaardigheden. Het
mechanisme is overigens niet moeilijk te
begrijpen. Er wordt gewoon veel meer tijd
besteed aan deze vakken (zie figuur 9). In
een simulatiemodel kon worden getoond
dat verschillen in onderwijstijd heel goed
de verschillen in schoolse vaardigheden,
die er nog steeds zijn na controle voor de

relevante ouder- en kindkenmerken, tussen regulier en speciaal geplaatste leerlingen kunnen verklaren.
Voor spraak-taalontwikkeling is het
bewijs gemengd: selectie speelt een rol,
maar wellicht ook enig verschil in stimulering. Zelfredzaamheid verschilt wel
tussen regulier en speciaal geplaatste
leerlingen, maar dit verschil is in overeenstemming met de leerbaarheid (‘ontwikkelingsquotiënt kindkenmerken’).
In hoeverre bij speciale plaatsing het
‘ontwikkelingsquotiënt kindkenmerken’
ook daalt als gevolg van minder stimulering is niet te achterhalen binnen de
opzet van dit onderzoek. In de vorige
Down+Up is erop gewezen dat er hiervoor
wel een aanwijzing is. Het lagere ‘ontwikkelingsquotiënt kindkenmerken’ bij
speciaal geplaatste leerlingen boven de
negen jaar (in vergelijking met regulier
geplaatste leerlingen én in vergelijking
met speciaal geplaatste leerlingen onder de negen jaar) wordt niet afdoende
verklaard door de instroom van relatief
zwakke leerlingen uit het regulier onderwijs, maar meer doordat oudere speciaal
geplaatste leerlingen die voorafgaand
slechts kort regulier hebben gezeten (en
dus ook al onder de negen jaar speciaal
waren geplaatst) zo’n opvallend lage
score krijgen boven de negen jaar. Dat
betekent dat de kinderen uit deze groep
in tegenstelling tot leerlingen die langer
regulier hebben gezeten weinig vooruit
zijn gegaan. Dit duidt op een verschil in
stimulering. Bij de analyse van het effect
van plaatsing op de ontwikkeling van
schoolse vaardigheden is er echter vanuit
gegaan dat verschillen tussen regulier
en speciaal geplaatste leerlingen op het
‘ontwikkelingsquotiënt kindkenmerken’
(en op de andere niet-schoolse ontwikkelingsquotiënten) enkel en alleen het gevolg zijn van selectie en niet van verschil
in stimulering. Het effect van plaatsing
op de schoolse vaardigheden wordt hierdoor wellicht nog onderschat.
Wat betreft de percentages kinderen
in dit onderzoek die tegen het einde van
de basisschoolperiode bepaalde vaardigheden beheersen is een vergelijking
gemaakt met recent onderzoek van Buckley e.a. (2002b) naar tieners met Downsyndroom. De betreffende percentages
komen in hoge mate overeen, inclusief de
opvallende verschillen tussen leerlingen
met een reguliere dan wel speciale voorgeschiedenis op het gebied van schoolse
vaardigheden en spraak-taalontwikkeling. Voor de groep als geheel geldt dat
in Buckley’s onderzoek een vrijwel vergelijkbaar percentage leerlingen een (overwegend) reguliere schoolloopbaan heeft
doorlopen als in het huidige onderzoek.
In het onderzoek van Buckley is selectie
op niveau van functioneren echter niet
de oorzaak van de onderscheiden schoolloopbanen, maar is dit vooral bepaald
door lokaal onderwijsbeleid. De overeen-

komst in bevindingen vormt daarom een
verdere ondersteuning voor de hypothese
dat de verschillen in ontwikkeling op
schools gebied (en wellicht ook die op
spraak-taalgebied) in het huidige onderzoek mede het gevolg zijn van verschillen
in stimulering en niet alleen het gevolg
van selectie. Bovendien mag de conclusie
worden getrokken dat de percentages
kinderen met Downsyndroom die bepaalde schoolse vaardigheden beheersen
hoger zouden komen te liggen wanneer
meer van hen in staat zouden worden
gesteld een reguliere schoolloopbaan te
doorlopen.
Dit onderzoek vormt onderdeel van een
promotietraject aan de Universiteit van
Gent bij prof. dr. Geert Van Hove. De auteur
bedankt Edwin van de Wiel van Research
Efficiency voor zijn ondersteuning bij de
dataverwerking, Pieter van Casteren, Boris
Slijper en Erik de Graaf voor hun suggesties. De auteur bedankt ook alle ouders
voor hun medewerking.
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