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jaren, waarin early intervention centraal staat, aan de schoolperiode.
De overgang van thuisbegeleiding
met early intervention naar school
kan zeer goed en zeer geleidelijk
verlopen, met name wanneer die
school eenz. g. "effectieve school"
wil zijn. Zoals we hieronder zullen
laten zien zijn early intervention en
effectief onderwijs namelijk twee
loten van dezelfde stam.

De effectieve school
Toen op 4 oktober 1957 de eerste
Russische Spoetnik de lucht in
ging, en de Russen zo een voor-

sprong op de Amerikanen namen in
de ruimtevaart, was de consternatie
groot. Hoe kon dat gebeuren? Zouden de Russen dan toch slimmer
zijt dan de Amerikanen of was misschien hun onderwijs alleen maar
beter? Die laatste vraag was het begin van een aantal ontwikkelingen
in het Amerikaanse onderwijs met
zeer verstrekkende gevolgen. Het
eerste daarvan was het in het leven
roepen van compensatie-programma's voor kinderen uit sociaal
zwakkere milieus. Ook de rond diezelfde tijd op gang komende mensenrechtenbeweging wilde gelij ke
kansen op school voor kinderen uit
alle milieus. Het bekendste compensatie-programma, nog door de rege-

ring-Kennedy geinitieerd, "Head
Start", kreeg al vrij snel een Nederlandse tegenhanger: "Onderwijs en
Sociaal Milieu", kortweg OSM, die
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1989, na bijna twintig jaar, afgesloten werd.
Onder Johnson mondden de
ontwikkelingen, die onder Kennedy
waren ingezet, uit in het concept
van de effectieve school. Daarbij
ging het om de vraag; Hoe maak je
onderwijs beter en scholen effectiever? Eén van de bekendste publikrties daarover is de in 1986 verschenen brochure "What works: research about teaching and learning"
(Wat werkt er? Onderzoek naar lesgeven en leren). Daarvan verscheen
onlangs onder de titel "Schoolvoorbeelden" ook een Nederlandse bewerking die we onzelezers van harte aanbevelen [1]. We zullen hieronder nog uitleggen waarom.

geboren ontwikkelingsachterstand,
zoals bijvoorbeeld Down's syndroom. Daarover schreven we al in
DaU.7. Dat leverde een belangrijke
stimulans voor pogingen om overal
in de Verenigde Staten specifieke
programma's Yoor kinderen met
een handicap te ontwikkelen. Zo
ontstond op basis van precies dezelîde werkmethoden als bij de

Early lnteruention

aangepast en vorm gegeven, dat ze
kunnen worden gebruikt door ouders van heeljonge kinderen. Derhalve zijn early intervention en de
effectieve school uiteindelijk twee
loten van dezelfde stam.

in

Hoewel de eerste onderzoeken naar
de effectiviteit van "Head-Start"
weinig beloofden, suggereerden latere studies naar de effecten ervan
op de lange termijn wel degelijk significante invloed op degenen die
eraan hadden deelgenomen [2]. Een

ander, veel belangrijker gevolg van
"Head-Start" was echter dat het een
ware revolutie in gang zette, zowel
op onderwijsgebied als bij de begeleiding van kinderen met een aangeboren of een verworven verstandelijke handicap, om te beginnen in
de Verenigde Staten. Zo werd aan
het eind van de zestiger jaren al ontdekt dat het werken met dergelijke
compensatie-programma's ook heel
goed kon worden toegepast bij de
begeleiding van kinderen met aan-

compensatie-programma's "early intervention", zoals we dat nu ook in
ons land kennen (zie Kader 1 voor
een korte typering).
Als gevolg van de ontstaansgeschiedenis is early intervention in
feite niets anders dan een veÍzameling specifieke technieken uit het
(speciaal) onderwijs. Die zijn dan
echter wel op een zodanige wijze

Zo hoog mogel¡jk niveau
Nadat we hebben vastgesteld dat
early intervention en de effectieve
school broertje en zusje zijn, volgt
meteen al dat early intervention de
bedoeling heeft kinderen met een
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ontwikkelingsachterstand, zoals bijvoorbeeld Down's syndroom, op
eeî zo hoog mogelijk niveau te laten functioneren. Voor hun schooljaren houdt dat in, dat, waar maar
enigszins mogelijk, zeer nadrukke-

lijk naar een echt deelnemen aan
het onderwijs zal worden toegewerkt. Zonder voorbij te willen
gaaî aan de spreiding van de mogelijkheden van kinderen met Down's
syndroom ligt in veel interventieprogramma's het accent daarbij op
regulier basisonderwijs ("integratie"). Dat neemt echter niet weg
dat het meeste van het hieronder gestelde in principe evenzeer van toe-

passing is voor het speciaal onderwijs, bijvoorbeeld op scholen voor
(Zeer) Moeilijk Lerende Kinderen
(MLK, resp. ZMLK), etc.
Met echt deelnemen aan onderwijs bedoelen we hier niet alleen
maar doen alsof er gelezen, geschreven of gerekend wordt, maar de kinderen die vaardigheden echt zelf bijbrengen. Met name in het reguliere

basisonderwijs zullen daarbij vaak
bepaalde, op het individuele kind
afgestemde, aanpassingen aan het
leerprogramma en -materiaal van
de betreffende scholen nodig zijn.
Die kunnen dan worden gezien als
de speciaal-onderwijskundige

behoeften van de betreffende kinderen. Daarbij moet worden benadrukt dat o. a. uit Amerikaans onderzoek gebleken is, dat de factoren
die de mate van effectiviteit van
een school bepalen precies dezelfde
zijn als die welke de integratie van
kinderen met een verstandelijke
handicap bevorderen [3]. Dus: hoe
beter de school, hoe beter ook de
integratie van de kinderen met een
achterstand op die school. Vy'e benadrukten dat al in DaU.11.
Nu komen we weer terug op het
eerder genoemde boek "Schoolvoor-

beelden" [1]. Daarin worden keurig
allerlei factoren opgesomd die
KADER

1

Early Intervention

EARLY INTERVENTION
Fase 1: lnformatie
Early intervention begint zo mogelijk al heel kort
na de geboorte met het geven van

syndroom-specifieke zowel als algemene
informatie, bijvoorbeeld: "Wat is Down's
syndroom precies en waar en bij wie vind ik
hulp?"
Fase 2:

De instaptoets

De tweede stap is een eerste, grove

niveaubepaling van het kind aan de hand van
een instaptoets. Zie bijvoorbeeld blz. 26 van het
"Handboek" van het Macquarie Program. Hierbij
is assistentie van beroepskrachten gewenst al
kunnen ouders het desnoods ook zelf doen.
De îormele toetsing
Een volgende, verfijnde niveaubepaling van het
kind vindt plaats in de vorm van een meer
formele toetsing aan de hand van een in zeer
kleine stappen onderverdeelde
ontwikkelingsschaal. Het aangewezen
gereedschap daarbij is het "Overzicht van
Opeenvolgende Ontwikkelingsstappen" (OOO)
van het Macquarie Program met de vijf primaire
Fase

3.'

ontwikkelingsdomeinen: grove motoriek (GM),

fijne motoriek/ cognitieve ontwikkeling (FM),
receptieve taal (RT), expressieve taal (ET) en
persoonlijke en sociale vaardigheden (pS). Met
name bij deze toetsing is assistentie van
beroepskrachten zeer gewenst. Wanneer het
kind een jaar of drie, vier is kan naast het OOO
tevens het "Supplement Schoolse
Vaardigheden bij het OOO", met de

ontwikkelingsdomeinen voorbereiding schoolse
vaardigheden (VS), lezen (LL), tekenen en
voorbereiding op het schrijven (TS) en tellen en
cijfers (TC), v,rorden betrokken.

Fase 4: De opstelling van een indívidueel
Iesprogramma
Nadat precies bekend geworden is "waar" het
kind zit, in termen van de gebruikte
ontwikkelingsschaal, kunnen ouders en
hulpverleners vervolgens samen een
individueel lesprogramma opstellen.

Fase 5; Lesmethodieken uit de leertheorie
Bij het lesgeven leren de ouders

lesmethodieken uit de leertheorie te gebruiken.
Voorbeelden zijn aansporingen, gedeeltelijke
aanreikingen (aanwijzingen), (sociale)
bekrachtigingen en zonodig het in kleine
stapjes onderverdelen van een te grote taak
met behulp van taakanalyse.
Fase 6; Het criterium
Steeds moet per OOO-taak aan de hand van
strikt omschreven criteria worden nagegaan of
aan de eisen van die taak wordt voldaan
alvorens aan een volgende taak wordt
begonnen ("precision teaching"). Op die wijze
kan het individuele lesprogramma uit fase 4
voortdurend worden bijgesteld, al naar gelang
de vorderingen van het kind.

fuse 7: Períodieke herhallng formele toetsing
Tenslotte behoort de formele toetsing uit fase 3
iedere paar maanden te worden herhaald om
voortdurend het functioneren van het kind goed
te kunnen bewaken. Daarbij moet dan niet
alleen per ontwikkelingsdomein worden
nagegaan op welke niveau het kind dan zit,
maar ook of het de taken waarbij het eerder al
wel aan het criterium voldeed nog steeds
beheerst.
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volgende toets (zie ook de volgende
paragraaf). Precision teaching betekent in de praktijk vrijwel hetzelfde. Maatwerk en nog eens maatwerk. Zoals uit het schema van Kader 1 al bleek gaat het daarbij om in
kleine stappen onderverdeelde leertaken waarbij voortdurend wordt getoetst of het kind de huidige taak al
beheerst voordat het met een volgende verder kan gaan.
Omdat de praktijk van early intervention dus gebaseerd is op onderwijsconcepten kan de werkwijze
ervan ook in de schooljaren nog
volop worden toegepast. Na het
voorgaande ligt het voor de hand
dat daarbij een hoofdrol is weggelegd voor het begrip toetsen, in het
reguliere evenzeer als in het specia-

le onderwijs,
Dsvid "werkend" op de pot

Twee soorten foetsen
scholen effectiever maken. Volgens
het voorgaande is het daarin gestelde ook van toepassiîg op "onze"
kinderen. U hoeft alleen maar overal de term "uit achterstandsmilieus"
telezen als "met een verstandelijke
handicap". Zoktnt u bijvoorbeeld
het pleidooi Yoor een "thuiscurriculum" uit dat boek opvatten als
een betoog ten gunste van early
intervention. Dat geldt ook voor de
nadruk op zelf lezen, schrijven en
tellen, etc. Sterker nog, het bureau
van de Stichting Down's Syndroom
(SDS) hoort van ouders vaak de
vraag aan welke eisen een school
moet voldoen om een kind met
Down's syndroom zo goed mogelijk op te kunnen vangen, "Schoolvoorbeelden" levert zo een hele
reeks criteria waar zulke ouders zeker hun voordeel mee kunnen doen.

"Mastery learníng" en
"precision teachíng"
Early intervention is gebaseerd op
de in hoge mate verwante onderwijsconcepten "mastery learning",
in het Nederlands ook wel "beheersingsleren" genoemd, en "precision
teaching". Bij "mastery learning"
gaat het om aan de leerlingkenmerken aangepaste instructie. Maatwerk dus. Na elke leerstap vindt
terugkoppeling naar die instructie
plaats op basis van een leerdoel-
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Bij het toetsen moet onderscheid
worden gemaakt tussen twee principieel van elkaar verschillende
grondvormen. Aan de ene kant zijn
er de z. g. summatieve toetsen. Die
zijn bedoeld om in één keer een
groot aantal aspecten van een groter leerstofgeheel te onderzoeken.
Vaak zijn ze methodevrij. Dat wil
zeggeî dat ze niet aansluiten op het
werken met één bepaalde leermethode. Bovendien zijn ze meestal ook
nogal grofmazig. Ze kunnen dan
niet meer dan een globaal niveau
aangeven. Wanneer dat zo is zijn ze
ongeschikt voor het stellen van een
gedetailleerde diagnose bij leermoeilijkheden en het bepalen van
de eerstvolgende stapjes in het
leerproces. Een voorbeeld hiervan
zijn de Engelse "Profiles of
Development", eeî soort vervolg
op het veel gebruikte "Overzicht
van Opeenvolgende Ontwikkelingsstappen" (kortweg "OOO") van het
Macquarie Program tot en met de
volwassenheid (Kader 2).
Aan de andere kant komen er tegenwoordig geleidelijk aan meer
le erstofvo lgende to etsen ter beschikking. Die zijn juist wèl bedoeld om
de verschillende stappen in het
leerproces van één bepaalde methode te kunnen volgen. Een interessant voorbeeld daarvan is het in Kader 1 al genoemde "Supplement

Schoolse Vaardigheden" bij het
OOO, een nieuwe uitgave van de
SDS (zie de bestelrubriek op de
achterpagina). Daarin volgen de domeinen LL, TS en TC exact de lesmethoden van de Macquarie-handleidingen "Leren lezeî", "Tekenen en
voorbereiding op het schrijven" en
"Tþllen en cijfers". Het is zodoende
een fijnmazige, leerstofvolgende
toets. Verderop zullen nog twee andere voorbeelden genoemd worden.

De noodzaak van gedetailleerde toetsing
Boonstra, medewerker van het Rotterdamse Pedologisch Instituut en
o. a. auteur Yan een serie toetsen
[4] bij Nederlands meest gebruikte
leesmethode ("Veilig leren lezen",

uitgeverij Zwijsen, Tilburg) wijst
erop, dat in die methode zelf na de

vijfde en zesde leerstofkern ook
toetsen zijn opgenomen. Maar omdat die dan in één keer een groot
aantal doelstellingen moeten bestrijken, over een groter leerstofgeheel,
zijn ook dat geen leerstofvolgende
toetsen meer, maar veel eerder
summatieve toetsen. Het spreekt
vanzelf dat, wanneer pas na de vijfde leerstofkern ("Sneeuwwitje")

wordt getoetst, er al heel wat misgegaan kan zijn. Dat betekent, dat het
leerproces bij bepaalde kinderen
dan al behoorlijk vast kan zitten, aldus Boonstra.
Gedetailleerde toetsing is met
name nodig bij leerlingen die langzamer leren. Er zijn immers redenen Yoor hun langzame vorderingen? Waarmee hebben die leerlingen moeite? Ging er bij de eerste
leerstofkern al iets mis? Kan een
leerling ongestraft verder met de
volgende leerstofkern wanneer hij
of zij een deel van de doelstellingen van de eerste kern niet beheerst? Sommige kinderen hebben
bijvoorbeeld moeite met het rangschikken van informatie die via hun
oren binnenkomt (auditieve sequentie), vervolgt Boonstra zijn voorbeeld. Nadat ze geleerd hebben dat
een woord van links naar rechts geschreven wordt, leren ze de begrippen "Yooraaî", "iî het midden" en
"achteraan" koppelen aan de betreffende delen van het gedrukte

ilt

woord. Maar dat wil volstrekt nog
niet zeggen, dat ze dezelfde begrippen ook kunnen koppelen aan een
woord dat ze horen. De vraag: "Wat
hoor je achteraan bij boom?" is dan
voor hen niet goed te beantwoorden, terwijl ze wel bij het gedrukte
woord op verzoek de laatste letter
kunnen aanwijzen. Bij een zicht-

rangschikt woorden ("spatiële orde-

ning"), bij aanbieden via het gehoor
in de tijd ("temporele ordening").
een gedetailleerde toetsing van
elke leerctofkern komt glashelder

Bij

naar voren waar de problemen even-

tueel liggen.

Afwijkende org an¡sat¡e van
de hersenen

baar aanbieden van de bedoelde

woorden zijn de begrippen "vooraan" en "aan het begin" gekoppeld
aan het begrip "links" en "achteraan" en "het laatst" aan het begrip
"rechts". Bij zichtbaar aanbieden
moeten de samenstellende klanken
door het kind dus in de ruimte ge-

Het hierboven aangehaalde voorbeeld van Boonstra lijkt overigens
haast rondom kinderen met Down's
syndroom geschreven te zijn. Juist
zij hebben immers vaak problemen
met het in de tijd ordenen van infor-
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Profiles of development

teeftijtl:
Begeleider/begeleidster

:

Hler zell kolomen tekenen
voor het gewenste aantal

EI!1!4aqc-LEEN

toetsingen
Noteer met æn

+ of een -

GETALLEN

1

26' ceeft

GTN

27 Telt

GTN

28 wanneer meerdere malen achtereen wordt

een redelijke schatting van een aantal
voorwerpen (tot twintig).

voorwerpen nadat ze opnieuw zijn neergezet en komt dan weer tot hetzelfde aantal.

te tellen nådat die
opnieuw gegroepeerd zijn ântwoordt het
gevrâagd om voorwerpen

zonder overnieurv
een verklaring.

te

tellen en geeft daarbii

GTN

29' Begrijpt het

GTN

30 Gebruikt voorwerpen om getallen bii elkaar
oÞ te tellen; het totaal is daarbij nog niet

GTN

31 cebruikt voorç¡erpen om getallen van elkaar
af te trekken; het grootste getal is daårbü

behoud van aantallen.

groter dan vijf.

nog

niet groter dân vijf.

32 TeIt op en trekt af met behulÞ van voorwerpen; de bijbehorende getallen ziin nog
niet groter dan tien.

GTN

GTN

in dezelfde richting. De blijvende
geheugensteun op papier compenseert zo de onvoldoende sequentiele ordening. Waarschijnlijk juist
daarom is leren lezen voor hen zo'n
belangrijk hulpmiddel bij de spraakontwikkeling.

Maakt onderscheid tussen één en veel; zegt
bijvoorbeeld: "één". "een Þaar" of "veel".

GTN

GTN

hersenhelft niet is "ingericht" voor
sequentiële (temporele) taken, zoals
het verwerken van de geluiden van

droom wel woorden, zinnen of zinsconstructies kunnen lezen die ze
niet spontaan kunnen zeggen wijst

kind:

Geboortedatu: .....

GTN

van hun hersenen. Een hypothese
die op dit moment steeds meer in
zwang komt zegt namelijk: In tegenstelling tot de overgrote meerderheid van de normale populatie,
wordt bij personen met Down's syndroom spraak waargenomen met de
re c hte r he rs enhe Ift . S praakpro duktie wordt echter gedomineerd
door de linker (evenals øndere complexe motorische functies), geheel
overeenkomstig de situatie bij de
normale populatie. Daarbij moet
worden bedacht, dat die rechter

spraak. Tevens kan dit een belangrijke oorzaak zijn voor problemen met
de spraakproduktie. Het feit dat
veel kinderen met Down's syn-
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matie die via het gehoor binnenkomt. Vermoedelijk is dat een gevolg van de afwijkende organisatie

33 Gebruikt rekenkuben, etc.,

om verschillende

voorgeschreven combinâties
totalen tot en met tien.

te mâken

34 weet al wel dat "één met één eraf" nul

met

is.

Leertijd
Verschillende mensen hebben verschillende hoeveelheden tijd nodig
om iets te leren. Het hangt er maar
net van af hoe snel je leert. Boonstra noemt als voorbeeld leren auto-

rijden [5]. De één heeft vijf lessen
nodig voor zijn examen, de ander
vijftig. Maar, zegf hij, dat principe
wordt vrijwel niet onderkend in het
gewone onderwijs. De uiteindelijke
leerprestaties van een kind hangen
echter wel degelijk voor een belang-

rijk deel af van de hoeveelheid tijd
die het met de betreffende leertaken
doorbrengt. Als vuistregel geldt:
hoe meer tijd er aan een bepaalde
taak besteed wordt, hoe meer een
kind leert. Daarbij is het wel nodig
om die hoeveelheid tijd nader te

definiëreñ:

COPYRIGHT:

tv

H. H.

BOOI{SÎRÀ

/UITG.

KOK /STICHTING "DOITN'S SYNDROOI'I"

1) Onder debeschikbaar gestelde

leertijdversøan we de tijd die binnen een leerplan (of binnen normale
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huiselijke omstandigheden bij early
intervention) is ingeruimd voor bepaalde activiteiten.
2)De effectief bestede (of taakgerichte) leenijd is dat gedeelte van de
beschikbaar gestelde leertijd, waarin
het kind werkelijk betrokken is bij
de leertaak.
3) Met academßche leenijdwordt
bedoeld de hoeveelheid tijd die een
kind bezig is met materialen en opdrachten die passen bij zijn of haar

ontwikkelingsniveau.
Hoewel voor het bereiken van
een bepaald leereffect een zekere
hoeveelheid tijd aan de betreffende
taken moet worden toegewezen
blijkt er geen direct verband te bestaan tussen de hoeveelheid beschikbaar gestelde leertijd en het behaalde leerresultaat. Maar er bestaat
wel een heel duidelijk verband tussen de effectief bestede leertijd en
de leerprestaties van het kind. Datzelfde geldt ook voor de academische leertijd.
Bailey en Wolery [6], aan wie de

bovenstaande indeling ontleend is,
bevelen aan bij jonge kinderen met
een verstandelijke handicap vooral

te streven naar een vergroting van
de hoeveelheid academische leertijd. Dat houdt in dat kennis van het
actuele ontwikkelingsniveau van
het kind noodzakelijk is en dat betekent weer: regelmatige toetsing. In
de Gids van de Vereniging voor Integratie van Mongoloide Kinderen
(VIM) wordt alleen het leeraanbod
zonder meer benadrukt. Daarbij
wordt niet aangegeven hoe het kind
bij de taak betrokken moet worden
en er wordt niet gesproken over
toetsing. Zo'n aanbeveling is daarom niet meer dan een eerste begin.
Hij leidt zeker niet vanzelf tot leren.
Overigens hoeft het voorgaande
zeer beslist niet te betekenen, dat er
voor het kind geen of onvoldoende
tijd voor vrij spel, c. q. andere activiteiten, meer over zou blijven.

Het tijdpad
Terzijde moet dan eerst nog de
vraag worden beantwoord op welke

Andreq met haar moeder

Yan een peuterspeelzaal en een

gen een paar maanden later wel
weer worden aangepast,
Ook bij de keuze van het juiste
moment voor de overgang van de
peuterspeelzaal of een KDV naar
bijvoorbeeld een basisschool moeten weer zowel de kalenderleeftijd
als de ontwikkelingsleeftijd van het
kind in de overwegingen worden betrokken. Wanneer het kind toch al
wat later naar de peuterspeelzaal gegaan is ligt het al helemaal voor de
hand dat het met enige vertraging
aan de volgende stap in het onderwijs begint. Waarschijnlijk betekent
dat ook een enigszins verlengd verblijf in de peuterspeelzaal en derhalve een vertrek daar ruim na de vierde verjaardag van het kind. Soms
zijn er dan aparte afspraken met het
bestuur van zo'n peuterspeelzaal nodig omdat andere kinderen daar
gewoonlijk onmiddellijk na hun
vierde verjaardag weg gaan, terwijl
et "aan de onderkant" een wachtlijst is. Het al dan niet zindelijk zijn
wordt vaak tot een criterium voor
overgang gemaakt. Ook al is het natuurlijk duidelijk, dat een niet zindelijk kind een extra belasting bete-

KDV. Het is duidelijk dat hier zeer
individuele beslissingen moeten

kent voor de leidster Yan een overvolle groep 1 op een basisschool

bijvoorbeeld een gewone peuterspeelzaal, beginnen. Kijkt u daarbij
vooral niet alleen naar de kalenderleeftijd van het kind maar ook
naar zïjn of haar ontwikkelingsleeftijd. Vermoedelijk is het verstandig
om daarbij de laatste zwaarder te laten wegen. Ook Cunningham [7] bepleit dat. Soms wordt het al dan
niet los kunnen lopen tot criterium
verheven. Er zijn echter ook kinderen die laat lopen en op een veilige
plaats in de peuterspeelzaal zichtbaar genieten van de aanwezigheid
van andere kinderen om er zodoende ook veel van te leren. Weer andere kinderen kunnen al wel lopen,
maar vinden de peuterspeelzaal duidelijk beangstigend, mogelijk vanwege het hoge geluidsniveau (vaak
een probleem voor kinde¡en met

Down's syndroom). Zij gedijen misschien beter op een Kinderdagverblijf (KDV), al was het alleen maar
Yoor een beperkt aantal maanden.
Een andere (overgangs)mogelijkheid, die in de praktijk nogal eens

wordt toegepast, is het op verschillende dagen naast elkaar bezoeken

leeftijd een kind met Down's syn-

worden genomen, gebaseerd op
nauwkeurige observatie van het be-

droom het beste naar school kan
gaan. Maar laten we bij het bezoek
aan een dagopvang voor peuters,

treffende kind in verschillende
omstandigheden. En misschien kunnen of moeten dergelijke beslissin-
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zou dit o. i. echter nooit een princi-

pieel punt mogen worden. Immers,
ook bij de kinderen met een normale intelligentie zijn er altijd wel een
paar die problemen hebben met zin-

delijk worden. Heel soms zijn er
zelfs kinderen bij die dat misschien
wel nooit worden vanwege bepaalde problemen met hun maag-darmkanaal. Desondanks worden die
nooit geweigerd. Bij kinderen met
Down's syndroom moet daarom in
individuele gevallen, in onderling
overleg tussen de moeder en de leerkracht, worden bepaald hoe de best
werkbare situatie geschapen kan
worden. Al is het kind dan nog niet
volledig zindelijk, vaak is het bijvoorbeeld al wel gewend aan een
zekere regelmaat en is het alleen al
voldoende wanneer de leerkracht
Yan groep 1 voorafgaand aan de
fruithap de nodige knopen losmaakt
en het kind op de pot/wc zet. En
dan: ook zo'n kind met Down's syn-

droom wordt een keer zindelijk! Bij
de overgang van een KDV naar een
school voor ZMLK doen zich dergelijke problemen natuurlijk in veel
mindere mate voor. In de eerste
plaats zal die overgang op een latere leeftijd gemaakt worden en in de
tweede plaats mag er op dit punt
Yan een school voor ZMLK een grotere flexibiliteit verwacht worden.
Verder is het waarschijnlijk goed
om een kind met Down's syndroom
in de onderbouw yan de basisschool, c.q. op de school voor
IOBK (in hun ontwikkeling bedreigde kleuters), etc., ook weer iets langer te laten zitten, zodat het uiteindelijk met een jaar, of misschien
zelfs twee jaar, leeftijdsverschil ten
opzichte van zijn of haar klasge-

noten naar groep 3 kan doorstromen. Gebruikelijke criteria als een
bepaalde graad van volmaaktheid
bij het vervaardigen van muizetrapjes, volharding bij het inkleuren
van grote vlakken, het afmaken van
grote prikopdrachten, etc., lijken
ook hier weer tamelijk ongeschikt.
Immers, mede vanwege zijn motorische beperkingen zal een kind met
Down's syndroom hier vaak pas
aan voldoen op een moment dat het
al lang verder kan en wil met de
voor het leven zoveel belangrijker
schoolse vaardigheden als lezen en
misschien in iets mindere mate rekenen. We zagen hiervoor namelijk al
dat dat lezen sterk kan bijdragen
aan de taal-/spraakontwikkeling,

veruit het belangrijkste probleem-
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Aanvraagprocedure extra-formatie

ÐE FORMAflE VAOR HET BASISONDERI/y/JS
Ðe personeelsformatie voor het schooljaar 1991/1992

lll De aanvullende formatie
6 Aanwezigheid van zintuiglijk en/of lichamelijk
gehandicapte leerlingen

Ook voor het schooljaar 1991/1992 is een
beperkt aantal formatieplaatsen beschikbaar
voor basisscholen die worden bezocht door
zintuiglijk enlof lichamelijk gehandicapte
leerlingen. Dit betekent dat verzoeken alleen
kunnen worden ingewilligd voorzover de
financiële middelen dit toelaten. ...
Voor kinderen met het syndroom van Down kan
ook een verzoek voor aanvullende formatie
worden ingediend. Deze verzoeken worden ter
advisering aan de inspectie van het
basisonderwijs voorgelegd. De omvang van de
toe te kennen formatie voor deze categorie
leerlingen is afhankelijk van het advies van de
inspectie, de leeftijd en het aantal leerlingen met
het syndroom van Down.

een korte omschrijving van de aard van de
handicap;
. voor de categorieën lichamelijk, c. q.
meervoudig gehandicapte kinderen,
slechtziende en slechthorende kinderen
en kinderen met spraak/taalproblemen
moet een verklaring worden overlegd
waaruit blijkt dat vanuit de betreffende
school voor speciaal onderwijs in het
schooljaar 1 991 /1 992 ambulante
begeleiding wordt gegeven.
Van dit verzoek moet een afschrift worden
gezonden aan de rijksinspectie van het
basisonderwijs waaronder de school
ressorteert.
Bron: UITLEG, OenW-Regelingen EXTRA,
27 maart 1991, nr.9a Extra, blz. 15

Procedure
Het bevoegd gezag van de school dat in
aanmerking wenst te komen voor deze
aanvullende formatie dient daartoe een verzoek
te zenden aan het ministerie, afdeling
BO/BO/FORM van de directie Basisonderwijs,
Postbus 25OOO, 27OO LZ Zoetermeer.
ln het verzoek dienen de volgende gegevens te

worden verstrekt:
. fiâ€ul1, adres, administratienummer,
postcode en plaats van de school;
. aantal gehandicapte leerlingen met daarbij

vt

Opmerkingen van de kant yan de SDS;
1, ln de praktijk krijgen scholen met een kind
met Down's syndroom in de groepen 1 of 2
steevast O,1 extra formatieplaats; vanaf groep 3
gaat het om O,2 formatieplaats.
2. Eind maart, begin april mag in hetzelfde blad
(Uitleg) de regeling voor het volgende
schooljaar verwacht worden. Op dit moment zijn
er nog geen aanwijzingen die dat die sterk van
de huidige zal afwijken.
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veld bij Down's syndroom. Muizetrapjes en prikopdrachten doen dat
zeer veel minder.

Extra formatíe
In de groepen

1 en 2 van het regu-

liere basisonderwijs geldt dat de
daar gebruikelijke materialen zich
uitstekend laten combineren met
het werken met een early intervention programma. D atzelf de
geldt zeker ook voor de lagere jaren
van het speciaal onderwijs. Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen geeft verder basisscholen
met een kind met Down's syndroom in de groepen 1 en 2 eenhalve dag in de week extra formatie
(zie kader 3 voor de aanvraagprocedure). Die uren kunnen natuurlijk uitstekend gebruikt worden
voor het werken met het Macquarie
Program, met name ook voor de coordinatie tussen de activiteiten
thuis en op school. Het is dan natuurlijk wel nodig dat de betreffende leerkrachten goed op hun nieuwe taak worden voorbereid door het
deelnemen aan Themadagen

Down's Syndroom, Informatiedagen Early fntervention, etc., zoals
die regelmatig door de SDS georganiseerd worden.
Voor wat de situatie vanaf groep
3 op de basisschool betreft, en ook
later in het speciaal onderwijs, kunnen ouders bij de schoolkeuze van
hun kind met Down's syndroom natuurlijk niet yoor de hele klas bepalen welke methoden daar volgens
hen het beste gebruikt zouden kunnen worden. Met andere woorden:
ze hebben maar te accepteren wat
er op die bepaalde school gebruikt
wordt. Maar, zoals Boonstra ook
stelt [5], zou het in principe mogelijk moeten zijn, dat de ene leerling
via de ene methode leert rekenen
(lezen, etc.) en de ander via een andere. In hetjargon heet dat: afstemming van de instructie op de leerlingkenmerken en in gewoon Nederlands: maatwerk. Daarbij gaat het
dan om methodisch van elkaar te
onderscheiden rekenmethodes. Een
goed voorbeeld zijn hier Operatoir
Rekenen enerzijds en Low-Stress
anderzijds (zie ook de volgende paragraaf). Met name voor een leer-
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k¡acht in een reguliere basisschool
lijkt dat nogal een opgave, maar
juist hier kan de extra formatie wat
soelaas bieden. Immers, vanaf
groep 3 geeft het Ministerie van Onderwijs en Vy'etenschappen zelfs een
hele dag in de week extra formatie.
Wanneer die wordt opgevat als een
soort remedial teaching kan de betreffende steunleerkracht in een één
op één situatie met de meest gewenste methode werken en bovendien
werkbladen, etc., voorbereiden die
de normale groepsleerkracht de overige dagen dan alleen maar uit hoeft
te delen wanneer de rest van de klas
ook werkbladen van rekenen (lezen, etc.) maakt. Op die manier is
het werken met verschillende methoden binnen één klas niet à priori
onmogelijk, en al naar gelang het niveau van de betreffende kinderen,
soms zelfs heel goed uitvoerbaar.
Daarom heeft het dus zin hier in
"Down and Up" ook over methoden
te praten.
Overigens kan op dit moment niemand zeggen of die in totaal ene
dag per week extra formatie vanaf
groep 3 voldoende tijd voor één op
één instructie oplevert. Aan de andere kant weet ook geen mens of

diezelfde ene dag per week afzondering van de groep niet teveel is met
het oog op de sociale integratie van
het betreffende kind. Het enige dat
we weten is, dat er in de uitge-

breide Amerikaanse en Engelse lite-

ratuur nadrukkelijk voor gepleit
wordt om die steunles zoveel mogelijk toch binnen de groep te laten
plaatsvinden.

Hoge verwacht¡ ng vereist
Een zeer wezenlijk punt is verder,
dat niet alleen de groepsleerkracht
en de steunleerk¡acht een voldoend

hoge verwachting hebben van de
mogelijkheden van het kind met
Down's syndroom, maar dat die verwachting ook wordt overgedragen
op de betrokken leesmoeders, de
overige leden van het team, wanneer die af en toe eens moeten invallen, etc. Het komt nog steeds veel
voor, dat kinderen met Down's syn-

droom veel minder worden uitgenodigd om een prestatie te leveren, die wel degelijk binnen hun
mogelijkheden ligt, waar dat bij andere kinderen wel zou gebeuren.
Op die manier wordt stapsgewijs
naat aang e I e erde hulp elo os he id toegewerkt. Evenzo wordt van kinderen met Down's syndroom nog veel-

vuldig gedrag geaccepteerd, en
vaak zelfs bekrachtigd, dat bij andere kinderen als (hoogst) ongewenst
beschouwd zou worden. Op die manier wordt een toename van zulk
soort gedrag natuurlijk systematisch in de hand werkt.
In dit kader moet ook worden op-

vil

gemerkt, dat de door het Ministerie
van Onderwijs en Vy'etenschappen
zo sterk bepleite ambulante begeleiding van reguliere basisscholen vanuit een school voor speciaal onderwijs, bijvoorbeeld een school voor
ZMLK, nog maar een paar jaar geleden de school

onderwijsopvatting waarin intrinsie ke motivatie voorop staat. Maar
juist bij kinderen met Down's syndroom is er sprake van een toestand
van gebrek aan sensomotorische ervaring, die zichzelf in stand houdt.
De belangrijkste component daarvan is bewegingsarmoede [8]. Verder zijn ze gewoonlijk veel minder
" actief structurerend", Met elkaar
kan dat onderstimulering betekenen. (Dat is dan ook een klacht Yan
veel ouders van ZMlK-leerlingen
met Down's syndroom,) Daarom is
het vaak verstandig om toch maar
Yoor externe motivatie te kiezen.
Anders gezegd betekent dat een

voor alle kinderen

met Down's syndroom, zeker niet
automatisch een voordeel hoeft te
betekenen. Immers, in de eerste
plaats wordt er juist in dat ZMLKonderwijs vaak bewust gekozen
voor het standpunt, dat de kinderen
bij alles moeten wachten totdat ze
er "tijp" voor zijn, c. q. totdat ze
het zelf aangeven. Dat betekent een
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Low - stress

LOT¡_STRESS

kind:

Geboortedatu: ...,.
Leeftijd:
Begeleider/begeleidster

:

Hier zelf kolomen tekenen

loY-STRESS

vooÌ het gewenste aantal
toetsingen

HÞt _QBTEIIE!¡

qNpEE_.

!F_ TrEN

LEBM YA¡r aEN !8oç_s.TE__v.IJ_F

ltEÎ

E N IIEEDE

LST I

Het \¡oegen \¡an een hoeveelheid blo\ies bü
een bestaande hoeveelheid van maximaal g,

LST 2

Het tellen van een aântal op gemateliâliseerd niveeu weeÌ'gegeven fiquurtjes en het
plaatsen van het die hoeveelheid reptesenterende ciifersymbool in een Vakje. Maximum
aântal figuurtjes:9.

LST

3

tsT

4

Noteer met een

+ of een -

Het kunnen schriiven van het juisLe cijfersymbool bii het totaal. van twee gelelde hoe-

veelheden- Mâximale totale hoeveelheid 9.

Introductie van het + en = teken. Het kunnen schriìven \.an het juiste cijfersvmbool bij
het totââl vân twee getelde hoeveelheden.
Maximale totale hoeveelheid

tf¡T

5

L

llet schrijven van het juiste cijfersymbooÌ bij
de eerste term en het bepalen van het
totaal vân beide hoeveelheden do¡)r uit te
gaan van het cijfersymbool dat de eerste

hoeveelheid representeert. Maximâle totãle
hoeveelheid 9.

LST

6

Het vervangen van de eerste term door alleen het cijfersymbooì en het bepâlen van de

totâle hoeveelheid door vånuit die door

een

cìjfersymbool Aerepresenteerde eerste term
door te tellen bij de tweede term. Maxitoale
totâ1e hoeveelheid 9.

LST

7

¡let oplossen vân een abstråct

COPYRIGHT:

vtil

genoteerde

som onder de 10 met behulp r.an dóôrtellen.
waarbij de dobbelsteenconfiBuråties tot steun
mogen dlenen. De tweede term is maximaal 5.
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keuze voor ontwikkelend onderwijs
in plaats van Yoor volgend onderwry's. In alle algemeenheid kan niet
worden gesteld dat scholen voor
ZMLK in dat opzicht over meer ervaring beschikken. Verder wijst
Boonstra er nog op, dat het speciaal
onderwijs geen of nauwelijks
verworvenheden kent die daar intussen gemeengoed zijn geworden en
die derhalve overdraagbaar zijn op
het basisonderwijs [5]. Overigens
zou naar de mening van de SDS de
toepassing op grote schaal van early intervention in de dagelijkse
praktijk van het speciaal onderwijs

in de toekomst zo'n verworvenheid
kunnen worden.
Een laatste belangrijke algemene
opmerking van meer praktische
aard is nog dat ouders zowel als
steunleerkrachten er naar zouden
moeten streven dat het kind met
Down's syndroom in het basisonderwijs met het aanleren van nieuwe
concepten zo veel mogelijk steeds
een weinig vooruit is op de rest van
de klas. Immers, alleen dan kan het
profiteren van dubbele uitleg. Wanneer het kind al achter is bij de klas
is de eerste klassikale uitleg waar-

schijnlijk grotendeels verloren tijd
en zal het geheel op de steunlessen
moeten terugvallen.

De praktijk van lezen en
rekenen
\Vat betekent het bovenstaande nu
voor de praktijk? Bedenkt u daarbij
in de eerste plaats dat de SDS met
haar rond de 1000 donateurs ten op-

zichte van die hele, grote onderwijswereld, met al haar stromingen en
methoden, maar heel erg klein is. U
mag daarom niet verwachten, dat
vanuit het SDS-bureau wel even al
die methoden in de verschillende
vakken voor u naast elkaar op een
rij kunnen worden gezet in de vorm
van een soort consumentenonderzoek. Daar heeft het onderwijsveld
haar eigen organisaties voor, Toch
kunnen we vanuit de SDS wel wat
zeggerl waar andere ouders vanjonge kinderen met Down's syndroom
mogelijk iets aan hebben. Het bovenstaande heeft ons namelijk geleerd, dat, zeker voor onze kinderen, onderwijs staat of valt met
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planmatig werken op basis van het
nauwkeurig meten van hun vorderingen en het tijdig signaleren van
problemen. (Dat is overigens precies het tegenovergestelde van wat

in de eerder genoemde VIM-Gids
wordt aanbevolen. Die stelt name-

lijk letterlijk: "Dit [aangeyen van
het resultaat van het leeraanbodl
wordt bewust vermeden om te voorkomen dat er te gericht gestreefd
gaat worden naar het bereiken van
leerdoelen".) Daarvoor is in de eerste plaats een goed leerlingvolgsysteem noodzakelijk. En binnen
zulk onderwijs staan of vallen methoden met het al dan niet beschikbaar zijn van bijbehorende of ingebouwde leerstofvolgende toetsen.
Die zijn haast nog belangrijker dan
de methode zelf. Verder willen we
ons hier vooral richten op de meest
gebruikte methoden en op de vakken rekenen,lezeî, schrijven en
spelling.
Basisscholen ontvangen helaas
nog geen extra middelen voor het
aanschaffen van apart lesmateriaal
voor kinderen met Down's syndroom. In de praktijk zal dat nogal
eens betekenen, dat ouders die materialen zelf moeten kopen om ze yelvolgens aan de school ter beschikking te stellen (en er samen met de
school ook zelf mee te werken!). Is
dat op zichal een hoogst ongewenste situatie (maar met het oog
op het belang van het kind vaak wel
de praktijk), dan doet zich daarbij
ook nogal eens het probleem voor,
dat veel van die materialen bij de
leveranciers alleen in vijfvoud te
koop zijn. Dat maakt de kosten van
zelf aanschaffen dan helemaal ondraagbaar.

Rekenen
Rekenen is een vak waarvan altijd beweerd wordt, dat kinderen
met Down's syndroom het niet zouden kunnen leren. Individuele voorbeelden, ook in ons land, tonen aan
dat die uitspraak niet langer zo zoÍrder meer volgehouden kan worden.
Bij het rekenen is de gekozen methode van buitengewoon belang.
Het zeer veel gebruikte "Operatoir

rekenen" (van uitgeverij Zwijsen,
Tilburg) moet om een aantal redenen minder geschikt worden geacht
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voor kinderen met Down's syndroom. De belangrijkste reden is,
dat Operatoir rekenen kinderen veel
eerder handigheidjes wil leren die
slechts in bepaalde gevallen van
toepassing zijn ("inzicht") dan
strikt consequente rekenprocedures.
Dat laatste is nu juist waar een gemiddeld kind met Down's syndroom primair behoefte aan lijkt te
hebben. Daarom is een methode als

Low-Stress (uitgeverij Kok, Kampen) voor hen veel geschikter. Omdat dat een produkt is van dezelfde
auteur als de Toetsen bij Veilig leren lezen is de methode opgebouwd
rond fijnmazige leerstofvol gende
toetsen. Hij sluit bovendien voortreffelijk aan op "Tellen en cijfers"
van het Macquarie Program. Om u
alvast een indruk te geven is hiernaast een kader opgenomen waarin
het eerste deel van die methode in
de voor velen zo bekende lay-out
van het OOO gegoten is (Kader 4).
Zo ziet u meteen hoe bij onderwijs
op school in principe dezelfde werkwijze kan worden gevolgd als bij
early intervention thuis.

percentage. Met name bij een kind
met Down's syndroom is er dus alles voor te zeggeî om daarnaast de
"Toetsen bij Veilig leren lezen" van
Boonstra te gebruiken. Verder is het
alleen maar verstandig om dat kind
met Down's syndroom bovendien
terdege voor te bereiden op Veilig
leren lezen aan de hand van "Leren
lezen" uit het Macquarie Program.
Tijdens die voorbereiding leert het

kind ook heel geleidelijk aan de
leesrichting. Die kennis is weer van
het grootste belang voor het maken
van werkbladen en het leren tellen
van willekeurig gerangschikte groepen.

De meeste kinderen met Down's
syndroom hebben problemen met
de fijne motoriek, terwijl "Veilig leÍeîlezen" begint met het hanteren
van minuscule woord- en letterkaartjes. Het is daarom verstandig
om zelf op stevig karton een op
schaal vergrote versie van die kaartjes te maken. Kies daarbij bijvoorbeeld een letterhoogte van 4 cm in
plaats van de oorspronkelijke 4
mm.

Al met al kan de combinatie van
Lezen

In de praktijk gebruiken de meeste scholen Veilig leren lezen
("Boom, roos, vis", c. q. "Maan,
roos, vis"). Die methode ontmoet
veel kritiek en heeft in het reguliere
basisonderwijs al een hoog uitval-

"Leten lezen", "Veilig leren lezen"
en "Toetsen

bij veilig leren lezen"

wel degelijk een werkbaar geheel
opleveren. Overigens kan zich bij
de bovengenoemde combinatie van
methoden wel iets merkwaardigs
voordoen, al doet dat aan de bruik-

IX

Schrijven
Bij de keuze van

baarheid van de Toetsen ... Yan
Boonstra als zodanig niets af. Het
kind kan bijvoorbeeld al met zes
jaar aan het criterium van toets
VLL36 ("Het kind kan de door de
lettersymbolen ie, ij, oe, uu en ui
\ileergegeven klanken benoemen
...") voldoen, terwijl het toets
VLL 6 ("Het kind kan aangeven
wat het het láátst hoortbij de 12
globaalwoorden die eindigen op
een: m, s of r. ...") pas met zeYen en
een halfbegint te beheersen. Zie
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Tbetsen

bij 'Veilig leren

I'EZEN

kind:

Geboortedatm: .....
Leeftijd:
Bege]-eider/bege]-eidster
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Hier zelf kolomen tekenen
voor het gesenste eantal

yÞll,_Iq IEREN LEzrU

toetsingen
Notær met een + ol æn

-

!8. _EBSlq¡r(ERr¡ -DqrilELrEsrE

VLL 1

Het kind heeft de zes slobaalrvoorden: boom.
roos. \,is. vuur. mus en pim zodanig visueel

ingeprent. dât het in staat is om het juiste
woordkaartje bij het plaåtje van het glo-

baalwoord te Ìeggen. Ook ka¡ het die globaalwoorden direct benoeme¡r ("lezen").

VLL

2

Het kind kent de beeriÞÞen: vooraan, achteraan en middenin evenals eerste, laatste

en middelste ten âânzien van de visuele
structuur van globââlwoorden.

VLL

3

globaaÌñoorden zelfstandig

schrijven, dus zonder enig voorbeeld.

is "Schrijven in de basisschool" (Jacob Dijkstra, Groningen). Met die

LEERSTOFKERN DE SCHOO-L

VLL 6 Het kind kan

âângeven wat het het lâátst
de 12 globâalrvoorden die eindigen

hoort bij
op een: m, s of r. Het kan ook aange\¡en
welke letter bij die gehoorde klank hoort.

VLL

-D.U,I!{P-J_!!

36 Het kind kan de door de lettersymbolen ie.
ij, oe, uu en ui weergegeven klanken benoemen

COPYRIGHI:

(= actieve letterkennis).
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lezen"

bij het leren maken van

geen enkel voordeel meer. Dan is
een puur op het schrijven gerichte
methode veel geschikter.
Een duidelijke exponent daarvan

manier geschreven.

LÞERSTOFKERN 4LEIN

ontstaan

verschillen tussen letter- en woordspatiëring. In het ongunstigste geval schrijft het kind één lange rij letters in plaats van eenzin. In de derde plaats is een afwijkende schrijfmethode, en derhalve een ander
handschrift, weer een bevestiging te
meer van het anders zijn.
Bij een schrijfmethode liggen verder aparte leerstofvolgende toetsen
wat minder voor de hand. Immers,
bij het schrijven ziet men steeds het
produkt van het leerproces in de
vorm van de letters zelf . Dat zijn
dan de toetsen! Naast "Veilig leren
lezeî" wordt bij het schrijven
"Schrijftaal" van dezelfde uitgever
veel gebruikt. Daarin wordt een
koppeling gemaakt tussen lezen en
schrijven. Het schrijven moet meehelpen om de drukletters te leren
kennen. Zo wordt het schrijven als
het ware ondergeschikt gemaakt
aan het lezen. Wanneer het kind echter op het lezen is voorbereid met
"Leren lezeft" uit het Macquarie
Program kent het al veel, zo niet
alle drukletters op het moment dat
het voor het eerst gaat schrijven. In
dat geval biedt zo'n koppeling tussen lees- en schrijfonderwijs dan

Het kind kan de globaalwoorden schrijven
nââr âanÌeiding van een voorbeeld, De
Ietters worden daârbij op de aangeleerde

VLL 4 Het kind kan de

in blokletters. Je zou je

bij een kind met Down's syn-

droom toe kunnen beperken, maar
dat betekent dan in de eerste plaats,
voor een kind dat op het gebied van
de motoriek toch al langzamer is,
een wezenlijk lager schrijftempo. In
de tweede plaats kunnen bij het gebruik van losse letters problemen

schrijven betekent sneller schrijven.
Blokschrift betekent letters die
meer lijken op de drukletters die
ook bij het lezen gebruikt worden.
In het begin is blokschrift eenvoudiger aan te leren. Niet voor niets
schrijven de aanvankelijke lezertjes
naast "Veilig leren lezen" eerst los-

OOO gegoten.

5_

daar

thode moet op een gegeven moment
een nogal fundamentele beslissing
worden genomen. (Een beslissing
waarop men overigens later best
ook weer terug zou kunnen komen.)
Lopend schrift, aan elkaar vast dus,
of losse (blok)letters? Lopend

verder ook Kader 5 hieronder. Daarin is de inhoud van die toetsen wederom in de bekende vorm van het

KÀDBR

se woorden

een schrijfme-

À.DÂI.f /STICHTING "DOT{N'S

SYNDROOI.I"

methode wordt pas begonnen wanneer het kind al kan lezen. Maar
daarom kan hij ook veel meer
taakanalytisch van opzet zijn. Dat
betekent in de eerste plaats dat de
letters in volgorde van schrijfmotorische moeilij kheidsgraad worden
aangeleerd. In de tweede plaats
leert het kind de letters te Yormen
aan de hand van oriënteringsstippen
en -bogen. Kinderen die eerder met
het Macquarie Program zijn begeleid kennen die stippen al uit "Teke-
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nen en voorbereiding op het schrijven". Tenslotte zi,jn de handleidingen bij "Schrijven in de basisschool" goed leesbaar en bevatten

Dan geldt, dat een leerling zo :ver
met lezen moet zijn gevorderd, dat

ze v eel achtergrondinformatie, ook

klinker-klinker-medeklinker
(MKM) ielezen (taak LL 47 inhet

over schrijfproblemen.

De onderlinge aansluiting tussen
Macquarie Program en bijvoorbeeld
"Schrijven in de basisschool" kan
misschien nog wat worden verbeterd door al ver van te voren het
voor de hand liggende overstapje te
maken naar het werkschrift bij Veilig leren lezen. Täak TS 8 van het
"Supplement Schoolse Vaardigheden bij het OOO" luidt namelijk
"Tekent tussen verticale en horizontale lijnen." Daarbij moet het kind
tussen lijnen blijven die twee centimeter uit elkaar liggen. De z. g.

"railsletters" uit het genoemde
werkschrift zijn een logisch vervolg
daarop. Daarbij hoeft het dan niet
primair om het aanleren van de letters als zodanig te gaan, maar eerder om het oefenen van de fijne motoriek te in wat moeilijker patronen.

Spelling
Voor wat betreft het onderdeel
spelling van het taalonderwijs willen we hier vooral noemen de methode "Spelling in de Lift" ontwikkeld door het Pedologisch Instituut

in Rotterdam (uitgeverij Intro/Bekadidact, Baarn). Die methode is ontwikkeld voor spellingzwakke kinderen binnen het speciaal onderwijs,
maar bleek ook bruikbaar binnen
het basisonderwijs. Dat lijkt een
omschrijving waaraan veel kinderen met Down's syndroom in integratie-situaties zullen voldoen. Op
zeer gestructureerde wijze, en gebruikmakend van leerprincipes die
nauw aansluiten bij het voorafgaande, wordt de juiste spelling van de
meest frequent voorkomende woorden aangeleerd. Er is veel aandacht
voor auditieve oefeningen. "Spelling in de Lift" is oorspronkelijk bedoeld om te worden ingezet wanneer blijkt dat leerlingen na het werken met de op school gehanteerde
taalmethode zich de spelling van
onveranderlijke woorden (dus niet
de werkwoorden, daarvoor is er een
aparte methode) onvoldoende eigen
hebben gemaakt. Hij kan echter ook
van begin af aan worden gebruikt.

DOWN AND UP, lente 1992, onderwijs special

hij via analyse en synthese in staat
is om woorden van het type mede-

"Supplement Schoolse Vaardigheden bij het OOO"). Het is geen volledige taalmethode, maar beperkt
zich tot één onderdeel: de spelling.
Naast "Spelling in de Lift" zal er
daarom nog een andere taalmethode gebruikt moeten worden om het
beeld compleet te maken.

Anticiperen op het naasfhogere níveau
Boonstra wijst er terecht op, dat
een volgende stap in een leerproces
niet altijd (volledig) gebaseerd
hoeft te zijn op de onmiddellijk
daaraan voorafgaande [5). Zijn
schoolvoorbeeld is de kennis van
de kaart van diverse landen bij het
vak aardrijkskunde. Een onvoldoende bij een repetitie over Engeland
zegt helemaal niets over de kansen
bij de toets over Frankrijk, aldus
Boonstra. Maar met een vak als rekenen is dat heel vaak anders. Daarbij bouwt het volgende type som,
dat aan de orde wordt gesteld, vaak
voort op het voorafgaande (of zelfs
op enkele voorafgaande). Een kind

kan dat volgende type dan niet leren zonder eerst het vorige type te
beheersen. In zo'n geval spreekt
men van een sequentieel vak. Maat
ook bij een sequentieel vak hangen
niet alle taken onmiddellijk van de
voorafgaande af. Dan kan het nuttig, of zelfs noodzakelijk zijn om
voordat het kind een bepaalde taak
beheerst al te beginnen met een verderop volgende taak. Zo wordt er in
Low-Stress vanaf de taken LST 7
gewerkt met dobbelsteenconfiguraties als geheugensteuntje voor de kinderen (Kader 4). Het is dan zeer wel
mogelijk, en ook alleen maar verstandig, om ver voordat die taak aan
de orde is al te beginnen met het inoefenen van die dobbelsteenconfîguraties. Boonstra noemt dat anticiperen
op het naasthogere niveau.
Een ander nuttig voorbeeld van
dergelijk anticiperen is het beginnen met aanleren van hoofdletters
aan een kind met Down's syndroom

Judith begint cutn een nieuw boek
zodra het voldoende actieve kennis
van kleine letters heeft. Op die manier kan het weer in het vore werken ten opzichte van zijn of haar
klasgenootjes. Nog een ander belangrijk voorbeeld is het al in groep
3 van de basisschool beginnen te oefenen met honderdveld-materiaal
als een soort honderdvoudige lotto.
Op die manier krijgt ook een kind
met Down's syndroom de gelegenheid om zich voldoende in te werken in het plaatswaarde-systeem,

terwijl bovendien volop de uitspraak van alle telwoorden kan worden geoefend.

Toch nog pafticíperende
integratie?
Ten aanzien van de hierboven ge-

noemde methoden kan nog worden
aangetekend, dat met name "LowStress" en "Spelling in de Lift" op
dit moment allebei methoden zijn
die eerder in de MlK-sfeer liggen
dan in die van het basisonderwijs.
'Werkt
het kind met Down's syndroom op een basisschool met een
dergelijke methode, terwijl de rest
van de klas iets anders gebruikt,
dan rijst de vraag of hier nog wel
sprake is van partíciperende integratie. Als antwoord geldt dan in de
eerste plaats, dat ook met verschillende methoden in termen van het

schoolwerkplan nog wel degelijk
naar overeenkomstige doelstel-

lingen kan worden toegewerkt. Er

xt

zijn vaak meerdere wegen die naar
Rome leiden. In de tweede plaats
gaat het erom of het kind met
Down's syndroom, afgezien van de
steunlessen, hetzelfde rooster heeft
als de andere kinderen. Rekent hij
of zij ook wanneer de anderen met
rekenen bezig zijn? Wanneer aan
beide voorwaarden is voldaan mogen we o. i. met een gerust hart nog
van participerende integratie spreken. Wanneer ons kind met Down's
syndroom er verder wel langer over
doet om de doelstellingen uit het
schoolwerkplan te bereiken moeten
we spreken van integratie met een
enigszins afwijkend leerdoel voor
dat leerjaar of die periode.
Is het voorgaande nu alleen een
kwestie van het gebruik van de juiste terminologie? Nee. Aan het zoveel mogelijk meedoen in de schoolsituatie zitten twee cruciale aspecten. In de eerste plaats is uit onderzoek gebleken dat de sociale integratie (en niet: sociale acceptatie)
in feite door drie factoren bepaald

wordt: (afwijkend) uiterlijk, (afwijkend) gedrag en (minder goede)
schoolprestaties. Kinderen met
Down's syndroom zijn voor wat betreft het eerste natuurlijk vrijwel altijd in het nadeel. Dat neemt niet
weg dat in dat opzicht toch wel het
nodige kan worden gedaan, o. a.

met behulp van pre-verbale logopedie en fysiotherapie, ook weer in
het kader van het early interventionprogramma. Mede langs diezelfde
weg kan de kinderen ook een zo
normaal mogelijk gedrag worden
aangeleerd. Over de derde factor,
de schoolprestaties, ging het in dit
artikel. Het tweede cruciale aspect
is de overgang naar het vervolgonderwijs. Het zal iedereen onmiddellijk duidelijk zijn, dat die overgang
minder problemen oplevert naarmate een kind het beter "doet" op de
basisschool, de school voor
(Z)MLK, etc. Daarvoor moeten we
dus alle zeilen bijzetten.
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