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problemen in het onderwijs
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j14.1 Inleiding

Van scholen verwachten we dat ze kinderen leren lezen, spellen, schrijven en

rekenen. Deze en veel andere vaardigheden en kennis zijn opgenomen in

curricula, lesplannen en leerboeken en ze spelen een centrale rol in ver-

schillende vormen van toetsing en examinering. Maar er zijn ook onder-

wijsresultaten die niet of nauwelijks beschreven zijn in curricula, lesplannen

en leerboeken en die niet betrokken worden bij enigerlei toetsing. Dat be-

tekent echter niet dat die resultaten niet belangrijk zijn voor de ontwikke-

ling van kinderen.

Voor de overgrote meerderheid van de kinderen biedt het onderwijs een

belangrijke mogelijkheid voor sociale interacties en voor contacten met

leeftijdgenoten. Deze interacties worden aangeduid als horizontale interac-

ties (Hartup, 1989). Horizontale relaties worden gevormd met kinderen op

hetzelfde sociale niveau. Naast horizontale relaties kunnen kinderen op

school ook nieuwe relaties met bijvoorbeeld leerkrachten of andere volwas-

senen op school ontwikkelen. Dan gaat het om verticale relaties: relaties

waaraan individuen met duidelijk verschillende kennis en macht deelne-

men.

Als kinderen op school komen, hebben ze vaak al geoefend met verticale

relaties met ouders, familie en buren (Schaffer, 1996). De school is bij uitstek

de plek waar veel ervaring met het ontwikkelen van horizontale relaties

opgedaan kan worden. Naarmate kinderen ouder worden, nemen de con-

tacten met leeftijdgenoten toe en die met volwassenen af. Kinderen voelen

zich lang het meest verbonden met hun eigen familie, maar zeker in het

voortgezet onderwijs worden leeftijdgenoten heel belangrijke bronnen voor

emotionele steun (Levitt, Guacci-Franco & Levitt, 1993). Het met succes ont-

wikkelen van horizontale relaties vertaalt zich in acceptatie door leeftijdge-

noten, in het hebben van vrienden en in het deelnemen aan de activiteiten en

in netwerken met leeftijdgenoten (Cullinan, Sabornie & Crossland, 1992).

Een aantal kinderen heeft moeite met het opbouwen van relaties met andere

kinderen; zij lopen het risico genegeerd of zelfs afgewezen te worden door



hun leeftijdgenoten. Onderzoek wijst uit dat ongeveer tien procent van de

leerlingen geen vrienden heeft, geı̈soleerd is en zich eenzaam voelt (Asher,

Parkhurst, Hymel & Williams, 1990; Frostad & Pijl, 2007; Skaalvik & Skaal-

vik, 2005; Stenaasen & Sletta, 1996; Valås, 1999). Er is veel onderzoek gedaan

naar de oorzaken van deze problemen. Het recente onderzoek is gebaseerd

op de similarity hypothesis (Male, 2007). De gedachte is dat kinderen ervoor

kiezen om met gelijken om te gaan. Dat lijkt ook logisch want van kinderen

die dezelfde voorkeuren hebben en op dezelfde manier denken, kun je meer

steun verwachten voor je eigen gedrag, houding en overtuigingen (Lubbers,

2004). Die selectie op gelijkheid kan gebaseerd worden op verschillende

criteria: leeftijd, geslacht, onderwijsprestaties, interesse, uiterlijk, sportivi-

teit, gedrag enzovoort.

Wanneer een kind niet aan de geldende criteria voor één of meer van de

subgroepen in de klas voldoet, wordt het moeilijk aansluiting bij leeftijd-

genoten te vinden. Voor kinderen met zintuiglijke, verstandelijke of moto-

rische beperkingen en kinderen met gedragsproblemen zou dat extra moei-

lijk kunnen zijn. Onder het op integratie gerichte ‘Weer Samen Naar School’-

beleid en het Rugzak-beleid (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-

schappen, 1990, 1996) volgen steeds meer van deze leerlingen regulier on-

derwijs (Smeets, 2007). Deze ontwikkeling wordt (inter-)nationaal wel aan-

geduid met de term inclusief onderwijs. Binnen het regulier onderwijs vor-

men de leerlingen met beperkingen en/of gedragsproblemen een minder-

heid. Ze zijn in bepaald opzicht anders dan de meeste andere klasgenoten en

zullen meer moeite hebben aan de similarity eis te voldoen. Het is duidelijk

dat ook voor deze leerlingen geaccepteerd worden, vrienden hebben en deel

uit maken van een subgroep in de klas belangrijk is. Niet alleen vanuit

sociaal opzicht, maar ook omdat genegeerd of afgewezen worden het pres-

teren op school negatief beı̈nvloedt (Asher & Coie, 1990). Voor leren lezen,

spellen, schrijven en rekenen, is een bevredigende sociale positie in de klas

een belangrijke voorwaarde, ook als het niet prominent opgenomen is in de

curricula, lesplannen en leerboeken. Daarmee wordt het in kaart brengen

van de sociale positie van leerlingen in de klas met extra aandacht voor de

leerlingen met beperkingen en/of gedragsproblemen een aandachtspunt

voor het onderwijs en moet worden nagedacht over de mogelijkheden om

genegeerde of afgewezen leerlingen eventueel te helpen bij het verbeteren

van hun sociale positie. Goed onderwijs kijkt verder dan leren lezen, spellen,

schrijven en rekenen. Aandacht voor (het verbeteren van) de sociale positie

van leerlingen verdient een plaats in het pedagogische aanbod van scholen

en is te beschouwen als indicator van de kwaliteit van het onderwijs. Daar-

mee is niet gezegd dat leerkrachten en docenten ervoor kunnen zorgen dat

alle leerlingen een bevredigende sociale positie in de klas krijgen, maar het

onderwijs kan wel een rol hebben in het scheppen van voorwaarden voor

contact met andere leerlingen en daarmee bijdragen aan het welbevinden

van leerlingen op school. Het bestaan van klassen met een relatief hoog

percentage geı̈soleerde leerlingen zou erop kunnen wijzen dat de pedagogi-

sche kwaliteit van het onderwijs op dit punt tekort schiet.

Het is de vraag welk percentage van de leerlingen een lage sociale positie
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heeft binnen de klas en of leerlingen met beperkingen en/of gedragsproble-

men hierin een speciale plaats innemen. Om die vraag te beantwoorden,

worden drie studies naar de sociale positie van leerlingen met beperkingen

en/of gedragsproblemen in het regulier onderwijs in dit hoofdstuk kort be-

sproken.

j14.2 Het onderzoek

Onderzoekers in Duitsland (Mand, 2007), Nederland (Koster, Pijl, Van Hou-

ten & Nakken, 2007) en Noorwegen (Frostad & Pijl, 2007) spraken af de

sociale positie van leerlingen met beperkingen en/of gedragsproblemen in

kaart te brengen met behulp van sociometrische technieken. Daarbij wordt

leerlingen bijvoorbeeld gevraagd op te schrijven welke leerlingen in de klas

zij rekenen tot hun beste vrienden en welke leerlingen ze beslist niet be-

schouwen als vrienden. Met die gegevens zijn de leerlingen in te delen in vijf

categorieën, te weten: populair, gemiddeld, controversieel, genegeerd en

verworpen (zie voor de technische aspecten: Cillessen & Ten Brink, 1991; De

Monchy, Pijl & Zandberg, 2004). Het is niet altijd mogelijk om beide vragen

te stellen. De leerkrachten in het Noorse onderzoek vonden de negatieve

vraag (‘wie zijn beslist geen vrienden van je?’) onethisch. Daarom is die

studie alleen gebaseerd op de antwoorden op de positieve vraag. De indeling

in vijf categorieën vervalt dan.

In de drie studies worden gegevens verzameld bij alle leerlingen in een

aantal klassen in het regulier onderwijs. Daarmee is het mogelijk de sociale

positie van leerlingen met beperkingen of met gedragsproblemen te verge-

lijken met die van de andere leerlingen. Alleen in het onderzoek van Mand

(2007) zijn ook sociometrische gegevens verzameld in het speciaal onderwijs

en daar kan de sociale positie van leerlingen in regulier onderwijs vergeleken

worden met die van de leerlingen in het speciaal onderwijs.

j14.3 De sociale positie van leerlingen met gedragsproblemen: een
vergelijking tussen regulier en speciaal onderwijs in
Duitsland

Achtergrond

Duitsland kent een lange geschiedenis van separaat speciaal onderwijs voor

leerlingen met beperkingen en/of gedragsproblemen. Het was decennia lang

gebruikelijk dat deze leerlingen naar speciale scholen (Sonderschulen) gingen

die waren toegespitst op specifieke typen beperkingen. Elke speciale school

was gespecialiseerd in een bepaald type beperking (Sherman Heyl, 1998). Net

als in veel andere landen is in Duitsland echter een tendens naar inclusief

onderwijs zichtbaar. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw gaat een

toenemend aantal leerlingen met beperkingen en/of gedragsproblemen naar

een reguliere school. De huidige onderwijssituatie staat beschreven in de
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Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förderung in den Schulen in der Bundesrepu-

blik Deutschland (mei 1994). Afgesproken is dat onderwijs aan leerlingen met

speciale onderwijsbehoeften steeds meer een coöperatieve taak is van alle

scholen. Momenteel hebben alle zestien Länder een systeem van samenwer-

king opgebouwd tussen speciale en reguliere scholen en volgen veel leer-

lingen met speciale onderwijsbehoeften onderwijs op een reguliere school.

Er wordt naar gestreefd leerlingen met beperkingen en/of gedragsproblemen

zo veel mogelijk te integreren in het regulier onderwijs (European Agency,

2005).

Methode

Het hier beschreven onderzoek (Mand, 2007) richt zich op de sociale positie

van leerlingen met gedragsproblemen in zowel het regulier als het speciaal

onderwijs in drie Duitse steden. In één stad waren zes klassen van speciale

scholen voor kinderen met leerproblemen (Schule für Lernbehinderte) in het

onderzoek betrokken. In de twee andere steden was er sprake van deelname

van reguliere scholen. Zes reguliere groepen met één of meer leerlingen met

gedragsproblemen participeerden in het onderzoek. In totaal waren 95 leer-

lingen van speciale scholen en 144 leerlingen van reguliere scholen in de

studie betrokken. De gemiddelde leeftijd van de leerlingen was tien jaar. In

de klassen van het speciaal onderwijs was het percentage leerlingen met

gedragsproblemen (38%) ruim drie keer zo hoog als in de reguliere school-

klassen (11%).

De sociale positie van de leerlingen werd gemeten door middel van een

sociometrische vragenlijst. De leerlingen werd gevraagd op te schrijven

welke drie klasgenoten zij erg aardig (besonderes nett) vonden en welke drie

klasgenoten zij het minst aardig vonden (am wenigsten mogen). Op basis van

de verkregen antwoorden kon iedere leerling worden ingedeeld in de vijf

eerder genoemde categorieën: populair, gemiddeld, controversieel, gene-

geerd en verworpen.

Verder vulden de leerkrachten de Teacher’s Report Form (TRF) (Achenbach,

1991) in voor de leerling(en) met gedragsproblemen. De TRF geeft een beeld

van gedrags- en emotionele problemen van een leerling en verschaft twee

belangrijke indices: internaliserende problematiek (bijv. teruggetrokken-

heid, depressie, angst) en externaliserende problematiek (bijv. agressie,

antisociaal gedrag). Beoogd werd de eventuele verschillen in sociale positie

tussen leerlingen met externaliserende problemen en leerlingen met inter-

naliserende problemen in kaart te brengen.

Resultaten

In zowel de speciale als de reguliere klassen werd de sociale positie van de

leerlingen met gedragsproblemen, zoals afgeleid uit de sociometrische data,

vergeleken met die van hun klasgenoten (zie tabel 14.1).

De data in tabel 14.1 laten zien dat leerlingen met gedragsproblemen in

beide onderwijstypen vaker een negatieve sociale positie in de klas innemen
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dan hun klasgenoten zonder gedragsproblemen. Ze zijn minder populair,

nemen iets minder vaak een gemiddelde sociale positie in en worden vaker

verworpen. Ze worden echter minder vaak genegeerd, wat vermoedelijk

samenhangt met hun gedrag. De verschillen tussen de sociale posities van

leerlingen met en zonder gedragsproblemen zijn echter gematigd en niet

significant, met uitzondering van de verworpen positie: in zowel de regu-

liere als de speciale klassen worden leerlingen met gedragsproblemen signi-

ficant vaker verworpen dan hun klasgenoten zonder dergelijke problema-

tiek. Er blijken daarbij geen significante verschillen te bestaan tussen leer-

lingen met externaliserend en leerlingen met internaliserend probleemge-

drag.

De onderzoeksresultaten laten duidelijk zien dat leerlingen met gedrags-

problemen niet geliefd zijn bij hun klasgenoten. Dit is niet alleen het geval

in reguliere klassen, ook in de klassen van het speciaal onderwijs heeft een

groot deel van deze leerlingen een negatieve sociale positie. De uitkomsten

impliceren dat verwerping van leerlingen met gedragsproblemen door klas-

genoten in het regulier onderwijs geen legitieme reden is om ze in het

speciaal onderwijs te plaatsen. Er bestaat immers een reële kans dat deze

leerlingen ook in het speciaal onderwijs een vergelijkbare negatieve sociale

positie zullen innemen. Op basis van de onderzoeksresultaten kan gecon-

Tabel 14.1 Sociale positie van leerlingen met en zonder gedragsproblemen in speciaal

onderwijs en regulier basisonderwijs (N=234).

Speciaal onderwijs Regulier basisonderwijs

Lln zonder

gedragsproblemen

Lln met

gedragsproblemen

Lln zonder

gedragsproblemen

Lln met

gedragsproblemen

Populair 15 (26,3%) 5 (14,3%) 36 (28,6%) 3 (18,8%)

Gemiddeld 33 (57,9%) 19 (54,3%) 67 (53,2%) 8 (50,0%)

Controversieel 0 2 (5,7%) 2 (1,6%) 0

Genegeerd 6 (10,5%) 0 18 (14,3%) 0

Verworpen 3 (5,3%) 9 (25,7%) 3 (2,4%) 5 (31,3%)

Totaal 57 (100%) 35 (100%) 126 (100%) 16 (100%)
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cludeerd worden dat leerlingen met gedragsproblemen in beide onderwijs-

systemen hulp nodig hebben bij het aangaan en in stand houden van sociale

relaties.

j14.4 De sociale positie van jonge kinderen met een beperking in
Nederland

Achtergrond

Net als Duitsland, kent Nederland een lange traditie van separaat speciaal

onderwijs voor leerlingen met beperkingen en/of gedragsproblemen (Tade-

ma, 2007). Jarenlang bestond een uitgebreid systeem van speciaal onderwijs,

bestaande uit vijftien verschillende typen speciale scholen (Meijer, 1994). Een

groeiend aantal beleidsmakers, leerkrachten en ouders echter raakte ervan

overtuigd dat de segregatie in het onderwijs te ver was gegaan (Pijl & Van den

Bos, 2001). Het grote percentage leerlingen dat onderwezen werd in een

separate speciale setting werd in toenemende mate als onwenselijk be-

schouwd (Den Boer, 1990). Om de groei een halt toe te roepen, zijn tal van

maatregelen getroffen. Zo werden de regeling Ambulante begeleiding, het

Aanvullend Formatiebeleid en het Weer Samen Naar School-beleid inge-

voerd (Koster, Van Houten, Nakken & Pijl, 2004). Met de introductie van de

Leerlinggebonden Financiering (het zogenoemde Rugzak-beleid) in augus-

tus 2003 werd een volgende stap gezet in de trend naar integratie van leer-

lingen met beperkingen en/of gedragsproblemen in het regulier onderwijs.

Methode

Met de invoering van het Rugzak-beleid in Nederland komen er voor leer-

lingen met auditieve, communicatieve, motorische, verstandelijke en meer-

voudige beperkingen en leerlingen met ernstige gedrags-, psychiatrische en/

of emotionele problemen meer mogelijkheden om regulier onderwijs te

volgen. Ouders hebben sinds de invoering van het beleid de vrijheid om te

kiezen tussen regulier en speciaal onderwijs.

In het schooljaar 2003/2004 is onderzoek gedaan naar de eerste ervaringen

van plaatsing van leerlingen met Leerlinggebonden Financiering (LGF) bin-

nen het regulier basisonderwijs (Koster et al., 2007). In deze paragraaf wordt

hiervan verslag gedaan.

In totaal waren 406 leerlingen in het onderzoek betrokken, onder wie

twintig leerlingen met LGF die volledig deelnemen aan het regulier basis-

onderwijs. Deze leerlingen waren allen nieuw op school. Zij gingen ofwel

voor het eerst naar school omdat zij de leeftijd van vier jaar hadden bereikt of

waren afkomstig uit het speciaal onderwijs. Dit laatste bleek weinig voor te

komen, aangezien leerlingen, wanneer zij eenmaal op het speciaal onderwijs

zitten, veelal niet de overstap naar het regulier onderwijs maken. Derhalve

zijn vooral de jongste kleuters in het onderzoek betrokken. De leerlingen

varieerden in leeftijd van 4-11 jaar. De beperkingen van de twintig leerlingen
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kunnen in acht categorieën worden onderverdeeld: zeven leerlingen hadden

het syndroom van Down, drie leerlingen hadden een motorische beperking

en bij drie leerlingen was sprake van doofheid/slechthorendheid. PDD-NOS

en langdurige ziekte kwamen elk bij twee leerlingen voor. Ten slotte was bij

één leerling sprake van ernstige gedragsproblemen, bij één leerling waren

ernstige spraaktaalproblemen gediagnosticeerd en bij één leerling was spra-

ke van zowel een motorische als verstandelijke beperking.

De sociale positie van alle leerlingen werd gemeten door middel van een

sociometrische vragenlijst. In lijn met het Duitse onderzoek werd de leer-

lingen zowel een positieve als een negatieve vraag voorgelegd: hen werd

gevraagd met welke drie klasgenoten zij het liefst wilden spelen en met

welke drie klasgenoten zij liever niet wilden spelen. Op basis van de ver-

kregen antwoorden kon iedere leerling worden ingedeeld in de eerder be-

schreven vijf categorieën: populair, gemiddeld, controversieel, genegeerd en

verworpen. Naast de afname van de sociometrische vragenlijst bij de leer-

lingen, werden ook de leerkrachten (N = 20), ouders (N = 20) en ambulant

begeleiders (N = 18) van de leerlingen met LGF in het onderzoek betrokken.

Hen werd gevraagd in te schatten welke van de vijf sociale posities de leer-

ling met LGF volgens hen in de klas innam. Er werd daarbij een korte

omschrijving gegeven van elk van de vijf posities, zodat leerkrachten, ouders

en ambulant begeleiders zich een concrete voorstelling konden vormen van

de posities. Ondanks dat ouders, in tegenstelling tot leerkrachten en ambu-

lant begeleiders, geen zicht hebben op hetgeen zich in de klas afspeelt,

hebben zij over het algemeen een goed beeld van de mate waarin hun kind

vóór en na schooltijd met klasgenoten speelt. Derhalve werd verwacht dat

ouders over voldoende informatie zouden beschikken om de sociale positie

van hun kind in de klas in te schatten. Tussen het oordeel van de leerkrach-

ten/ouders/ambulant begeleiders en het oordeel van de klasgenoten van de

leerlingen met LGF (gebaseerd op de sociometrische data) werd de mate van

overeenstemming berekend.

Resultaten

De sociale positie van de twintig leerlingen met LGF, zoals afgeleid uit de

sociometrische data, werd vergeleken met die van hun 386 klasgenoten (zie

tabel 14.2).

Uit tabel 14.2 kan worden afgelezen dat de leerlingen met LGF iets minder

populair zijn, minder vaak een controversiële positie innemen en vaker als

‘gemiddeld’ worden beschouwd dan hun klasgenoten zonder LGF. Met be-

trekking tot de percentages gecategoriseerd als ‘genegeerd’ of ‘verworpen’

zijn de verschillen tussen de twee groepen leerlingen minimaal. Uit de

Mann-Whitney U-test blijkt dat niet alleen de verschillen wat betreft inname

van een genegeerde of verworpen positie, maar ook de verschillen tussen

beide groepen leerlingen wat betreft het innemen van de drie andere sociale

posities (populair, gemiddeld, controversieel) niet significant zijn.

Een volgende stap in het onderzoek was het vergelijken van de beoorde-

ling van de sociale positie van de leerlingen met LGF volgens klasgenoten,
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met de beoordeling door leerkrachten, ouders en ambulant begeleiders. Al-

lereerst werd de sociale positie van de leerlingen met LGF, zoals beoordeeld

door de klasgenoten (door middel van de sociometrische vragenlijst), verge-

leken met de beoordeling door de leerkracht.

Tabel 14.3 presenteert zowel de beoordelingen door de klasgenoten als de

beoordelingen door de leerkrachten (horizontaal klasgenootoordeel, verti-

caal leerkrachtoordeel).

Bij het analyseren van tabel 14.3 zijn de data op de gearceerde diagonale

lijn (van linksboven naar rechtsonder) van belang, omdat zij de beoordelin-

gen tonen die met elkaar overeenstemmen. Uit de tabel kan worden afge-

lezen dat bij acht van de twintig leerlingen met LGF het oordeel van de

leerkracht overeenkomt met het oordeel van de klasgenoten. Bij de twaalf

overige leerlingen heeft de leerkracht echter een positiever beeld van de

sociale positie van de leerling met LGF dan de klasgenoten (bijvoorbeeld

populair i.p.v. controversieel).

Vervolgens werd een vergelijking gemaakt tussen het oordeel van de

ouders en het oordeel van de klasgenoten. De resultaten in tabel 14.4 laten

zien dat in vijf gevallen het oordeel van de ouders overeenkomt met dat van

de klasgenoten. In de andere vijftien gevallen vertoont het oordeel van de

ouders een discrepantie met dat van de klasgenoten. In totaal hebben dertien

ouders een positiever oordeel over de sociale positie van hun kind dan de

klasgenoten, terwijl in de andere twee gevallen de klasgenoten positiever

oordelen dan de ouders.

Ten slotte is het oordeel van de ambulant begeleiders vergeleken met het

Tabel 14.2 Sociale positie van leerlingen met en zonder LGF (N=406).

Sociale positie Lln zonder LGF Lln met LGF

Populair 81 (21%) 2 (10%)

Gemiddeld 111 (28,8%) 8 (40%)

Controversieel 41 (10,6%) 1 (5%)

Genegeerd 82 (21,2%) 5 (25%)

Verworpen 71 (18,4%) 4 (20%)

Totaal 386 (100%) 20 (100%)
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Tabel 14.3 Sociale positie van leerlingen met LGF volgens leerkrachten en klasgenoten

(N=20).

Oordeel van de leerkrachten:

Populair Gemid-

deld

Contro-

versieel

Genegeerd Verwor-

pen

Totaal

Oordeel van de

klasgenoten:

Populair 2 0 0 0 0 2

Gemiddeld 2 6 0 0 0 8

Controversieel 1 0 0 0 0 1

Genegeerd 1 4 0 0 0 5

Verworpen 0 4 0 0 0 4

Totaal 6 14 0 0 0 20

Tabel 14.4 Sociale positie van leerlingen met LGF volgens ouders en klasgenoten (N=20).

Oordeel van de ouders:

Populair Gemiddeld Contro-

versieel

Genegeerd Verworpen Totaal

Oordeel van de

klasgenoten:

Populair 0 1 1 0 0 2

Gemiddeld 3 5 0 0 0 8

Controversieel 0 1 0 0 0 1

Genegeerd 2 3 0 0 0 5

Verworpen 0 3 1 0 0 4

Totaal 5 13 2 0 0 20
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oordeel van de klasgenoten. Uit tabel 14.5 kan worden afgelezen dat in vijf

gevallen het oordeel van de ambulant begeleiders en de klasgenoten over-

eenstemt. In negen gevallen hebben de ambulant begeleiders een positiever

oordeel dan de klasgenoten en in vier gevallen is het oordeel van de klasge-

noten positiever dan dat van de ambulant begeleider.

Op basis van deze onderzoeksresultaten kan gesteld worden dat de sociale

positie van leerlingen met LGF niet significant verschilt van die van hun

klasgenoten zonder LGF. Opvallend is de discrepantie tussen het oordeel van

de klasgenoten over de sociale positie van de leerlingen met LGF en de

beoordelingen door de leerkrachten, ouders en ambulant begeleiders. Als het

oordeel van de klasgenoten als referentiekader wordt gekozen, is 40% van de

oordelen van de leerkrachten accuraat, maar overschat 60% van de leer-

krachten de sociale positie van de leerlingen met LGF. Dit gaat gedeeltelijk

ook op voor ouders en ambulant begeleiders. Uit andere studies blijkt even-

eens dat leerkrachten geneigd zijn een te positief beeld te hebben van de

sociale positie van leerlingen met beperkingen en/of gedragsproblemen (De

Monchy et al., 2004; Scheepstra, Nakken & Pijl, 1999; Whitney, Smith &

Thompson, 1994). Dat kan ertoe leiden dat passende maatregelen achterwege

blijven.

Tabel 14.5 Sociale positie van leerlingen met LGF volgens ambulant begeleiders en

klasgenoten (N=18).

Oordeel van de ambulant begeleiders:

Populair Gemiddeld Contro-

versieel

Genegeerd Verworpen Totaal

Oordeel van de

klasgenoten:

Populair 0 2 0 0 0 2

Gemiddeld 1 4 2 0 0 7

Controversieel 0 0 1 0 0 1

Genegeerd 1 3 1 0 0 5

Verworpen 0 3 0 0 0 3

Totaal 2 12 4 0 0 18
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j14.5 Sociale vaardigheden en sociale positie van leerlingen in
Noorwegen

Achtergrond

Het Noorse onderwijs kan beschouwd worden als een van de pioniers in

inclusief onderwijs. Voor een deel is dat te wijten aan het uitgestrekte en

dunbevolkte platteland (platteland moet hier niet letterlijk genomen wor-

den!) waar de afstanden tot de reguliere scholen al groot zijn. Het onder-

wijsaanbod voor leerlingen met beperkingen en/of gedragsproblemen be-

perkte zich van oudsher tot voorzieningen in de grotere plaatsen en voor veel

kinderen zou plaatsing op een speciale school ook uithuisplaatsing en het

leven in een internaat betekenen. Om reiskosten, reistijd en internaats-

plaatsing te vermijden, is veel ervaring met de integratie van leerlingen met

beperkingen en/of gedragsproblemen opgedaan (Pijl, 1997). Nu is het streven

naar inclusief onderwijs in onderwijsbeleid en wet- en regelgeving opgeno-

men en zijn er bijna geen speciale scholen meer. Vrijwel alle leerlingen gaan

naar een gewone school. Voor de leerlingen met zeer ernstige beperkingen

en/of gedragsproblemen worden aparte voorzieningen in de gewone school

geregeld (Meijer, 2003).

Methode

Het Noorse onderzoek (Frostad & Pijl, 2007) beschrijft de sociale positie van

leerlingen aan de hand van verschillende indicatoren, waaronder het aantal

vrienden. De steekproef bestaat uit reguliere scholen voor basis- en de eerste

fase van het voortgezet onderwijs (Grunnskoler) in Trondheim. De defini-

tieve steekproef bestaat uit vijftien scholen. In totaal deden 989 leerlingen

van respectievelijk 9-10 (daar groep 4) en 12-13 (groep 7) jaar oud mee. Omdat

in Noorwegen het formeel diagnosticeren van leerlingen vermeden wordt, is

leerkrachten gevraagd aan te geven welke van hun leerlingen beperkingen

en/of gedragsproblemen hadden. Ze identificeerden 42 leerlingen in groep 4

en 37 leerlingen in groep 7 en gaven een korte omschrijving van de aard van

de beperkingen en/of gedragsproblemen van de leerlingen. Op grond van

deze gegevens was het mogelijk de leerlingen in twee groepen te verdelen: de

leerlingen met hoofdzakelijk leerproblemen en de leerlingen met hoofdza-

kelijk gedragsproblemen.

De sociale positie van alle leerlingen werd beschreven met sociometrische

technieken gebaseerd op de vraag wie als beste vrienden beschouwd werden.

Elk van de leerlingen kon maximaal vijf namen noemen (nominaties). Wan-

neer twee leerlingen elkaar kozen, werd dat als een signaal voor wederzijdse

vriendschap opgevat. Voor de analyses is gebruikgemaakt van de UCINET-

software (Borgatti, Everett & Freeman, 1999).

Vervolgens werd aan elke leerling met beperkingen en/of gedragsproble-

men gevraagd de Noorse versie van het Social Skills Rating System (SSRS)

(Gresham & Elliott, 1990) in te vullen. De SSRS meet sociale vaardigheden, is

uitvoerig getest en de betrouwbaarheid en validiteit van de test zijn goed. De
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Noorse versie kent twee subschalen: Samenwerking en Empathie. De sub-

schaal Samenwerking heeft betrekking op het gedrag op school en het zich

houden aan regels. Deze subschaal bestaat uit stellingen als: ‘ik maak het

werk in de klas op tijd af’ of ‘ik volg de instructies van de leraar op’. De

subschaal Empathie meet het rekening houden met de gevoelens en menin-

gen van anderen. De schaal bestaat uit vragen als: ‘ik probeer te begrijpen

hoe mijn vrienden zich voelen als die boos, van slag of verdrietig zijn’ of ‘ik

laat merken dat ik complimenten of waardering van vrienden leuk vind’.

Beide subschalen zijn voldoende betrouwbaar (Cronbach’s a: resp. .81 en .82).

Resultaten

Als maat voor sociale integratie is het aantal vriendschappen tussen leer-

lingen gehanteerd. Vriendschap is gedefinieerd als een wederzijdse keuze.

Dat betekent dat twee leerlingen elkaar als een van hun beste vrienden

kiezen. Tabel 14.6 laat zien dat leerlingen met beperkingen en/of gedrags-

problemen minder vrienden hebben vergeleken met de andere leerlingen.

Het verschil is significant (p<.001).

Tabel 14.7 beschrijft de sociale vaardigheden van de leerlingen in het onder-

zoek. De vergelijking van de scores van de leerlingen met beperkingen en/of

gedragsproblemen met die van de klasgenoten wijst uit dat de leerlingen

met beperkingen en/of gedragsproblemen wat lager scoren. Drie van de vier

vergelijkingen verschillen significant van elkaar, maar de verschillen zijn op

zich niet erg groot.

Wanneer leerlingen een geı̈soleerde positie in de klas hebben, zullen ze in

het algemeen ook weinig interactie met de andere leerlingen hebben. Dat

kan ertoe leiden dat ze weinig sociale ervaring opdoen en hun sociale vaar-

digheden onvoldoende ontwikkelen. De geı̈soleerde positie leidt dan tot

onvoldoende sociale vaardigheden, maar het omgekeerde kan ook: leerlin-

gen met weinig sociale vaardigheden zullen geı̈soleerd raken in de leeftijds-

groep. In de relatie tussen sociale positie en sociale vaardigheden zijn oor-

zaak en gevolg weliswaar moeilijk van elkaar te onderscheiden (Spence,

Donovan & Brechman-Toussaint, 1999), maar het ligt voor de hand dat leer-

Tabel 14.6 Gemiddeld aantal vrienden van leerlingen met en zonder beperkingen.

Groep Beperkingen N Gem. aantal vrienden Geen vrienden (%)

4
nee 449 2,7 4,9

ja 42 1,8 17,0

7
nee 461 2,6 7,5

ja 37 1,7 24,5
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lingen met geen of weinig vrienden ook laag zullen scoren op sociale vaar-

digheden.

De gegevens gepresenteerd in tabel 14.8 laten echter zien dat dat maar in

beperkte mate opgaat. De relatie tussen sociale positie en de twee aspecten

van sociale vaardigheden in de hele steekproef is zwak. Ook de relatie tussen

die twee variabelen berekend over alleen de groep leerlingen met beperkin-

gen en/of gedragsproblemen is zwak.

Dat wordt anders als de groep leerlingen met beperkingen en/of gedrags-

problemen opgesplitst wordt in twee deelgroepen, te weten leerlingen met

overwegend leerproblemen en leerlingen met overwegend gedragsproble-

men. In tabel 14.9 is de relatie tussen sociale positie en de twee aspecten van

sociale vaardigheden uitgewerkt voor deze twee groepen. Dan blijkt dat in

de groep leerlingen met leerproblemen de relatie tussen sociale positie en

sociale vaardigheden lage en niet significante correlaties oplevert, terwijl de

correlaties tussen die variabelen in de groep leerlingen met gedragproble-

men beduidend hoger zijn. Vooral de relatie tussen empathie en de sociale

positie van leerlingen met gedragsproblemen is opvallend hoog. Leerlingen

Tabel 14.7 Sociale vaardigheden van leerlingen met en zonder beperkingen.

Groep Beperkingen N M Samenwerking1 Sign. M Empathie2 Sign.

4
nee 425 32,4

n.s.
38,2

,04

ja 36 30,9 36,1

7
nee 451 31,3

,00
38,2

,00

ja 33 28,4 34,4

M = Mean (gemiddelde); 1 Scores variëren van 10-40; 2 Scores variëren van 12-48.

Tabel 14.8 Correlaties tussen vriendschap en sociale vaardigheden.

Alle lln1:

Vriendschappen

Lln met beperkingen2:

Vriendschappen

Samenwerking ,11 ,23

Empathie ,14 ,23

1 N = 934 – 945; 2 N = 65-69.
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met gedragsproblemen die hoog scoren op empathie, slagen er vaker in een

goede sociale positie op te bouwen.

Samenvattend: het Noorse onderzoek laat zien dat zowel leerlingen met leer-

als met gedragsproblemen meer moeite hebben een goede sociale positie op

te bouwen in het regulier onderwijs. Ze hebben daarnaast als groep minder

goed ontwikkelde sociale vaardigheden. Er is alleen een sterk verband vast-

gesteld tussen empathie en sociale positie in de subgroep leerlingen met

gedragsproblemen. Training van die groep in sociale vaardigheden heeft

mogelijk een positieve invloed op hun sociale positie.

j14.6 Conclusie en discussie

Dit hoofdstuk gaat in op de sociale positie van leerlingen met beperkingen

en/of gedragsproblemen in het regulier onderwijs. Uit de hier gepresen-

teerde gegevens blijkt dat op de jongere leerlingen in het Nederlandse on-

derzoek na, de leerlingen met beperkingen en/of gedragsproblemen vaker

een geı̈soleerde positie in het regulier onderwijs innemen dan hun klasge-

noten zonder beperkingen. Het is te gemakkelijk het inclusief onderwijs

daarvan de schuld te geven. Ook leerlingen met gedragsproblemen in speci-

ale scholen worden immers vaker afgewezen door hun klasgenoten (zie par.

14.3).

Verrassend is dat leerlingen met beperkingen en/of gedragsproblemen in

het regulier onderwijs in Noorwegen ook problemen hebben in het verwer-

ven van een goede sociale positie in de klas. Op grond van de jarenlange

ervaring van de Noren met inclusief onderwijs, zou verwacht kunnen wor-

den dat leerlingen en leerkrachten daar wel gewend zijn aan leerlingen met

beperkingen en/of gedragsproblemen in de reguliere klas. Dat zou zich

moeten vertalen in een, vergeleken met de leerlingen in Nederland en

Duitsland, betere sociale positie. Dat blijkt echter niet het geval te zijn. Een

deel van de Noorse leerlingen met beperkingen en/of gedragsproblemen lukt

het niet om zonder hulp van anderen vrienden te maken.

De Nederlandse studie is gebaseerd op een relatief kleine steekproef leer-

Tabel 14.9 Sociale positie en sociale vaardigheden in twee subgroepen.

Lln met leerproblemen1:

Vriendschappen

Lln met gedragsproblemen2:

Vriendschappen

Samenwerking ,18 ,37

Empathie ,07 ,62 p<.01 (2-zijdig)

1 N = 46-47; 2 N = 19-22.
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lingen en dat beperkt de generalisatie van de bevindingen. Grootschaliger

onderzoek is inmiddels gestart. De resultaten van het hier beschreven on-

derzoek suggereren dat in het algemeen ouders en leerkrachten een wat te

positief beeld hebben van de sociale positie van hun kinderen met beper-

kingen en/of gedragsproblemen. Dit komt wellicht doordat ze zich betrok-

ken en verantwoordelijk voelen en van de plaatsing erg graag een succes

willen maken. Dat maakt het moeilijk voor ze de negatieve signalen te

herkennen. Dat patroon is niet nieuw, het is al lang geleden in algemene

termen beschreven als ‘cognitieve dissonantie’ (Festinger, 1954) en is eerder

aangetoond in onderzoek naar de sociale positie van leerlingen met beper-

kingen en/of gedragsproblemen (Scheepstra, 1998; De Monchy et al., 2004).

De voor de leerling belangrijke personen in het onderwijs, leerkrachten en

ouders, hebben de neiging de ernst van de problemen in het verwerven van

een goede sociale positie te onderschatten. Daarmee lopen ze het risico niet

of te laat in actie te komen als dat nodig is.

De bevindingen van deze drie studies zijn reden voor enige zorg: een

kwart tot een derde van de leerlingen met beperkingen en/of gedragspro-

blemen wordt afgewezen door de klasgenoten; tientallen jaren ervaring met

inclusief onderwijs lijkt niet veel uit te maken, training van sociale vaardig-

heden werkt waarschijnlijk maar voor bepaalde subgroepen leerlingen en

leerkrachten en ouders lijken de problemen te onderschatten. De titel van

deze bijdrage verwoordt deze zorgen. Aan de andere kant: dat een kwart tot

een derde van de leerlingen met beperkingen en/of gedragsproblemen een

problematische sociale positie heeft, geeft aan dat tweederde tot driekwart

van de leerlingen met beperkingen en/of gedragsproblemen er wel in ge-

slaagd is relaties met andere leerlingen op te bouwen en vriendschappen te

ontwikkelen. Wat daarin de bijdrage van het onderwijs is geweest is niet

bekend. Het kan zijn dat een deel van de leerkrachten – door een voor-

beeldfunctie te vervullen, door bepaalde groepsvormen te hanteren, of door

een bepaald sociaal klimaat in de klas te scheppen – de sociale integratie van

leerlingen met beperkingen en/of gedragsproblemen bevordert. In die ge-

vallen is er sprake van een extra inzet die bijdraagt aan de pedagogische

kwaliteit van het onderwijs. In de gevallen waar leerlingen in de klas weinig

contacten en relaties hebben, lijkt het sociale aspect van onderwijs en op-

voeding meer aandacht te verdienen.
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