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Een bijlage van Down+Up
ten behoeve van werkers in het
veld, zoals medici, logopedisten,
fysio- en ergotherapeuten,
psychologen, pedagogen en
maatschappelijk werkenden

Effecten van regulier versus
speciaal onderwijs aan
kinderen met Downsyndroom
• Gert de Graaf, pedagoog

Samenvatting

In vergelijking met speciale plaatsing leidt het opnemen van
leerlingen met Downsyndroom in het reguliere onderwijs
(met voldoende begeleiding in de klas) over het algemeen tot
aanzienlijk hogere schoolse prestaties, waarbij op de tienerleeftijd vaak – minstens bij de helft van deze leerlingen – een
functioneel leesniveau is bereikt.
Reguliere plaatsing leidt bovendien tot een veel betere spraakontwikkeling, zelfs zo dat de voor Downsyndroom gebruikelijke opmerkelijke relatieve achterstanden in expressieve taal
– in verhouding tot receptieve taal en algemene cognitieve
ontwikkeling – bij veel van hen worden voorkomen. Reguliere
plaatsing gaat niet ten koste van zelfredzaamheid.
Effecten van reguliere plaatsing op de meeste sociale aspecten
(aantal interacties; adequate sociale strategieën leren; sociale
rijpheid; leeftijdsadequaat gedrag; sociaal netwerk; gedragsproblematiek; zelfbeeld) zijn neutraal of licht positief. Ook
is de acceptatie door klasgenoten van kinderen met Downsyndroom in het regulier onderwijs over het algemeen niet
problematisch. Ze worden echter in vergelijking met andere
kinderen tegen het einde van de basisschoolperiode wel minder vaak genoemd als ‘beste vriend’.
Een hieraan gerelateerd nadeel van reguliere plaatsing is
dat de reguliere school aan oudere kinderen met Downsyndroom (dit kon aangetoond worden bij tieners, maar alleen bij
diegenen ouder dan veertien jaar) minder gelegenheid biedt
voor de ontwikkeling van intieme symmetrische vriendschappen die belangrijk worden in de adolescentie. Dit nadeel kan
wellicht worden opgelost door alle kinderen met een verstandelijke belemmering regulier te plaatsen (meer kans op een
vriend met overeenkomstige vaardigheden op school), ofwel
door vanaf de tienerleeftijd in de vrije tijd uitwisseling met
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anderen met een belemmering te organiseren. Men moet
zich hierbij overigens realiseren dat, ondermeer door gebrek
aan zelfstandigheid in verplaatsingsvaardigheden (openbaar
vervoer, fietsen e.d.), een zekere mate van sociaal isolement
een punt van zorg is voor het merendeel van de tieners met
Downsyndroom, ongeacht schoolplaatsing.
Ouders van een kind met Downsyndroom zullen hoe dan ook
het sociale leven van hun kind moeten blijven organiseren,
ook als het de leeftijd bereikt heeft waarop dat bij andere kinderen niet meer nodig is, en ook als het op een speciale school
zit, wil het in de thuissituatie niet tamelijk geïsoleerd raken.
In zijn algemeenheid wijst onderzoek op grote ontwikkelingsvoordelen van reguliere plaatsing. Toch zijn er onder de
in ons land vigerende randvoorwaarden ook veel leerlingen
met Downsyndroom die ‘vastlopen’ in het reguliere onderwijs,
waarbij de overgang van groep twee naar drie een belangrijk
breukvlak vormt.
Onderzoek suggereert dat er bij het ‘vastlopen’ van integratie meestal sprake is van een combinatie van problemen,
waarbij zowel kind- als onderwijsfactoren een rol spelen. De
draagkracht van reguliere scholen zou waarschijnlijk kunnen
worden vergroot door naar Brits voorbeeld meer middelen
voor individuele begeleiding van leerlingen met belemmeringen ter beschikking te stellen (zoals dit soms al gebeurt
door de inzet van gelden uit de AWBZ bovenop de ‘Rugzak’).
In combinatie met een positieve visie en beleid van schoolbesturen ten aanzien van inclusie zou het, als we kijken naar de
informatie hierover uit Engelse onderzoeken, mogelijk moeten
zijn een veel hoger percentage kinderen met Downsyndroom
de basisschool regulier te laten doorlopen dan nu in Nederland het geval is.

Inleiding

In deze Update wordt een deel van een
groter literatuuronderzoek gepresen
teerd naar de effecten van onderwijs
integratie op de ontwikkeling en het
sociale functioneren van leerlingen met
specifieke leerproblemen of een verstan
delijke belemmering of Downsyndroom,
waarbij tevens is gekeken naar wat er
bekend is over de effecten op de ontwik
keling van ‘reguliere’ klasgenoten.
Daarnaast is in de onderzoeksliteratuur
geïnventariseerd wat de knelpunten bij
plaatsing in het reguliere onderwijs zijn.
In deze Update wordt voornamelijk de
informatie gepresenteerd met betrekking
tot de effecten van plaatsing op leerlin
gen met Downsyndroom, de informatie
over de andere doelgroepen wordt hier
alleen in sterk samengevatte vorm weer
gegeven. Op het overige deel van het on
derzoek zal de SDS op een later moment
nog terugkomen.

Kenmerken van leerlingen met
Downsyndroom

Alvorens in te gaan op onderwijsin
tegratie zal hieronder een korte schets
worden gegeven van kenmerken die vaak
samengaan met Downsyndroom en zal
- waar van toepassing - de relevantie hier
van voor hun onderwijs en hun onder
wijsintegratie worden aangeduid.
Lichamelijke kenmerken van
Downsyndroom
Door een aantal uiterlijke kenmerken
zijn kinderen met Downsyndroom meest
al direct als zodanig herkenbaar voor de
omgeving. Er bestaat overigens geen ver
band tussen de aanwezigheid van meer
of minder van deze uiterlijke kenmerken
en het verstandelijk functioneren. (Pue
schel, 1992; Cunningham e.a., 1991).
Kinderen met Downsyndroom hebben
een grotere kans op een aantal medische
problemen (zie o.a. De Graaf E.A.B. & M.
De Graaf-Posthumus, 1999; Rasore-Quar
tino, 1998). Onbehandelde medische
problemen (zoals hart-, gehoor-, visus- of
schildklierafwijkingen) leiden tot een
minder goede ontwikkeling van het be
treffende kind. Gerichte screening is daar
om belangrijk. Er dient hier te worden
opgemerkt dat het vaker voorkomen van
allerlei lichamelijke en medische afwij

kingen niet betekent dat alle mensen met
Downsyndroom alle mogelijke bijkomen
de problemen ook daadwerkelijk heb
ben. Veel van hen hebben slechts enkele
of zelfs in het geheel geen bijkomende
medische problemen (Cunningham, 1991;
Pueschel 1993)
Zo’n 80 procent van de kinderen met
Downsyndroom heeft een licht tot mid
delmatig gehoorverlies. Regelmatige
gehoorcontrole is aan te raden. Vooral
middenoorproblematiek komt veel voor
en dient adequaat te worden behandeld
(De Graaf, E.A.B, 1995; Rogers & Coleman,
1992; Dahle & Baldwin, 1992; Veraart, Mul
& Bierman, 1998).
Refractieafwijkingen zijn de meest voor
komende oorzaak van visusproblemen
bij mensen met Downsyndroom. Een
bril biedt veelal de oplossing. Daarnaast
komt een aantal andere oogafwijkingen
frequent voor (o.a. strabismus, cataract
en keratoconus). Deze problemen kunnen
worden behandeld. Regelmatige controle
door een oogarts en orthoptist wordt
aangeraden. (Rogers & Coleman, 1992;
Catalano, 1992)
Verstandelijk functioneren van kinderen/
volwassenen met Downsyndroom
Het idee dat er bij kinderen met Down
syndroom over het algemeen sprake zou
zijn van een ernstige of zeer ernstige ver
standelijke handicap is een hardnekkig
stereotype, waarschijnlijk geïnspireerd
op oudere onderzoeken naar vanaf hun
vroegste jeugd geïnstitutionaliseerde
kinderen. Helaas kan men in medische en
psychologische handboeken tot ver in de
jaren zeventig (en soms zelfs in heden
daagse boeken) dit beeld nog aantreffen.
Het is niet meer in overeenstemming met
de feiten (Buckley, 1992; Booth, 1988).
Rynders e.a. (1997) combineerden gege
vens over verstandelijk functioneren (op
de Stanford-Binet) uit twee representa
tieve longitudinale cohort-onderzoeken
(dezelfde kinderen werden twee decennia
lang gevolgd) en één ‘cross-sectional’ on
derzoek (een groep kinderen variërend in
leeftijd werd één keer onderzocht). Dit le
verde data op over 171 verschillende, thuis
opgegroeide, kinderen/ volwassenen
met Downsyndroom in leeftijd variërend
van zes jaar tot achttien-plus. Hieronder
wordt de informatie ten aanzien van

de IQ-verdeling uit de door Rynders e.a.
(1997) besproken drie onderzoeken ge
combineerd tot één tabel (Zie hieronder).
Uit de gegevens komt naar voren dat de
IQ-scores gemiddeld gesproken lager wor
den met de leeftijd (afnemend ontwik
kelingstempo), maar dat er op iedere leef
tijd sprake is van een enorme individuele
spreiding. Op iedere leeftijd moet het
merendeel van de kinderen/ volwassenen
met Downsyndroom worden gezien als
‘matig verstandelijk belemmerd’. Op iede
re leeftijd is er echter ook een aanzienlijk
percentage kinderen/ volwassenen met
een lichte verstandelijke belemmering
ofwel zwakbegaafdheid (en bij de jongste
categorie zelfs een klein percentage ‘laag
normaal’). Op vrijwel iedere leeftijd vind
je daarnaast een aanzienlijk percentage
met een ernstige verstandelijke belem
mering. Een opvallende bevinding is ver
der nog dat er in de leeftijdscategorie 18+,
in vergelijking met de categorie 14,0-17,9
jaar, sprake is van zowel een verschuiving
van ‘matig’ naar ‘ernstig’, als van een
verschuiving van ‘matig’ naar ‘licht’. Dit
laatste komt overeen met de veronder
stelling dat een deel van de mensen met
Downsyndroom zich langer door ontwik
kelt dan ‘normale’ mensen, een bevinding
die ook door andere onderzoekers wordt
vermeld (Carr, 1995; Cunningham, 1993;
Hodapp, 1997). Rynders e.a. verzamelden
bij de drie onderzoeksgroepen tevens ge
gevens ten aanzien van lezen en hieruit
kwam naar voren dat de vaardigheden
van individuen met Downsyndroom op
dit gebied gemiddeld gesproken toene
men met de leeftijd, ook nog tot in de
periode boven de achttien jaar.
Rynders e.a. (1997) stellen dat de drie
gecombineerde onderzoeken betrekking
hebben op mensen met Downsyndroom
die voor een groot deel zijn opgegroeid
in de jaren zestig en zeventig van de
twintigste eeuw en die daarmee minder
ondersteuning en minder onderwijsmo
gelijkheden is geboden dan de huidige
generatie. Rynders e.a. veronderstellen
daarom dat het beeld voor meer recente
generaties nog naar boven toe moet wor
den aangepast.
Cunningham (1991) kan als een beves
tiging worden gezien van deze veronder
stelling. Cunningham komt op grond van

Tabel: IQ-scores van individuen met Downsyndroom van 6-18 jaar (gebaseerd op Rynders e.a., 1997)
6,0-6,9

7,0-9,9	10,0-13,9	14,0-17,9 	18+

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
% laag normaal
3
0
0
0
0
% zwakbegaafd
3
4
8
4
0
% licht verstandelijke belemmering
30
30
7
7	28
% matige verstandelijke belemmering
52	
52	
71	
78
39
% ernstige verstandelijke belemmering	12	14	14	11	
33
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zijn eigen onderzoek naar (vrijwel) alle
kinderen met Downsyndroom geboren
tussen augustus 1973 en augustus 1980
in Manchester en op grond van vergelij
kingen met andere recente onderzoeken
gericht op kinderen met Downsyndroom
die thuis zijn opgegroeid en vanaf het be
gin begeleid zijn met een early interven
tion-programma tot het volgende beeld.
Op de leeftijd van vijf jaar kan hooguit
25 procent worden gerekend tot de cate
gorie kinderen met een ernstige of zeer
ernstige verstandelijke belemmering (IQ
lager dan 35); bij 20-25 procent zal sprake
zijn van een matige verstandelijke belem
mering (IQ 35-50); bij 45-60 procent van
een lichte verstandelijke belemmering (IQ
50-75); bij 10-15 procent van zwakbegaafd
heid (IQ 75-90) en bij een enkeling van
een nog hoger IQ.
De belangrijkste conclusie: kinderen met
Downsyndroom vormen qua cognitief
functioneren een zeer heterogene groep,
waarbij dit functioneren ook door omge
vingsfactoren wordt beïnvloed.
Downsyndroom-specifiek
ontwikkelingsprofiel
Er is bij Downsyndroom geen sprake van
een gelijke vertraging op alle ontwikke
lingsgebieden, maar van een min of meer
Downsyndroom-specifiek patroon van
sterke en zwakke gebieden en deelgebie
den. Fidler (2005) concludeert op grond
van een groot aantal onderzoeken dat
kinderen met Downsyndroom worden
gekenmerkt door enerzijds een relatief
goede ontwikkeling van bepaalde aspec
ten van visuele informatieverwerking,
receptieve taal en non-verbaal sociaal
functioneren en anderzijds een relatieve
zwakke ontwikkeling van grove motoriek
en expressieve taalvaardigheden. Fidler
vat dit patroon overigens niet op als een
onvermijdelijke uitkomst van genetische
aanleg, maar als het resultaat van een
transactionele geschiedenis. In ieder ge
val is dit patroon op jongere leeftijd nog
veel minder geprononceerd (Fidler, 2005).
Wat betreft de spraak-/taalontwikkeling
concluderen ook anderen (o.a. Buckley,
1992; Rondal, 1996) op grond van over
zichten van onderzoeksliteratuur dat de
ontwikkeling van de expressieve taal bij
kinderen met Downsyndroom over het
algemeen sterk achterblijft in vergelij
king met hun taalbegrip en algemene
cognitieve ontwikkeling. Mensen met
Downsyndroom hebben daarbij veelal de
meeste moeite met zinsbouw, gramma
tica en articulatie, terwijl de ontwikkeling
van de woordenschat en pragmatiek (het
overbrengen van bedoelingen) relatief
goed is. Jongens met Downsyndroom
ondervinden gemiddeld gesproken meer
problemen in de spraak/- taalontwikke
ling dan meisjes. In een recent onderzoek
toonden Laws & Bishop (2003) aan dat
kinderen met Downsyndroom veelal een

taalprofiel hebben dat in aanzienlijke
mate overeenkomt met dat van jongere
kinderen met een normale intelligentie
en een specifieke taalstoornis.
Toch is er ook wat betreft de taalontwik
keling sprake van variabiliteit. Dykens,
Hodapp & Evans (1994) vonden in een
onderzoek naar 80 kinderen met Down
syndroom (1-11,5 jaar) dat over het alge
meen de communicatieve vaardigheden
achterlopen bij zelfredzaamheidsvaar
digheden en bij sociale vaardigheden en
dat de expressieve taal veelal achterblijft
bij de receptieve taal, maar dit gold niet
voor alle kinderen: bij een klein aantal
kinderen (met een taalleeftijd groter dan
vier jaar) waren zowel de expressieve als
de receptieve taal relatief goed ontwik
keld. Onderzoek van Couzen, Cuskelly &
Jobling (2004) aan de hand van de Stan
ford-Binet (IQ-test) bevestigt deze varia
biliteit: individuen met Downsyndroom
met dezelfde mentale leeftijd hadden
vaak volstrekt verschillende scores op het
niveau van de sub-testen, bijvoorbeeld
taal-zwakte in combinatie met een goede
ruimtelijke vaardigheden of juist precies
andersom.
Deze variabiliteit neemt niet weg dat,
zoals hierboven vermeld, het merendeel
van de kinderen met Downsyndroom
mag worden beschouwd als kinderen
met een specifieke spraak-taalbelem
mering. Buckley (1992) veronderstelt dat
de veelal achterblijvende spraak, in com
binatie met andere kenmerken (uiterlijk;
lichaamslengte; onrijpere motoriek) vaak
zal leiden tot onderschatting van taalbe
grip en cognitieve ontwikkeling door de
omgeving.
Sociaal functioneren
Hoewel er ook hierin variatie tussen
mensen met Downsyndroom bestaat, is
bij de meeste de sociale en emotionele
ontwikkeling een relatief sterk gebied
(Fidler, 2005). Kinderen, adolescenten en
volwassenen worden over het algemeen
omschreven als hartelijk, sensitief en so
ciaal bewust (Cunningham, 1991; Buckley,
1992). Mogelijkerwijs zijn kinderen (en
volwassenen) met Downsyndroom ge
middeld gesproken meer sociaal gericht
en sociaal vaardiger dan mensen met een
andersoortige verstandelijke belemme
ring en een vergelijkbaar ontwikkelings
niveau. Een aanwijzing hiervoor vormt
het gegeven dat de sociale leeftijd van
kinderen met Downsyndroom over het
algemeen hoger is dan hun verstandelijke
leeftijd (Cullen e.a., 1981).
In onderzoek aan de hand van de CBCL
(‘Child Behavior Checklist’, een ‘ratingscale’ ingevuld door ouders) van Dykens
& Kasari (1998) en van Dykens e.a. (2002)
werd gevonden dat in vergelijking met
kinderen met het Prader-Willi syndroom
en met kinderen met een verstandelijke
belemmering zonder aanwijsbare etiolo
gie er bij kinderen met Downsyndroom
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(4-19 jaar) in veel mindere mate sprake is
van gedragsproblemen. Overigens is er
volgens onderzoek van Coe e.a. (1999) bij
kinderen met Downsyndroom wanneer
deze worden vergeleken met kinderen
zonder verstandelijke belemmering
(gematcht op leeftijd, geslacht en soci
aal-economische status) volgens ‘ratings’
van zowel ouders als leerkrachten wel
sprake van aanzienlijk meer gedragspro
blematiek (volgens ouders bij 30 procent
van de kinderen). Hierbij gaat het dan
voornamelijk om aandachtstekort, onge
hoorzaamheid, de neiging tot alleen zijn
en soms ook om specifieke pre-occupa
ties. Buckley, Bird, Sacks & Archer (2002)
vonden in een representatieve groep
van 46 tieners met Downsyndroom dat
26 procent een score had op de Vineland
Maladaptive Behaviour Scale die wees op
een aanzienlijk gedragsprobleem. Daarbij
hadden tieners met grotere beperkingen
op expressieve taal vaker ernstige ge
dragsproblemen.
Volgens leerkrachten hebben (in het regu
liere onderwijs geplaatste) kinderen met
Downsyndroom (in vergelijking met re
guliere leerlingen) over het algemeen een
wat minder positieve werkhouding, zijn
zij iets sneller afgeleid en doen zij minder
vaak wat er van hen wordt gevraagd op
het gebied van schoolwerk (Pieterse &
Center, 1984; Scheepstra, 1998). Onderzoek
van Wishart (1988; 1993; 1994; 1996), aan
de hand van systematische observaties
tijdens testonderdelen en leertaken, laat
verder zien dat kinderen met Downsyn
droom bij deze taken geneigd zijn veel
energie te investeren in vermijdings
strategieën, soms door een directe wei
gering om mee te werken, maar vaak ook
door misbruik te maken van hun sociale
vaardigheden (bijvoorbeeld: een gek ge
zicht te trekken of een act op te voeren).
Gilmore, Cuskelly & Hayes (2003) vonden
in een onderzoek naar jonge kinderen
met Downsyndroom (4-7 jaar) dat er een
subgroep was met een hoge mate van
taak-vermijdend gedrag. Dergelijk gedrag
ligt waarschijnlijk mede ten grondslag
aan het hieronder nog nader te beschrij
ven ‘vriendelijk-clowneske-maar-dwarse’
stereotype.
Over kinderen (en volwassenen) met
Downsyndroom bestaat een reeks stere
otiepe opvattingen, waaronder het idee
dat zij vriendelijk, sociaal, gezellig, aan
hankelijk en clownesk zouden zijn, maar
daarnaast ook koppig en dwars (Booth,
1988; De Graaf, E.A.B., 1991). In een onder
zoek van Gibbs & Thorpe (1983) werden
kinderen met Downsyndroom (gemid
delde leeftijd 11 jaar) in vergelijking met
kinderen met een verstandelijke belem
mering door een andere oorzaak (ge
matcht op leeftijd, IQ en sekse) inderdaad
vaker als sociaal, gezellig en aanhankelijk
beoordeeld. Opvallend is echter dat in
die gevallen waarin de beoordelaars het

Downsyndroom niet hadden herkend
de betreffende sociale eigenschappen
in een minder extreme mate werden
toegeschreven. Het op de hoogte zijn van
de diagnose Downsyndroom maakt dus
blijkbaar dat beoordelaars de betreffende
stereotiepe eigenschappen meer denken
te zien. Gibbs & Thorpe veronderstel
len dat dergelijke verwachtingen in de
ontwikkeling het effect zouden kunnen
hebben van een zichzelf waarmakende
voorspelling: kinderen gaan zich er in de
loop der tijd naar gedragen.
onderschatting
Stereotiepe opvattingen over de leermo
gelijkheden van kinderen met Downsyn
droom kunnen een extra barrière vormen
voor de onderwijsintegratie van deze
groep. Wishart & Manning (1996) vonden
in hun onderzoek naar de percepties van
een groot aantal studenten van opleidin
gen voor basisschoolleerkracht (in Schot
land) dat deze de leermogelijkheden
van kinderen met Downsyndroom ver
regaand onderschatten (in vergelijking
met wat er over deze leermogelijkheden
bekend is uit de onderzoeksliteratuur) en
dat zij in overgrote meerderheid geloven
dat het bovenbeschreven sociale stereo
type van toepassing is. Gilmore, Campbell
& Cuskelly (2003) vonden (in Australië)
in een onderzoek met betrekking tot 538
leerkrachten dat deze in vergelijking
met de leerkrachten-in-opleiding uit
het onderzoek van Wishart & Manning
een meer optimistisch en meer met de
realiteit overeenstemmende perceptie
hadden van de leermogelijkheden van
kinderen met Downsyndroom. Gilmore,
Campell & Cuskelly veronderstellen dat
de toegenomen aanwezigheid van kinde
ren en volwassenen met Downsyndroom
in de Australische samenleving en het
reguliere onderwijs heeft geleid tot deze
meer accurate verwachtingen. Overigens
vonden de onderzoekers binnen de groep
onderzochte leerkrachten inderdaad een
verband tussen daadwerkelijke ervaring
met leerlingen met Downsyndroom, ho
gere verwachtingen van hun leerpoten
tieel en een meer positieve attitude ten
aanzien van inclusie.

Geschiedenis van onderwijsintegratie

In verschillende landen startte de inte
gratie van leerlingen met Downsyndroom
of vergelijkbare verstandelijke belem
meringen op verschillende momenten
in de geschiedenis en werd deze ook op
verschillende manieren vormgegeven.
Hieronder zal de historische context
waarin onderwijsintegratie tot stand
kwam worden besproken voor een aantal
landen waar ervaring is opgedaan met
onderwijsintegratie.
Verenigde Staten
In de Verenigde Staten kregen veel
kinderen met Downsyndroom of verge

lijkbare belemmeringen voor 1975 in het
geheel geen onderwijs (Rynders e.a. 1997).
In dat jaar werd nieuwe wetgeving, te
weten de PL94-142 (the Education for All
Handicapped Children Act), van kracht.
Hierdoor konden ouders een beroep
doen op het recht van ieder kind met een
belemmering om openbaar onderwijs te
ontvangen, waarbij de wet ook nog voor
schreef dat dit zo veel mogelijk moest
gebeuren in onderwijsprogramma’s met
medeleerlingen zonder belemmeringen.
Overigens kregen vanaf dat moment kin
deren met Downsyndroom of vergelijk
bare belemmeringen meestal onderwijs
in aparte speciale scholen en soms - in
sommige staten - vooral in speciale klas
sen verbonden aan reguliere scholen met
enige uitwisseling met reguliere leer
lingen (Fredericks, Mushlitz & DeRoest,
1987). Er mag worden aangenomen dat
ook in de Verenigde Staten de plaatsing
van kinderen met Downsyndroom in re
guliere klassen de laatste drie decennia
is toegenomen - er zijn hierover in ieder
geval rechtszaken gevoerd en gewon
nen door ouders in de jaren tachtig en
negentig (Janney e.a., 1995) -, maar exacte
gegevens over plaatsingspercentages
ontbreken en onderzoek naar de effecten
van onderwijsintegratie op kinderen met
Downsyndroom ontbreekt vrijwel.
Australië
In Australië werd halverwege de jaren
zeventig aan de Macquarie University in
New South Wales een early intervention
programma opgezet met als expliciet
doel het door ontwikkelingsstimulering
voorbereiden van kinderen met Down
syndroom op integratie in reguliere kleu
terscholen en zo mogelijk lagere scholen
(Bochner & Pieterse, 1996). Voor die tijd
werd 50 procent van de kinderen met
Downsyndroom direct na geboorte in
een instituut geplaatst, en de overige 50
procent kreeg vanaf zes jaar onderwijs op
scholen voor leerlingen met een IQ-range
van 30-55 (vergelijkbaar met de Neder
landse ZML-school). De follow-up van de
eerste kinderen uit het Macquarie Pro
gram (de ‘oervorm’ van ons huidige Kleine
Stapjes) en vergelijkbare Australische
programma’s liet zien dat succesvolle
plaatsing in reguliere klassen mogelijk
was (Pieterse & Center, 1984). De hoopvol
le resultaten van het Macquarie Program
en vergelijkbare programma’s in de plaat
sing van leerlingen met Downsyndroom
in het reguliere onderwijs, in combinatie
met nieuwe wetgeving gericht op onder
steuning van leerlingen met belemmerin
gen in reguliere klassen, leidde ertoe dat
vanaf halverwege de jaren tachtig meer
dan de helft van de kinderen met Down
syndroom hun schoolloopbaan startte
in het reguliere onderwijs (Bochner &
Pieterse, 1996).
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Groot-Brittanië
In Groot-Brittanië kregen kinderen met
Downsyndroom pas vanaf 1971 recht op
onderwijs, voor die tijd werd het meren
deel als niet leerbaar beschouwd (Buckley,
2000). De implementatie in 1983 van de
Education Act uit 1981 verplichtte de LEA’s
(Local Education Authorities, overheids
instanties verantwoordelijk voor al het
onderwijs in een bepaald geografisch
gebied) om te streven naar plaatsing
van leerlingen met belemmeringen in
reguliere onderwijsomgevingen zo veel
als mogelijk (Buckley, 2000; Cunningham
e.a. 1998).
Cunningham e.a. (1998) bekeken een
achttal Engelse onderzoeken naar redelijk
grote representatieve geboortecohor
ten van kinderen met Downsyndroom
en gingen na op welke schooltypen de
kinderen waren geplaatst. Zo’n cohort is
een groep van alle of vrijwel alle kinderen
met Downsyndroom die geboren zijn
in een bepaalde periode in een bepaald
geografisch gebied. Cunningham e.a.
concluderen dat er in de periode vanaf
de jaren zestig tot de jaren negentig (een
trend ook al zichtbaar voor 1983) sprake
is van een zeer aanzienlijke toename van
de plaatsing van kinderen met Down
syndroom in reguliere klassen. Daarbij
zijn er wel grote plaatselijke verschillen
in beleid. Een vergelijking uit 1995 tus
sen verschillende LEA’s liet zien dat in de
vijfentwintig procent meest inclusieve
LEA’s 67 procent van de vijf-zesjarigen
met Downsyndroom, 58 procent van de
tien-elfjarigen en 25 procent van de veer
tien-zestienjarigen in reguliere klassen
was geplaatst, tegenover respectievelijk
28 procent, 9 procent en 0 procent in de
vijfentwintig procent minst inclusieve
LEA’s. In de meest recente door Cunning
ham e.a. besproken studie, een onderzoek
naar de situatie in Leeds, een LEA met
een actieve integratie-politiek, werd ge
vonden dat rond 1994 80 procent van de
vijfjarigen met Downsyndroom regulier
werd geplaatst, en dat van de kinderen
geboren tussen 1985 en 1988 op de leef
tijd van elf jaar 68 procent nog steeds in
een reguliere klas zat. De enorme plaatse
lijke verschillen in onderwijsbeleid leiden
tot ‘natuurlijke’ experimenten (omdat
reguliere versus speciale plaatsing niet zo
zeer afhankelijk is van het leerpotentieel
van de individuele kinderen, maar van
toevallige plaatselijke politiek). In de be
spreking van onderzoek wordt hierop nog
teruggekomen.
Italië en Scandinavië
Ook in Italië en in de Scandinavische
landen heeft onderwijsintegratie een
lange geschiedenis (in Italië werd in 1979
speciaal onderwijs op aparte scholen bij
wet afgeschaft; in de Scandinavische lan
den wordt vanuit het normalisatieprin
cipe al langer gestreefd naar integratie
op school) maar onderzoek met betrek

king tot de integratie van kinderen met
Downsyndroom (althans gepubliceerd in
Engelstalige tijdschriften) ontbreekt.
Nederland
In Nederland kwam het in de jaren vijf
tig, zestig, zeventig en begin jaren tachtig
incidenteel voor dat kinderen met Down
syndroom een gewone kleuterschool of
een gewone lagere school bezochten (De
Graaf, G.W., 1995). De traditionele weg
voor kinderen met deze conditie was ech
ter eerst een kinderdagverblijf voor kin
deren met een verstandelijke handicap
(althans vanaf de jaren zeventig werden
deze opgezet) en daarna een school voor
Zeer Moeilijk Lerenden (tenminste voor
diegenen die schoolrijp werden geacht,
een deel van de kinderen met Down
syndroom ging nooit naar school). Twee
organisaties van ouders van kinderen
met Downsyndroom hebben een grote
rol gespeeld bij veranderingen op het
gebied van het onderwijs aan deze kinde
ren syndroom sinds halverwege de jaren
tachtig: de Vereniging voor Integratie van
kinderen Met Downsyndroom (VIM) en de
Stichting Downsyndroom (SDS). De VIM
benadrukte daarbij vooral de mogelijke
sociale en maatschappelijke voordelen
van onderwijsintegratie, de SDS legde
daarnaast, op basis van informatie over
onder andere de kinderen uit het Austra
lische Macquarie Program (de voorloper
van Kleine Stapjes), nadruk op het grotere
leerpotentieel van met early intervention
begeleide kinderen met Downsyndroom
en de daaruit voortvloeiende voordelen
van een meer schools curriculum (De
Graaf, G.W., 1996).
De onderwijsintegratie van kinderen
met Downsyndroom is in ons land uit
drukkelijk het gevolg van ouderinitia
tieven en niet van overheidsbeleid. Uit
interviews met en vragenlijsten aan
ouders (en leerkrachten) die kiezen voor
onderwijsintegratie van een kind met
Downsyndroom komt een aantal argu
menten naar voren die ouders (en leer
krachten) gebruiken voor integratie in
het reguliere onderwijs (en voorafgaand
daaraan in de reguliere kinderopvang),
onder andere: een betere integratie in de
eigen woonomgeving; het gemakkelijker
kunnen krijgen van vriendjes na school
tijd; opgroeien in een meer stimulerende
omgeving, met name een meer taalrijke
omgeving; meer aandacht voor schoolse
vaardigheden; de klasgenoten leren om
gaan met kinderen met een handicap (De
Graaf, G.W., 1996; 1998a;b; 2001; Scheeps
tra, 1998; Pijl & Scheepstra, 1998; VGN,
1996; Poulisse, 2002).
De integratiebeweging rondom kin
deren met Downsyndroom startte in
Nederland rond 1986 (en dat was veel
later dan in Engeland of Australië) met
een tiental ouderparen. In het schooljaar
1993/1994 bezochten reeds 221 leerlingen
met Downsyndroom de reguliere basis

school, in ‘94/’95 303, in ‘95/’96 339 en
in ‘96/’97 398 (Scheepstra, 1998). Door
Poulisse (2002) wordt dit aantal voor het
schooljaar 2001/2002 geschat op zo’n
500 leerlingen Scheepstra (1998) komt op
grond van informatie van het CBS en van
het Ministerie van Onderwijs tot de vol
gende percentages: van de groep 4-7 ja
rige kinderen met Downsyndroom volgde
in ‘93/’94 24 procent regulier onderwijs
en in ‘96/’97 was dit gestegen tot 45
procent; van de 7-14 jarige kinderen met
Downsyndroom waren deze percentages
respectievelijk 11 procent en 18 procent.
Ook Fekkes, Verrips & Hirasing (1998) von
den, op grond van vragenlijsten aan een
grote groep ouders dat van de vier- tot
negenjarige kinderen met Downsyn
droom op dat moment zo’n 50 procent
onderwijs op een reguliere school volgde.
Er is dus ook in Nederland sprake van een
aanzienlijke toename van het aantal in
het regulier onderwijs geplaatste kinde
ren met Downsyndroom.
Al vanaf de start van de integratiebe
weging rondom kinderen met Downsyn
droom in 1986 heeft de overheid welwil
lend gereageerd op deze ontwikkeling
door in eerste instantie via een speciale
regeling reguliere basisscholen met een
leerling met Downsyndroom extra for
matie toe te kennen (4 uur leerkrachttijd
per week in groep één/twee én 8 uur leer
krachttijd per week vanaf groep drie) en
in 2002 door verankering van deze extra
financiële middelen in de Wet op de Leer
linggebonden Financiering. Toch staan
de financiële middelen in de Nederlandse
situatie niet in verhouding tot de situatie
in Groot-Brittanië, waar het merendeel
van de leerlingen met Downsyndroom in
het reguliere onderwijs 20 tot 27 uur per
week een onderwijsassistent krijgt toege
wezen (Lorenz, 1999). Overigens bestaat
er in Nederland wel de mogelijkheid om
de middelen uit de Leerling Gebonden
Financiering aan te vullen met de inzet
van gelden uit de AWBZ (hetzij als zorg in
natura, hetzij via een Persoonsgebonden
Budget), maar in welke omvang hiervan
gebruik wordt gemaakt is niet bekend.

Effecten van schoolplaatsing op
de ontwikkeling

Uit meta-analyses (Carlberg & Cavale,
1980; Wang & Baker, 1985/86; Baker, Wang
& Walberg, 1994/1995) (een methode om
de gegevens uit een groot aantal afzon
derlijke onderzoeken te integreren en
via een statistische procedure samen te
vatten in één effect-grootte) en reviews
(Madden & Slavin, 1983; Manset & Sem
mel,1997; Freeman & Alkin, 2000) met be
trekking tot de effecten van schoolplaat
sing op de (cognitieve, talige en schoolse)
ontwikkeling van leerlingen met lichte
belemmeringen (specifieke leerproble
men, zwakbegaafdheid of lichte tot ma
tige verstandelijke belemmering) komt
het volgende beeld naar voren: in vrijwel
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al het onderzoek wordt gevonden dat
leerlingen met lichte belemmeringen zich
in het reguliere onderwijs even goed of
beter ontwikkelen dan in het speciaal on
derwijs. Meta-analyses laten daarbij een
klein tot matig positief effect zien van
plaatsing in een reguliere klas. Sommige
onderzoeken laten zelfs grote verschillen
zien in het voordeel van reguliere plaat
sing én maar zeer zelden worden nadelen
van reguliere plaatsing gevonden. Ook
in zorgvuldig opgezet Nederlands onder
zoek van Peetsma, Vergeer, Roeleveld &
Karsten (2001) naar de effecten van regu
liere versus speciale schoolplaatsing op
de ontwikkeling van (in aanvang verge
lijkbare) risicoleerlingen met een relatief
lichte mate van cognitieve en non-cogni
tieve problemen (de beleidsmatige ‘Weer
Samen Naar School’- populatie) werd ge
vonden dat deze zich cognitief (qua lezen
en rekenen) beter ontwikkelden wanneer
zij in het regulier onderwijs waren ge
plaatst, terwijl reguliere dan wel speciale
plaatsing geen verschillende invloed had
op hun psycho-sociale ontwikkeling. Ver
der wordt in reviews van onderzoek (o.a.
Salend & Garrick Duhaney, 1999; Manset
& Semmel, 1997; Staub & Peck, 1994/95)
gerapporteerd dat de inclusie van leerlin
gen met lichte belemmeringen niet ten
koste gaat van het leren van de klasgeno
ten in het regulier onderwijs.
Wat betreft de ontwikkeling van in het
reguliere onderwijs geplaatste leerlingen
met meer aanzienlijke belemmeringen
(ernstige verstandelijke en/of meervou
dige belemmering) is er slechts een zeer
smalle onderzoeksbasis. Het weinige
onderzoek waarin de ontwikkeling direct
is vergeleken wijst overigens in dezelfde
richting: enige mate van uitwisseling
tussen reguliere leerlingen en leerlingen
met aanzienlijke belemmeringen (met
uitzondering van Hundert e.a. (1998) gaat
het hier namelijk om parttime integra
tie) gaat ten eerste niet ten koste van de
ontwikkeling van adaptief functioneren
(Cole & Meyer, 1991) en leidt ten tweede
zelfs tot meer vaardigheidsontwikkeling,
wat betreft het percentage behaalde
doelen uit het eigen handelingsplan
(Brinker & Thorpe, 1984), motoriek (Rarick
& Beuter, 1985), functionele sociale vaar
digheden (Cole & Meyer, 1991) en adaptief
functioneren (Hundert e.a., 1998). Ook is
duidelijk, uit verschillende case-studies
naar fulltime inclusie van leerlingen
met zeer aanzienlijke belemmeringen
(Hollowood & Salisbury, 1994; McDon
nell e.a., 1997; Logan, Bakeman & Keefe,
1997; Logan & Malone, 1998a;b), dat het in
principe mogelijk is om de noodzakelijke
geïndividualiseerde onderwijsprogram
ma’s vorm te geven binnen een reguliere
klas, waarbij een zelfde mate van actieve
betrokkenheid kan worden bereikt als
in speciale klassen, en waarbij plaatsing
niet ten koste gaat van het leren van de
reguliere leerlingen. Er is zelfs enig on

derzoek dat wijst op gunstig effecten op
de sociale ontwikkeling van klasgenoten
(Staub & Peck, 1994/95).
Maar, wat is er bekend over de effecten
van reguliere versus speciale schoolplaat
sing op de ontwikkeling specifiek van
leerlingen met Downsyndroom: wat be
tekent dit voor de ontwikkeling van hun
cognitie, taal, spraak, zelfredzaamheid en
schoolse vaardigheden?
Reviews
Er is weinig onderzoek gedaan naar de
effecten van reguliere plaatsing op de
ontwikkeling van kinderen met Downsyn
droom. De bestaande overzichtsartikelen
hebben betrekking op zeer kleine aantal
len onderzoeken.
Mittler & Farrell (1987) verwijzen in
hun overzichtsartikel naar de integratie
van leerlingen met matige tot ernstige
verstandelijke belemmeringen naar een
drietal beschrijvende onderzoeken. Twee
van deze onderzoeken, namelijk Pieterse
& Center (1984) en Hudson & CluniesRoss (1984), beide naar de situatie in
Australië, zullen worden besproken bij
de afzonderlijke onderzoeken. Het derde
door Mittler & Farrell genoemde onder
zoek betreft een ongepubliceerde Engelse
studie van Burdick uit 1986 naar de er
varingen met plaatsing in het reguliere
onderwijs van een klein aantal leerlingen
met Downsyndroom. Hieruit kwam naar
voren dat ouders de reguliere plaatsing
moesten afdwingen via de LEA (Local
Educational Authority), de kinderen niet
waren begeleid door early intervention,
de reguliere leerkrachten niet waren
voorbereid, er geen enkele training was
voor de onderwijsassistenten en er niet
was nagedacht over aanpassingen van
het curriculum. Desalniettemin werden
de kinderen met Downsyndroom volgens
deze rapportage wel goed geaccepteerd
door klasgenoten.
Mittler & Farrell concluderen, op grond
van de twee Australische onderzoeken,
dat integratie succesvol kan verlopen als
deze goed wordt gepland, voorbereid en
met voldoende personeel en middelen
ondersteund, maar dat op dat moment
nog te weinig onderzocht is wat de effec
ten op de ontwikkeling zijn.
In een meer recente review bespreken
Cunningham e.a. (1998) een viertal on
derzoeken waarin een directe vergelijking
wordt gemaakt tussen de ontwikkeling
van leerlingen met Downsyndroom in
reguliere versus speciale scholen. Drie van
deze onderzoeken, te weten Casey, Jones,
Kugler & Watkins (1988), Sloper, Cunning
ham, Turner & Knussen (1990) en Fewell
& Oelwein (1990) zullen worden bespro
ken bij de afzonderlijke onderzoeken.
Het vierde genoemde onderzoek betreft
wederom een ongepubliceerd Engels
onderzoek, een studie van Philps uit 1992.
Philps vergeleek 30 kinderen met Down

syndroom uit regulier en speciaal onder
wijs. Zij vond geen verschil in algemene
verstandelijke ontwikkeling en in taal
ontwikkeling, maar de kinderen in de re
guliere klassen waren verder wat betreft
schoolse vaardigheden. Cunningham e.a.
concluderen op grond van de vier onder
zoeken tezamen dat onderzoek naar de
effecten van plaatsing op de ontwikke
ling van leerlingen met Downsyndroom
schaars is en niet geheel consistent, maar
dat er wat betreft de ontwikkeling van
schoolse vaardigheden en zelfredzaam
heid geen bewijs is voor de superioriteit
van speciale plaatsing en wel enig bewijs
voor een betere vooruitgang van schoolse
vaardigheden in reguliere settings.
Buckley (2000) verwijst naar dezelfde
onderzoeken als Cunningham e.a. en
daarnaast naar een klein aantal andere
onderzoeken die hieronder nog aan de
orde zullen komen. Zij concludeert dat
er voor kinderen met Downsyndroom in
alle besproken onderzoeken geen aan
wijzingen gevonden worden voor enig
voordeel van het onderwijs op een school
voor speciaal onderwijs, niet op het punt
van schoolse vaardigheden, niet ter zake
van praktische of persoonlijke aspec
ten en niet in sociaal opzicht. De enige
uitzondering hierop was in haar eigen
onderzoek – wat hier nog uitgebreid zal
worden besproken – een iets hogere score
van speciaal geplaatste leerlingen op
een deelschaal van de Vineland Adaptive
Behaviour Scale voor interpersoonlijke
relaties.
Afzonderlijke onderzoeken:
beschrijvende onderzoeken
Naar de onderwijsintegratie van leerlin
gen met Downsyndroom is om te begin
nen een aantal beschrijvende onderzoe
ken gedaan
Pieterse & Center (1984) onderzochten
de ontwikkeling en sociale positie van
acht kinderen met Downsyndroom die
waren geplaatst in reguliere klassen (leef
tijd 6,9-8,9 jaar; groep 1-5, waarvan zes in
groep drie of hoger). Alle acht kinderen
waren in de jaren voorafgaand aan de
schoolplaatsing begeleid (drie à vijf jaar
lang) met een early intervention pro
gramma (de voorloper van Kleine Stapjes)
opgezet vanuit de Macquarie University,
waarbij het op de kleuterleeftijd werken
aan voorbereidende schoolse vaardighe
den (voorbereidend lezen, schrijven, reke
nen) een onderdeel van dit programma
vormt. Om de ontwikkeling vast te stellen
werd gebruik gemaakt van de StanfordBinet IQ-test, een genormeerde lees- en
rekentoets, en een door de groepsleer
kracht gemaakte en afgenomen lees- en
rekentoets voor de klas (waardoor een
vergelijking kon worden gemaakt met
de klassennorm). De kinderen scoorden
op de IQ-test tussen de 50-70 en functio
neerden daarmee op het niveau van een
lichte verstandelijke belemmering; wat
 • Down+Update bij nr. 71

betreft lezen scoorden de kinderen met
Downsyndroom gemiddeld op het 10de
percentiel op de genormeerde test en
op het 37ste percentiel op de klassentest
(en daarmee vallen zij binnen de gebrui
kelijk prestaties in de klas); wat betreft
rekenen scoorden alle kinderen met
Downsyndroom, op één na (deze scoorde
op het 44ste percentiel op de klassentest),
als minst presterende leerling van hun
klas. De onderzoekers merken verder op
dat bij zeven van de acht kinderen alle
betrokkenen zeer tevreden waren over
het verloop van de integratie en continu
ering ervan wensten. Op de resultaten
met betrekking tot de sociale integratie
wordt verderop in deze Update nog apart
ingegaan.
Ook Hudson & Clunies-Ross (1984)
deden een follow-up van kinderen uit
een Australisch early intervention pro
gramma (begeleid zes maanden à vijf
jaar lang) die in reguliere klassen waren
geplaatst. Het betreft hier vijftien kin
deren, waarvan elf kinderen met Down
syndroom, in leeftijd uiteenlopend van
5,7 jaar tot 8,2 jaar. Tien van de vijftien
kinderen waren geplaatst in een kleuter
klas, drie in groep drie (in Nederlandse
termen), twee in groep vier. De ontwik
keling van schoolse vaardigheden werd
gemeten door gestandaardiseerde (voor
bereidend) lees- en rekentesten en door
leerkrachten en ouders de prestaties te
laten inschatten ten opzichte van klas
genoten. Ook receptieve en expressieve
taalontwikkeling werd op deze beide
manieren gemeten. Van de elf leerlingen
met Downsyndroom werden er door de
leerkrachten acht wat betreft lezen, tien
wat betreft rekenen, vier wat betreft re
ceptieve taal en acht wat betreft expres
sieve taal tot de 20 procent minst pres
terende leerlingen in hun klas gerekend.
Het beeld wat betreft lezen lijkt daarmee
minder gunstig dan dat in het onder
zoek van Pieterse & Center (1984), maar
er moet op worden gewezen dat van de
elf kinderen met Downsyndroom in de
studie van Hudson & Clunies-Ross er acht
nog in een kleuterklas onderwijs volgden
en derhalve op school nog geen systema
tisch leesonderwijs hadden ontvangen
(terwijl in het door Pieterse & Center
gebruikte early intervention programma
(voorloper van Kleine Stapjes) - en dit is
anders dan in veel andere programma’s
- ook nog eens de ouders werden begeleid
bij het aanleren van voorbereidend lezen,
rekenen en schrijven aan hun kleuter
met Downsyndroom). De kinderen met
een belemmering waren volgens syste
matische observaties tijdens lessen in de
klas 61,2 procent van de tijd (range: 33,6%
- 80,7%) taakgericht. Voor de klasgenoten
was dit 76,7 procent (range: 37,9%-93,3%).
De range binnen de beide groepen is,
aldus Hudson & Clunies-Ross, zodanig
groot dat het gemiddelde verschil tussen
de beide groepen weinig relevant is voor

de praktijk. Hudson & Clunies-Ross stel
den verder door observaties vast dat er
bij de kinderen met een belemmering in
vergelijking met klasgenoten een hogere
mate van leerkracht-leerling interacties
was. Informatie over de sociale integratie
van de leerlingen in het onderzoek van
Hudson & Clunies-Ross wordt verderop in
deze Update nog apart besproken.
Fredericks, Mushlitz & DeRoest (1987)
deden een pilot studie naar de integratie
van leerlingen met Downsyndroom in
de basisschoolleeftijd in de staat Ore
gon. De overgrote meerderheid aldaar
was geplaatst in speciale klassen bin
nen reguliere scholen, meestal klassen
voor leerlingen met een diversiteit van
belemmeringen, soms klassen speciaal
voor leerlingen met een verstandelijke
belemmering, soms resource rooms (oor
spronkelijk opgezet voor leerlingen met
specifieke leerproblemen). Voor alle (74)
leerlingen met Downsyndroom was enige
mate van uitwisseling met reguliere leer
lingen georganiseerd, gemiddeld 2 uur
per dag met een range van 0,45 tot 4,5
uur. Een zeer klein aantal (4) bezocht fulltime een reguliere klas. Bij een at random
steekproef van tien van de 74 leerlingen
werden gegevens verzameld over type
speciale klas en lees- en rekenprestaties
(op grond van informatie van de leer
krachten). Van de negen leerlingen in
de leeftijd 7-13 jaar lieten er zeven enige
leesvaardigheid zien (zes van de zeven
leerlingen scoorden daarbij een groep
vier niveau of hoger), een bevinding op
grond waarvan de onderzoekers ervoor
pleiten dat leesonderwijs in ieder geval
bij ieder kind met Downsyndroom zou
moeten worden geprobeerd. Wat betreft
rekenen gold slechts voor vier leerlingen
dat zij enige vaardigheid hadden ontwik
keld (variërend tussen begin groep drie
en halverwege groep vier niveau) en die
vaardigheid was in drie van de vier geval
len zeer basaal. Er was geen duidelijk ver
band tussen type speciale klas en lees- en
rekenprestaties, maar de onderzoekers
wijzen erop dat de steekproef zeer klein
was.
Beschrijvend Nederlands onderzoek
De Graaf (G.W., 1996) deed een kwali
tatief onderzoek aan de hand van inter
views met ouders naar de onderwijsin
tegratie in reguliere klassen van achttien
kinderen met een verstandelijke belem
mering, waarvan zestien met Downsyn
droom, in leeftijd variërend tussen de vier
en vijftien jaar, in groep variërend tus
sen groep één van de basisschool tot de
tweede klas van het voortgezet onderwijs.
De ouders van de kinderen met Downsyn
droom werden benaderd via de VIM en
de SDS en dit leverde een niet representa
tieve steekproef op, in ieder geval was het
opleidingsniveau van de ouders erg hoog
(op één na HBO of universitair).
Alle ouders waren overwegend positief

over de sociale en cognitieve ontwik
keling van hun kind en vijftien van hen
waren tevreden over de aanpak door de
school. In drie gevallen werd de integratie
voortijdig beëindigd, volgens de ouders
omdat aanzienlijke gedragsproblemen
(slaan, schoppen, schreeuwen, storen
van andere kinderen en/of clownesk
gedrag) bij het kind ontstonden, aldus
de ouders door onvoldoende eisen door
de leerkracht (wat betreft gedrag en wat
betreft leren) en een inconsequente aan
pak van negatief gedrag, in combinatie
met onvoldoende steun voor integratie
binnen het team van de school en in één
geval onvoldoende samenwerking tussen
ouders en leerkrachten. In twee andere
gevallen werden vergelijkbare aanzien
lijke gedragsproblemen wel opgelost, vol
gens de ouders doordat leerkrachten en
ouders samenwerkten bij het consequent
inperken van onaangepast gedrag en het
bewust aanleren van alternatief gedrag.
Over vijf kinderen, waarvan vier met
Downsyndroom, rapporteerden de ou
ders dat deze meededen aan het meren
deel van de schoolse vaardigheden op het
niveau van de klas (en dat gold zelfs voor
één leerling met Downsyndroom op een
voortgezet onderwijs school), waarbij in
twee gevallen wel aanzienlijke aanpas
singen werden gedaan in het materiaal
(bijvoorbeeld andere, meer overzichte
lijke, werkbladen). Tien kinderen werkten
op een lager niveau dan de klasgenoten
en ook zij werkten met aangepast ma
teriaal. Daarbij werd over het algemeen
het principe gehanteerd dat de leerling
met Downsyndroom ander werk maakte,
maar wel binnen hetzelfde vakgebied als
de andere leerlingen (alle leerlingen met
Downsyndroom van groep drie en hoger
kregen dus lees-, schrijf- en rekenonder
wijs aangeboden). De drie overige kinde
ren waren jongste kleuters.
De Graaf (G.W., 1996) veronderstelt,
met als voorbeeld de verschillende wijze
waarop vergelijkbare gedragsproblemen
bij het ene kind of het andere door de
school en ouders werden aangepakt, dat
het verloop en succes van onderwijsinte
gratie van een individueel kind tot stand
komt in een complexe wisselwerking tus
sen allerlei factoren, zowel kindkenmer
ken (bijvoorbeeld: verstandelijk niveau;
leergedrag; sociale vaardigheden; gezeg
lijkheid), ouderkenmerken (bijvoorbeeld:
gezinsconstellatie; opleidingsniveau;
mate waarin ouders thuis werken aan
schoolse vaardigheden) als schoolken
merken (bijvoorbeeld: attitude van de
leerkracht ten aanzien van integratie;
bereidheid tot overleg met de ouders;
pedagogisch-didactische aanpak; externe
begeleiding van de school), en dat hierbij
een positieve of een negatieve spiraal kan
ontstaan.
Ook De Graaf (G.W., 2001) betreft een
kwalitatief onderzoek waarin de voor
naamste onderzoeksvraag was op welke
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wijze leerkrachten en ouders de sociale
integratie van een regulier geplaatste
leerling met Downsyndroom probeerden
te ondersteunen (zie hiervoor: het stuk
over sociaal functioneren verderop in
deze Update). Met betrekking tot twaalf
kinderen, in leeftijd variërend tussen de
vijf en veertien jaar, in groep variërend
tussen groep één en groep acht, werden
ouders en leerkrachten geïnterviewd en
werden naturalistische observaties uit
gevoerd op school, zowel in leersituaties
als in vrije situaties. Wat betreft schoolse
vaardigheden rapporteert De Graaf op
grond van informatie van ouders en
leerkrachten (en ook bevestigd door de
observaties) dat er bij alle kinderen in
het onderzoek werd gewerkt aan het
aanleren van schoolse vaardigheden (ook
al enigszins bij de kleuters) en dat deze
vaardigheden, in het bijzonder lezen, een
hoge prioriteit kregen. De vijf kinderen in
groep drie-vier konden volgens de inter
views allen in enige mate spellend lezen,
de vier kinderen in groep zes-acht lazen
tussen AVI 5/6 en AVI 9+. De kinderen in
groep drie-vier beheersten rekenvoorbe
reidende vaardigheden, zoals tellen tot
tien of twintig en cijfers benoemen. De
kinderen in groep zes-acht beheersten
allen enige rekenvaardigheden, variërend
van plussommen tot tien uit het hoofd
tot alle plus-en minsommen tot twintig
uit het hoofd en sommen tot honderd
met een rekenrek. De kinderen in groep
drie-vier leerden letters schrijven. De
kinderen in groep zes-acht konden allen
woorden uit het hoofd opschrijven, varië
rend van korte woorden tot leeftijdsade
quaat kunnen spellen en schrijven. De ge
rapporteerde vaardigheden op het gebied
van lezen van de kinderen in groep drie
en hoger in dit onderzoek steken gunstig
af ten opzichte van die van leerlingen
met Downsyndroom op een ZML-school,
zoals dit uit een recente Nederlandse
inventarisatie (afname van AVI-toetsen
bij alle leerlingen met Downsyndroom
van een grote ZML-school) naar voren
kwam (De Graaf, E.A.B., 2001a; b) of op het
Engelse equivalent van de ZML-school
(Buckley, 2000 - wordt hieronder nog
besproken). Slechts een zeer beperkt deel
van de leerlingen met Downsyndroom op
de ZML-school (of het Engelse equivalent)
leerde lezen, de meeste daarvan pas als
tiener (op de Groningse school konden
van de 19 kinderen met Downsyndroom
in de leeftijd 12-19 jaar er elf in het geheel
niet lezen, vijf onder AVI 5 en slechts drie
zodanig (deze hadden AVI 8 of 9) dat zij
boeken en tijdschriften kunnen lezen).
Ook de in de interviews genoemde (voor
bereidende) rekenvaardigheden steken
gunstig af bij wat Porter (2000) aantrof
bij zestien leerlingen met Downsyndroom
(7-13 jaar) op het Engelse equivalent van
een ZML-school (SLD-school). Tien van hen
waren niet in staat een eenvoudige tel
taak uit te voeren (hoeveel blokjes liggen

hier?) en de zes die dit wel konden waren
reeds tieners. De relatieve vaardigheid
van de geïntegreerde leerlingen in zijn
eigen onderzoek kan, zo veronderstelt De
Graaf (G.W., 2001), worden toegeschreven
aan twee mechanismen: selectieve inte
gratie (de meer vaardige kinderen heb
ben meer kans op een reguliere school
te worden toegelaten en daar te mogen
blijven) en een waarschijnlijk veel sterker
accent op het aanleren van schoolse vaar
digheden op een basisschool ten opzichte
van een ZML-school.
Scheepstra (1998) rapporteert een drietal
door haar uitgevoerde onderzoeken naar
de onderwijsintegratie van leerlingen
met Downsyndroom. Binnen het eerste
onderzoek werd een groot aantal ouders
(216), leerkrachten (116) en schoolleiders
(135) geïnterviewd aan de hand van een
schriftelijke vragenlijst met gesloten vra
gen, aangevuld door systematische obser
vaties van twaalf leerlingen met Down
syndroom (groep 1-7) waarbij gekeken
werd naar taakgerichtheid en naar inter
acties (leerling-leerling en leerling-leer
kracht) en een vergelijking werd gemaakt
met een laag-presterende en een gemid
delde leerling. Ook Scheepstra merkt op
dat het opleidingsniveau van de ouders
in haar onderzoek hoog is (60% van de
vaders en 40% van de moeders HBO of
hoger). In groep drie en hoger waren de
meeste van de kinderen uit dit onderzoek
bezig met lezen en rekenen, en in groep
één en twee deden zij mee met voorberei
dend lezen en rekenen. Overigens week
daarbij het onderwijsprogramma van de
leerling met Downsyndroom op de basis
school bijna altijd in meer of mindere
mate af van dit van de klasgenoten, zeker
in groep drie en hoger. Ook Scheepstra
veronderstelt dat de kinderen met Down
syndroom op de basisschool meer tijd
besteden aan cognitieve vakken dan kin
deren op een ZML-school, waar de nadruk
meer ligt op zelfredzaamheid en sociale
ontwikkeling.
De taakgerichtheid van de leerling met
Downsyndroom (observatie) was verge
lijkbaar met die van de laag-presterende
reguliere leerlingen. De leerling met
Downsyndroom had wel vaker interacties
met de leerkracht en minder vaak met
andere leerlingen.
Tot slot, in vergelijking met een repre
sentatieve steekproef van basisscholen
(van het CBS) hebben de scholen met een
leerling met Downsyndroom als ken
merken: een wat ouder (meer ervaren
schoolteam), een actieve schoolleider, een
hecht schoolteam en meer differentiatie
binnen de klas. Blijkbaar zijn dit factoren
die ertoe bijdragen dat een reguliere
school een leerling met Downsyndroom
wil aannemen.
Het tweede onderzoek van Scheepstra
richtte zich op leerlingen met Down
syndroom die voortijdig de basisschool

verlaten. Door middel van interviews
met de ouders en reguliere leerkrachten
van veertien naar het speciaal onderwijs
doorverwezen kinderen met Downsyn
droom inventariseerde Scheepstra de re
denen waarom deze leerlingen de basis
school hadden verlaten. Drie categorieën
van redenen worden door Scheepstra
onderscheiden: onvoldoende steun voor
integratie door de leerkrachten; sociale
of sociaal-emotionele problematiek van
het kind (gedragsproblemen en/of iso
lement); de school vond dat zij het kind
te weinig kon bieden in het leerproces
(omdat zij het cognitief niveau van het
kind te laag achtten). Dit onderzoek werd
door Scheepstra nog aangevuld met een
inschatting van het aantal leerlingen
dat voortijdig de basisschool verlaat. In
het schooljaar 1993-1994 verlieten (op
grond van gegevens van het Ministerie
van Onderwijs) 24 leerlingen met Down
syndroom de basisschool, in ‘94/’95 55 en
in ‘95/’96 48. Volgens Scheepstra houdt
de toename na ‘93/ ‘94 vermoedelijk ver
band met het groter aantal plaatsingen
in het regulier onderwijs. Scheepstra
stuurde vervolgens een vragenlijst aan
alle reguliere scholen (166) die in die drie
schooljaren vermoedelijk een leerling
met Downsyndroom hadden doorverwe
zen. De gegevens van 114 leerlingen kon
den worden verwerkt: de meeste gingen
naar een ZML-school, 4 procent naar een
MLK-school en 15 procent naar een andere
reguliere school (9% bao en 6% voort
gezet regulier). Scheepstra zelf besteedt
hier in haar analyse geen aandacht aan,
maar het is opvallend dat bijna de helft
(44,7%) van de doorverwezen leerlingen
in groep twee werd doorverwezen. Dit
wijst op een breukvlak tussen groep twee
en groep drie. Scheepstra inventariseerde
ten aanzien van de 94 leerlingen die wer
den doorverwezen naar het speciaal on
derwijs de redenen voor doorverwijzing.
Als belangrijkste redenen voerden de
leerkrachten het volgende aan: de leerling
heeft behoefte aan een ander program
ma (65%); de leerling is te onzelfstandig
(49%); de school heeft te weinig middelen
en expertise (46%); het cognitief niveau
van de leerling is te laag (44%); de leerling
heeft een geïsoleerde positie (33%).
Het derde onderzoek van Scheepstra
betreft een onderzoek naar de sociale in
tegratie van 24 leerlingen met Downsyn
droom in groep drie. Dit wordt verderop
in deze Update besproken.
Een laatste Nederlands onderzoek betreft
Poulisse (2002). Belangrijkste onder
zoeksvraag hierbij is welke factoren een
bevorderende dan wel belemmerende
rol spelen bij de onderwijsintegratie van
leerlingen met een verstandelijke belem
mering (ZML-niveau).
Om deze vraag te beantwoorden stuur
de Poulisse ten eerste een vragenlijst op
aan een panel van 46 deskundigen uit
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verschillende geledingen waarvan er 33
reageerden, te weten: 9 leerkrachten of
intern begeleiders uit basisscholen met
ervaring met integratie van de doelgroep;
7 ambulant begeleiders vanuit de ZML; 5
ouders van kinderen met een verstande
lijke belemmering; 6 vertegenwoordigers
van belangenorganisaties en 6 overigen
(onderzoekers en PABO-docenten). De
vragenlijst bestond uit een gesloten en
een open deel. In het gesloten deel wer
den 70 factoren genoemd die volgens
de literatuur een rol kunnen spelen bij
integratiesucces. De respondenten vul
den voor iedere factor in hoe hoog zij het
belang ervan inschatten. Daarnaast werd
de respondenten op dezelfde wijze met
betrekking tot 17 positieve en 16 nega
tieve effecten van integratie gevraagd in
hoeverre deze naar hun mening een rol
speelden. De factoren die volgens de res
pondenten van het grootste belang zijn
voor integratiesucces waren: het kind met
een belemmering voelt zich prettig op
school; de leerkracht heeft een positieve
houding ten opzichte van de integratie
van het kind; de leerkracht is in staat
adaptief onderwijs te geven; de schoollei
ding heeft een positieve visie ten aanzien
van integratie en draagt dit uit naar het
team. De positieve effecten van integratie
werden door dit panel hoger (range 2,44,3) ingeschat dan de negatieve effecten
(range 1,6- 2,9) (hetgeen ook iets zegt
over dit bepaalde panel, waarin relatief
veel mensen die direct betrokken waren
bij onderwijsintegratie van de doelgroep
zaten). De belangrijkste positieve effecten
waren volgens de respondenten: andere
kinderen leren omgaan met mensen
met een belemmering; het kind krijgt
vriendjes in de buurt; de buurt leert het
kind kennen; het is goed voor de sociale
ontwikkeling van het kind; het kind wordt
zelfstandiger; het kind leert sociale re
gels; het is goed voor de taalontwikkeling
van het kind. Het nadeel met de hoogste
gemiddelde score was: het kind wordt
bewust van het feit dat het anders is. Ge
volgd door: te veel betutteling; veel over
leg en organisatie voor de ouders van het
kind; gedragsproblemen; gepest worden;
genegeerd worden.
In het open deel werd de respondenten
gevraagd om voorbeelden te noemen
van succesvolle integratie versus niet zo
succesvolle integratie (grensgevallen in
de termen van Poulisse) en daarbij aan
te geven welke problemen er waren en
hoe die eventueel waren opgelost. In het
totaal beschreven de respondenten 21
succesgevallen (waarvan 16 m.b.t. leerlin
gen met Downsyndroom) en 14 grensge
vallen (waarvan 11 m.b.t. leerlingen met
Downsyndroom). Bij de succesgevallen
noemden de respondenten als de belang
rijkste factoren voor succes ook weer een
positieve visie en positief schoolbeleid
ten aanzien van integratie, pedagogisch
handelen van de leerkracht (duidelijke

structuur en regels; consequent reageren;
positieve feedback geven aan de leerling)
en daarnaast ook een goede samenwer
king tussen alle betrokkenen. Bij bijna
alle succesgevallen waren er ook wel
problemen geweest die moesten worden
opgelost, bijvoorbeeld bij 11 kinderen
gedragsproblemen (o.a.: weglopen; niet
zelfstandig werken; voortdurend aan
dacht vragen; schoppen) en bij 8 kinderen
onderwijskundige problemen (o.a.: nood
zaak tot materiaalaanpassing; moeilijk
niveau van kind in te schatten). Bij de
grensgevallen werden soortgelijke pro
blemen genoemd. Uitgeprobeerde oplos
singen werkten hier echter onvoldoende
volgens de respondenten, en er was vaak
sprake van een combinatie van meerdere
problemen (bij het kind en/of de school)
waardoor de leerkrachten gedemotiveerd
raakten (dit is vergelijkbaar met het
ontstaan van een negatieve spiraal, zoals
door De Graaf (G.W., 1996) wordt gesug
gereerd).
In het tweede deel van haar onder
zoek bestudeerde Poulisse 20 casussen
waarvan er 9 met succes deelnamen
aan het reguliere basisonderwijs en 11
tegen de grenzen aangelopen waren. De
20 casussen werden aangeleverd door
de deskundigen uit het panel, 11 van de
kinderen hadden Downsyndroom. Met de
leerkrachten en vervolgens met de ouders
van het kind werd een gesprek gevoerd
aan de hand van een gespreksleidraad
met een aantal thema’s waarvan op
grond van de literatuur en het eerste deel
van het onderzoek was gebleken dat zij
relevant kunnen zijn voor integratiesuc
ces. Per casus scoorde de onderzoeker de
verschillende factoren als positieve factor
(+1), als negatieve factor (-1) of als positief/
negatief (±, als uit de interviews niet dui
delijk is of de factor negatief of positief
heeft uitgewerkt).Wat direct opvalt bij de
beschrijving van de grensgevallen is dat
zeven van deze kinderen werden door
verwezen naar het speciaal onderwijs op
de overgang van groep twee naar groep
drie, terwijl bij de succesgevallen acht
van de negen kinderen deze overgang al
hadden gemaakt. De overgang van groep
twee naar groep drie vormt blijkbaar een
breukvlak (zoals ook al uit Scheepstra
(1998) naar voren kwam). Poulisse inven
tariseerde vervolgens op welke factoren
de succesgevallen en de grensgevallen
verschilden. De kinderen die met succes
deelnamen aan het regulier onderwijs
scoorden hoger op de ‘kindfactoren’. Dat
wil zeggen dat het bijna allemaal rustige
en gezeglijke kinderen waren, die door
de ouders en leerkrachten als voldoende
leerbaar werden beschouwd, goed zelf
standig konden werken (5x) of minder
goed maar dan ook weer niet problema
tisch (4x), en op één na zindelijk waren.
Bij zes kinderen was de communicatie
niet optimaal (score: ±), maar ook niet erg
problematisch. Alle kinderen gingen met

plezier naar school. Alle direct betrokken
leerkrachten hadden een positieve hou
ding ten aanzien van integratie en accep
teerden dat het kind met een belemme
ring op een lager niveau werkte dan de
rest van de klas. Bij acht kinderen was het
contact tussen ouders en leerkrachten
frequent en prettig (bij één kind ±). Alle
leerkrachten waren tevreden over de on
dersteuning door de ambulante begelei
der. Als vervolgens wordt gekeken naar de
grensgevallen dan blijkt dat vier kinderen
werden gekarakteriseerd als druk of ma
tig druk en ongezeglijk. Wat vervolgens
een duidelijke rol speelde bij de kinderen
die de overgang naar groep drie niet ma
ken is dat zij niet goed zelfstandig kon
den werken en niet voldoende leerbaar
werden geacht. Vijf kinderen waren nog
niet zindelijk. Bij twee kinderen waren er
grote communicatieproblemen (score: -).
Bij vijf kinderen vonden de geïnterview
den dat deze niet meer gelukkig waren op
school. De houding van de leerkrachten
ten aanzien van integratie werd door
de onderzoeker als iets minder positief
gescoord (7 leerkrachten scoorden een
+ en 4 leerkrachten een ±) als bij de suc
cesgevallen (daar scoorden 8 van de 9
leerkrachten een + en bij één leerkracht
ontbrak een score). Toch was ook bij de
grensgevallen niet één leerkracht uit
gesproken negatief. Opvallend is verder
dat bij de grensgevallen 5 leerkrachten
niet accepteerden dat een kind met een
belemmering op een lager niveau werkt
dan de rest van de klas, en dit specifieke
aspect van de houding van de leerkracht
is blijkbaar wel relevant. In twee gevallen
vonden de leerkrachten de ouders veelei
send en onrealistisch en was het contact
tussen ouders en leerkrachten onprettig.
Drie leerkrachten waren ontevreden over
de ambulante begeleiding.
Poulisse concludeert op grond van de
casussen dat er een aantal factoren is die
in wisselende combinaties met elkaar een
rol heeft gespeeld bij het niet continue
ren van de integratie: onvoldoende wel
bevinden van het kind; het kind vraagt te
veel aandacht (gedragsproblemen; moei
lijk communiceren; niet zindelijk zijn;
niet zelfstandig werken); relatief moeilijk
leerbaar zijn of gevonden worden; de
leerkracht accepteert niet dat het kind
op een lager niveau werkt; en, wellicht
in sommige gevallen ook een verstoorde
verhouding tussen leerkrachten en ou
ders en onvoldoende goede ambulante
begeleiding.
Een beperking van dit onderzoek,
waarop Poulisse nauwelijks ingaat, is dat
het bij de succesgevallen om veel oudere
kinderen gaat dan bij de grensgevallen,
waardoor het risico bestaat dat ‘appels’
met ‘peren’ worden vergeleken. De suc
cesgevallen scoorden relatief hoog op de
kindkenmerken gezeglijkheid, zelfstandig
werken, communicatie en zindelijkheid.
Dit zijn echter allemaal kindkenmerken
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waarvan je kunt verwachten dat oudere
kinderen hier beter op zullen scoren dan
kleuters. Daardoor blijft onduidelijk of de
grensgevallen en de succesgevallen wer
kelijk verschilden op kindkenmerken ten
tijde van de cruciale overgang van groep
twee naar drie (dat kan, ligt zelfs voor de
hand, maar volgt niet automatisch uit dit
onderzoek), maar het is wel duidelijk dat
deze kindkenmerken in ieder geval in de
perceptie van de leerkrachten meespelen
bij doorverwijzing naar het speciaal on
derwijs.
Tot slot: Poulisse vermeldt dat ook bij de
meeste succesgevallen retrospectief door
de geïnterviewde ouders en leerkrachten
problemen worden genoemd die van
zodanige aard waren dat doorverwijzing
naar het speciaal onderwijs is overwogen.
Alleen is in al deze gevallen besloten om
het toch nog maar een tijd te proberen
en veel problemen losten zich vervolgens
dan weer op. Geduld, het nog een tijd
aanzien, in combinatie met een gerichte
aanpak van problemen, zou volgens
Poulisse weleens een sleutel tot succes
kunnen zijn.
Vergelijkende onderzoeken
In een klein aantal onderzoeken wordt,
wat betreft de effecten op de ontwikke
ling en/of de kenmerken van de onder
wijsaanpak of onderwijsomgeving, een
directe vergelijking gemaakt tussen spe
ciaal en regulier onderwijs voor kinderen
met Downsyndroom.
Ontwikkeling in de pre-school leeftijd
De eerste twee hier besproken onder
zoeken hebben betrekking op kinderen
in de pre-school leeftijd. Het onderzoek
van Fewell & Oelwein (1990) is één van de
weinige onderzoeken waarbij enig voor
deel van speciale plaatsing werd gevon
den voor kinderen met Downsyndroom.
De opzet van dit onderzoek is correlati
oneel: er wordt gekeken naar bestaande
groepen. De onderzoekers onderzochten
de ontwikkeling van 135 kinderen met een
belemmering (58 met Downsyndroom; 77
met uiteenlopende ontwikkelingsbelem
meringen). De kinderen waren geplaatst
in speciale groepen van een modelpro
gramma voor ontwikkelingsstimulering.
Van daaruit bezocht een deel van deze
kinderen op part-time basis een reguliere
‘preschool’ setting. Fewell & Oelwein
wilden vaststellen of er een verband be
staat tussen mate van integratie, door
hen gedefinieerd als het aantal minuten
per week dat een kind een reguliere
‘preschool’ setting bezoekt, en ontwik
kelingswinst op de ‘Classroom Assesment
of Developmental Skills’ (CADS), een ‘cur
riculum-based’ meetinstrument met zes
domeinen (grove motoriek; fijne moto
riek; cognitieve ontwikkeling; receptieve
taal; expressieve taal; sociale en zelfred
zaamheid vaardigheden). Drie condities
werden met elkaar vergeleken: 0 minuten

regulier per week; 0-300 minuten re
gulier per week; meer dan 300 minuten
regulier per week. Als maat voor ontwik
kelingswinst werd genomen de ontwik
kelingssnelheid in de interventieperiode
(post-test gemiddeld een half jaar na de
pre-test) gedeeld door de ontwikkelings
snelheid voorafgaande aan de interven
tie. Voor de onderzoeksgroep als geheel
werd geen enkel verschil in ontwikke
lingswinst tussen de verschillende expe
rimentele condities gevonden. Als alleen
naar kinderen met Downsyndroom werd
gekeken dan kon er op één van de zes
gemeten domeinen (expressieve taal) een
significant verschil worden vastgesteld, in
het voordeel van een meer gesegregeerde
plaatsing. De onderzoekers schrijven dit
verschil overigens niet toe aan de mate
van integratie/ segregatie op zich, maar
aan het feit dat er in de gesegregeerde
setting een effectief programma voor
spraak-/taalstimulering werd gebruikt,
waarvan blijkbaar kinderen met Down
syndroom profijt hadden. Deze conclusie
is echter voorbarig: er haakt namelijk
aan het methodologische design van dit
onderzoek een grote beperking, te weten
het gegeven dat de kinderen met Down
syndroom in de meer gesegregeerde con
ditie gemiddeld veel jonger (gemiddelde
leeftijd: 51 maanden) waren dan de kin
deren in de meer geïntegreerde condities
(62 en 89 maanden respectievelijk). Gege
ven de non-lineariteit van de ontwikke
ling bij Downsyndroom maakt dit verschil
in gemiddelde kalenderleeftijd tussen de
verschillende condities het trekken van
conclusies riskant
Ook het onderzoek van Hauser-Cran,
Bronson & Upshur (1993) en Bronson,
Hauser-Cran & Warfield (1997) is cor
relationeel van opzet. De onderzoekers
deden op grond van systematische obser
vaties door onafhankelijke observanten
onderzoek naar het sociale gedrag en
de taakgerichtheid (‘engagement and
skill in completing mastery tasks’) van
respectievelijk 148 en 115 kinderen met
diverse belemmeringen (ongeveer gelijk
verdeeld over: Downsyndroom; motori
sche belemmeringen; lichte tot matige
ontwikkelingsachterstand) op de leeftijd
van respectievelijk drie jaar en vijf jaar.
De kinderen waren geplaatst in verschil
lende settings, onder andere wat betreft
de mate van integratie, gedefinieerd als
de verhouding van het aantal kinderen
met en zonder een belemmering. Zoals
te verwachten valt correleerde het cog
nitieve niveau van de geobserveerde
kinderen met het sociale gedrag en met
de taakgerichtheid. Ook hadden kinderen
met een hoger cognitief niveau meer
kans om geplaatst te zijn in een setting
met een hogere mate van integratie. Een
regressie analyse, waarbij in de eerste
stap ‘cognitief functioneren’ werd inge
voerd en in de tweede stap kenmerken
van de ‘preschool’, toonde echter aan dat,

dat bovenop het effect van het cognitief
functioneren en dus onafhankelijk van
de verschillen in cognitief functioneren
van de individuele kinderen, specifieke
kenmerken van de setting (groepsgrootte;
percentage ‘gewone’ kinderen; leerkrachtkind ratio; tijd doorgebracht in één-opéén instructie) ook van invloed waren op
sociaal gedrag en taakgerichtheid. Een
hogere mate van integratie ging daarbij
samen met een hogere score op sociaal
gedrag en op taakgerichtheid voor de
geobserveerde kinderen met een belem
mering. De onderzoekers menen dat deze
bevinding een ondersteuning vormt voor
de veronderstelde positieve effecten van
integratie, maar geven ook aan dat deze
conclusies tentatief zijn, omdat beide
onderzoeken correlationeel van aard zijn.
De kinderen zijn niet ‘at random’ (vol
gens het toeval) verdeeld over groepen,
maar er is gekeken naar reeds bestaande
groepen, met dus mogelijke niet gecon
troleerde selectie-effecten. Echter, de on
derzoekers konden wel aantonen dat de
gevonden gedragsverschillen tussen set
tings in ieder geval niet konden worden
toegeschreven aan verschillen in de soort
handicap, geslacht, etniciteit, geboor
testatus (eerste, middelste, jongste kind
in het gezin) en aantal broertjes/zusjes,
noch aan de gemeten gezinskenmerken
(opleidingsniveau van de moeder; huwe
lijkse staat; werkeloosheid; familie-inko
men).
Engels onderzoek naar schoolplaatsing
Hieronder wordt een vijftal Engelse
onderzoeken besproken naar kinderen
met Downsyndroom in de schoolleeftijd.
Omdat er in de Engelse situatie grote
plaatselijke verschillen bestaan in onder
wijsbeleid vind je bij deze onderzoeken
een aantal ‘natuurlijke’ experimenten.
Casey, Jones, Kugler & Watkins (1988)
onderzochten de ontwikkeling van 36
kinderen met Downsyndroom (leeftijd 3,8
-10 jaar) waarvan de helft een reguliere
school bezocht en de andere helft een
school voor kinderen met een matige
verstandelijke belemmering (IQ-range
op deze scholen in dit onderzoek tussen
±30-60, qua populatie dus vergelijkbaar
met de ZML-school in Nederland). Kin
deren volgden onderwijs in elf verschil
lende onderwijsgebieden (LEA’s). In vier
LEA’s was het beleid dat alle kinderen met
Downsyndroom (met een IQ boven de 30)
op een speciale school voor kinderen met
een matige verstandelijke belemmering
werden geplaatst (en slechts één kind in
deze vier LEA’s binnen het onderzoek was
op uitdrukkelijk verzoek van de ouders re
gulier geplaatst); in zes LEA’s werden alle
kinderen met Downsyndroom (met een
IQ boven de 30) op reguliere scholen ge
plaatst; in één LEA konden ouders kiezen
(van de drie kinderen in deze LEA binnen
het onderzoek waren er twee regulier ge
plaatst). Dat betekent dat in deze constel
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latie reguliere of speciale plaatsing niet
zo zeer door het niveau van functioneren
van het kind werd bepaald maar door
plaatselijke verschillen in onderwijsbe
leid, en dat maakt het een ‘natuurlijk’
experiment. De ontwikkeling over een
periode van twee jaar werd gemeten door
middel van gestandaardiseerde tests voor
intelligentie (Stanford-Binet) en taalont
wikkeling (Reynell Developmental Langu
age Scales) en door gebruikelijke testen
voor leesvaardigheid, rekenen, classifice
ren, categoriseren en tekenvaardigheid
(Neale Analysis of Reading Ability en sub
schalen van de McCarthy Scales of Child
ren’s Abilities). Na een baseline-meting
volgden zesmaandelijkse metingen. De
kinderen op de reguliere scholen gingen
significant meer vooruit op rekenvaardig
heden, taalbegrip en mentale leeftijd en
ook op andere gebieden viel de vergelij
king uit in het voordeel van de reguliere
geplaatste leerlingen. Methodologisch is
er echter een vergelijkbaar probleem als
met het onderzoek van Fewell & Oelwein:
in het onderzoek van Casey e.a. zijn de
regulier en speciaal geplaatste leerlingen
bij de baseline weliswaar gelijk in men
tale leeftijd, maar de speciaal geplaatste
leerlingen zijn gemiddeld 14 maanden
ouder wat betreft kalenderleeftijd. En dat
wil zeggen: in vergelijking met de regulier
geplaatste leerlingen hadden de speciaal
geplaatste leerlingen bij de baseline een
gemiddeld lager IQ. Het zouden dan in
aanleg gewoon minder capabele kinde
ren kunnen zijn geweest en dan kun je
verwachten dat zij zich in de onderzoeks
periode ook langzamer zullen ontwik
kelen (én oudere kinderen met Downsyn
droom ontwikkelen zich waarschijnlijk
sowieso iets langzamer dan jongere).
De verschillen in kalenderleeftijd tussen
de onderzochte regulier versus speciaal
geplaatste leerlingen werden volgens
Casey e.a. niet veroorzaakt omdat er een
werkelijk verschil was tussen de regulier
en de speciaal geplaatste populatie in
kalenderleeftijd (in alle LEA’s, of deze nu
een integratieve of een niet-integratieve
politiek volgden gingen leerlingen met
Downsyndroom van alle leeftijden naar
school), maar zijn het gevolg van de
toevallige steekproef. Casey e.a. voerden
daarom een co-variantie analyse uit (met
mentale leeftijd, kalenderleeftijd en initi
ële scores op de verschillende meetinstru
menten als co-variant) om zo aanneme
lijk te maken dat de gevonden verschillen
na twee jaar niet konden worden toege
schreven aan initiële verschillen tussen
de experimentele en de controlegroep op
deze kenmerken. Ook na deze procedure
bleven de significante verschillen op re
kenvaardigheden, taalbegrip en mentale
leeftijd overeind. Casey e.a. hebben echter
niet IQ (of de verhouding tussen mentale
en chronologische leeftijd) als co-vari
ant genomen, waardoor de mogelijkheid
open blijft dat de speciale steekproef

toevalligerwijs bestond uit minder intel
ligente kinderen met Downsyndroom
en dat dit de verschillen in de ontwik
kelingsvooruitgang heeft medebepaald.
Daar valt tegen in te brengen dat het ook
mogelijk is dat de verschillen in IQ tussen
regulier en speciaal geplaatste leerlingen
bij de baseline reeds het resultaat waren
van de verschillende onderwijshistorie
van de kinderen en niet het resultaat van
een toevallige steekproef. Het onderzoek
laat beide interpretaties toe.
Sloper, Cunningham, Turner & Knussen
(1990) onderzochten de prestaties op het
gebied van lezen, rekenen en schrijven
van 117 kinderen met Downsyndroom
(6-14 jaar), allen behorend tot het Man
chester Downsyndroom geboortecohort
(zo’n 90% van alle kinderen met Down
syndroom geboren rondom Manchester
tussen 1973 en 1980). In het onderzoek
werd door middel van vragenlijsten aan
de ouders een groot aantal variabelen
gemeten (kindkenmerken; kenmerken
met betrekking tot het functioneren van
de ouders; sociaal-economische en demo
grafische kenmerken) en de relatie tussen
deze variabelen en de schoolse prestaties
werd verkend door stapsgewijze multiple
regressie analyse. Schoolse prestaties
werden vastgesteld door de ouders een
checklist voor te leggen van vaardighe
den op het gebied van lezen, rekenen en
schrijven, gerangschikt van eenvoudige
naar meer complexe vaardigheden,
waarbij ouders aangaven of hun kind de
vaardigheid zelfstandig (waarde: 3), ofwel
met hulp (2), ofwel in het geheel niet (1)
beheerste. Afzonderlijke totaalscores per
sub-schaal werden berekend. Omdat de
correlatie tussen de sub-schalen aanzien
lijk was werden de drie sub-schalen ge
combineerd tot één index voor schoolse
prestaties. Eerst werd vastgesteld welke
variabelen significant samenhingen met
deze index voor schoolse prestaties door
univariate analyse. Tussen een aantal
van deze variabelen bleek een hoge mate
van intercorrelatie te zijn, o.a. tussen IQ,
mentale leeftijd en zelfredzaamheid. In
bivariate regressie analyse werd vast
gesteld dat mentale leeftijd significant
bijdroeg aan de variantie in schoolse
prestaties die door IQ en zelfredzaamheid
werd verklaard. Mentale leeftijd werd
daarom voor de verklaring van de mate
van schoolse prestaties door de onder
zoekers als de meest relevante van deze
drie variabelen gekozen. In stapsgewijze
multiple regressie bleek mentale leeftijd
van alle variabelen het sterkst samen te
hangen met de schoolse prestaties (dit
verklaarde 62% van de variantie). Bijna
alle andere variabelen verloren hun sig
nificantie als mentale leeftijd als eerste
werd ingevoerd in de vergelijking. Vier
variabelen bleken nog wel significant
te zijn en droegen bij aan de verklaring
van extra variantie (78% van de variantie
werd uiteindelijk verklaard): type school;

geslacht (meisjes doen het beter op
schoolse prestaties dan jongens, bovenop
het feit dus dat de meisjes ook al een
gemiddeld hogere mentale leeftijd had
den); de locus van controle van de vader
(een interne locus van controle van de
vader ging gepaard met hogere schoolse
prestaties van het kind); kalenderleeftijd
van het kind (oudere kinderen scoorden
hoger op schoolse vaardigheden, bovenop
het effect van kalenderleeftijd op mentale
leeftijd). Wat betreft schooltype: kinderen
in reguliere klassen scoorden over het
algemeen het hoogst op schoolse pres
taties, gevolgd door kinderen in speciale
klassen in gewone scholen, dan kinderen
in scholen voor leerlingen met matige
leerproblemen (MLD = moderate learning
disabilities; IQ>±50) en tenslotte kinderen
in scholen voor leerlingen met ernstige
leerproblemen (SLD = severe learning di
sabilities), zelfs als dus was gecorrigeerd
voor de verschillen in mentale leeftijd
tussen de kinderen in de verschillende
schooltypes. Sloper e.a. veronderstellen
dat deze betere schoolse prestaties van de
leerlingen in de reguliere klassen kunnen
worden verklaard uit het feit dat er op re
guliere scholen, in vergelijking met speci
ale scholen, meer nadruk gelegd wordt op
het onderwijzen van schoolse vaardighe
den. De veronderstelde geringere nadruk
op het aanleren van zelfredzaamheid
in het reguliere onderwijs bleek daarbij
geen nadelige effecten te hebben op de
regulier geplaatste leerlingen met Down
syndroom: er waren geen verschillen
tussen kinderen op reguliere versus spe
ciale scholen op zelfredzaamheid (en ook
niet op mate van gedragsproblematiek,
gezondheid of gezins-functioneren) wan
neer statistisch werd gecorrigeerd voor
verschillen in mentale leeftijd. Anders
gezegd: de mate van zelfredzaamheid
van de kinderen was in overeenstemming
met hun mentale leeftijd. Uit een analyse
van variabelen die van invloed waren op
zelfredzaamheid kwam naar voren dat
gezinsfactoren hiervoor veel relevanter
waren dan type school.
Ook Beadman (1997) vergeleek leer
lingen met Downsyndroom uit speciale
scholen (één SLD-school en één MLD/SLDschool) met die uit reguliere scholen,
maar in dit specifieke onderwijsgebied
werd (in tegenstelling tot de situatie in
de onderzoeken van Casey e.a. (1988),
Laws, Byrne & Buckley (2000) en Buckley
(2000)) de keuze voor regulier of speciaal
bepaald door de voorkeur van ouders (en
niet door geografische politieke verschil
len in plaatsingsbeleid). In de praktijk
leidde dit tot twee groepen (13 regulier
geplaatste leerlingen en 9 speciaal ge
plaatste; tezamen zijn dat 22 van de 24
leerlingen met Downsyndroom in dit on
derwijsgebied) die van elkaar verschilden
in een aantal eigenschappen (hoewel er
in al deze eigenschappen ook een over
lapping zat). Ten eerste zaten er in het
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speciaal onderwijs meer jongens dan
meisjes en was dit in het reguliere precies
andersom en wellicht houdt dit verband
met de over het algemeen meer aanzien
lijke belemmeringen van jongens met
Downsyndroom in de spraak-taalontwik
keling. Ten tweede was de leeftijdsrange
in het speciaal onderwijs 6-12 jaar, in het
regulier 4,3-11 jaar - dit was het gevolg van
een toegenomen voorkeur van ouders
van jonge kinderen voor reguliere plaat
sing. Ten derde zaten er op de speciale
scholen meer kinderen met aanzienlijke
bijkomende medische problematiek (m.n.
gehoor- en visusproblemen). Ten vierde
hadden de meeste kinderen op de speci
ale scholen een IQ lager dan 50 en was dit
in het reguliere onderwijs precies anders
om. Er was daarbij geen duidelijk leef
tijdseffect, d.w.z. ook de oudere kinderen
op de reguliere scholen hadden meestal
een IQ boven de 50. Wat wel opvalt is dat
de performale (niet-verbale) IQ’s van de
reguliere groep (gem. 56, range 47-65) en
de speciale groep (gem. 54, range 47-61)
vrijwel identiek zijn, terwijl de reguliere
groep wel duidelijk hogere verbale IQ’s
had (gem. 58, range 46-83) ten opzichte
van de speciale groep (gem. 48, range
46-58).
Mogelijkerwijs heeft de keuzevrijheid
van de ouders in dit onderwijsgebied ge
leid tot selectieve integratie waarbij ou
ders van kinderen met een hogere verbale
begaafdheid (en dat zijn vaker meisjes
dan jongens) en minder medische proble
men eerder kiezen voor reguliere plaat
sing, maar er waren hierop uitzonderin
gen. Beadman verzamelde ook gegevens
over de schoolse prestaties, op grond van
informatie van de leerkrachten (vragen
lijst met concrete vaardigheden waar
van de leerkracht moet aangeven of de
leerling deze al dan niet beheerst) en op
grond van een aantal testen voor (voorbe
reidend) lezen (Word Recognition en Spel
ling Age van de British Ability Scale; New
MacMillan Reading Test). Beadman heeft
weliswaar geen statistische toetsing ge
daan, maar uit de resultaten komt duide
lijk het beeld naar voren dat de schoolse
vaardigheden van de regulier geplaatste
leerlingen beter ontwikkeld waren (aan
zienlijk meer vaardigheden op het gebied
van lezen, schrijven en (in minder mate)
rekenen volgens de vragenlijst; meer
leerlingen die überhaupt een score be
haalden op de testen voor lezen). Het is de
vraag of deze betere schoolse prestaties
(en dat geldt ook voor de hogere scores
op verbale intelligentie) alleen het gevolg
zijn van selectieve integratie of ook van
verschillen in het onderwijsaanbod. Voor
de laatste verklaring zijn aanwijzingen:
Beadman stelt dat er op de speciale
scholen in vergelijking met de reguliere
scholen veel minder materiaal voorhan
den was voor lees- en schrijfonderwijs;
de speciale leerkrachten hadden lagere
verwachtingen ten aanzien van de leer

mogelijkheden van leerlingen met Down
syndroom (interviews met de leerkrach
ten); op de speciale scholen was minder
gelegenheid voor individuele instructie
(de speciale klassen waren wel kleiner,
maar op de reguliere school was een halftime tot full-time onderwijsassistent voor
een leerling met Downsyndroom gebrui
kelijk); in tegenstelling tot de reguliere
leerkrachten stonden veel van de speciale
leerkrachten afwijzend tegenover inzich
ten uit recent onderzoek naar kinderen
met Downsyndroom (interviews); de
leerlingen met Downsyndroom behoor
den op de speciale scholen meestal tot de
hoogst functionerende leerlingen in de
klas en veel leerkrachtaandacht ging juist
uit naar aanpassingen voor de lager func
tionerende leerlingen (interviews).
Laws, Byrne & Buckley (2000) vergeleken
de taalontwikkeling en het functioneren
van het geheugen van 22 kinderen met
Downsyndroom uit reguliere scholen
met die van 22 op kalenderleeftijd ge
matchte kinderen met Downsyndroom
uit SLD-scholen in de leeftijd van 7-15 jaar.
De kinderen uit het reguliere onderwijs
kwamen allen uit een onderwijsgebied
waar het plaatselijke politieke beleid
was om de overgrote meerderheid van
kinderen met Downsyndroom regulier te
plaatsen. Laws, Byrne & Buckley stellen
dat er geen aanwijzingen zijn dat daarbij
in dit onderwijsgebied het niveau van
functioneren van het kind het belangrijk
ste criterium was voor al dan niet regulier
plaatsen (dat werd bepaald door voor
keur van de ouders). Dit wordt bevestigd
door een eerdere longitudinale studie
van Laws e.a. (1995) naar de leesontwikke
ling van 14 kinderen met Downsyndroom
uit dit onderwijsgebied. Er waren name
lijk geen significante verschillen tussen
de 7 regulier geplaatste en de 7 speciaal
geplaatste leerlingen uit dit onderzoek
wat betreft non-verbale cognitieve be
gaafdheid, receptieve woordenschat,
taalbegrip en geheugenspanne op de
leeftijd van 4,5 jaar. De 22 kinderen uit het
speciale onderwijs in het onderzoek van
Laws, Byrne & Buckley kwamen allen uit
een LEA (Local Education Authority) waar
95 procent van de kinderen met Down
syndroom werd geplaatst op SLD-scholen
(Engels equivalent voor de ZML). De re
gulier geplaatste kinderen waren 13 jon
gens en 9 meisjes, de speciaal geplaatste
kinderen waren 7 jongen en 15 meisjes.
Laws, Byrne & Buckley betrekken dit niet
in hun interpretatie, maar omdat meisjes
met Downsyndroom over het algemeen
verbaal meer begaafd zijn dan jongens
met Downsyndroom, zou je gezien de
verdeling hier verwachten dat de speciale
groep het beter zou doen op maten voor
taalontwikkeling, maar dat bleek niet
het geval te zijn. Laws, Byrne & Buckley
onderzochten de ontwikkeling van de
kinderen op verschillende aspecten van
taal, geheugen en lezen. De kinderen

met Downsyndroom in het reguliere
onderwijs scoorden significant hoger op
receptieve woordenschat, begrip van lan
gere zinnen, auditieve geheugenspanne,
visuele geheugenspanne en het herhalen
van zinnen. Door co-variantie analyse met
kalenderleeftijd en score op de receptieve
woordenschat als co-variant werd vervol
gens vastgesteld dat de regulier geplaats
te kinderen hoger scoorden op het begrip
van langere zinnen, auditieve geheugen
spanne en visuele geheugenspanne, ook
als was gecorrigeerd voor de verschillen
in receptieve woordenschat (een verschil
van 1,5 jaar ontwikkelingsleeftijd tussen
regulier en speciaal!) en verschillen in
kalenderleeftijd (de kinderen in het speci
ale onderwijs waren iets ouder, maar dit
verschil was overigens niet significant)
tussen de regulier en speciaal geplaatste
leerlingen. Op de niet-talige maten voor
geheugen (voor handbewegingen en voor
gezichten) waren er geen significante
verschillen tussen de regulier en de speci
aal geplaatste leerlingen. Van de regulier
geplaatste leerlingen werden 20 van de
22 geclassificeerd als ‘lezer’ (zij waren in
staat een aantal woorden spellend te
lezen), van de speciaal geplaatste leerlin
gen werden slechts 3 van de 22 leerlingen
geclassificeerd als ‘lezer’. Dit laatste zou
een deel van de verklaring kunnen zijn
voor de gevonden verschillen in taalont
wikkeling: Laws e.a. (1995) hadden in een
eerder onderzoek namelijk gevonden dat
kinderen met Downsyndroom die leer
den lezen (6 van de 7 zaten op reguliere
scholen) in de loop van een periode van
4,5 jaar in vergelijking met kinderen met
Downsyndroom die niet leerden lezen
(6 van deze 7 zaten op speciale scholen)
significant uiteen gingen lopen op maten
voor taalontwikkeling en talig geheugen,
terwijl er geen verschillen ontstonden
op testen voor non-verbale begaafdheid
(Raven Matrices). Mogelijkerwijs heeft het
leren lezen een positieve uitwerking op
de taalontwikkeling bij Downsyndroom,
mogelijkerwijs zijn het echter andere as
pecten van de reguliere plaatsing die tot
de verschillen hebben geleid.
In Buckley (2000) en in Buckley, Bird,
Sacks & Archer (2002) wordt een onder
zoek gerapporteerd uit 1999 waarin een
vergelijking wordt gemaakt tussen 28
speciaal (24 SLD en 4 MLD) en 18 regulier
geplaatste tieners. Daarnaast werden
deze twee groepen vergeleken met een
grote representatieve groep van 90 tie
ners waarnaar Buckley en collega’s in
1986 onderzoek hadden gedaan. In 1986
hadden alle tieners in de onderzochte
onderwijsgebieden hun onderwijs ge
durende hun gehele onderwijsloopbaan
gevolgd op speciale scholen (94% SLD en
6% MLD). Sinds 1988 was er in één onder
wijsgebied gekozen voor een ander plaat
singsbeleid: de overgrote meerderheid
van de kinderen met Downsyndroom in
dit deel werd regulier geplaatst (in regu
12 • Down+Update bij nr. 71

liere klassen met een onderwijsassistent
voor het grootste deel van de schooldag),
waarbij niet zo zeer niveau van functio
neren maar de wens van ouders bepaalde
of een kind regulier werd geplaatst. De
18 regulier geplaatste leerlingen in dit
onderzoek kwamen uit dit onderwijsge
bied. In de overige drie gebieden bleef
de praktijk dat vrijwel alle kinderen
met Downsyndroom in speciale scho
len werden geplaatst en de 28 speciaal
geplaatste tieners kwamen uit deze on
derwijsgebieden. Ook hier is er dus weer
sprake van een ‘natuurlijk’ experiment
waarbij plaatselijk beleid en niet niveau
van functioneren bepaalt of een kind
regulier of speciaal wordt geplaatst. De
onderzoekers stellen dat er weinig reden
is om te veronderstellen dat de regulier
geplaatste leerlingen in aanleg verschil
den van de speciaal geplaatste leerlingen.
De drie onderzochte groepen (1999 regu
lier; 1999 speciaal; 1986) verschilden niet
significant van elkaar voor wat betreft
een aantal variabelen waarvan bekend is
dat ze van invloed zijn op de ontwikkeling
van kinderen. De leeftijdsverdeling, de
relatieve aantallen meisjes en jongens, de
positie van de kinderen binnen de gezin
nen (enig, eerste, middelste, oudste kind),
de verdeling van de ouders over sociale
klassen, zijn allen overeenkomstig, met
één uitzondering, namelijk dat de tieners
uit de groep 1999-regulier gemiddeld
twee jaar jonger zijn dan de tieners uit
beide andere groepen. Dat laatste maakt
echter juist dat eventuele gunstige ef
fecten van de reguliere plaatsing zullen
worden onderschat in deze onderzoeks
opzet, daar kinderen vaardiger worden
naarmate zij ouder zijn. Om nog waar
schijnlijker te maken dat de vergeleken
groepen niet van elkaar verschilden qua
aanleg verwijderden de onderzoekers
de vijf minst presterende tieners uit de
groep 1999-speciaal, met als argument
dat deze vijf tieners een meervoudige
belemmering hadden (autisme en/of zeer
ernstige gedragsproblemen) waardoor zij
ook in een meer integratief onderwijsge
bied niet op een reguliere school zouden
zijn geplaatst.
De ontwikkeling van de tieners werd
in 1986 en 1999 vastgesteld door ouders
een vragenlijst te laten invullen waarop
ouders ten aanzien van allerlei concreet
omschreven vaardigheden moesten
aangeven of hun kind deze al dan niet
beheerste (SBQ: Sacks and Buckley Ques
tionnaire). In 1999 vulden de ouders daar
naast twee gestandaardiseerde schalen
in, waardoor een vergelijking met de
‘normale’ populatie in leeftijd-equivalen
ten mogelijk wordt gemaakt, te weten de
Vineland Adaptive Behaviour Scale (met
subschalen voor zelfredzaamheid (daily
living skills), communicatie en sociale
vaardigheden) en de Conners Rating Sca
les (waarin wordt gekeken naar de even
tuele aanwezigheid van verschillende

aspecten van gedragsproblematiek).
Bij de analyse van de Vineland gegevens
uit 1999 komt een eerste opvallende
bevinding aan het licht wanneer een op
splitsing wordt gemaakt van de speciale
en de reguliere groep in drie leeftijdsca
tegorieën (11-13,11 jaar; 14-16,11 jaar; 18-20
jaar). Op alle drie de subschalen van de
Vineland is duidelijk dat de vaardigheden
toenemen met de leeftijd, op één uitzon
dering na: waar de regulier geplaatste
leerlingen met toegenomen leeftijd
een toename van vaardigheden op de
communicatieschaal laten zien, is er bij
de speciaal geplaatste leerlingen geen
significante vooruitgang op de commu
nicatieschaal met toegenomen leeftijd.
Uit een verdere analyse van de scores op
de communicatieschaal in drie deelscha
len voor respectievelijk receptieve taal,
expressieve taal en lezen/schrijven blijkt
vervolgens dat het verschil tussen de
regulier en de speciaal geplaatste leer
lingen voortkomt uit zeer aanzienlijke
verschillen in expressieve taal (2 jaar en
6 maanden achterstand van de speciale
groep t.o.v. de reguliere; gemiddelde score
van 5 jaar en 9 maanden versus 3 jaar en
3 maanden) en lezen/ schrijven (3 jaar en
4 maanden achterstand van de speciale
groep t.o.v de reguliere; gemiddeld score
van 9 jaar en 1 maand versus 5 jaar en 9
maanden). Dit suggereert weer een mo
gelijk verband tussen leren lezen en beter
leren praten bij mensen met Downsyn
droom.
Op de subschalen voor zelfredzaam
heid en sociale vaardigheden was er geen
significant verschil tussen de regulier en
speciaal geplaatste leerlingen. (Ook dit
vormt overigens een aanwijzing dat de
leerlingen op beide typen scholen qua
aanleg vergelijkbaar waren: zelfredzaam
heid wordt, volgens het eerder beschre
ven onderzoek van Sloper e.a. (1990), im
mers meer door gezinsfactoren bepaald
dan door de school.) Het ontbreken van
significante verschillen tussen regulier en
speciaal geplaatste leerlingen gold ook
voor de deelschalen (huishoudelijke vaar
digheden; functioneren in de maatschap
pij; persoonlijke zelfredzaamheid) die
bijdragen aan de subschaal ‘zelfredzaam
heid’ en voor twee van de drie deelscha
len (spel en vrijetijdsbesteding; sociale
coping) die bijdragen aan de subschaal
‘sociale vaardigheden’. Op één deelschaal
voor ‘interpersoonlijke relaties’ scoorden
de tieners in de speciale scholen echter
significant hoger. Op deze bevinding
wordt nog teruggekomen in het stuk over
sociaal functioneren.
De onderzoekers vergeleken vervolgens
de informatie uit de vragenlijsten uit
1986 en 1999 en stelden vast dat de on
derzoeksgroep uit 1986 en de groep 1999speciaal nauwelijks van elkaar verschil
den, met vrijwel allemaal zeer beperkte
vaardigheden op het gebied van lezen,
schrijven, rekenen en algemene kennis en

vaak aanzienlijke spraakproblemen (van
de 1986-groep was slechts 42 procent vol
gens de ouders verstaanbaar voor men
sen die hem of haar niet goed kenden,
van de groep 1999-speciaal 56%). Wat be
treft schoolse vaardigheden had de groep
1999-speciaal alleen op schrijven en
rekenen een kleine vooruitgang geboekt
in vergelijking met de groep 1986. Op zelf
redzaamheid waren er geen verschillen
tussen de groepen. De groep 1999-regu
lier was ten opzichte van de groep-1986
(en dus ook ten opzichte van de groep
1999-speciaal) significant vooruit op het
gebied van gesproken taal (zo was 78
procent verstaanbaar voor mensen die
hem of haar niet goed kenden), lezen,
schrijven, rekenen en algemene kennis en
daarmee wordt het beeld op grond van de
Vineland vergelijkingen bevestigd.
Tot slot: als gekeken wordt naar de
globale ontwikkelingsprofielen op de
Vineland dan bleken de leerlingen op de
speciale school gekenmerkt te worden
door het eerder beschreven Downsyn
droom-specifieke profiel van opmerke
lijke achterstanden op het gebied van
communicatievaardigheden (vooral
expressieve taal en lezen/schrijven) in
vergelijking met zelfredzaamheid en so
ciale vaardigheden met een toename van
deze dissociatie met het ouder worden,
terwijl er bij de regulier geplaatste leer
lingen sprake was van een harmonisch
profiel met gelijke vaardigheden op com
municatie, zelfredzaamheid en sociaal
functioneren.
Problemen van speciaal onderwijs
Buckley (2000) en Buckley, Bird, Sacks &
Archer (2002) speculeren over de redenen
waarom reguliere plaatsing tot bovenbe
schreven gunstigere ontwikkelingsresul
taten leidt en komen tot een aantal mo
gelijke oorzaken: een reguliere klas is een
meer taalrijke omgeving waarin klasge
noten gewoon praten, een taalvoorbeeld
vormen, en het kind met Downsyndroom
betrekken in hun talige interacties; meer
aandacht voor de ontwikkeling van
schoolse vaardigheden (waarbij lezen
mogelijkerwijs ook weer het goed leren
praten stimuleert) binnen de reguliere
scholen; individuele begeleiding door een
onderwijsassistent op de reguliere school
versus de onmogelijkheid om tegemoet
te komen aan individuele leerbehoeften
op een speciale school waarin de klassen
weliswaar kleiner zijn, maar de groep
zeer heterogeen is (qua vaardigheden en
gedrag) en de meeste van deze kinderen
feitelijk individuele instructie behoeven;
verschillen in attitude en verwachtingen
van reguliere en speciale leerkrachten. De
onderzoekers wijzen ter ondersteuning
van deze argumentatie op een tweetal
onderzoeken waarin een vergelijking
wordt gemaakt tussen kenmerken van
reguliere en speciale onderwijsomgevin
gen voor leerlingen met Downsyndroom:
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het hierboven reeds besproken onderzoek
van Beadman (1997) en een ander klein
explorerend onderzoek van Dew-Hughes
waarop hieronder zal worden ingegaan.
Dew-Hughes (1998) observeerde zes ver
schillende kinderen op een SLD-school en
zes verschillende kinderen op reguliere
scholen, individueel gematcht op leeftijd,
geslacht, cognitief niveau en zintuiglijke
problemen, en interviewde de leerkrach
ten en assistenten. Dew-Hughes rap
porteert dat de kinderen in de reguliere
settings zelfstandig samenwerkten met
andere leerlingen tot wel drie keer zo
lang als in de speciale klassen; spontaan
groepjes en paren vormden en daarbij
op de juiste wijze onderscheid maakten
tussen ‘makkers’ om mee te recreëren
of om mee te werken; in staat waren om
nadat een taakje voltooid was zelfstandig
aan een nieuwe taak te starten binnen
een overeengekomen scala aan schoolse
activiteiten; en gemiddeld twee uur meer
onderwijstijd per dag hadden dan hun
tegenhangers uit het speciaal onderwijs,
waarvan het rooster werd bepaald door
problemen met bewegen en lijfzorg van
veel van de kinderen in de klas.
In vergelijking met de percepties die de
reguliere leerkrachten hadden van het in
hun klas geplaatste kind met een verstan
delijke belemmering, schatten de speciale
leerkrachten hun leerlingen in als minder
volwassen en meer afhankelijk van hulp
van volwassenen. De speciaal geplaatste
leerlingen kregen weinig verantwoorde
lijkheid met betrekking tot het pakken en
opruimen van hun eigen spullen, weinig
gelegenheid om keuzes te maken en wer
den vaker geknuffeld en aangeraakt door
leerkrachten en assistenten (alsof het
jongere kinderen waren). De speciale leer
krachten vertelden in de interviews dat
zij hun eigen rol zagen als een combinatie
van een leerkracht- en een moederrol en
dat zij vonden dat hun school een ge
zinsatmosfeer moest hebben. De speciale
leerkrachten meenden dat sociaal gedrag
van een leerling vooral bepaald wordt
door diens mentale leeftijd en vonden dat
je deze leerlingen als jongere kinderen
moet behandelen, de reguliere leerkrach
ten geloofden dat de leerling met een
verstandelijke belemmering qua sociaal
gedrag niet op het niveau van mentale
leeftijd moet worden behandeld, maar
op een hoger, meer bij de kalenderleeftijd
passend niveau. De door de leerkrachten
gebruikte taal was in de speciale klas
sen simpel en direct, aangepast aan de
minst vaardige leerlingen. In de regu
liere klassen werd meer complexe taal
gebruikt, ook richting de leerlingen met
een belemmering. De leerlingen in de
speciale scholen hadden een ingewikkeld
geïndividualiseerd curriculum met veel
vuldig voorkomende veranderingen van
activiteit en groepen die vaak werden be
paald op basis van de minst vaardigen in
de klas. Het onderzoek van Dew-Hughes

beperkt zich tot een vergelijking tussen
enkele reguliere scholen en één speciale
school, waardoor de bevindingen idio
syncratisch voor deze ene speciale school
zouden kunnen zijn. De bevindingen van
Beadman ten aanzien van twee andere
Engelse speciale scholen zijn echter soort
gelijk, en hier kan ook nog worden gewe
zen op een rapportage van de Onderwijs
inspectie met betrekking tot de kwaliteit
van het onderwijs aan Zeer Moeilijk
Lerenden. Het ‘Onderwijsverslag over het
jaar 1999’ (Inspectie van het Onderwijs,
1999) laat met betrekking tot de kwaliteit
van het onderwijs aan Zeer Moelijk Le
renden (sindsdien heeft de Inspectie geen
samenvattende rapportage ten aanzien
van ZML-onderwijs meer gepubliceerd)
het volgende beeld zien: de ZML-scholen
realiseren over het algemeen een onder
steunend en veilig pedagogisch klimaat,
maar er is op bijna de helft van de scholen
sprake van onvoldoende stimulering en
uitdaging, er wordt op eenderde van de
scholen te weinig leertijd geboden en de
Inspectie beoordeelt op driekwart van de
scholen de leerlingenzorg als onvoldoen
de en het leerstofaanbod als onvoldoende
afgestemd op de ontwikkelingsmogelijk
heden van de leerlingen. Dat wil niet zeg
gen dat er in het geheel geen onderwijs in
schoolse vaardigheden wordt geboden op
ZML-scholen of op het Engelse equivalent
(SLD-scholen) - zo vindt men ook op deze
scholen wel enkele leerlingen met Down
syndroom die hebben leren lezen (zie o.a.:
De Graaf, E.A.B, 2001a; b; Shepperdson,
1994) - maar het is aannemelijk dat er bij
leerlingen met Downsyndroom in het re
gulier onderwijs aanzienlijk meer onder
wijstijd aan lezen, schrijven en rekenen
wordt besteed.
Australisch onderzoek
Ook in twee onderzoeken uit Australië
is gepoogd, weliswaar op een indirecte
wijze, een vergelijking te maken tussen
de ontwikkeling van kinderen met Down
syndroom in reguliere versus speciale
scholen.
Bochner & Pieterse (1996) traceerden
via de New South Wales Down Syndrome
Association (aangevuld met een klein
aantal gezinnen die al bekend was bij de
onderzoekers) 87 gezinnen met een kind
met Downsyndroom tussen de 13-20 jaar,
wonend in New South Wales. De ouders
van deze gezinnen werd een uitgebreide
vragenlijst voorgelegd. Deze vragenlijst
was - met enkele kleine aanvullingen
- dezelfde als die door Buckley (2000) in
haar onderzoek in 1986 naar Engelse tie
ners met Downsyndroom was gebruikt. In
het totaal 66 ouders (van 37 meisjes en 29
jongens met Downsyndroom) vulden de
vragenlijst in. De resultaten werden ver
volgens vergeleken met wat er in eerdere
Engelse onderzoeken naar grote repre
sentatieve cohorten was gerapporteerd.
Vergelijkingen werden gemaakt met: een

longitudinaal onderzoek van Carr naar
54 kinderen met Downsyndroom (29 jon
gens; 26 meisjes) geboren in Zuid-Londen
in 1963/64 (waarbij Bochner & Pieterse
keken naar de gegevens over deze groep
op de leeftijd van 21 jaar); een onderzoek
van Shepperdson naar 54 tieners (29
jongens; 27 meisjes; 16-18 jaar) geboren
in een stad in South Wales tussen 19641966; het onderzoek van Buckley uit 1986
naar 90 tieners (50 jongens; 40 meisjes;
11-17 jaar) wonend in Hampshire. In twee
van deze onderzoeken werd alleen infor
matie verzameld via vragenlijsten aan
ouders, alleen Carr deed ook een aantal
directe metingen.
Wat betreft verdeling over de geslachten
en bijkomende gezondheidsproblemen
was de NSW-groep (New South Wales
- groep uit het onderzoek van Bochner &
Pieterse) vergelijkbaar met de drie En
gelse studies. De ouders in de NSW-groep
waren redelijk hoog opgeleid maar wel
vergelijkbaar met die uit de Hampshiregroep. De meeste ouders uit de NSWgroep (74%) hadden professionele bege
leiding bij early intervention gekregen, bij
de andere groepen ontbreekt hierover in
formatie (maar gezien de geboortejaren
van de personen uit de andere groepen is
het waarschijnlijk dat deze begeleiding
er niet is geweest of hooguit alleen voor
de jongsten uit de Hampshire-groep). De
meeste kinderen uit de NSW-groep start
ten hun onderwijs in reguliere klassen
(50%) of in speciale klassen in het regulie
re onderwijs (18%). Tegen de tijd dat deze
kinderen 12-15 jaar oud waren bezocht 21
procent een reguliere klas en 24 procent
een speciale klas binnen een reguliere
school en iets meer dan 50 procent een
school voor speciaal onderwijs (waarvan
de helft SLD en de helft MLD). In de drie
Engelse studies startte het overgrote
merendeel van de kinderen met Down
syndroom hun schoolloopbaan in het
speciaal onderwijs, in veruit de meeste
gevallen een school voor SLD. Alleen in het
onderzoek van Shepperdson was er in de
basisschoolperiode een klein percentage
regulier geplaatst, te weten 20 procent in
speciale klassen in een reguliere school
en 5 procent in reguliere klassen, maar op
het voortgezet onderwijs bleef slechts 2
procent in een speciale klas binnen een
reguliere school.
Een groot deel van de NSW-groep heeft
dus, in tegenstelling tot de andere groe
pen, onderwijs gekregen in een reguliere
klas, vooral in de onder- en middenbouw
van de basisschool.
Met betrekking tot persoonlijke zelf
redzaamheid en hygiëne werden er ver
volgens geen verschillen tussen de NSWgroep en alle drie de andere groepen
aangetroffen en dat is in lijn met de be
vindingen in de hierboven reeds beschre
ven onderzoeken van Sloper e.a. (1990) ,
Buckley (2000) en Buckley, Bird, Sacks &
Archer (2002), waar schoolplaatsing ook
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geen effect had op zelfredzaamheid.
Wat betreft schoolse vaardigheden
waren er wel verschillen tussen de NSWgroep en de overige drie groepen. De
meeste van de NSW-ouders (86%) rap
porteerden dat hun kind enige leesvaar
digheid had, waarbij velen (49%) boeken
voor tieners lazen voor hun plezier (vaak
26%; soms 11%, af en toe 12%) en meer dan
de helft de tv-gids kon gebruiken (vaak
56%, soms 12%). Ongeveer 22 procent kon
alleen enkele woorden herkennen. Carr
vond in haar Zuid-Londen groep dat 40
procent enige leesvaardigheid had op
een leestest (en deze 40% scoorde gemid
deld 7,8 jaar technisch lezen en 6,9 jaar
begrijpend lezen, met een range van 6-12
jaar, op de Neale Analysis of Reading Test)
en dat maar heel weinig van de totale
groep boeken of tijdschriften voor hun
plezier lazen. Shepperdson rapporteert
dat slechts 33 procent van de tieners uit
haar South Wales groep enige leesvaar
digheid (minstens enkele woorden kun
nen herkennen) had. Buckley meldt dat
van haar Hampshire groep (onderzocht in
1986) ongeveer 75 procent enige leesvaar
digheid bezat (maar dat reikt van enkele
woorden herkennen tot boeken kunnen
lezen), maar dat slechts 16 procent in
staat was boeken (bedoeld wordt kin
der- of jeugdboeken met echte verhalen,
dus niet alleen maar eenvoudige oefenleesboekjes) voor hun plezier te lezen.
Ook wat betreft geld-rekenen waren er
verschillen. De overgrote meerderheid
van de NSW-tieners kon de verschillende
munten en biljetten herkennen en 88
procent kon zelfstandig een boodschap
doen. In de andere drie groepen waren
deze percentages aanzienlijk lager.
Ook wat betreft onafhankelijkheid en
mate van toezicht onderscheidde de
NSW-groep zich van de andere: waar 88
procent van de tieners in de NSW-groep
kortere of langere tijd alleen thuis kon
den zijn rapporteren zowel Shepperdson
als Buckley (1986-groep) dat zo’n twee
derde nooit alleen thuis werd gelaten. In
de NSW-groep kon 12 procent zelfstandig
gebruik maken van het openbaar vervoer
en 60 procent beperkt zelfstandig (al
leen op een bepaalde bekende lijn), in het
onderzoek van Carr konden slechts twee
tieners gebruik maken van het openbaar
vervoer, in de overige onderzoeken geen
enkele.
Bochner & Pieterse concluderen dat de
NSW-groep in vergelijking met de andere
drie groepen meer hebben geleerd op het
gebied van schoolse vaardigheden, bo
vendien onafhankelijker zijn en minder
toezicht nodig hebben. Zij geven aan dat
de NSW-groep wellicht niet geheel re
presentatief is, met bijvoorbeeld een re
latief hoog percentage ouders dat actief
wilde bijdragen aan de ontwikkeling van
hun kind (gezien het feit dat 74 procent
gebruik had gemaakt van de toen net
opgezette early interventionbegeleiding).

Aan de andere kant wordt in alle onder
zochte groepen een range gevonden van
vaardigheden, met enkele opvallend com
petente personen met Downsyndroom
aan de ene kant en enkele zeer afhan
kelijke personen met meer aanzienlijke
belemmeringen aan de andere kant, en
de NSW-groep vormt hierop geen uitzon
dering. Een groot verschil tussen de NSWgroep en de andere drie groepen zijn de
omstandigheden waaronder de kinderen
zijn opgegroeid. De beschikbaarheid van
begeleiding bij early intervention in New
South Wales en vervolgens de mogelijk
heid voor een aanzienlijk percentage
om in ieder geval de eerste jaren van
het basisonderwijs in reguliere klassen
onderwijs te ontvangen is een omslag in
de begeleiding van en het onderwijs aan
kinderen met Downsyndroom en heeft,
aldus Bochner & Pieterse vermoedelijk
bijgedragen aan de betere ontwikke
lingsresultaten in de NSW-groep. Dit
vermoeden is in ieder geval in lijn met de
conclusies van Buckley (2000) en Buckley,
Bird, Sacks & Archer (2002).
Bochner, Outhred & Pieterse (2001) on
derzochten de taal- en leesvaardigheden
van dertig jong-volwassenen met Down
syndroom (16 mannen en 14 vrouwen) in
de leeftijd van 18 tot 36 jaar (gemiddeld
21 jaar). De jong-volwassenen waren
aangemeld na een oproep in het vereni
gingsblad van de New South Wales Down
Syndrome Association. Op grond van hun
eerdere hierboven beschreven onderzoek
hadden de onderzoekers als eerste hypo
these dat personen met Downsyndroom
geboren voor de omslag in de begelei
ding en het onderwijs aan kinderen met
Downsyndroom (begin jaren zeventig)
gemiddeld minder vaardig zouden zijn op
het gebied van lezen. De tweede hypothe
se was dat een hogere mate van onder
wijsintegratie (gerangschikt van: in een
reguliere klas geplaatst zijn; speciale klas
in de reguliere school met enige uitwis
seling; aparte speciale school) samen zou
gaan met meer leesvaardigheden. Bij de
analyse van de gegevens werd de groep
verdeeld in drie leeftijdscategorieën: 1820 jaar (n=12); 21-24 jaar (n=13); ouder dan
24 jaar (range 28-36 jaar) (n=5). Ook werd
de groep verdeeld over twee integratiecategorieën. De geïntegreerde groep be
stond uit alle personen die het merendeel
van hun schoolloopbaan in een reguliere
klas hadden gezeten (n=5) of in een spe
ciale klas in een reguliere school (n=7).
De gesegregeerde groep bestond uit alle
personen die het merendeel van hun
schoolloopbaan op een aparte speciale
school hadden doorgebracht (n=18). Bij
het toetsen van de hypothesen werd geen
gebruik gemaakt van statistische testen:
de onderzoekers stellen dat daarvoor de
onderzoeksgroep te klein was.
Informatie werd verzameld door het
afnemen van een aantal gestandaardi
seerde tests, voor receptieve taal (Peabody

Picture Vocabulary Test - Revised (PPVT-R))
en voor lezen (Waddington Diagnostic
Reading Test (WDRT)). Functionele lees
vaardigheden werden bepaald door meer
informele methoden, waaronder: het
kunnen herkennen van vier functionele
woorden (uitgang, stop, dames, heren);
het voorlezen van een stuk tekst uit een
boek meegebracht door de participant;
het laten zien dat je in de tv-gids kunt op
zoeken wanneer een bepaald programma
wordt uitgezonden. Verder werd een
aantal vragen gesteld over leesvaardighe
den in het dagelijkse leven (wat lees je en
hoe vaak?). Ook werd door de interviewer
genoteerd of voor hem of haar de spraak
wel of nauwelijks/niet verstaanbaar was.
Het onderzoek bevestigde ten eerste dat
personen met Downsyndroom kunnen
leren lezen (slechts twee van de partici
panten bleken in het geheel niet te kun
nen lezen en nog twee ander waren niet
bereid zich te laten testen), waarbij het
bereikte niveau wel zeer uiteenliep. De
gemiddelde leesleeftijd op de WDRT was
8,1 jaar met een range van 6,8 tot 11,0+).
De correlatie met de test voor receptieve
taal, de PPVT-R, was daarbij hoog (0,79),
wat wijst op een verband tussen de ont
wikkeling van receptieve taal en leesvaar
digheden. De gemiddelde taalleeftijd op
de PPVT-R was 7,2 jaar met een range van
2,9 tot 17,8 jaar. Omdat twee participan
ten, een man van 21 jaar en een vrouw
van 18 jaar (beide uit de geïntegreerde
groep) uitzonderlijk hoog scoorden in
vergelijking met alle anderen werden bij
het toetsen van de hypothesen deze twee
uitzonderlijk hoge scores op de PPVT-R
eerst verwijderd.
Op grond van het voorlezen van een
stuk tekst werden 14 participanten door
de onderzoekers beoordeeld als goede
vloeiende lezers, 6 als matige lezers, 6 als
zwakke lezers (erg langzaam, onverstaan
baar en zonder veel intonatie en niet in
staat vragen over de tekst te beantwoor
den) en 2 lazen niet. Meer dan de helft
van de participanten gaf aan boeken
(53%) te lezen in de vrije tijd en tijdschrif
ten (57%) en waren in staat te vertellen
welke tijdschriften zij bij voorkeur lazen.
Wat betreft de hypothesen: de oudste
groep had de laagste gemiddelde score
op receptieve taal (5,2 jaar), gevolgd door
de 18-20 jarigen (5,10 jaar) en dan de 21-24
jarigen (7,5 jaar). Op leesleeftijd was de
trend vergelijkbaar met 7,8 jaar voor de
oudste groep, 7,10 jaar voor de 18-20 jari
gen en 8,8 jaar voor de 21-24 jarigen. Het
verschil tussen de oudste groep (die allen
altijd op speciale scholen hadden geze
ten) en de beide jongere groepen is in
overeenstemming met de eerste hypothe
se. Het verschil tussen de beide jongere
groepen is moeilijker te duiden: het kan
het gevolg zijn van de toevallige samen
stelling van de groepen; maar, het kan ook
zijn dat de middelste leeftijdsgroep, als
eerste groep waarvan een flink deel het
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reguliere onderwijs inging, veel extra on
dersteuning van ouders en leerkrachten
kregen omdat deze wilden bewijzen dat
integratie mogelijk was; of het kan zijn
dat de betere prestaties van de 21-24 ja
rigen voortkomt uit het gegeven dat een
deel van de mensen met Downsyndroom
zich nog verder door ontwikkelt in de late
tienerjaren en jongvolwassenheid (hierop
is al eerder gewezen bij de bespreking
van de kenmerken van Downsyndroom).
Wat betreft verstaanbaarheid werd geen
enkele persoon uit de oudste groep als
verstaanbaar beoordeeld, tegenover de
helft van beide jongere groepen.
Wanneer de informatie wordt uitge
splitst volgens de categorieën geïnte
greerd - gesegregeerd dan wordt het
volgende beeld gevonden: de personen
met een grotendeels geïntegreerde
schoolloopbaan scoorden (zelfs als de
twee opvallend hoge scores, beide uit de
geïntegreerde groep, buiten beschou
wing zijn gelaten) gemiddeld in vergelij
king met degenen die op speciale scholen
hadden gezeten hoger op receptieve
taal (6,8 versus 6,2 jaar op de PPVT-R) en
op leesvaardigheden (8,9 versus 7,7 jaar
op de WDRT). Ook werden zij vaker als
verstaanbaar beoordeeld door de inter
viewer: 80 procent uit de regulier klassen,
50 procent uit de speciale klassen in een
reguliere school en 41 procent uit de spe
ciale scholen waren te verstaan.
Het onderzoek van Bochner, Outhred &
Pieterse (2001) heeft methodologisch een
zwak design: de onderzoekers hebben na
gelaten om een statistische toetsing uit
te voeren, maar hebben volstaan met het
aangeven van trends (waardoor niet be
kend is in hoeverre de toevallige samen
stelling van de steekproef de verschillen
kan hebben veroorzaakt). En, het is bo
vendien niet bekend of de geïntegreerde
en de gesegregeerde groep in aanvang
niet al zeer van elkaar verschilden. Het
onderzoek vormt wel een aanvulling op
Bochner & Pieterse (1996) en op Buckley
(2000) in die zin dat Bochner, Outhred
& Pieterse taal- en leesvaardigheden
direct hebben gemeten, in plaats van uit
te gaan van informatie verkregen via de
ouders. Het is daarbij opvallend dat veel
resultaten overeenkomstig zijn: waar
Bochner & Pieterse (1996) rapporteren
dat in de NSW-groep (waarvan ongeveer
de helft een reguliere schoolloopbaan
had doorlopen) volgens de ouders 49 pro
cent van de tieners met Downsyndroom
boeken voor tieners lazen voor hun ple
zier en meer dan de helft de tv-gids kon
gebruiken, vonden Bochner, Outhred &
Pieterse soortgelijke percentages bij de
zelf-rapportages (iets meer dan de helft
zei boeken en tijdschriften voor het ple
zier te lezen), werd ongeveer de helft van
de personen met Downsyndroom in hun
onderzoek door de onderzoekers beoor
deeld als ‘goede vloeiende lezers’ bij het
voorlezen van een stukje tekst en werd

een gemiddelde leesleeftijd van 8,1 jaar
(niveau eind groep vier), met een range
van 6,8 tot 11,0+, gevonden op de WDRT,
een gemiddelde leesleeftijd en range die
het aannemelijk maakt dat een aanzien
lijk deel van de groep inderdaad goed
genoeg kon lezen voor tijdschriften en
boeken voor tieners. Waar in het onder
zoek van Buckley de geïntegreerde tieners
met Downsyndroom op de door hun
ouders ingevulde Vineland 9,1 jaar op le
zen/schrijven scoorden, vonden Bochner,
Outhred & Pieterse een gemiddelde lees
leeftijd van 8,9 jaar voor de geïntegreerde
groep op de WDRT. Ook scores op recep
tieve taal op de Vineland (± 6 jaar, zowel
voor regulier als speciaal geplaatste leer
lingen, met een kleine niet significante
voorsprong voor de reguliere) in Buckley’s
onderzoek en scores op de PPVT-R (6,4
jaar; 6,2 voor de speciaal geplaatste en 6,8
voor de regulier geplaatste) in Bochner,
Outred & Pieterse komen min of meer
overeen. Deze overeenkomstigheid geldt
ook voor de informatie over articulatie:
in Buckley’s onderzoek uit 1999 was van
de geïntegreerde leerlingen 78 procent
volgens de ouders verstaanbaar voor
vreemden en van de gesegregeerde leer
lingen 56 procent; in Bochner, Outhred &
Pieterse beoordeelden de onderzoekers
80 procent van de leerlingen uit de regu
liere klassen als verstaanbaar, tegenover
50 procent uit de speciale klassen in een
reguliere school en 41 procent uit de
speciale scholen. Deze overeenkomsten
wijzen erop dat onderzoek op grond van
informatie verkregen via de ouders niet
tot zo veel andere resultaten leidt als
onderzoek op grond van directe metin
gen. Ouders zijn blijkbaar in staat een
adequate inschatting te maken van het
functioneren van hun kind wanneer hen
gevraagd wordt om van concrete vaardig
heden aan te geven of hun kind dit wel
of niet beheerst. Eventuele kritiek op het
onderzoek van Buckley, dat hierin uitslui
tend vertrouwd wordt op informatie van
de ouders, is hiermee minder zwaarwe
gend.
Concluderend: Vrijwel al het onderzoek
wijst erop dat kinderen met Downsyn
droom in zijn algemeenheid bij reguliere
plaatsing (overigens in de Engelstalige
wereld met ondersteuning door een on
derwijsassistent voor een groot deel van
de schooluren) tot veel hogere schoolse
prestaties komen en aanzienlijk meer
spraakvaardigheden ontwikkelen, terwijl
reguliere plaatsing niet ten koste gaat
van de ontwikkeling van zelfredzaam
heid.

Effecten op sociaal functioneren

De effecten van schoolplaatsing op het
sociale functioneren (sociale gedrag;
geaccepteerd worden; vriendjes) zijn een
belangrijk onderwerp om een viertal re
denen.

– Ten eerste spelen, zoals eerder reeds
is beschreven, bij de keuze voor on
derwijsintegratie voor ouders van
kinderen met Downsyndroom (en voor
reguliere leerkrachten) sociale motie
ven een grote rol (De Graaf, G.W., 1996;
Scheepstra, 1998; Poulisse, 2002).
– Ten tweede blijken, zoals ook reeds ver
meld, bij voortijdige beëindiging van
onderwijsintegratie problemen in het
sociale vlak (gedragsproblematiek en
/of isolement) soms een rol te spelen
(De Graaf, G.W., 1996; Scheepstra, 1998;
Poulisse, 2002).
– Ten derde blijkt uit longitudinaal on
derzoek dat kinderen (zonder verstan
delijke belemmering) die in de school
leeftijd niet worden geaccepteerd door
hun klasgenoten later in hun leven
meer kans hebben op gedragsproble
men (Merrell & Gimpel, 1998; Furman
& Gavin, 1989; Kupersmidt, Coie &
Dodge, 1990) en blijkt uit verschillende
onderzoeken dat niet-geaccepteerd
worden ook op korte termijn vaak al sa
mengaat met een negatief zelfbeeld en
gevoelens van eenzaamheid en waar
deloosheid (Erwin, 1993; Price & Dodge,
1989).
– Ten vierde komt uit reviews van on
derzoek (Gresham, 1982; Gresham &
McMillan, 1997; Freeman & Alkin, 2000)
naar voren dat in het reguliere onder
wijs geplaatste kinderen met diverse
belemmeringen, waaronder kinderen
met een verstandelijke belemmering,
veelal minder sociale interacties heb
ben met klasgenoten en vaker nega
tieve interacties dan kinderen zonder
belemmeringen. Ook worden kinderen
met belemmeringen over het algemeen
minder vaak gekozen als vriend door
hun klasgenoten en rapporteren zij
vaker gevoelens van eenzaamheid en
sociale angst.
Onvoldoende acceptatie door klasge
noten (met mogelijk negatieve effecten
daarvan op het zelfbeeld) is dus zonder
meer een punt van zorg. Aan de andere
kant wijzen meerdere onderzoeken (Gu
ralnick & Groom, 1987; Guralnick e.a.,
1995; Brinker, 1985; Cole & Meyer, 1991;
Kennedy, Shukla, & Fryxell, 1997; Buysse
& Bailey, 1993; Buysse, Goldman & Skin
ner, 2002) erop dat kinderen met een
verstandelijke belemmering in geïnte
greerde (onderwijs)settings nog altijd
meer sociale interacties hebben met
andere kinderen én sociale interacties
van hogere kwaliteit dan in gesegre
geerde (onderwijs)settings én dit geldt
voor kinderen met een lichte of matige
verstandelijke belemmering, maar ook
voor kinderen met de meest aanzien
lijke belemmeringen. Ook komt ook uit
meta-analyses naar leerlingen met lichte
belemmeringen, dat wil zeggen speci
fieke leerproblemen, zwakbegaafdheid
of lichte tot matige verstandelijke belem
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mering, (Carlberg & Cavale, 1980; Wang
& Baker, 1985/86; Baker, Wang & Walberg,
1994/95) naar voren dat deze het qua
sociale ontwikkeling (sociaal gedrag en
zelfbeeld) beter doen in het regulier on
derwijs. Verder vonden Peetsma, Vergeer,
Roeleveld & Karsten (2001) in hun Neder
landse onderzoek naar risicoleerlingen
met een relatief lichte mate van cogni
tieve en non-cognitieve problemen dat
reguliere dan wel speciale plaatsing geen
verschillende invloed had op hun psychosociale ontwikkeling.
De vraag welke effecten plaatsing in het
regulier onderwijs op de verschillende
aspecten van sociaal functioneren van
leerlingen met Downsyndroom heeft is in
het licht van bovenstaande een zeer rele
vante vraag.
Reviews
Mittler & Farrell (1987) rapporteren in
hun overzichtsartikel dat de regulier ge
plaatste leerlingen met Downsyndroom
in alle drie de door hem besproken onder
zoeken over het algemeen goed werden
geaccepteerd door klasgenoten. Cunning
ham e.a. (1998) merken op dat er geen on
derzoek voorhanden was met daarin een
directe vergelijking tussen regulier en
speciaal geplaatste leerlingen met Down
syndroom wat betreft sociale aspecten
als zelfbeeld en welbevinden. Buckley
(2000) concludeert dat er voor kinderen
met Downsyndroom in alle door haar be
sproken onderzoeken geen aanwijzingen
gevonden worden voor sociale voordelen
van onderwijs op een school voor speciaal
onderwijs, met één uitzondering (inter
persoonlijke relaties boven de 14 jaar)
waarop nog wordt teruggekomen.
Afzonderlijke beschrijvende onderzoeken
In het al eerder uitgebreid besproken
onderzoek van Pieterse & Center (1984)
naar de integratie in het reguliere onder
wijs van een achttal zeven à negenjarige
kinderen met Downsyndroom werd door
middel van sociometrische onderzoek
(alle leerlingen in een klas beantwoorden
vragen als welke drie kinderen zou jij
zeker wel of zeker niet uitnodigen op je
verjaardag) aangetoond dat de kinderen
goed geaccepteerd werden (gemiddeld
percentiel 47.9) en dat de meeste ook we
derzijdse vriendjes hadden.
Ook in het reeds eerder behandelde
onderzoek van Hudson & Clunies-Ross
(1984) naar vijftien vijf- tot achtjarige
kinderen werd gekeken naar sociale ac
ceptatie. Afgaand op een inschatting door
ouders en leerkrachten en sociometrisch
onderzoek kon worden geconcludeerd
dat er hierin een aanzienlijke variatie
was, maar dat bij de overgrote meerder
heid sprake was van een behoorlijke mate
van acceptatie door klasgenoten. Slechts
drie kinderen werden door de leerkrach
ten beoordeeld als behorend tot de 20

procent minst geaccepteerde kinderen
in de klas. Systematische observaties be
vestigden dit beeld van acceptatie: er was
geen verschil in de mate van positieve en
negatieve interacties tussen de kinderen
met een belemmering en klasgenoten. De
kinderen met een belemmering initieer
den weliswaar over de hele linie de helft
minder interacties, maar hun positieve
initiatieven werden net zo vaak gevolgd
door een positieve reactie (70%) of ge
negeerd (30%) als bij klasgenoten. Ne
gatieve interacties waren zeldzaam voor
beide groepen.
Laws e.a. (1996) onderzochten de ac
ceptatie door klasgenoten van zestien
in het reguliere onderwijs geplaatste
schoolkinderen met Downsyndroom (8
meisjes, 8 jongens; 8,4-11 jaar) door mid
del van sociometrisch onderzoek. Daarbij
stelden Laws e.a. vijf verschillende vragen:
welke maximaal vijf kinderen vind je het
aardigst; welke het minst aardig; wie is
je allerbeste vriend; wie wil je dat er in de
lunchpauze naast je zitten; met wie wil je
op het schoolplein spelen; met welke kin
deren wil je graag na school thuis spelen?
Tevens werd gekeken naar de mate van
gedragsproblematiek op de Conners Tea
cher Rating Scale, zowel voor de kinderen
met Downsyndroom als voor klasgeno
ten. Tenslotte werd voor de kinderen met
Downsyndroom de taalontwikkeling met
verschillende instrumenten gemeten. Op
grond van de sociometrische gegevens
werden de kinderen in iedere klas ver
deeld over drie sociale status groepen:
hoog, gemiddeld en laag geaccepteerd.
De kinderen met Downsyndroom be
vonden zich in de meeste gevallen in de
‘gemiddelde’ groep, en slechts zelden in
de ‘lage’ of de ‘hoge’ groep. Er was geen
verband tussen leeftijd en populariteit.
Op de gedragsschaal werden kinderen
met Downsyndroom gemiddeld in verge
lijking met de klasgenoten gescoord als
meer hyperactief, meer ongehoorzaam en
met meer emotionele problemen. Bij de
‘reguliere’ klasgenoten was er een signi
ficant verband tussen scores op verschil
lende gedragsproblemen op de Conners
en de mate van populariteit: een hogere
mate van gedragsproblematiek ging
over het algemeen samen met minder
goed geaccepteerd worden. Opvallend is
dat de meeste kinderen met Downsyn
droom, ondanks hun hogere mate van
gedragsproblematiek, zelfs in vergelijking
met de laag-geaccepteerde ‘reguliere’
klasgenoten, vrijwel allemaal gemiddeld
geaccepteerd werden. Dit wijst erop dat
kinderen met Downsyndroom, wellicht
door de duidelijke herkenbaarheid van
het syndroom, een ‘status aparte’ hebben
in de ogen van klasgenoten: kinderen met
Downsyndroom wordt storend gedrag
minder zwaar aangerekend. Ook kon er
bij de kinderen met Downsyndroom geen
significant verband worden aangetoond
tussen de verschillende maten voor

spraak-taalontwikkeling en de mate van
acceptatie. Tot slot: er was wel een opval
lend verschil tussen de kinderen met
Downsyndroom en klasgenoten op één
sociometrische maat. Van de kinderen
zonder Downsyndroom werd 60 procent
door een of meer klasgenoten genomi
neerd als beste vriend, van de kinderen
met Downsyndroom was dit 25 procent.
Er mag geconcludeerd worden dat, hoe
wel er hierin individuele verschillen zijn,
kinderen met Downsyndroom over het
algemeen worden geaccepteerd door
klasgenoten (zelfs als er sprake is van een
hoge mate van gedragsproblematiek).
Echter, één onderzoek (naar kinderen in
de midden- en bovenbouw van het basis
onderwijs) wijst erop dat kinderen met
Downsyndroom weliswaar geaccepteerd
worden, maar minder vaak genoemd
worden als beste vriend. Op deze speci
fieke problematiek van intieme vriend
schappen wordt nog teruggekomen.
Beschrijvend Nederlands onderzoek
Scheepstra (1998) vond bij systemati
sche gedragsobservaties van 24 in het
reguliere onderwijs geplaatste kinderen
met Downsyndroom in groep drie van de
basisschool dat deze minder interacties
hadden met klasgenoten en meer inter
acties met de leerkracht in vergelijking
met zowel ‘gemiddelde’ presteerders als
met ‘zwakke’ presteerders (qua schoolse
vaardigheden) in die klas, en dit komt
overeen met de bevindingen van Hudson
& Clunies-Ross (1984). Scheepstra deed
ook een sociometrische bepaling aan de
hand van twee vragen: welke maximaal
drie kinderen vind je het aardigst en
welke maximaal drie kinderen vind je
het minst aardig? In sociometrisch op
zicht was de spreiding in het onderzoek
van Scheepstra groot: vier kinderen met
Downsyndroom waren ‘populair’, zes
kinderen ‘gemiddeld’, twaalf kinderen
‘genegeerd’ en één kind ‘afgewezen’. ‘Ge
negeerd’ wil zeggen dat het kind noch in
positieve, noch in negatieve zin door veel
klasgenoten werd genoemd, het wil niet
zeggen dat klasgenoten in de praktijk
van alledag het kind negeren en er niet
mee spelen. De ‘genegeerde’ groep geldt
in veel mindere mate als een risicogroep
(het zijn vaak sociaal minder actieve
kinderen, die een voorkeur hebben voor
solitaire activiteiten, en die niet vaker
negatief worden behandeld door klas
genoten) dan de ‘afgewezen’ groep (vaak
ofwel agressieve ofwel sociaal angstige
kinderen met een negatief zelfbeeld die
vaker door klasgenoten negatief worden
bejegend) (Coie, Dodge & Kupersmidt,
1990; Merrell & Gimpel, 1998).
De leerkrachten en de ouders in
Scheepstra’s onderzoek vulden vervolgens
een vragenlijst in. De leerkrachten gaven
daarbij aan dat volgens hen de leerling
met Downsyndroom even vaak buiten
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schooltijd speelde met andere leerlingen
als andere klasgenoten, dat spelafspraken
gemaakt werden op initiatief van zowel
de leerling met Downsyndroom als van
klasgenoten en – als probleem – dat veel
van de leerlingen met Downsyndroom
(16 van de 23) minstens één keer per week
werden bemoederd door klasgenoten.
Ook de ouders gaven aan dat hun kind
met Downsyndroom redelijk veel contact
had met klasgenoten en dat initiatieven
daarvoor van beide kanten kwamen. De
kinderen met Downsyndroom speelden
volgens de ouders gemiddeld twee keer
per week buiten schooltijd met een
klasgenootje en werden regelmatig op
verjaardagspartijtjes gevraagd. Ouders
en leerkrachten waren over het algemeen
tevreden over de sociale contacten van
het kind met Downsyndroom met mede
leerlingen.
Verder legde Scheepstra de leerkrachten
een lijst voor van zeven manieren (ont
leend uit onderzoeksliteratuur) waarop
een kind met een belemmering kan wor
den ondersteund in de sociale contacten
met medeleerlingen en vroeg hoe vaak de
leerkrachten hiervan gebruik maakten.
Veel leerkrachten gaven aan dat zij pro
beerden de leerling met Downsyndroom
actief te betrekken bij het gebeuren in
de klas (dagelijks), regelmatig aandacht
besteedden aan het trainen van sociale
vaardigheden van de leerling met Down
syndroom en van de medeleerlingen (da
gelijks), gebruik maakten van coöperatief
onderwijs (wekelijks) én voorlichting
gaven over handicaps (maandelijks).
Scheepstra merkt daarbij op dat het de
vraag is of de leerkrachten bij het op deze
manieren bevorderen van contacten erg
gestructureerd te werk gaan.
Ook de geïnterviewde ouders in het
eerder reeds beschreven onderzoek van
De Graaf (G.W., 1996) waren in overgrote
meerderheid tevreden over het contact
dat hun kind had met andere kinderen.
Daarbij gaf een aantal ouders van de wat
oudere kinderen (eind basisschool, voort
gezet onderwijs) aan dat wel de aard van
de contacten veranderde van symmetri
sche contacten in de kleuterjaren, naar
relaties die meer lijken op die van een
oudere broer/zus met een jongere broer/
zus. Ongeveer de helft van de ouders
vertelde dat vriendschappen met klas
genoten min of meer vanzelf tot stand
kwamen, de andere helft had van het
begin af aan bewust actief klasgenoten
thuis te spelen gevraagd. Enkele kinderen
hadden de neiging zich in hoge mate te
onttrekken aan sociale contacten en de
ouders en leerkrachten van deze kinderen
probeerden deze kinderen gericht te leren
samenspelen en creëerden ook spelsitua
ties thuis en op het schoolplein waaraan
deze kinderen qua spelvaardigheden kon
den meedoen (bijvoorbeeld door een spel
op het plein te introduceren waarvan de

regels eerst met het kind met een belem
mering in een één-op-één situatie waren
ingeoefend). In de meeste gevallen, zeker
vanaf groep drie, werd aan klasgenoten
uitleg gegeven over Downsyndroom. De
ouders van acht van de achttien kinderen
met een belemmering gaven aan dat hun
kind ergens in de schoolloopbaan, vaak
in de kleuterbouw, een periode ‘veel te
veel was betutteld’ door klasgenoten. In
de meeste gevallen werd er hierin door
de leerkrachten ingegrepen en kon dit
worden ingedamd. Bij drie kinderen werd
de integratie voortijdig beëindigd in ver
band met aanzienlijke gedragsproblemen
die volgens de ouders niet consequent
werden aangepakt op school. Vijf kinde
ren gingen in hun vrije tijd ook wel naar
een club speciaal voor kinderen met een
verstandelijke belemmering. De meeste
ouders konden zich wel voorstellen dat
een vorm van lotgenotencontact met
anderen met een vergelijkbare belemme
ring belangrijk zou kunnen worden voor
hun kind, maar dan dachten zij eerder
aan de tienerleeftijd.
In het onderzoek van De Graaf (G.W., 2001)
was de voornaamste onderzoeksvraag op
welke wijze ouder en leerkrachten probe
ren de sociale integratie van in het regu
lier onderwijs geplaatste leerlingen met
Downsyndroom te ondersteunen. Ook
het merendeel van de geïnterviewde ou
ders en leerkrachten in dit onderzoek was
in hoge mate tevreden over de aanslui
ting met klasgenoten en over het sociale
gedrag van het kind met Downsyndroom.
In sommige gevallen ontstonden er ech
ter wel uitgesproken sociale problemen.
Drie soorten problemen konden daarbij
worden onderscheiden: isolement; ‘betut
teling’/ overhulp/ overbescherming door
klasgenoten; anti-sociaal of ongepast
gedrag (soms ook uitgelokt door klasge
noten). Leeftijd speelde hierbij een rol. In
de loop van de kleuterjaren en de mid
denbouwjaren kreeg volgens verschil
lende respondenten het kind met Down
syndroom meer aansluiting met andere
kinderen (de gerichtheid van het kind
met Downsyndroom op andere kinderen
nam toe, diens spraak verbeterde, en klas
genoten raakten beter ingespeeld op het
kind). De ‘betutteling’ en overhulp namen
ook af met de leeftijd (de zelfredzaam
heid van het kind met Downsyndroom
nam toe én klasgenoten in de midden- en
bovenbouw gaven op een minder ego
centrische manier hulp dan in de kleuter
periode). Bij twee van de vier kinderen in
de bovenbouw rapporteerden de respon
denten een toename van isolement en
negatieve interacties (welke zij deels toe
schreven aan frustratie van het kind over
het niet mee kunnen komen in het steeds
complexere spel en de ingewikkeldere
communicatie van de klasgenoten).
Uit de interviews en observaties kwa
men verschillende manieren naar voren

waarop leerkrachten en/of ouders pro
beerden het kind sociaal te ondersteunen,
o.a het creëren van spel- en leersituaties
die interacties met klasgenoten bevor
deren, het aanleren van spel-, communi
catieve en sociale vaardigheden aan de
leerling met Downsyndroom, voorlichting
aan klasgenoten, het creëren van een
goed sociaal klimaat in de klas, het kind
met Downsyndroom proberen te betrek
ken bij het klassengebeuren en - bij de
oudere kinderen met Downsyndroom
- aan het kind met Downsyndroom zelf
uitleg geven over de eigen belemmerin
gen en capaciteiten. De Graaf merkt op
dat in zijn algemeenheid de ouders en
leerkrachten weinig systematisch te werk
gingen bij het direct ondersteunen van
de sociale integratie. Blijkbaar is dit ook
lang niet altijd nodig – gezien de tevre
denheid over de sociale contacten bij de
meeste ouders en leerkrachten – maar
mogelijkerwijs liggen er dus ook nog veel
onbenutte kansen om de sociale integra
tie te verbeteren.
De Graaf informeerde bij de responden
ten ook nog naar het sociale netwerk van
de kinderen met Downsyndroom. Het
netwerk van kinderen waarmee buiten
schooltijd werd gespeeld bestond niet
alleen uit vriendjes en vriendinnetjes
via school, maar werd ook gevormd door
kinderen van kennissen van de ouders,
vriendjes/ vriendinnetjes van zussen/
broers, spelkameraden uit de woonbuurt
en - in mindere mate- georganiseerde
buitenschoolse activiteiten (clubjes) en
lotgenotencontact (met andere kinderen
met een belemmering). Al deze verschil
lende bronnen van sociale contacten kun
nen belangrijk zijn voor het kind. Vrijwel
alle geïnterviewde ouders zagen lotgeno
tencontact overigens als mogelijk zinvol,
maar dan pas vanaf de bovenbouw van
de basisschool, zowel voor begrip van de
eigen belemmeringen als voor meer sym
metrische vriendschappen. In de praktijk
waren de ervaringen hiermee overigens
wisselend: er moet wel enige match zijn
in ontwikkeling, ervaringen en belang
stellingen wil lotgenotencontact ook wer
kelijk zinvol zijn, zo stellen verschillende
respondenten.
Vergelijkend onderzoek in de
peuter- en kleuterleeftijd
In het eerder besproken onderzoek van
Fewell & Oelwein (1990) werd gevonden
dat de mate van integratie (aantal mi
nuten per week reguliere plaatsing) van
kleuters met Downsyndroom geen effect
had op de ontwikkeling van hun socialeen zelfredzaamheidsvaardigheden.
In het ook reeds eerder beschreven
onderzoek van Hauser-Cran, Bronson &
Upshur (1993) en Bronson, Hauser-Cran
& Warfield (1997) werd aangetoond dat,
ook nadat gecorrigeerd was voor verschil
len in cognitief functioneren, een hogere
mate van integratie (een hoger percen
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tage kinderen zonder belemmering in de
groep) samenging met een hogere score
op sociaal gedrag voor de kinderen met
een belemmering (waarvan de helft met
Downsyndroom). De peuters en kleuters
met een ontwikkelingsbelemmering
(inclusief die met Downsyndroom) die
geplaatst waren in meer geïntegreerde
groepen brachten meer tijd door in soci
ale interacties met andere kinderen en
maakten meer gebruik van adequate so
ciale strategieën.
Sociaal netwerk
Sloper, Turner, Knussen & Cunningham
(1990) onderzochten het sociale leven van
123 kinderen met Downsyndroom (6-14
jaar) uit het Manchester Downsyndroom
geboortecohort (zie eerder in deze tekst).
De onderzoekers informeerden bij de
ouders naar de frequentie waarin hun
kind met Downsyndroom de afgelopen
maand had geparticipeerd in georgani
seerde activiteiten voor kinderen (clubjes
e.d.) en naar de frequentie van informele
spelcontacten met andere kinderen. Drie
indexen werden geconstrueerd: één voor
deelname aan georganiseerde activitei
ten; één voor spelcontacten met andere
kinderen, anders dan broertjes/zusjes of
kinderen van kennissen van de ouders;
één voor alle sociale contacten met ande
re kinderen tezamen (inclusief clubjes en
contacten met broertjes/zusjes en kinde
ren van kennissen). De relatie tussen deze
indexen en andere gemeten kind- en ge
zinskenmerken werd verkend door staps
gewijze multiple regressie analyse. Voor
elk van de drie indexen was de door de
multiple regressie analyse verklaarde va
riantie overigens laag (21% tot 36%), wat
erop wijst dat andere niet gemeten varia
belen (bijvoorbeeld de kinderrijkheid van
de woonbuurt; sociale vaardigheden van
het kind) een aanzienlijke rol kunnen spe
len in het sociale leven van kinderen. Wat
betreft de wel gemeten variabelen werd
gevonden dat zowel gezins- als kindken
merken relevant zijn. De mate waarin
het kind deelnam aan georganiseerde
activiteiten werd daarbij voornamelijk
bepaald door het opleidingsniveau van
de ouders en de waarde die deze hechtten
aan actieve vrijetijdsbesteding. De mate
waarin het kind speelde met vriendjes
(anders dan broertjes/ zusjes en kinderen
van kennissen) werd zowel beïnvloed
door het IQ van het kind (kinderen met
een hoger IQ hadden meer spelcontacten)
als door gezinskenmerken (kinderen uit
arbeidersgezinnen en die van ouders die
minder waarde hechtten aan prestaties
hadden meer informele spelcontacten).
De index voor alle sociale contacten te
zamen werd beïnvloed door het IQ van
het kind, de mate waarin ouders waarde
hechtten aan actieve vrijetijdsbesteding
en de kwaliteit van de relatie tussen va
der en moeder (een betere relatie ging
gepaard met meer spelcontacten). Er was

geen verband tussen schooltype (regulier
versus speciaal) en de frequentie van
spelcontacten. De veronderstelde sociale
voordelen van reguliere plaatsing (m.n.
gemakkelijker toegang tot vriendjes
krijgen) konden dus niet worden aange
toond. De onderzoekers wijzen er echter
op dat slechts een kleine minderheid
(16%) een reguliere school bezocht, waar
van de helft niet in de eigen woonbuurt.
Gedragsproblematiek en sociale integratie
Eerder werd de opzet van en een aantal
bevindingen uit het exploratieve onder
zoek van Beadman (1997) reeds geschetst.
Beadman verkende ook een aantal sociale
aspecten. Ten eerste werd de mate van ge
dragsproblematiek in kaart gebracht door
de leerkrachten en de klassenassistenten
voor ieder kind met Downsyndroom een
tweetal rating-scales te laten invullen:
de Aberrant Behaviour Checklist en de
Conners Teacher Rating Scale (een ge
normeerd instrument). Op beide schalen
werden de regulier geplaatste kinderen
door de respondenten gezien als gemid
deld iets moeilijker in hun gedrag dan de
speciaal geplaatste kinderen. Beadman
vraagt zich hierbij echter af of dit niet
veroorzaakt wordt door een verschillend
referentiekader: in het speciaal onderwijs
vallen de kinderen met Downsyndroom
wellicht mee ten opzichte van een aantal
aanwezige klasgenoten met zeer ernstige
gedragsproblemen. Overigens was er
bij slechts drie kinderen met Downsyn
droom in de reguliere scholen en één in
de speciale school sprake van aanzienlijke
gedragsproblemen (volgens de vragenlijs
ten, open interviews met de leerkrachten
en naturalistische observaties). Beadman
keek vervolgens naar de mate van sociale
integratie door naturalistische observa
ties tijdens werkmomenten, lunch en vrij
spel en door open vragen hierover te stel
len aan de leerkrachten. Van de dertien
kinderen op de reguliere scholen waren
er tien die volgens Beadman succesvol so
ciaal waren geïntegreerd: zij participeer
den in de werkactiviteiten in de klas (met
hulp van een assistent) voor minstens 75
procent van de schooldag, waren niet op
vallend tijdens de lunch (en hadden hier
bij weinig of geen assistentie nodig) en
speelden goed mee met andere kinderen
tijdens vrij spel, waarbij zij zowel initia
tieven namen als andere kinderen in het
spel volgden. Daarbij gaven de meeste
leerkrachten wel aan dat zij klasgenoten
hadden moeten leren om het kind met
Downsyndroom niet te veel te bemoede
ren. In tegenstelling tot deze tien goed
geïntegreerde kinderen hadden twee kin
deren met een zeer aanzienlijke mate van
verstandelijke belemmering en één meis
je met een goede cognitieve ontwikke
ling, maar een geschiedenis van agressief
gedrag, een geïsoleerde positie binnen
de groep. In de speciale scholen waren
zeven van de negen van de kinderen vol

gens Beadman goed sociaal geïntegreerd
tijdens werkmomenten, lunch en vrij
spel. De kinderen met Downsyndroom
op de speciale school behoorden over het
algemeen tot de kinderen met de meest
ontwikkelde spelvaardigheden binnen
die populatie en trokken naar elkaar toe,
terwijl er ook veel schoolgenoten waren
die in het geheel niet samen speelden
en alleen repetitief ritualistisch gedrag
lieten zien (observaties). Eén kind met
Downsyndroom op de speciale school was
geïsoleerd in zijn spel en één kind had im
pulsief gedrag wat gevaar opleverde voor
andere kinderen, waardoor hij tijdens vrij
spel voor het grootste deel van de tijd in
een time-out situatie werd geplaatst. Al
met al was er zowel bij de regulier als de
speciaal geplaatste leerlingen over het
algemeen sprake van een beperkte mate
van gedragsproblematiek en een redelijk
goede mate van sociale integratie, terwijl
ernstige gedragsproblematiek en isole
ment slechts bij een klein aantal kinderen
voorkwam, ongeacht type school.
Spraak, gedragsproblematiek, sociale
competentie en netwerk
Op grond van de eerder besproken
onderzoeken (Laws, Byrne & Buckley
,2000; Laws e.a., 1995; Buckley (2000);
Buckley, Bird, Sacks & Archer, 2002; Boch
ner & Pieterse, 1996; Bochner, Outhred
& Pieterse, 2001) is reeds geconcludeerd
dat plaatsing in een reguliere klas (met
ondersteuning in die klas) bij kinderen
met Downsyndroom leidt tot aanzienlijk
meer spraak-taalvaardigheden en dat
impliceert ook een grotere sociale com
petentie, daar veel sociale vaardigheden
een talige component hebben. Verder
is er een mogelijk verband tussen de
spraak-taalontwikkeling en de mate van
gedragsproblematiek: in het onderzoek
van Buckley, Bird, Sacks & Archer (2002)
werd gevonden dat tieners met Down
syndroom met grotere beperkingen op
de expressieve taal ook vaker aanzien
lijke gedragsproblemen hadden. Omdat
reguliere plaatsing gepaard gaat met
een betere spraak-taalontwikkeling mag
worden verwacht dat dit ook leidt tot een
vermindering in gedragsproblematiek.
Dit laatste wordt in beperkte mate beves
tigd door het onderzoek van Buckley e.a.
(2002): bij de regulier geplaatste tieners
was in vergelijking met de speciaal ge
plaatste iets minder sprake van moeilijk
gedrag, maar dat verschil was alleen sig
nificant op de Vineland en niet op de Con
ners. Verder vonden Buckley e.a. (2002)
dat er op de Vineland wat betreft zelfred
zaamheid en wat betreft ‘spel en vrije
tijdsbesteding’ en ‘sociale coping’ geen
verschillen waren tussen regulier en spe
ciaal geplaatste tieners. Wel werd er enig
verschil gevonden qua sociaal functione
ren op de gebruikte vragenlijst (Sacks and
Buckley Questionnaire): de tieners in het
regulier onderwijs (1999-regulier) waren
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volgens de ouders sociaal rijper met meer
leeftijdsadequaat gedrag en met meer
sociaal zelfvertrouwen dan de tieners uit
het speciaal onderwijs (1999-speciaal)
en dan de tieners uit 1986, maar deze
verschillen waren niet groot. Overigens
werd een hogere mate van sociale rijp
heid van regulier geplaatste leerlingen
met een verstandelijke belemmering
(meer zelfstandigheid; langer kunnen sa
menwerken met andere leerlingen; meer
eisen aan leeftijdsadequaat gedrag door
de leerkrachten) ook gevonden in het
- eerder reeds beschreven - kleine explora
tieve onderzoek van Dew-Hughes (1998).
Buckley e.a. concluderen verder dat zowel
de groep 1999-speciaal als de groep 1999regulier in vergelijking met de groep 1986
(allen speciaal) een klein beetje gewon
nen had aan sociale onafhankelijkheid en
sociale contacten in de gemeenschap en
dat dit dus meer wijst op een effect van
meer openheid in de samenleving als ge
heel voor mensen met een belemmering
dan op een effect van schoolplaatsing.
Daarbij maakten de ouders van de tieners
(regulier of speciaal geplaatst), ondanks
de iets hogere mate aan sociale contacten
in de gemeenschap in vergelijking met
1986, zich nog net zo veel zorgen over het
relatieve sociale isolement van hun kind
als in het eerdere onderzoek.
Symmetrische vriendschappen
Er is al een paar keer op gewezen dat de
tieners op de speciale scholen (1999) in
het onderzoek van Buckley e.a. (2002) op
één deelschaal van de Vineland, namelijk
die voor ‘interpersoonlijke relaties’, sig
nificant hoger scoorden. Dit kon worden
toegeschreven aan hogere scores op deze
deelschaal voor de speciaal geplaatste
tieners ouder dan veertien jaar (de be
vinding geldt niet voor de 11-14 jarigen)
en betekent dat deze tieners vaker een
boezemvriend hadden, vaker een relatie
hadden met een vriendje of vriendinnetje
en vaker lid waren van een club. Buckley
e.a. concluderen dat tieners met Down
syndroom in het voortgezet speciaal on
derwijs waarschijnlijk meer gelegenheid
hebben om hechte en speciale wederke
rige vriendschappen te ontwikkelen die
gebaseerd zijn op wederzijds begrip en
vergelijkbare vaardigheden en interes
ses, en die belangrijk worden gedurende
de adolescentie. Zij raden daarom aan
om alle kinderen met een verstande
lijke belemmering te integreren in het
regulier onderwijs, in plaats van alleen
die met Downsyndroom (zoals in dit on
derwijsgebied gebeurde), zodat er voor
de geïntegreerde kinderen meer kans is
om een symmetrisch relatie te ontwik
kelen met een kind met overeenkomstige
vaardigheden, en/of om daarnaast buiten
schooltijd ervoor te zorgen dat het kind in
de gelegenheid is vriendschappen op te
bouwen met kinderen met een vergelijk
bare belemmering.

Australische onderzoeken
De opzet van en een aantal bevindingen
uit het onderzoek van Bochner & Pieterse
(1996) zijn ook reeds uitgebreid bespro
ken. De onderzochte groep Australische
tieners onderscheidt zich van een aantal
andere groepen tieners met Downsyn
droom uit eerdere onderzoeken (waar
onder dat van Buckley naar de tieners uit
1986) door het feit dat een groot deel van
hen als kind is begeleid met early inter
vention en een aanzienlijk percentage in
ieder geval de eerste jaren van het basis
onderwijs in reguliere klassen onderwijs
heeft ontvangen. Er is hier reeds gerap
porteerd dat de Australische tieners in
vergelijking met de tieners uit andere on
derzoeken onafhankelijker waren, minder
toezicht nodig hadden en vaker (hoewel
vaak beperkt tot enkele bekende lijnen)
gebruik konden maken van het openbaar
vervoer. Desondanks maakten de ouders
uit dit onderzoek zich in dezelfde mate
zorgen over het relatieve isolement van
hun tiener met Downsyndroom als de
ouders in de andere onderzoeken. Hoewel
slechts een minderheid van 15 procent
helemaal geen vrienden had, 74 procent
‘een paar’ vrienden en 11 procent ‘veel’
vrienden, werd door de tieners volgens
veel ouders 50 procent of meer van de
vrije tijd alleen doorgebracht. Blijkbaar
was het moeilijk om voortzetting van
de vriendschappen die op school of op
speciale clubs (sport en vrijetijdsbeste
ding voor tieners met een verstandelijke
belemmering) ontstonden thuis voort te
zetten.
Nog een ander onderzoek is relevant in
deze context. Dit betreft een kleine explo
ratieve studie van Cuckle & Wilson (2002).
Zij onderzochten de sociale relaties en de
vriendschappen van veertien tieners met
Downsyndroom (12-18 jaar). Zeven van
deze tieners volgden onderwijs in regu
liere klassen van scholen voor voortgezet
onderwijs. De andere zeven volgden on
derwijs in speciale klassen binnen scho
len voor regulier voortgezet onderwijs
in combinatie met part-time integratie,
waarbij zij ‘s ochtends startten met les
in de speciale klas, tijdens de lunch inte
greerden met de rest van de schoolpopu
latie, en ‘s middags deelnamen aan lessen
in reguliere klassen. Om een vergelijking
mogelijk te maken werden er bij de zeven
tieners uit de reguliere klassen tieners uit
de speciale klassen gezocht van hetzelfde
geslacht en (zo goed als mogelijk) zelfde
leeftijd. In het onderzoek werden de tie
ners zelf geïnterviewd, hun ouders en de
voor die persoon belangrijkste (volwas
sen) begeleider binnen de school aan de
hand van semi-gestructureerde vragen
lijsten met open vragen. De meerderheid
van de tieners had duidelijke ideeën over
wat vriendschap inhield (elkaar steunen,
helpen, dezelfde dingen leuk vinden) en
kon leeftijdsadequate activiteiten noe
men die zij met vrienden deden (kletsen,

t.v. kijken, sporten, naar de film e.d.). De
meesten vonden vriendschap belangrijk,
dachten positief over hun eigen vrienden,
maar zeiden daar vaak bij eigenlijk meer
vrienden te willen hebben. De geïnter
viewde begeleiders op school (ongeacht
of het om part-time of full-time integra
tie ging) gaven aan dat hulp van een vol
wassenen over het algemeen nodig was
om de tieners met Downsyndroom te be
trekken in de reguliere lessen en tijdens
de lunch. De tieners namen wel eens deel
aan gesprekken, maar namen hiertoe zelf
zelden het initiatief. Vriendschappen met
anderen met een verstandelijke belem
mering werden volgens de begeleiders
gemakkelijker gesloten. De tieners in de
speciale klassen hadden daarbij binnen
de school meer vrienden dan degenen die
full-time in reguliere klassen waren ge
ïntegreerd. Klasgenoten zonder verstan
delijke belemmering werden door de be
geleiders als behulpzaam en vriendelijk
omschreven, maar vaardigheden en inte
resses waren vaak te verschillend voor de
ontwikkeling van symmetrische vriend
schappen tussen hen en de tieners met
Downsyndroom. Wel vormden de leerlin
gen zonder belemmeringen goede rol
modellen voor leeftijdsadequaat gedrag.
Uit de ouderinterviews kwam vervolgens
naar voren dat de vriendschappen tussen
tieners met een belemmering onderling
die op school ontstonden zelden voortzet
ting hadden buiten schooltijd. De tieners
met een belemmering op de voortgezet
onderwijs scholen woonden verspreid
over een groot geografisch gebied en
waren voor vervoer over het algemeen
afhankelijk van hun ouders (waardoor
wederzijdse bezoekjes aan vrienden of
gezamenlijke activiteiten altijd veel tijd
ook van de ouders vraagt). Sommige van
de tieners namen deel aan georganiseer
de buitenschoolse activiteiten (clubjes
e.d.) voor mensen met een belemmering,
maar ook hier gold, om dezelfde redenen,
dat vriendschappen die daar ontstonden
nauwelijks voortzetting hadden in de
thuissituatie. Vriendschappen bleven
dus meestal gebonden aan één bepaalde
context (en dat is anders dan bij tieners
zonder belemmering). In een klein aantal
gevallen kwamen er wel vriendschappen
tot bloei die voortzetting hadden buiten
school of buiten georganiseerde sport- of
vrijetijdsactiviteiten, maar daarvoor was
ondersteuning en enige supervisie door
de ouders zondermeer noodzakelijk (twee
achttienjarigen werden bijvoorbeeld
samen naar de bioscoop of naar een café
gebracht en dan later weer opgehaald).
Cuckle & Wilson concluderen dat ouders
van kinderen met Downsyndroom, ook als
hun kind de leeftijd bereikt heeft waarop
dat bij andere kinderen niet meer nodig
is, door zullen moeten gaan met het soci
ale leven van hun kind te organiseren. Dat
geldt dus voor kinderen met Downsyn
droom in reguliere klassen, maar willen
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vriendschappen niet beperkt blijven tot
alleen de schoolsituatie, in even zo grote
mate voor kinderen in speciale klassen (of
op een speciale school).
zelfbeeld
In onderzoek naar leerlingen met leer
problemen wordt vaak vastgesteld dat
deze een lager zelfbeeld hebben, in het
bijzonder op het gebied van schoolse
vaardigheden, en dat dit zelfbeeld vaak
negatiever wordt met het ouder worden.
In sommige (niet alle) onderzoeken wordt
daarbij gevonden dat reguliere plaatsing
leidt tot een nog lager zelfbeeld op dit
gebied en dit wordt theoretisch verklaard
door te veronderstellen dat de leerlingen
met leerproblemen bij reguliere plaat
sing zichzelf gaan vergelijken met meer
capabele klasgenoten en zichzelf in die
vergelijking naar beneden trekken (zie
voor een review: Gresham & MacMillan,
1997; Chapman, 1988). De vraag is: wat
is er hierover bekend bij leerlingen met
Downsyndroom?
Begley (1999) deed onderzoek naar het
zelfbeeld van 64 leerlingen met Down
syndroom (8-16 jaar; 33 meisjes en 31
jongens), waarvan er 21 een SLD-school
(school voor leerlingen met IQ < ± 50)
bezochten, 30 een MLD-school (school
voor leerlingen met IQ ±50-70) en 13
een reguliere school. Er werden twee
meetinstrumenten gebruikt: de Pictorial
Scale of Perceived Competence and Ac
ceptance (PSPCA) en de School Situations
Grid. (SSG). Bij het eerste instrument
werd de leerling steeds gevraagd welke
van twee plaatjes (één stelde steeds een
competent/ geaccepteerd kind voor en
het ander een minder competent/ nietgeaccepteerd kind) het beste bij hem of
haar paste en vervolgens moest worden
aangeven of dat plaatje heel goed bij
hem of haar paste of een beetje. Vragen
hadden betrekking op drie domeinen, te
weten ‘schoolse vaardigheid’, ‘lichame
lijke competentie’ en ‘sociale acceptatie’.
Bij het tweede instrument werden afbeel
dingen gebruikt van negen schoolsitua
ties: lezen, schrijven, rekenen (‘schoolse
vaardigheid’); rennen, zwemmen, balspel
(‘lichamelijke competentie’); alleen zijn,
met een leerkracht zijn, met vrienden
zijn (‘sociale acceptatie’). De leerlingen
moesten steeds van vijf begrippen (goed,
moeilijk, blij, leuk en stout) aangeven of
dat voor hen in die situatie ‘altijd, soms of
nooit’ gold. In het onderzoek kon worden
vastgesteld dat de betrouwbaarheid van
beide instrumenten (interne consisten
tie) bevredigend was, wat erop wijst dat
de leerlingen de vragen konden begrijpen
(en niet zomaar wat antwoordden). Een
belangrijke bevinding uit dit onderzoek
is dat de leerlingen met Downsyndroom
over het algemeen een positieve per
ceptie van zichzelf hadden. Meisjes met
Downsyndroom scoorden daarbij hoger
dan jongens (wellicht een reflectie van

hun feitelijk grotere competentie wat
betreft schoolse prestaties en spraak).
Oudere kinderen met Downsyndroom
hadden een positievere zelfperceptie dan
jongere (en dit is anders dan wat er vaak
wordt gevonden bij andere leerlingen
met leerproblemen). Er waren verder
geen significante verschillen in zelfbeeld
tussen de drie soorten schoolplaatsing,
maar het gemiddelde van de regulier ge
plaatste leerlingen lag wel hoger dan dat
van de speciaal geplaatste. Verder was
het gemiddelde van de MLD-geplaatste
leerlingen hoger dan dat van de SLD-ge
plaatste. Begley (1999) merkt op dat de
theoretische verwachting dat leerlingen
met Downsyndroom in reguliere scholen
door zich te vergelijken met klasgenoten
een lager zelfbeeld zouden hebben niet
uitkomt. Zij veronderstelt dat leerlingen
met Downsyndroom zich gewoon niet
vergelijken met klasgenoten bij hun
zelfevaluatie, wellicht omdat zij qua cog
nitieve ontwikkeling nog niet zo ver zijn,
en dat maakt hen meer vergelijkbaar met
zich normaal ontwikkelende jongere kin
deren (die bij hun zelfevaluatie ook nog
geen sociale vergelijkingen gebruiken)
dan met andere kinderen met leerproble
men van hun eigen leeftijd.
Buckley (2000) verwijst nog naar een
ander (niet gepubliceerd) onderzoek naar
het zelfbeeld van leerlingen met Down
syndroom. In dit onderzoek van Gould
uit 1998 werd gekeken naar het zelfbeeld
van 24 tieners met Downsyndroom (12-18
jaar) waarvan er 11 op reguliere en 13 op
speciale scholen zaten. Gould kon geen
verschil in niveau’s van zelfbeeld vast
stellen tussen de speciaal en de regulier
geplaatste leerlingen en concludeerde
dat de cruciale factor is dat de betrokken
zich gelukkig en veilig voelen op school en
daar te maken hebben met een positieve
houding. Zij vond geen verband tussen
maatstaven voor vaardigheden en de ni
veau’s van zelfbeeld van deze tieners.

Discussie

Vrijwel al het onderzoek wijst erop dat
kinderen met Downsyndroom in zijn
algemeenheid bij reguliere plaatsing
(overigens in de Engelstalige wereld met
ondersteuning door een onderwijsas
sistent voor een groot deel van de school
uren) tot veel hogere schoolse prestaties
komen (waarbij op de tienerleeftijd vaak
een functioneel leesniveau is bereikt) en
aanzienlijk meer spraakvaardigheden
ontwikkelen (zelfs zo dat de voor Down
syndroom gebruikelijke opmerkelijke
relatieve achterstanden in expressieve
taal – in verhouding tot receptieve taal en
algemene cognitieve ontwikkeling – bij
veel van hen worden voorkomen), terwijl
reguliere plaatsing niet ten koste gaat
van de ontwikkeling van zelfredzaam
heid. Hoewel de gevonden verschillen in
sommige onderzoeken zouden kunnen
worden toegeschreven aan selectieve

integratie (de in aanvang meer capabele
kinderen hebben meer kans op reguliere
plaatsing) wordt in meerdere onderzoe
ken aannemelijk gemaakt dat dit niet
of niet volledig de gevonden verschillen
kan verklaren. De conclusie mag worden
getrokken dat verbetering van schoolse
prestaties en spraak een opbrengst is van
reguliere plaatsing.
Opmerkelijk grote cognitieve voordelen
Waar in onderzoek naar leerlingen met
lichte belemmeringen (specifieke leer
problemen, zwakbegaafdheid of lichte
tot matige verstandelijke belemmering)
in zijn algemeenheid een klein tot matig
positief effect van reguliere schoolplaat
sing op de cognitieve, talige en schoolse
ontwikkeling wordt gevonden, is het ge
vonden positieve effect op leerlingen met
Downsyndroom (met name in het onder
zoek van Buckley) opmerkelijk groot. Dat
wijst erop dat juist bij Downsyndroom
plaatsing in het speciaal onderwijs blijk
baar voor een aanzienlijk deel van deze
groep leidt tot verregaande onder-stimu
lering, terwijl bij reguliere plaatsing (met
extra ondersteuning in de klas) veel meer
van het aanwezige leerpotentieel wordt
gerealiseerd. Verschillende onderzoekers
veronderstellen dat er bij kinderen met
Downsyndroom in het speciaal onderwijs
(vrijwel altijd ZML-onderwijs) eenvou
digweg minder tijd wordt besteed aan
cognitieve vakken en enkele exploratieve
onderzoeken in de Engelse situatie en de
rapportage van de Onderwijsinspectie
in Nederland bevestigen dit. Ook werd
in één van deze exploratieve onderzoe
ken (Beadman, 1997) vastgesteld dat de
speciale leerkrachten (op een SLD-school,
het Engelse equivalent van de ZML) lage
verwachtingen hadden ten aanzien van
de leermogelijkheden van leerlingen met
Downsyndroom, dat er minder gelegen
heid was voor individuele instructie dan
op de reguliere school en dat in tegenstel
ling tot de reguliere leerkrachten veel van
de speciale leerkrachten afwijzend ston
den tegenover inzichten uit recent onder
zoek naar kinderen met Downsyndroom.
Buckley (2000) en Buckley, Bird, Sacks &
Archer (2002) voegen hier nog aan toe
dat een reguliere klas een meer taalrijke
omgeving is waarin klasgenoten gewoon
praten, een taalvoorbeeld vormen, en
het kind met Downsyndroom betrekken
in hun talige interacties. Mogelijkerwijs
heeft daarnaast leren lezen een positieve
uitwerking op de spraak.
Nederlandse situatie
In de Engelse situatie is ondersteuning
door een half-time tot full-time onder
wijsassistent gebruikelijk. In hoeverre
regulier geplaatste leerlingen met Down
syndroom zich in de Nederlandse situatie,
met slechts 4 tot 8 uur extra formatie
per week (en enige mogelijkheden de
hoeveelheid ondersteuning te vergroten
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door middel van de inzet van gelden uit
de AWBZ), zich even voorspoedig ontwik
kelen is niet bekend. Er is weliswaar enige
casuïstiek die in de richting wijst van
betere schoolse prestaties dan in het ZML
gebruikelijk zijn, maar in de Nederlandse
situatie ontbreekt systematisch onder
zoek hiernaar.
Sociale interacties
Wat betreft de effecten van schoolplaat
sing op verschillende aspecten van het
sociale functioneren van kinderen met
Downsyndroom kan het volgende worden
opgemerkt.
Het onderzoek van Hauser-Cran, Bron
son & Upshur (1993) en Bronson, HauserCran & Warfield (1997) vormt een aanwij
zing dat reguliere plaatsing van kinderen
met Downsyndroom op de peuter- en
kleuterleeftijd leidt tot meer sociale in
teracties met andere kinderen en tot de
ontwikkeling van meer adequate sociale
strategieën.
Spraak, sociale competentie en
gedragsproblematiek
Zoals we eerder hebben gezien is er
voor de positieve effecten van reguliere
plaatsing op de spraakontwikkeling een
redelijke mate van empirische onder
steuning. Een betere spraakontwikkeling
zou ook een positieve uitwerking kunnen
hebben op de sociale competentie en op
het verminderen van gedragsproblema
tiek. Toch wordt deze mogelijke positieve
effecten van reguliere plaatsing door het
onderzoek niet duidelijk bevestigd: er
blijken in dit opzicht geen grote verschil
len gevonden te worden tussen regulier
en speciaal geplaatste leerlingen met
Downsyndroom. Over het algemeen zijn
er weinig ernstige gedragsproblemen en
is er een klein percentage met meer aan
zienlijke gedragsproblematiek, ongeacht
de plaatsing. En, hoewel in het onderzoek
van Buckley de tieners in het regulier on
derwijs volgens de ouders (antwoorden
op een vragenlijst) sociaal rijper waren
met meer leeftijdsadequaat gedrag en
met meer sociaal zelfvertrouwen dan de
tieners uit het speciaal onderwijs, werd
dit niet bevestigd door de Vinelandscores (een genormeerd instrument).
Wel kon er in Buckley’s onderzoek op de
Vineland een significant geringere mate
van gedragsproblematiek bij de regulier
geplaatste tieners worden aangetoond,
maar dat verschil was dan weer niet
significant op de Conners (ook een genor
meerd instrument).
Symmetrische vriendschappen
In het onderzoek van Buckley (en ook
in dat van Cuckle & Wilson) bleek er
een aantoonbaar verschil te zijn in de
mate waarin speciaal versus regulier
geplaatste tieners met Downsyndroom
intieme symmetrische vriendschappen
(vriendschappen gebaseerd op verge

lijkbare vaardigheden en interesses)
ontwikkelden, waarbij tieners op speciale
scholen of in speciale klassen daartoe
meer gelegenheid hadden. Buckley en col
lega’s raden daarom aan om alle kinderen
met een verstandelijke belemmering te
integreren in het regulier onderwijs, in
plaats van alleen die met Downsyndroom
(zoals in dit onderwijsgebied gebeurde),
zodat er voor de geïntegreerde kinderen
meer kans is om een symmetrisch relatie
te ontwikkelen met een kind met over
eenkomstige vaardigheden, en/of om
daarnaast buiten schooltijd ervoor te
zorgen dat het kind in de gelegenheid is
vriendschappen op te bouwen met kinde
ren met een vergelijkbare belemmering.
Overigens zijn ouders van regulier ge
plaatste kinderen met Downsyndroom
zich vaak wel bewust van deze problema
tiek. Vrijwel alle geïnterviewde ouders in
het onderzoek van De Graaf (G.W., 2001)
zagen lotgenotencontact als mogelijk
zinvol, althans vanaf de bovenbouw
van de basisschool en op de voortgezet
onderwijs leeftijd, zowel voor begrip van
de eigen belemmeringen als voor meer
symmetrische vriendschappen. Sommige
ouders probeerden dit voor hun kind te
organiseren in de vrije tijd.
Acceptatie versus symmetrische
vriendschappen
In het regulier basisonderwijs geplaats
te leerlingen met Downsyndroom hebben
in vergelijking met reguliere leerlingen
minder interacties met andere kinderen
en meer met volwassenen. Ze nemen
minder initiatief tot interacties met klas
genoten, maar waar zij dit doen wordt
hierop net zo vaak positief gereageerd
als bij andere kinderen. Veel leerkrachten
geven aan dat klasgenoten over het alge
meen vriendelijk en zorgzaam zijn. Daar
bij rapporteren zij dat in veel gevallen in
het begin ‘betutteling’ door klasgenoten
moest worden afgeremd (en ook met suc
ces kon worden ingetoomd).
Hoewel de acceptatie door klasgenoten
van regulier geplaatste kinderen met
Downsyndroom meestal niet proble
matisch is, worden zij in de loop van de
midden- en bovenbouw van de basis
schoolperiode (in vergelijking met de ‘ge
middelde’ klasgenoot) wel minder vaak
gezien als ‘beste vriend’. Ouders (in De
Graaf, G.W., 1996) rapporteren dat de aard
van de contacten verandert van symme
trische contacten in de kleuterjaren, naar
relaties die meer lijken op die van een ou
dere broer/zus met een jongere broer/zus
in de loop van de midden- en bovenbouw.
Sociaal netwerk
Naar de effecten van reguliere versus
speciale plaatsing op het sociale netwerk
van kinderen met Downsyndroom buiten
schooltijd is weinig onderzoek gedaan.
Het onderzoek van Sloper, Turner, Knus
sen & Cunningham (1990) wijst erop dat

er in dit opzicht geen verschil is en dat het
sociale leven van kinderen met Downsyn
droom (in de basisschoolperiode) door
een veelheid aan andere factoren wordt
beïnvloed. Echter, in dit onderzoek be
zocht slechts een beperkt percentage een
reguliere school, waarvan de helft niet
in de eigen woonbuurt, waardoor enige
terughoudendheid geboden is bij het
trekken van definitieve conclusies over de
effecten van schoolplaatsing.
Sociaal isolement van tieners
Uit de verschillende onderzoeken naar
tieners komt naar voren dat een zekere
mate van sociaal isolement vaak een punt
van zorg is. Vriendschappen die ontston
den in de ene situatie (school of club)
werden zelden voortgezet in de thuissitu
atie. De tieners brachten buiten school
tijd vaak veel tijd alleen door. De tieners
waren voor vervoer over het algemeen
afhankelijk van hun ouders (waardoor
wederzijdse bezoekjes aan vrienden of
gezamenlijke activiteiten altijd veel tijd
ook van de ouders vraagt), en dit gebrek
aan zelfstandigheid vormt een beperken
de factor in het onderhouden van vriend
schappen buiten schooltijd. Dit probleem
gold echter ongeacht reguliere of speciale
plaatsing. Ouders van kinderen met
Downsyndroom, ook als hun kind de leef
tijd bereikt heeft waarop dat bij andere
kinderen niet meer nodig is, zullen hoe
dan ook door moeten gaan met het soci
ale leven van hun kind te organiseren wil
het niet tamelijk geïsoleerd raken.
Zelfbeeld
De veronderstelde mogelijke negatieve
uitwerking van reguliere plaatsing op
het zelfbeeld van leerlingen met Down
syndroom, als gevolg van het jezelf ver
gelijken met meer capabele klasgenoten,
wordt niet bevestigd door onderzoek. Het
weinige onderzoek hiernaar wijst erop
dat de kinderen met Downsyndroom in
het reguliere onderwijs een even positief
of zelfs positiever zelfbeeld hebben dan
die in het speciaal onderwijs.
Knelpunten
In zijn algemeenheid wijst onderzoek
op grote voordelen van reguliere plaat
sing. Uit de verschillende beschrijvende
Nederlandse onderzoeken komt echter
naar voren dat er onder de in ons land vi
gerende randvoorwaarden ook veel leer
lingen met Downsyndroom‘vastlopen’
in het reguliere onderwijs om alsnog te
worden doorverwezen naar een speciale
school. De overgang van groep twee naar
drie vormt daarbij een belangrijk breuk
vlak. De onderzoeken suggereren dat niet
alleen kindkenmerken (mate van welbe
vinden, leerbaarheid, gezeglijkheid, zelf
standig werken, communicatievaardig
heden en zindelijkheid - of op zijn minst
hoe het kind door de leerkracht op deze
kenmerken wordt gepercipieerd ), maar
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ook onderwijskenmerken (differentiatie
in de klas; pedagogisch handelen van de
leerkracht; visie en beleid van de school
ten aanzien van integratie; middelen en
expertise van de school; acceptatie van
de leerkracht dat het kind op een lager
niveau werkt dan de klas; samenwerking
tussen alle betrokkenen; kwaliteit van
de ambulante begeleiding) van invloed
zijn op integratiesucces of ‘vastlopen’. De
Graaf (G.W., 1996) veronderstelt dat ver
loop en succes van onderwijsintegratie
tot stand komt in de wisselwerking van
velerlei factoren (kind-, ouder-, en school
kenmerken) en dat daarbij een positieve
of negatieve spiraal kan ontstaan. Ook uit
de analyses van Poulisse (2000) naar suc
cesgevallen versus grensgevallen komt
naar voren dat er bij het vastlopen van
integratie veelal sprake is van een com
binatie van meerdere problemen (bij het
kind en/of de school), waardoor leerkrach
ten gedemotiveerd raken. Poulisse voegt
hier nog aan toe dat er overigens ook
bij veel van de succesgevallen periodes
zijn geweest met zodanige problemen
dat doorverwijzing naar het speciaal
onderwijs is overwogen. Geduld, het nog
een tijd aanzien, in combinatie met een
gerichte aanpak van problemen, zou vol
gens Poulisse weleens een sleutel tot suc
ces kunnen zijn.
Het ligt voor de hand dat de draagkracht
van reguliere scholen om leerlingen met
belemmeringen succesvol te plaatsen
en te onderwijzen zou worden vergroot
wanneer er meer individuele begeleiding
zou kunnen worden geboden, zoals dit
gebruikelijk is in de Engelse situatie met
een half-time tot full-time onderwijsassi
stent voor een geïntegreerde leerling met
Downsyndroom. Wat dat betreft moeten
in Nederland de mogelijkheden om extra
gelden uit de zorg (AWBZ) op school in
te zetten worden behouden. Wanneer
de overheid inclusief onderwijs op deze
wijze met voldoende middelen onder
steunt, en wanneer beleid en visie van
schoolbesturen positief zijn ten aanzien
van inclusie, dan zou het, als we kijken
naar de informatie hierover uit Engelse
onderzoeken, mogelijk moeten zijn om
een veel hoger percentage kinderen met
Downsyndroom de basisschool regulier te
laten doorlopen dan nu in Nederland het
geval is.
Meer informatie over manieren om de integratie van leerlingen met Downsyndroom in het
reguliere onderwijs te ondersteunen kan
worden gevonden in een handzame brochure,
eveneens geschreven door de onderwijsmedewerker Gert de Graaf: Leren Samen Leven,
101 tips voor het bevorderen van de sociale
integratie van kinderen met Downsyndroom.
(Zie de bestelrubriek, blz. 62.)
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