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DOWN'S

CONFERENTIE OVER INTEGRATIE

STOCKHOLM

'N

\ /un 1t-13 juni j. L werd in
Y Stockholm een Internationale

tijd om de hoofdgroep waarvan wij-

conferentie gehouden over integratie op school, in de vrije tijd en bij
de overgang naar de werksituatie.
De organisatie was in handen van
het Zweedse Institute for Integration (IFI) en werd gesponsord door
The Association for the Severely
Handicapped (TASH). De deelnemers kwamen uit 18 landen. De

ren integreerde. Hij stelde voor om
niet langer te spreken over enerzijds geintegreerde, gehandicapte

Nederlander. Hij kon deze conferen-

tie bezoeken ðankz,ij financiële
steun van het Ministerie van Vy'VC
(Directie Gehandicaptenbeleid).
Hieronder volgt een samenvatting
van zijn reisverslag, althans van het
gedeelte dat betrekking heeft op
schoolintegratie. Integratie in de

zelf deel uitmaakten, die die ande-

kinderen en anderzijds niet-geïntegreerde, niet-gehandicapte kinderen. Hij noemde het voorbeeld van
een Zweeds meisje dat gezegd had:
"Ik wil niet meer geintegreerd zijn.
Ik wil net zo zijn als de rest van de
klas". Hij wilde het rijtje afwijzing,
acceptatie, integratie uitbreiden met
een vierde term: participatie (meedoen).'In zijn visie was integratie alleen maar een middel om participatie te bewerkstelligen. In datzelfde
opzicht wees Prof. Douglas Biklen
van Syracuse University, New
York, er met nadruk op, dat de term

werksituatie zal mogelijk in de toe-

"integratie" eigenlijk heel onge-

komst apart een keer aan de orde
komen. Belangstellenden worden
verwezen naar het volledige verslag
(zie de bestelrubriek op pagina 8).

schikt is. .Immers, integratie veronderstelt een gescheiden uitgangssituatie en die dient volgens hem nu

Van integratie
naar paft¡cipatie
Het openingswoord van Kenneth

Eklind van het Zweedse Ministerie
van Onderwijs (SÖ) was vooral filosofisch van aard. Hij wees erop hoe
in de behandeling van de verstande-

lijk gehandicapten in de geschiedenis een aantal achtereenvolgende
stadia konden worden onderscheiden, t. w. afwijzing, acceptatie en
integratie. De term integratie werd
volgens hem echter meestal vooral
in statistische zin gebruikt, bijvoorbeeld: "Van onze kinderen is90 %
geintegreerd ....". Verder ging het al-
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voorzitter van de SDS was de enige
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juist volledig vermeden te worden.
Het woord integratie dient daarom
ook zo spoedig mogelijk te verdwijnen, vindt hij.

Vrijwel vol I ed ig e i nteg ratí e
in ltalië
Prof. Nora Ferro-Fontana van de Gezondheidsdienst uit Rome ging in
op het verschil tussen de officiële fi-

losofie in Italië (geen scheiding
meer tussen de kinderen) en de dagelijkse praktijk met betrekking tor
integratie. Het uitgangspunt is, dat
2 % van de kinderen speciale be-

hoeften heeft. Daarvanneemt g0 %
deel aan het reguliere onderwijs
met behulp van extra begeleiding.

In totaal gaat het om meer dan
100.000 kinderen. In totaal volgen
nu nog maar zo'n 9400 kinderen
het Italiaanse speciale onderwijs.
Die situatie is tamelijk stabiel. De
oude¡s mogen zelf bepalen waar
hun kind heen gaat. Daarbij kiezen
de meesten voor regulier onderwijs.
De leerlingen van het basisonderwijs zitten hier altijd in een klas
met verschillende niveaus. Het is
zelfs zo, dat de formele toestemming van de dichtstbijzijnde school
vereist is wanneer ouders hun kind
ergens anders heen willen laten
gaan. Alle klassen hebben minder
dan 20 leerlingen. Een onlangs aangenomen nieuwe wet kent d¡ie onderwijzers toe per twee klassen.
Die zijn zodoende verplicht om met
elkaar samen te werken. Veel van
het onderwijs vindt plaats in projectvofm ; Wanneer de niet-gehandicapte kinderen bij een geschiedenisles iets moeten tekenen kunnen de
kinderen met een handicap, bijvoorbeeld een plaat inkleuren, etc. Het
gaat vooral om het functioneren
van de kinderen als onderdeel van
hun groep.

DOWN AND UP is een uitgave

van de Stichting Down's
Syndroo'm,

Bovenboerseweg 41,
7946 AL Wanneperveen,
tel.: 05228-1337.
Sluitingsdatum kopij agenda
volgende "Down and Up"
(nr. 12) is 26 november 1990.

Gezinnen als voorbeeld voor
de maatschappij
Prof. Biklen ging in op principes en
strategieën voor participerende integratie. Hij wees erop, dat veel mensen met een handicap zichzelf niet
als zodanig beschouwen. Ze vinden
zichzelf niet echt anders. Hij houdt
zich momenteelbezig met de
levensgeschiedenis van een zestal
gezinnen, die onvermoeibaar hebben geprobeerd om hun verstandelijk gehandicapte kinderen in gewone klassen te krijgen, vrienden te laten hebben in de buurt, etc. Daarbij
gaat het hem erom precies uit te vinden wat daar allemaal speelt en
daar van te leren. Het functioneren
van zulke gezinnen zou wel eens
een leidraad kunnen leveren bij het
opnieuw definieren en inrichten
van onze scholen. Zodoende is hij
tot een aantal voor de hand liggende uitgangspunten gekomen:
1) Heel gewone mensen, zonder
speciale opleiding, kunnen kinderen met een handicap opvoeden.
2) De kinderen hebben geen etiket (het gebruik van termen als
"mongooltje" r "avtist", etc.) nodig
om herkend en gewaardeerd te worden; ze kunnen veel beter gewoon
bij hun naam worden genoemd.
3) Veel gezinsleden in de gezinnen met een kind met een handicap

hebben interacties (contacten met
anderen) met hen; de moeders spe-

len daarbij de hoofdrol.
4) De kinderen met de handicap
horen er altijd bij en zonder enige
voorwaarde vooraf; het gezin heeft
de onderlinge verschillen volledig
geaccepteerd.
5) De gezinnen maken zich voortdurend ernstige zorgeî over de toekomst van de kinderen.
6) De ouders van de gezinnen met
een kind met een handicap besteden
er veel tijd aan om ervoor te zorgen,
dat hun kinderen vrienden krijgen.
7) Het sociale aspect is zeker net
zo belangrijk als de verwerving van
schoolse kennis.
8) Alle gezinnen vertellen een
verhaal van ontplooiing, vooruitgang, en bevestiging van het optimisme van de ouders.

Een eredoctoraat in integratie
Na Biklen werd het woord gevoerd
door Dr. hc. Gordon Porter, sedert
de laatste vijftien jaar verantwoordelijk voor het basisonderwijs in de
Canadese provincie New Brunswick. Verder is hij al vele jaren bestuu¡slid van de Canadese nationale
oudervereniging (CACL). Hij wees
op de grote vooruitgang die in de
laatste decennia was geboekt dankzij (a) aanpassing van cie wet, (b)

fotowedstrijd heeft vele aardige foto's opgeleverd. In Down and Up 9 en
10 zijn de door de jury geselecteerde foto's geplaatst. Het leek de redactie
een goed idee in dit nummer en mogelíjk ook in komende nummers níet geselecteerde, maar toch leuke foto's te presenteren.
De

voorspraak voor geintegreerde scholen vanuit de "early intervention"beweging en (c) innovatie. In Canada ligt het begin bij de Charter of
Rights & Freedom (1985). In de provincie New Brunswick is vervolgens een nieuwe onderwijswet uitgevaardigd die recht op onderwijs
garandeert, echter nog zonder nadere omschrijving van het type. Daarnaast is er de nodige jurisprudentie
ontstaan rondom ouders die hardnekkig geweigerd hebben dat hun
kinderen gescheiden van de hoofdstroom onderwezen zouden worden,
In beide door Porter uitvoerig beschreven gevallen werd na een lange, slepende voorbereiding van de
kant van de overheid een schikking
voorgesteld, precies zoals de ouders
het wensten. Met hulp van eerst een
Amerikaanse (Syracuse) en later

ook Canadese universiteiten werd
toen vervolgens de onderwijswereld
bijgeschoold op de manier die de
CACL voor ogen stond. Zodoende
kontussen 1985 en 1987 worden
bewerkstelligd, dat in Porter's provincie in het vervol g alle kinderen
naar dezelfde scholen gingen. Voor
wat betreft de kosten van de extra
hulp voor de kinderen met een handicap heeft men daarbij in de eerste
plaats zoveel mogelijk etiketten proberen te vermijden. Daarom is er
zelfs gekozen voor een verhoging
van het leerlingengeld voor alle
leerlingen in plaats van voor een
toekenning van extra middelen per
gehandicapt kind, Voor zijninzet
bij dit alles heeft Po¡ter onlangs een
eredoctoraat ontvangen.

In

1989

ging integratie bovendien leven
voor de vakbond van de onderwijzers. Men verzette zich tegen
voor-een-dubbeltje-op-de-eersterang-integratie. Tenslotte vond er in
1989 in New Brunswick nog een uitgebreide hoorzitting plaats met betrekking tot schoolintegratie. De
hoorzitting duurde vijf weken, waarin
een commissie van twaalf leden 63
scholen bezocht en meer dan 250
ouders, onderwijzers, leden van het
bevoegd gezag, schoolbesturen en
andere burgers hoorde. De aanbevelingen van die commissie kunnen
met een citaat uit de New Brunswick Telegraph-Journal van 1 november 1989 als volgt worden samenRowan Post

gevat:
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1) De provincie moet zich opnieuw uitspreken voor de integratie
van kinderen met speciale behoeften in het reguliere onderwijs.
2) De Minister van Onderwijs
moet verschillen in opvatting met
betrekking tot interpretatie en tenuitvoerlegging van de wet ophelde-

ren en duidelijke richtlijnen aan
alle schoolbesturen uitgeven.
3) De Minister van Onderwijs
dient de schoolbesturen onmiddellijk de middelen te verstrekken die
zij nodig hebben om aan de wet te
kunnen voldoen.
4) Onderwijzers moeten meer training krijgen op het gebied van het

onderwijs aan kinderen die opvallen en universiteiten dienen meer
cursussen op dat gebied in hun programma's op te nemen,
5) De Minister van Onderwijs
dient voor te gaan in het benadrukken van de successen en positieve
aspecten van integratie.

De rechtspositie van
kinderen en ouders
Sue Gates berichtte over de situatie

in Nieuw

ZeeTand.

Zij werkt voor

de New-Zealand Society for the

Mentally Handicapped. In haar land
hebben de laatste maanden zeer
ingrijpende wetswijzigingen plaats
gevonden. Kinderen met speciale
behoeften hebben daar nu precies
dezelfde rechten gekregen als andere kinderen. Op hun beurt hebben
ouders het recht om te beslissen
waar het kind speciale begeleiding
krijgt en in welke mate. Op basis
van de wet kan geen enkel kind op
geen enkele plaats meer geweigerd
worden. De New-Zealand Society
for the Mentally Handicapped beschikt momenteel over 110 speciaal
opgeleide ouders (op een bevolking
van drie miljoen) die andere ouders
ondersteunen bij het maken van keuzes op het gebied van het onderwrjs. Zij hebben voldoende kennis
van de nieuwe wet. 'Wanneer ouders
zich niet met het beleid kunnen verenigen hebben zij recht op arbitrage, waarbij de ouders zefi de arbiter
uit mogen kiezen. Met dat alles hebben de ouders dus een duidelijke
machtspositie gekregen.

systeem een uitvloeisel waren geweest van het streven naar normalisatie uit de zestiger jaren. Hij be-

treurde, dat in zijn land de ouders
zelf niet echt gemobiliseerd waren
op dit punt. Als gevolg daarvan
leeft het normalisatie-principe daar
volgens hem niet meer zo, omdat de
mensen vaak denken dat het betekent, dat verstandelijk gehandicapten "normaal gemaakt" moeten worden. Nu wordt het begrip normalisatie weer gebruikt, met name door
politici. Eklind vond het niet normaal om aparte wetten te hebben
voor kinderen met speciale behoeften. Alle kinderen moesten dezelfde
rechten hebben.

Later werd er door één van de
aanwezigen nog een korte uiteenzetting gegeven over de Noorse situatie. Na het op gang komen van de
integratie-beweging in de zestiger
jaren als ideologische stroming is
er in I976 een wet aangenomen met
betrekking tot schoolintegratie. Daarin gaat het over "... hetzelfde onderwijs voor alle leerlingen, ongeacht hun ...". Alle kinderen,
gehandicapt of niet, hebben er dus
gelijke rechten. Bovendien worden
in Noorwegen na acht jaar voorbereiding per 1 januari 1991 alle
instituten voor personen met een
verstandelijke handicap gesloten.

Denemarken: de tegenbewegíng tegen integratie

"ZMlK-school" in Denemarken,
was bedoeld als een harde provo-

catie van het integratieconcept. Volgens hem bezoekt nog ca. een half
procent van alle Deense kinderen
(en derhalve een aanzienlijk deel
van de kinderen met speciale behoeften) het speciale onderwijs, Hij
wees er verder op, dat de in voorgaande jaren in het onderwijs geïntegreerde kinderen steevast geen
werk gevonden hebben. In de werksituatie is er dus sprake van bijna
100 % segregatie. Mede als gevolg
van die ervaring zou in de tachtiger
jaren weer een sterke beweging vanaf de basis ontstaan zijn die gericht
is op specifieke activiteiten voor
mensen met een verstandelijke handicap. Zo zijn er in Denemarken intussen alweer festivals voor personen met een verstandelijke handicap georganiseerd, tegen de

integratiebeweging in.

De OESO
Kathleen Kelly-Lainé, de leidster
van het Centrum voor Onderwijsonderzoek en Innovatie (CERD van de
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
(OESO) in Parijs vertelde over het
CERI-onderzoek met betrekking tot
integratie en betreurde, dat Nederland daar in de afgelopen dertien
jaar op geen enkel punt aan had
deelgenomen.

Het betoog van Magnus Bang Han-

Zinvolle inzet extra formatie

sen, al 25 jaar hoofd van een

Suzanne Lorenowicz, directrice van
de Resources for Exceptional Chil-

In zijn eigenlijke presentatie vertelde Kenneth Eklind hoe in Zweden de veranderingen in het school-
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Jessica Buitelaar. Deze

foto is geen inzending geweest voor

de

fotowedstrijd.

dren in de Durham Region, Canada,
was o. a. verantwoordelijk voor de
peuterspeelzalen. Daar werd aanvankelijk gewerkt met 3 - 6 kinderen per peuterleidster en een toegevoegde steunonderwijzeres (" extra
formatie"), de z.g, "resource teacher".
Geleidelijk aan werd het werkterrein van de laatste meer en meer
verschoven in de richting van
deskundigheidsbevordering. Op een
zeker moment deden de steunonderwijzeressen zelf. niet meer mee,
maar waren ze vooral beschikbaar
voor consultatie en begeleiding van
volwassenen. Zo konden er in de
peuterspeelzalen meer assistent-begeleidsters komen, die door de
steunonderwij zeressen waren op geleid. Uiteindelijk kunnen nu die assistent-begeleidsters de hele groep
overnemen, zodat de vaste
peuterleidsters zich met name kunnen richten op de kinderen met speciale behoeften.

Fysieke integratíe is nog geen
soc¡ale integratie
Dr. Tullie Janséus Rabe van de universiteit van Göteborg sprak over
een onderzoek naar de integratie
van kinderen met een verstandelijke handicap in de Zweedse kleuterscholen (overeenkomend met de Nederlandse groepen één en twee).
Vanaf het eind van de zestiger jaren
begon inZweden het aantal individueel geintegreerde kinderen toe te
nemen. In het begin van de tachti-

gerjaren was ca. 65 % geïntegreerd
tegen nu meer dan 90 %. Haar on-

derzoek in twintig scholen had bestaan uit drie fasen: (a) een schrifte-

lijke vragenronde, (b) interviews,
testen met betrekking tot de relaties
in de groepen en observaties ter
plaatse en (c) nog meer interviews.
Het onderzoek leerde dat er enorme
verschillen bestonden in de mate
van acceptatie van de kinderen met
een handicap in de klasse-omgeving. Daarbij moest die acceptatie veel meer worden gezien als een
proces dan als een toestand. Alle
ondervraagde personen werden na
één jaar opnieuw ondervraagd.
Tlvee van de drie ondervraagden
bleken toen dezelfde keuzes te maken. Verder waren 3 à 4 jarigen duidelijk positiever ten opzichte van
hun gehandicapte medeleerlin gen
dan 5 à 6 jarigen. Voor wat betreft
de interacties van de kinderen met
een verstandelijke handicap vond
79 7o plaals met een volwassene en
slechts 2I % met ande¡e kinderen.
De niet-gehandicapte kinderen hadden gemiddeld negen maal zoveel
interacties als de kinderen met een
handicap. De laatste hadden een
lage sociale status. Behalve de kinderen werden ook de begeleiders
geinterviewd. De meerderheid beschouwde hun opleiding als ontoereikend en vond de benodigde specifieke informatie onvoldoende beschikbaar. De spreekster was bij
haar onderzoek veelvuldig gestuit

op het gebruik van etiketten en het
voortbestaan van negatieve houdingen. Volgens haar ging het daarbij
om een vicieuze cirkel en werd er
maar heel weinig gedaan om die te
doorbreken. Haar belangrijkste conclusie was dat fysieke integratie bepaald nog geen sociale integratie betekende. Haar belangrijkste suggestie om de situatie te verbeteren
was verhoging yan het verwach-

tingspatroon bij de betrokken volwassenen. Er moet met veel meer
nadruk op gewezen worden dat kinderen met een handicap eigenlijk
net zo zijn als andere kinderen en
maar hooguit op een paar punten
minder vaardig. Ze noemde het
voorbeeld van een moeder die haar
dochter "aanprees" bij een school
en bij het weggaan zei: "Oh, dat vergat ik nog te zeggen.
Ze heeft Down's syndroom".
De spreekster vond het heel belangrijk dat kleuterleidsters meer informatie krijgen over handicaps, morele waarden en houdingen. Tenslotte
gaf ze nog aan, dat het verbeteren
van de sociale status van kinderen
met een verstandelijke handicap
zeer wel mogelijk is met behulp
van gestructureerde spel-

activiteiten.

In de wandelgangen werd over
Zweden gezegd, dat het accent daar
op dit moment duidelijk meer op fysieke integratie ligt dan op functionele. AIleen krijgen de betreffende
scholen, wanneer ze er althans de
nodige moeite voor doen, wel veel
meer extra formatie dan hier bij ons.

De houding van regul¡ere
onderwijzers
Dr. Barbara Mallette van SUNY
College, Fredonia, New York, deêd
verslag van een onderzoek naar de
houding van onderwijzers uit het regulier onderwijs ten opzichte van
leerlingen met een ernstige handicap. Zij onderzocht de stelling, dat
de opvattingen van de onderwijzers
uit het reguliere onderwijs de beIangrijkste struikelblokken zijn bij
een succesvolle integratie van kinderen met een verstandelijke handi-

Niek Bastiaan Eimers

cap. De analyse van haar gegeyens
leverde op, dat aankomende reguliere onderwijzers in het algemeen
niet goed raad weten met kinderen
met een ernstige handicap. Meer
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dan de helft van de door haar ondervraagde personen gaf aan het reguliere onderwijs niet geschikt te achten voor zulke kinderen. Haar
conclusies waren o. a. dat:
1) onderwijzers voor het reguliere
onderwijs door middel van cursussen dienen te worden voorbereid
op het werken met kinderen met
speciale behoeften, Daarbij moeten
aankomende reguliere onderwijzers
in integratieve klassen observeren
en hospiteren om ervaring op te
doen. In de staat New York is dat
daarom per 1 januari 1990 ingevoerd.
2) In dergelijke cursussen moet
aandacht worden besteed aan de onderwijskundige behoeften van kinderen met ernstige handicaps en de
wijze waarop daaraan in integratieve leeromgevingen kan worden voldaan.

Technieken
Het tweede optreden van Gordon
Porter vond plaats in de vorm van
een workshop. Hij begon met de
aanwezigen te verdelen in groepjes
van drie personen die elkaar nog
niet mochten kennen. In die vorm
moesten dan een zestal bewust nogal provocerende stellingen over
schoolintegratie worden besproken.
Het doel daarvan was om iedereen
het concept van "coöperatief leren",
een belangrijk gereedschap voor
het structureren van interacties in
een integratieve klas, aan den lijve
te laten eryaren. Hij benadrukte, dat
het erbij horen van kinderen met
een handicap in integratieve klassen in hoge mate afhankelijk is van
de wijze waarop die klas functioneert. Verder definieerde Porter integratie als het bezoeken van een reguliere basisschool in de buurt met
ongeveer even oude medeleerlingen, waarbij het aantal leerlingen
met een verstandelijke handicap op
de betreffende school in overeen-

middelbare school kan inhouden
dat de kinderen met een verstandelijke handicap een paar uur prak-

tijk krijgen in

de buurt, terwijl de
andere kinderen les hebben op

school. Als min of meer bekende
technieken uit het reguliere onderwijs die met voordeel kunnen worden toegepast in een integratieve
klas noemde Porter:
1) hulp van medeleerlingen,
2) coöperatief leren,
3) onderwijs op verschillende niveaus binnen één groep of klas

("multi-level instruction"),
4) gezamenlijk problemen oplossen (bijvoorbeeld ook projectmatig
onderwijs),
5) buurtonderwijs ("communityreferenced instruction") en
6) het gebruik van niet-aversieve
(" zachte" ) therapieen als alternatief
voor meer traditionele methoden
om het gedrag te beïnvloeden.
Porter en de zijnen hebben in de
afgelopen jaren veel tijd besteed
aan onderzoek in de klasse-situatie,
waarbij o. a. taakanalyses werden
gemaakt van de het werk van de gewone zowel als de steunonderwijzers, de z. g. "Methods and Resource (M&R) Teachers". De belangrijkste vijf eisen waaraan die laatsten
volgens Po¡ter moeten voldoen zijn
achtereenvolgens:
1) Ruime ervaring in het werken
met een reguliere klas.
2) Ruime ervaring in het werken

stemming is met de natuurlijke
verhoudingen, bijvoorbeeld ca. L %.
Daarbij dient dan aan de speciale
behoeften Yan de kinderen met een
handicap te worden voldaan. Dat
dient primair zo veel mogelijk in de
klas te gebeuren. Alleen als er geen
andere mogelijkheid is kan dat echter ook voor korte periodes buiten
het klaslokaal. De situatie op een
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Arianne Metselaar

met een reguliere klas.
3) Ruime ervaring in het werken
met een reguliere klas.

4) De juiste houding ten opzichte
van de kinderen met speciale behoeften en bedrevenheid in het oplossen van problemen. (Daarbij
gaat het om zeer algemene eigenschappen en vaardigheden.)
5) Kennis op het gebied van het
speciale onderwijs kan van nut zijn.
Dit punt komt dus pas op de vijfde
plaats

!

De steunonderwijzers in de provincie New Brunswick zijn dan ook
geworven door bij de betrokken
scholen nâvraag te doen naar de beste reguliere onderwijzers . Ze komen eens per veertien dagen een
middag bij elkaar. Belangrijk is dat
dan ook voldoende aandacht wordt
besteed aan de behaalde successen.
Op het punt van de houding van onderwijzers die niet kunnen geloven
dat integratie werkt trok Porter een
vergelijking met de luchtvaart. Wanneer je voor het eerst zo'n enorme
Boeing 747 van dichtbij ziet geloof
je ook niet dat die vliegen kan.

Op naar de school waar alle
kinderen heen mogen
De conferentie werd besloten met
een workshop van Prof. Douglas

Bi-

klen, auteur van het boek "Achieving the complete school: Strategies for effective mainstreaming".
Ook hij begon met een stukje toege-

past coöperatief leren. In kleine
groepjes moesten de aanwezigen
het eens worden over de belangrijkste factoren die integratie bevorderen, c. q. dreigen te verhinderen.
Daarna werden die gegevens gecombineerd, besproken en opgeschreven. Vervolgens toonde Biklen
de video "Regular lifes now" (aanwezig op het bureau van de SDS),
die in 1987 onder zijn supervisie gemaakt en later door US-TV uitgezonden is. Daarbij moest dan worden nagegaan of alle voordien verzamelde punten (o. a. de zes die
hiervoor al bij de workshop van Porter aan de orde kwamen) ook in de
video herkenbaar waren. Overigens
komen die punten in Biklen's boek
allemaal uitvoerig aan de orde.
Biklen benadrukte ook nog weer
dat alles wat op een school de integratie van kinderen met een
verstandelijke handicap bevorderde
de kwaliteit van het daar gegeven
onderwijs in hoge mate ("dramatically") verbeterde. De factoren
waaraan moet worden voldaan voor
s uc c e svo lle inte gratie zij n name lij k
exact dezelfde factoren die beter onderwijs in het algemeen bewerkstelligen. Dus: hoe beter de integratie,
hoe beter de school.

Op een vraag uit de zaal hoe Biklen stond ten opzichte van het laten zitten van kinderen met een verstandelijke handicap in een geintegreerde situatie antwoordde hij, dat
doubleren onderwijskundig eigenlijk slecht te verdedigen was. Daarbij ging hij uit van onderwijs op
verschillende niveaus (multi-level
instruction). Maar, zei hij, wanneer
het in die bepaalde onderwijscultuur voor de andere kinderen onder
bepaalde omstandigheden gebruikelijk is, dan geldt dat evenzeer voor
de gehandicapte kinderen. De hamvraag voor Biklen ís: "Zijn we consequent, doen we met hen wel wat
we met de ande¡en doen?"

De visie yan de SDS
De Stichting "Down's Syndroom"
heeft haar eigen standpunt met betrekking tot schoolintegratie toegelicht in het hoofdartikel van de
SDS-nieuwsbrief "Down and Up"
nummer 8 (december 1988). Daarin

ligt het accent op functionaliteit en
participatie, als logisch voortvloeisel van early intervention. Verder
vindt de SDS, dat het syndroom of
de oorzaak van de handicap er niet

opzicht ook maar heel zelden onderscheid.) Het was verheugend te constateren hoezeer die visie overeenstemt met de teneur van deze conferentie. In ons land komen momenteel echter alleen kinderen met
Down's syndroom in aanmerking
voor integratie in het reguliere onderwijs, mede als gevolg van de activiteiten van de Vereniging voor Integratie van Mongoloide kinderen
(VIM). Maar is die uitzonderingspositie niet alleen maar gebaseerd
op één van de vele pertinent onjuiste stereotypen, die hun ouders nu

juist zo graag kwijt zouden willen:
"het zijn de liefste kindertjes"? Zou
het niet wenselijk zijn om ook buiten de wereld van Down's syndroom te bepleiten, dat al die andere kinderen ook "lieve kindertjes"
zijn en derhalve een gelijke behandeling verdienen? Het SDS-bestuur
denkt van wel!

Biklen, D. (1985), "Achieving the
complete school: Strategies for effective mainstreaming", Teachers
College Press, Columbia University, New York, U. S. 4., ISBN: 08077 -2',7',72-5, 206 btzn.

toe zouden moeten doen. (Mensen
als Biklen en Porter maken in dat

KORT NIEUWS
Nieuwe bestuursleden

Congres Lyon

Adviesraad

Frans van Hout is van jaargang
1954. Hij heeft zeventien jaar ervaring in diverse voorzieningen in de
zorg voor verstandelijk gehandicapten, o. a. als groepsleider op een gezinsvervangend tehuis en hoofdleider op een dagverblijf voor ouderen. Sedert 1987 is hij coördinator
van het Informatie- en Adviescentrum voor ouders van kinderen met
een ontwikkelin gsachterstand
(IAC) in Rotterdam. Daarnaast is
hij docent in de verpleegkunde.
Frans heeft zell geen kinderen.
Rudy Westerveld is geboren in
L942. Hij geeft les in telecommunicatie aan de Technische Universiteit
Delft. Tot dusverre assisteerde hij

Van 18 tlm20 oktober a. s. wordt in
Lyon (Frankrijk) de Tweede Internationale (Europese) Conferentie over
Down's syndroom gehouden. Het
wordt mede georganiseerd door de
European Down's Syndrome Association (EDSA) waar de SDS ook
lid van is. Vele vooraanstaande onderzoekers uit Europa (en de Verenigde Staten) zullen hier spreken
over de jongste ontwikkelingen op
het gebied van de medische, pedag-

Meteen bij de oprichting van de

zijn vrouw Monique Kromhout bij
de organisatie van de SDS-kern
Zuid-Holland 1 (Regio Rotterdam-

Delft-Den Haag).

ogische en sociale aspecten van
mensen met Down's syndroom. Een
unieke gelegenheid voor ouders,
hulpverleners en onderzoekers om
zich uitvoerig te laten informeren.
Deelname is nog mogelijk, al dient
u zich dan wel zo spoedig mogelijk
in te schrijven. Nadere gegevens
daarover zijn te verkrijgen via het
SDS-bureau.

SDS werd ook een Adviesraad inge-

steld. De leden daarvan zijn vakspecialisten op bepaalde gebieden binnen het werkter¡ein van de SDS. In
voorkomende gevallen kan het bestuur de afzonderlijke leden of de
raad als geheel om advies vragen.
Sedert de oprichting maken de volgende personen deel uit van de
raad:

huisarts:
mev¡. C. de Wolff (huisarts, Amsterdam)

tandarts:

A. van Eldik (tandarts, Dinxperlo)
leerpsychologe:

mevr. d¡s. T. Quadvlieg (vakgroep
Psychonomie, RU Utrecht, en de
Ammanstichting in Rotterdam)
In de afgelopen maanden kon de
Adviesraad met een drietal personen worden uitgebreid:
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so ciaal gene eskundi g e :
mevr. M. J. G. Cremers (Janus Jongbloed Research Centrum, Utrecht)

klinis c h

g

e

neti c us/ki nd e r sr ts :

dr. R. C, M. Hennekam (Klinisch
Genetisch Centrum, Utrecht)
oogarts:
mevr. dr. H. J. Völker-Dieben (Diaconessenhuis, Leiden)

Nauwe samenwerking SDS
met Federatie van
Ouderuerenigingen
In de afgelopen weken hebben enerzijds de SDS en anderzijds de Federatie van Ouderverenigingen besloten in de toekomst nauw met elkaar
te gaan samenwerken. Dat is mede
een gevolg yan een suggestie uit de
Tweede Kamer, gedaan tijdens de
Uitgebreide Commissievergadering
van de Vaste Kamercommissie voor
Gehandicaptenbeleid op 21 mei j. l.
Op dit moment wordt nog nader uitgewerkt hoe die samenwerking er
in de praktijk uit gaat zien. De bedoeling is de informatie van ouders
en hulpverleners van kinderen met
Down's syndroom verder te verbeteren. We komen daar in een volgend
nummer nog op terug.

Borstvoeding bij Down's
syndroom
In het jongste nummer van het tijd-

schrift "Borstvoeding Natuurlijk"
wordt uitvoerig ingegaan op het ge-

ven van borstvoeding aan gehandicapte baby's. Naast een hoofdarti-

kel met praktische aspecten van het
zelf voeden van een baby met
Down's syndroom treft u daarin
heel indringend beschreven de ervaringen yan een zestal Nederlandse
moeders aan. (Drie daarvan coördineren intussen een SDS-kern.) Tevens is er een algemene beschouwing (van de hand van de SDSvoorzitter) over de voordelen van

borstvoeding bij Down's syndroom
met wat getalsmatige gegevens.
Daaruit blijkt, dat borstvoeding geven aân een baby met Down's syndroom helemaal niet zo'n zeldzaamheid is als vaak wordt gesteld.
Helaas wordt in dit overigens
zeer interessante nummer op veel
plaatsen toch weer hardnekkig de

term "mongooltjes" gebruikt. Bovendien was het zinvol geweest om
te verwijzen naar moderne literatuur, zoals bijvoorbeeld de Handleiding voor Ouders of het Macquarie
Program van de SDS in plaats van
naar "Scheel Engeltje" uit 1952.

Nieuwe SDS-uiþave voor
logopedísten

spraakontwikkeling van kinderen
met Down's syndroom" (besteldcode SPR). Het gaat daarbij om een
bonte collage van beschouwingen,
ervaringen en praktische tips uit de
literatuur of opgetekend uit de
mond van autoriteiten op het gebied
van de taal/spraakontwikkeling van
kinderen met Down's syndroom, zoals die door de SDS zijn verzameld.
Achtereenvolgens komen uitvoerig
aan de orde: de taal/ spraakontwikkeling, het gehoor en de afwijkende
cerebrale specialisatie van kinderen
met Down's syndroom, aspecten
van de mondtherapie, zoals voeding, spenen, massage, mondplaatjes en tongchirurgie, gestructureerde pedagogische begeleiding
(" eaily intervention") met inbegrip
van de pragmatische functies van
de taal, beurt nemen, imiteren en de
eerste woordjes, taalsamples, het gebruik van gebaren en het vroegtijdig leren lezen als hulpmiddel bij
de spraakontwikkeling. Voor de
meeste van de beschreven ervaringen en tips geldt dat ze zo aan de
ouders van de betreffende kinderen
kunnen woorden doorgegeven. We
hopen dat veel ouders hun logope-

Na de uitgave van een "Preventief
Geneeskundige Checklist" (bestelcode PGC) die primair bedoeld is
voor medici zijn nu de logopedisten
aan de beurt met de: "Praktische
tips ter bevordering van de taal/-

disten wijzen op het bestaan van
deze "Praktische Tips ..." en dat die
hem daarna zullen bestellen. Voor
nadere gegevens verwijzen we naar

Oost-Gelderland (OGL)

Centraal Noord-Brabant (CNB):

de bestelrubriek achterop dit nummer.

SDS-kernen
Hieronder volgen zoals altijd weer
de telefoonnummers van de
coördinatoren van de reeds bestaande SDS-kernen. Ouders die met andere ouders in contact willen komen, bijvoorbeeld om meer aan de

weet te komen over het werken met
het Macquarie Program in de dagelijkse praktijk, kunnen bellen met
het nummer in hun regio.

West-Groningen (WGR):
Cora Geljon, 05945-1 7631

Friesland (FRL):
Nicolette wildschut,

Zuid-Drente (ZDR):
et Steve n s- S c holte n,

05284-3143

West-Overijssel (WOY)

:

vakature
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1

1

Rian en Kees van Broekhoven,

073-417278

Utrecht (UTR):

Oostelijk Noord-Brabant (ONB):

Ferry van N immerdor-Chappin;
03407-3629

Noordelijk Noord-Ilolland (NNH):
J antien H artm

ans, 0227

0 -1 Z

69 oÍ

Lia Visser, 02285-1 1766

Amsterdam (AMS);
Gert de Graaf Q20-718813 en

Emmy Kwant,020-978957

Zuid-Holland

1 -regio Rotterdam,

Delft, Ðen Haag e.o.- (RDD):
Monique Kromhout en
Rudy Westerueld, 01 5-617202
Zuid-Holland 2 -regio Gouda-

058-671 323
J e ann

:

Lidwien N ije nhuis- Broe n s,
08350-25973

, he¡lst 1 990

(GDA):
vakature

Westelijk Noord-Brabant (WNB):
Helène van der PrÌjt, 01620-59952

de heer Akkermans,

040-536563

Noord-Limburg (NLB):
Franka Sfeveng 04780-87889

Midden-Limburg (ùfLB)
Netty Engels-Geurts,
04493-2972

Zuid-timburg (ZLB):
G regor e n W ill e mi e n Franssen-Bovy,
043-472759

Zeeland (ZLD)z
Klaas en Els van der Meulen,

01100-32227

Agenda
o SDS-kem Zuid-Limburg, kennisma-

o vrijdag 28 september, 19.30 uur,

kingsavond, inlichtingen via tel.;
043-472759
o dinsdag 18 september, 09.30-16.00
uur, haktische Thuishulp Zuid- ett

Middenkennemerland, workshop
early intervention voor ouders door
Erik de Graaf in het gebouw van de
Katholieke Gezinszorg, T.aanenstraat 18, Haarlem. Inlichtingen via
023-272030125868t

a

SDS-kem Rotterdam, Delft, Den
Haag, medische aspecten van
Down's syndroom door Roel Borstlap, kinderarts, aanmelden via 015617202
zaterdag 6 oktober, 10.00-16.00 uur,
StiBCO, studiedag Instrumenteel

VenijkingsProgramma (IVB methode Feue¡stein) in het Holtlantcollege, Leidsedreef 4, Leiderdorp,
inlichtingen via 07 1-130053.

o zaterdag 11 november, 09.30-16.00
uur, SDS-kern Gouda en omstreken,
workshop early intervention voor
ouders door Erik de Graaf in de Plaswijkschool, Weerestein 37-39, Gouda. Inlichtingen via 01828-30130

a I6lL7 november en I4lI5 december,
I

6.00-2i.00/09.30-14.30 uur,

StiBCO, oriëntatiecursus Instrumenteel VerrijkingsProgramma (IVl methode Feuerstein), in Rotterdam,
inlichtingen via 07 1- 130053.

Bestelrubriek
litel

bestelcode

donateurs

nietdonateurs

JVS
sTH
oGD
INF
Pcc
SPR

Í 17,50
Í 9,50
/ 3,50
/ 9,50
/ 15,00
Í 25,50

/

30,50

89 blzn., voorlopige
The Macquarie Program, Handboek bij het Overzicht van opeenvolgende ontwikkelingsstappen ('OOO'),
36 blzn., tweede voorlopige uitgave
The Macquarie Program, Overzicht van opeenvolgende ontwikkelingsstappen (="OOO"),

HVo

/ 30,50 Í

36,7s

HBK

/13,50

/16,00

62 blzn., voorlopige
The Macquarie Program, Gebruiksaanwijzing b'rj het Overzichtvan opeenvolgende ontwikkelingsstappen ("000"),
169 blzn., voorlopìge u¡tgave
The Macquarie Program, Leren lezen, 46 blzn., voorlopige uitgave
The Macquarie Program, Tekenen en voorbereiding op het schrijven, 18 blzn., voorlopige uitgave
The Macquarie Program, Tellen en cijlers,voorlopige uitgave, 30 blzn.

ooo

Í 25,s0

130,50

cEB
LL
TS
TC

Í45,50
/19,00
/ 9,50
/13,50

blzn.

Verslag over 1989, 45
Reisverslag conferentie over integrat¡e Stockholm, 25
'Het moet ophouden'/ omgaan met ongewenst gedrag, T
Down's syndroom; algemene informatie en literatuuroverzicht (vroeger NIGSYS genoemd), 24
Preventief Geneeskundige Checklist (bedoeld voor medici), voorlopige uitgave, 25
Praktische tips ter bevordering van de taal/spraakontwikkel¡ng van kinderen met Down's syndroom, 6ô b/zn.
Handleiding voor Ouders van kinderen met Down's syndroom (van 0 - 5 jaar),

blzn.
blzn.

blzn.

blzn.

uitgave

u¡tgave

,

f 21,00
f 11,50

Í

4,25

Í'11,50

/ 15,00

/55,50
Í23,00
111,00

/16,00

Alle genoemde prijzen zijn inclusief verzendkoslen. Beslelling is mogelijk door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer
1651723 bij de Postbank of 36.71,08,445 bij de Rabobank in Wanneperveen, beide ten name van de SDS (gironummer van de bank 1191147).
Op uw strookje wel duidelijk de bestefcode(s) vermeldenl
B¡j bestellingen uit België: wilt u er wel voor zorgen, dat u de kosten van de Internationale Overschrijving voor uw rekening neemt, zodaf de
SDS hetjuiste bedrag ontvangt?

AANMELDINGS FORMU LIER DON ATEURS SDS
Kopiilren, invullen en opsturen naar de SDS, Bovenboerseweg 41r7946 AL Wanneperveen
DaU nr. 11

Naam:
Adres:

Postcode:

Tel:l:

Plaats:

Overige gegevens; rìioeder/vader van een meisje/jongen met Down's syndroom/hulpverlenerþelangstellende (s. v. p. doorhalen wat niet van toepassing is) meldt zich aan als donateur van de SDS. Mijn bijdrage van / ...,.. (de minimumbijdrage is
.f 35,-) is overgemaakt op rekeningnurnmer L651723 bij de Postbank of 36.71.08 .445 bij de Rabobank te Wanneperveen,
beide ten name van de Stichting Down's Syndroom (Postbanknummer van de bank ll9ll47).
Ik stel er wel/geen prijs op dat ik ook nog apart op de hoogte gehouden wordt van de activiteiten van de kern in mijn omgeving (codeletters kem .........).
Datum:

Handtekening:

down a¡td up, nr. 11, heñst 1990

