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lnleiding

Dit rapport is de neerslag van het onderzoek dat door de afdeling Orthopedagogiek van

de Katholieke Universiteit Leuven in samenwerking met het Centrum voor
Onderwijsbeleid en -vernieuwing in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad in de

periode januari 1999 - juni 1999 plaatsvond. Het betreft een kritische analyse van inclu-

sief onderwijs als innovatieproces in scholen.

In het eerste hoofdstuk beschrijven we de probleemstelling en het onderzoeksopzet. In
hoofdstuk 2 worden de resultaten weergegeven van de meervoudige gevalsstudie.

Hierin wordt beschreven hoe tien scholen aan inclusief onderwiis als onderwijsver-
nieuwing concreet vormgeven. De scholen worden eerst afzonderlijk en daarna verge-

lijkend geanalyseerd. In het derde hoofdstuk wordt het Advies over Inclusief Onderwijs

van de Vlaamse Onderwiisraad (Vlor, 1998) kritisch geëvalueerd tegen de achtergrond

van de bekomen onderzoeksresultaten. In het besluit proberen we enkele algemene con-

clusies uit dit onderzoek te trekken.

Dit rapport is mede mogelijk gemaakt door de inspanningen van heel wat mensen. In de

eerste plaats denken we aan Geert Moors, die als wetenschappelijk medewerker het

'veldwerk' van dit onderzoek heeft uitgevoerd en de redactie van het rapport verzoÍg-

de. Dankzij haar volgehouden inzet, ook in haar vrije uren, kon deze immense opdracht

toch tijdig klaarkomen. Dank ook aan de copromotoren bij dit project, Prof. Dr. Roland

Vandenberghe en Prof. Dr. Bea Maes, voor hun kritische reflecties, hun bemerkingen en

suggesties en aan de stuurgroep van de Vlor die dit project begeleidde. Een bijzonder

woord van dank voor Renilde Janssens, voor het intikken van de onderzoeksgegevens

en voor Frederik Maes van het Centrum voor Onderwijsbeleid en -vernieuwing, die de

statistische verwerking van de vragenlijsten verzorgde. We hopen dat door de samen-

werking van al deze betrokkenen dit rapport een realiteitsgetrouw en evenwichtig beeld

schetst van de wijze waarop momenteel in Vlaanderen stappen gezet worden op de weg

naar inclusief onderwijs.

Prof. Dr. Pol Ghesquière
Promotor

Leuven - 13 }uli 1999
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I Probleemstelling en onderzoeksopzet

Probleemstelling en onderzoeksvraag

Op 7 juli 1998 keurde de Algemene Raad van de Vlaamse Onderwijsraad met
eenparigheid van stemmen het Advies over Inclusief Onderwijs goed. Dit
advies bestaat uit drie delen: een denkkader, aanbevelingen aan het beleid en

een bijlage.

"Het denkkader heeft in de eersíe pLaats de bedoeling de brede onder-
wijsgemeenschap te inJormeren, te sensibiliseren en te moliveren voor
inclusief onderwijs. Inclusief onderwijs wordt geponeerd als onderliggend
concept voor heel het onderwijs. Het sluit aan bij een maatschappelijke
vísie die z.ich afzet tegen uitsluiting." (Ylor, 1998, p.2)

In zijn aanbevelingen aan het beleid pleit de Vlaamse Onderwijsraad ervoor
dat alle lopende en toekomstige onderwijsontwikkelingen aan het concept
inclusief onderwijs zouden getoetst worden. In de bijlage van het advies wor-
den voorwaarden en aandachtspunten bij de realisatie van inclusief onderwijs
opgesomd.

Met het uitschrijven van een studie-opdracht wil de Vlor de relevantie van dit
advies nagaan. Meer specifiek wil men onderzoeken of de voorwaarden en de

aandachtspunten die in deel III van het advies zijn opgenomen, inderdaad als

kritische succesfactoren, zowel negatief als positief, voor inclusief onderwijs
aangeduid kunnen worden. Dragen deze factoren ertoe bij dat een kind tot op

een bepaald moment wel aan het regulier onderwijs kan participeren of niet
(meer) kan participeren? Daarbij kiest men expliciet voor de invalshoek van
de school als organisatie. Aan de hand van een tiental praktijkvoorbeelden wil
de Vlor nagaan hoe scholen daadwerkelijk vorm geven aan de ideeën die in
haar advies zijn uitgewerkt.

Wij hebben deze invalshoek gekaderd binnen theorieën rond onderwijsinno-
vatie. Het realiseren van de ideeën rond inclusief onderwijs betekent volgens
ons dat in de betreffende scholen een vernieuwingsproces moet worden op

gang gebracht. Met dit onderzoek willen we deze vernieuwing in haar con-
crete vormgeving analyseren. De bedoeling van ons onderzoek is na te gaan

onder welke omstandigheden deze inclusie een succesvolle vernieuwing is.

PRoarcevstELLtNG EN 0NDERZoEKSOpzET I



De onderzoeksvraag kan dan ook als volgt samengevat worden: welke facto-
ren beinvloeden het inrichten van inclusief onderwijs binnen een school;
waardoor en op welke wijze wordt dit vernieuwingsproces bevorderd of afge-
remd?

Conceptueel kader

Wat het concept 'inclusief onderwijs' betreft, verwijzen we naar het Vlor-
advies (Vlor, 1998). Daarin worden de achtergronden en de essentiële ele-
menten van dit concept uitgediept. Om de realisatie van inclusief onderwijs
als vernieuwing in beeld te brengen, maken we gebruik van twee conceptuele
modellen: het 'Model voor de Analyse van een Innovatieproces' (AlP-model)
(D'hertefelt, De Wever & Vandenberghe, T994) en het conceptueel model dat
ten grondslag lag aan de ontwikkeling van de vragenlijst'Zorg voor onder-
wijsleerproblemen in het lager onderwijs' (Vandenberghe, Ghesquière, Maes
& Luyckx, 1997).

1.2.1 Het A|P-model

Het 'Model voor de Analyse van een Innovatieproces' is een methode die toe-
laat het vernieuwingsproces in een school van nabij te volgen en gedetailleerd
in beeld te brengen. Oorspronkelijk werd het ontwikkeld in het kader van eva-
luatie-onderzoek in het basisonderwijs. Daarnaast werd het model ook toege-
past in de begeleidingspraktijk.

De doelstelling is tweezijdig. Enerzijds wil het model een vernieuwingspro-
ces in een school beschrijven, verklaren en bijsturen vanuit een specifiek refe-
rentiekader. Anderzijds maakt het model de communicatie over een dergelijk
vernieuwingsprocesproces gemakkelijker en meer betrouwbaar (D' hertefelt,
De Wever & Vandenberghe,1994).

Het AlP-model bestaat uit drie grote luiken. In het eerste luik beschrijft de
onderzoeker gestructureerd wat er in de school gebeurt, met andere woorden,
hoe de school de vernieuwingsopdracht aanpakt.

Het tweede luik van het model bevat een aantal plausibele verklaringen voor
de beschreven ontwikkelingen. Deze verklaringen kunnen betrekking hebben
op schoolinterne of schoolexterne factoren die een rol spelen. Met deze laat-
ste wordt bedoeld de factoren die te maken hebben met de context waarin de
school gelegen is of met factoren op beleidsniveau. Men mag bij het formu-
leren van de verklaringen niet uit het oog verliezen dat een school een com-
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plexe organisatie is, waardoor factoren mekaar ook onderling kunnen bein-

vloeden. Bovendien kan de invloed van een factor ook tot uiting komen op

een ander vlak van de schoolwerking. Een voorbeeld (D'hertefelt, De Wever

& Vandenberghe, 1994): Een wijziging in de klaspraktijk kan een verklaring

zijn voor een evolutie in hoe men in het team denkt over het aandeel van de

leerlingen in het dagelijkse klasgebeuren.

Als laatste bevat het model een aantal aandachtspunten voor de begeleider,

gebaseerd op de gegeven beschrijvingen en verklaringen. Op basis hiervan

kunnen mogelijkheden voor verantwoorde interventies in de toekomst gege-

nereerd worden (D'hertefelt, De Wever & Vandenberghe,1994).

Figuur l.l Schematische voorstelling van het AlP-model

Tijdens een vernieuwingsproces zullen zich op drie domeinen veranderingen

voordoen, namelijk:
a) op het domein van de percepties en de opvattingen van de schoolteam-

leden
b) op het domein van het didactisch handelen van de leerkrachten in de

klas
c) op het domein van het functioneren van de school als organisatie

(D'hertefelt, De Wever & Vandenberghe,1994)

Deze drie domeinen worden in het AlP-model horizontaal weergegeven als

vijf rubrieken. Rubriek I, 4 en 5, respectievelijk 'Interpretatie van de ver-

nieuwingsopdracht','Collectieve doelmatigheidsbeleving' en'Onderwijs-
oriëntatie' hebben betrekking op de percepties en opvattingen die in het

schoolteam leven. Rubriek 2 'Klaspraktijk'verwijst naar het didactisch han-

delen van de leerkracht in de klas. Het functioneren van de school als organi-
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satie wordt vertaald in rubriek 3 'Vernieuwingsarrangement'. Verticaal wor-
den de verschillende tijdsperioden aangeduid, waaÍvoor men de beschrijvin-
gen geeft.

Per rubriek worden beschrijvingen, verklaringen en aandachtspunten gegeven
met betrekking tot de voorgestelde gegevens. Het werken met deze vijf
rubrieken laat toe om een verantwoorde selectie te maken uit de veelheid van
gegevens die een vernieuwing met zich meebrengt. Het betreft zowel activi-
teiten en gebeurtenissen, als meningen en ervaringen. Op deze manier kan
men de complexe schoolrealiteit herleiden tot een betrouwbaaar en hanteer-
baar schema.

Hieronder zullen we de inhoud van deze rubrieken nader toelichten
(D'hertefelt, De Wever & Vandenberghe,Igg4).

1 ) Interpretatie van de vernieuwingsopdracht:
Deze rubriek behelst de mening van de leden van het schoolteam betreffende
de opdracht. Hieruit kan men afleiden of de opdracht van belang is voor de
dagelijke schoolwerking of dat ze eerder een randverschijnsel blijft, waarbij
slechts enkele personen betrokken zijn.

2) Klaspraktijk:
Onder deze rubriek wordt aangegeven wat de gevolgen van de vernieuwing
zijn voor het didactisch handelen van de leerkracht in de klas. Zijn er wijzi-
gingen in het handelen en wat zijn de gevolgen daarvan?

3) Vernieuwingsaffangement:
Deze rubriek verwijst naar de wijze waarop het schoolteam omgaat met een
vernieuwingsopdracht. We kunnen hier twee elementen onderscheiden: de
structuren en de ondersteuningsfuncties.

Met structuren bedoelen we de kanalen en procedures die een school gebruikt
om informatie door te spelen en te communiceren over de vernieuwing.
Hieronder verstaan we personeelsvergaderingen, overlegmomenten, verslag-
geving, enz.

onder de hoofding ondersteuningsfuncties beschrijven we de activiteiten en
de gebeurtenissen die het vernieuwingswerk op gang brengen en aan de gang
houden. Hierbij kunnen we vier functies onderscheiden. Richting geven aan
het vernieuwingswerk houdt het verhelderen en concreet maken van de
opdracht in door het organiseren van activiteiten. De teamleden leren op deze
manier de link leggen tussen dat wat ze concreet doen en dat wat men wil
bereiken met de vernieuwing. De tweede functie is het uitoefenen van druk
om bepaalde activiteiten te organiseren opdat de vernieuwing tot stand kan
komen. Het ontwikkelen van een intern ondersteunend netwerk, als derde
functie, is van belang om zowel technisch-inhoudelijk steun te verlenen bij
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het vernieuwingswerk als onderlinge sociaal-emotionele ondersteuning te
bieden. Als laatste ondersteuningsfunctie vermelden we het bepalen van de
speelruimte. Hiermee worden evaluatie- en bijsturingsactiviteiten bedoeld om
ervoor te zorgen dat men niet te veel afwijkt van het doel van het vernieu-
wingswerk.

4) Collectieve doelmatigheidsbeleving:
Hier beschrijven we hoe de leerkrachten de capaciteiten en mogelijkheden
van hun school en het team inschatten om de verschillende opdrachten die de
vernieuwing met zich meebrengt tot een goed einde te brengen.

5) Onderwijsoriëntatie:
Als laatste geeft deze rubriek aan welke opvattingen de leerkrachten hebben
over hoe het leerproces bij leerlingen optimaal kan verlopen en wat daarbij de
taak van de leerkracht is. Globaal kunnen we twee opvattingen onderschei-
den: een leerlinggerichte en een leerstofgerichte onderwijsoriëntatie. Het gaat
hier om opvattingen over de wijze waarop leerkracht en leerling samenwer-
ken om het leerproces zo goed mogeliik te laten renderen.

De gegevens die we verzameld hebben in ons praktijkonderzoek worden vol-
gens deze rubrieken geanalyseerd.

1.2.2 Aspecten van zongvenbneding

De aspecten van het AlP-model worden aangevuld met elementen die we ont-
lenen aan het conceptueel model dat aan de grondslag lag van de ontwikke-
ling van de vragenlijst'Zorg voor leerlingen met onderwijsleerproblemen in
het lager onderwijs' (Vandenberghe et al., 1997).Dit model drukt het zorg-
verbredend vermogen van scholen uit aan de hand van twee triaden. De eer-
ste triade bevat de drie hoofdactoren die een belangrijke rol spelen bij de
invulling van de taken op signalerend, diagnosticerend en remediërend vlak.
Het betreft de leerkracht, het schoolteam en het schoolhoofd. In de tweede
triade bespreken we bij elk van de hoofdactoren de inhoudelijke dimensies,
namelijk de visie of opvattingen, de concreet uitgevoerde activiteiten en de
organisatorische kenmerken. Vervolgens zullen we beide triades integreren.

1.2.2.1 De triade'leerkracht-schoolhoofd-schoolteam'

Binnen een goed uitgebouwd zorgsysteem voor leerlingen met onderwijsleer-
problemen kunnen we twee niveaus onderscheiden: het micro- en het meso-
niveau. De concrete werking van de leerkracht in de klas situeert zich op
microniveau. Op mesoniveau, het niveau van de school-als-organisatie, tref-
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fen we twee actoren aan: het schoolhoofd en het schoolteam. Dit betekent dus

dat we binnen een zorgsysteem drie hoofdactoren kunnen onderscheiden: de

individuele leerkracht, het schoolhoofd en het schoolteam (Maes et al., 1997).

Figuur 1.2 geefthet schematisch overzicht van de drie hoofdactoren.

LEERKRACHT

SCHOOLHOOFD SCHOOLTEAM

Figuur 1.2 Schematisch overzicht van de drie hoofdactoren

Het is zeer belangrijk om een onderscheid te maken tussen meso- en mtcro-
niveau. Op beide niveaus spelen immers factoren een rol voor het onderzoe-

ken van de signalerende, diagnosticerende en remediërende taken van een

school.

Dit takenpakket is eerst en vooral een zaak van de school-als-organisatie
(mesoniveau) (Eerland, Looijer & van Vliet, 1990 in Maes et al., 1997 , p.9).
Als er vanuit de school weinig of geen initiatief komt in verband met de

opvang en de aanpak van leerlingen met onderwijsleerproblemen, dan is men

bijna volledig aangewezen op de kennis en de inzet van individuele leer-

krachten. I{et zorg dragen voor deze leedingen door een individuele leer-

kracht kan pas optimaal verlopen indien er in de school een aantal ondersteu-

nende structuren en procedures bestaan (D.V.O., 1994 in Maes et a1.,1997 p.

9). Met andere woorden, de maatregelen op schoolniveau creëren de voor-
waarden waarbinnen het zorgverbredend vermogen (signalerende, diagnosti-
cerende en remediërende activiteiten) in de klas ontwikkeld kan worden.

De factoren op klasniveau (microniveau) spelen uiteraard ook een belangrij-
ke rol. Het kan immers best gebeuren dat, ondanks het aanwezig zijn van een

systeem van signaleren, diagnosticeren en remediëren op schoolniveau, de

reële uitvoering door de leerkracht in de klas verkeerd loopt. Het omgekeer-

de is natuurlijk ook mogelijk: de individuele leerkracht past zijnlhaar zorg-
verbredende activiteiten spontaan toe in de klas zonder een uitgebouwd bege-

leidingssysteem om op terug te vallen (D.V.O., 1994 in Maes et al., 1997, p.

e).
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Uit het bovenstaande kan men afleiden dat het klas- en schoolniveau complex
met elkaar verweven zijn.

Op de twee niveaus kunnen we verscheidene actoren onderscheiden die van
belang zijn voor de zorg van leerlingen met onderwijsleerproblemen.
Op microniveau is de wijze waarop de leerkracht in zijn klas werkt belang-
rijk. Deze leerkracht kan zowel een klas- als een taakleerkracht of een ambu-
lante leerkracht zijn.

Op mesoniveau onderscheiden we twee actoren: het schoolhoofd en het
schoolteam. Het schoolhoofd neemt een centrale plaats in. Hijlzij is onge-
twijfeld een belangrijke figuur in het schoolgebeuren (Gielis & Gerits, 1989;
Staessens, 1991; van de Grift, 1987, in Maes et a1.,1997).Zowel naar de indi-
viduele leerkracht toe, als naar het schoolteam als geheel kan het schoolhoofd
een initiërende en ondersteunende invloed hebben. Enerzijds beschikt hij/zij
over de mogelijkheden om de nodige ondersteunende structuren en procedu-
res te creëren en om erop toe te zien of de gemaakte afspraken nageleefd wor-
den. Anderzijds is ook de visie van het schoolhoofd voor de realisatie van de
zorg voor leedingen met onderwijsleerproblemen van groot belang.

Het schoolteam als geheel speelt ook een grote rol. Men kan pas op een school
zorg dragen voor een leerling als de inspanningen van de individuele leer-
krachten en het schoolhoofd worden gedragen door het volledige schoolteam,
waardoor de zorgverlening een continu karakter kan krijgen (Maes et al.,
1997).

1.2.2.2 De triade'visie-organisatie-activiteiten'

V/S/E

ORGA/V/SAI/E ACTIVITEITEN

Figuur L3 Schematisch overzicht van de zorgverbredingscomponenten

Binnen deze triade kunnen we drie dimensies onderscheiden: de visie, de acti-
viteiten of de handelingen en de organisatorische aspecten. Voor elk van de

PRogLrEvsrELLtNG EN oNDERZoEKSopzET 15



drie hoofdactoren van de eerste triade kunnen we deze drie dimensies onder-
scheiden. Figuur 1.3 toont de schematische voorstelling van de componenten
van de tweede triade.

De organisatorische aspecten hebben betrekking op de maatregelen die geno-

men worden om de zorg voor leerlingen met onderwijsleerproblemen te reali-
seren. Dit heeft betrekking zowel op meso- als op microniveau. Op mesoni-
veau kunnen bepaalde structuren in het leven geroepen worden, bijvoorbeeld
teamvergaderingen, een orthotheek, Op microniveau bijvoorbeeld, maken
leerkrachten onderling afspraken over de manier waarop ze alles concreet in
de klas willen organiseren (Maes et al., 1997).

Binnen de dimensie van de activiteiten behoren de concrete handelingen die
worden uitgevoerd door de klasleerkracht, het schoolteam en het schoolhoofd.
Het betreft zowel handelingen die erop gericht zijn om problemen bij leerlin-
gen te voorkomen, te verhelpen of zo klein mogelijk te houden. Per hoofdac-
tor kunnen we een aantal activiteiten onderscheiden. Een samenwerking op
school tussen de leerkrachten en het ernstig nemen van de continuiïeit van de

zorg voor de leerlingen zijn taken van het schoolteam. Het zorg dragen van de

individuele leerkracht gebeurt door signalerend, diagnosticerend en remedië-
rend te handelen binnen zijn klas. De taak van het schoolhoofd op dit vlak is
voornamelijk deze werking initiëren, ondersteunen en opvolgen (Maes et al.,
1997).

Als laatste speelt de dimensie van de visie of de opvattingen een belangrijke
rol. Hoe de leerkracht, het schoolteam en het schoolhoofd denken over de zin-
volheid en de inhoud van de zorg voor leerlingen met onderwijsleerproble-
men bepaalt immers grotendeels de concrete vormgeving van die zorg. Het is
vanuit een visie dat activiteiten ontwikkeld worden en organisatorische maat-
regelen genomen worden in verband met signaleren, diagnosticeren en reme-
diëren (Maes et a1., 1997).

1.2.2.3 Integratie van beide triaden

Bovenstaande triaden kunnen we met elkaar combineren, zodat we negen vel-
den bekomen. Immers, zowel de organisatie als de activiteiten en de visie zijn
aanwezig voor de drie hoofdactoren van de eerste triade. Bijvoorbeeld voor
de leerkacht kan men een organisatie-, een activiteiten- en een visiedimensie
onderscheiden. Hetzelfde geldt voor het schoolteam en het schoolhoofd
(Maes et a1.,1997).

Dit kader heeft mede de inhoud van de interviewleidraad bepaald.

16 lrucrusrer oNDERWTJS ALS rNNovATtEpRocES



re

Onderzoeksgroep

De doelgroep voor dit onderzoek bestaat uit tien scholen van het gewoon

onderwijs, die op één of andere manier vorm geven aan de ideeën van inclu-

sief onderwiis. Ze werden geselecteerd door de stuurgroep van dit project.

Om deze doelgroep samen te stellen heeft de Vlaamse Onderwijsraad een

vooronderzoek verricht naaf representatieve voorbeelden van inclusief onder-

wijs. Hiervoor is er in januari 1999 contact opgenomen met PMS-centra en

inrichtende machten met de vraag voorbeelden van goede praktijk bekend te

maken. Als operationele definitie van de doelgroep stelt de vlor dat het gaat

over kinderen die normalerwijze in het buitengewoon onderwijs zouden

terecht komen en die nu in het reguliere onderwijs worden opgenomen. De

keuze is gebeurd op basis van representativiteit zowel naar verscheidenheid

van de problematiek bij de kinderen als naar de omstandigheden waarin de

inclusie plaatsvindt. Daarnaast is ook rekening gehouden met de spreiding

over de netten, de aanwezigheid van een methodeschool en van een concen-

tratieschool. In die zin kan men stellen dat de onderzoeksgroep is samenge-

steld volgens de principes van het 'theoretical sampling' (cfr. infra). In bijla-

ge geven we een overzicht van de kenmerken van de onderzoeksgroep.

Alhoewel de operationalisering voor de selectie van de onderzoeksgroep eer-

der van de integratiegedachte vertrekt dan van inclusie - en dus een aantal

beperkingen voor de studie van inclusief onderwijs inhoudt -,laat ze wel toe

om de beoogde doelstelling van het onderzoek redelijk goed te bereiken. De

factoren die deze vernieuwing bepalen, zullen wellicht in grote mate dezelf-

de zijn. Het blijft echter noodzakelijk om de onderzoeksresultaten tegen deze

achtergrond te \ezen. Er zijn zeker praktijkvoorbeelden te vinden, waarin

inclusief onderwijs op een totaal andere wijze wordt vormgegeven.

Onderzoeksmethode

Om de onderzoeksvraaglebeantwoorden, gebruiken we een 'mixed method'.

Dit betekent dat we kwantitatieve en kwalitatieve methoden combineren om

de gegevens te verzamelen, te analyseren en te rapporteren. Op deze manier

proberen we een completer beeld van de onderzochte werkelijkheid te geven.

Bovendien is er ook sprake van een combinatie van descriptief en evaluatief

onderzoek. Naast de beschrijving en de systematische ordening van 'wat er is'
(De Groot, 1975 ín Maes et al., 1997) wordt het vernieuwingsproces in de

scholen ook geëvalueerd en teruggekoppeld naar het Vlor-advies'
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'1.4.'l Meenvoudige kwalitatieve gevalsstudie

In dit onderzoek zljn tien scholen opgenomen die dienen als praktijkvoor-
beelden van vernieuwing in de richting van inclusief onderwijs. De analyse
gebeurt met de methode van de meervoudige kwalitatieve gevalsstudie
(Stake, 1995,1998 in Ghesquière & Staessens, 1999). Tegenwoordig worden
gevalsstudies beschouwd als een volwaardige onderzoeksmethode, daar waar
in het verleden de gevalsstudie enkel gezien werd als een middel om hypo-
thesen te genereren voor kwantitatief onderzoek. voorwaarde is wel dat aan
een aantal kwaliteitseisen voldaan wordt. voor een uitvoerige bespreking van
de methodologische en methodische aspecten van deze onderzoeksmethode
verwijzen we naar Ghesquière & Staessens (lg9g). In ons onderzoek hebben
we verschillende maatregelen genomen om aan de gestelde eisen tegemoet te
komen.

via observaties en semi-gestructureerde interviews met alle betrokkenen
(directie, leerkrachten, representatieve ouders, ...) proberen we een gedetail-
leerde beschrijving van het vernieuwingsproces te verkrijgen. Daarbij wordt
vooral aandacht besteed aan factoren die de inclusie van kinderen met speci-
fieke onderwijsleerbehoeften bevorderen of belemmeren. De gegevens wor-
den eerst via een 'within-site analysis' of verticale analyse voor ieder prak-
tijkvoorbeeld afzonderlijk verwerkt. Daarna volgt een 'cross-site analysis' of
horizontale analyse waarbij getracht wordt om overeenkomsten en verschil-
len tussen de verschillende cases te achterhalen. op deze manier verwachten
we breder toepasbare uitspraken te kunnen doen over de kritische succesfac-
toren voor inclusief onderwijs.

- Betrouwbaarheid
we kunnen twee vormen van betrouwbaarheid onderscheiden: de interne en
de externe betrouwbaarheid. Bij de externe betrouwbaarheid gaat het om de
principiële herhaalbaarheid van de onderzoeksresultaten door andere onder-
zoekers. Daarom is het noodzakelijk om als onderzoeker zoveel mogelijk de
wetenschapstheoretische vooronderstellingen te expliciteren, de selectie van
zijn geval(len) nauwkeurig te beschrijven en zoveel mogelijk methodisch-
technische informatie te bieden, zowel wat betreft dataverzameling als data-
verwerking (Ghesquière & Staessens, lg99). De inhoud van dit rapport
(inclusief de bijlagen) moet ertoe bijdragen dat dit onderzoek principieel
intersubjectief navolgbaar is.

wat de interne betrouwbaarheid betreft moet men zorg dragen voor de con-
sistentie van de onderzoeksresultaten binnen het onderzoek. Hiervoor kan
men beroep doen op een aantal methoden. wij hebben geopteerd voor de con-
tinue evaluatie van het onderzoeksverloop door externe begeleiders (de pro-
motoren) en door de stuurgroep. Men noemt dit ook een 'audit trail', een onaf-
hankelijke beoordeling door externe deskundigen.
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- Validiteit
De externe validiteit van gevalsstudies wordt niet bepaald door de generali-

seerbaarheid, maar verwijst naar de overdraagbaarheid of transferwaarde van

de onderzoeksresultaten. Hiervoor dient men de specificiteit van de context

waarin de onderzoeksresultaten tot stand zijn gekomen zodanig te explicite-

ren dat deze resultaten ook overgedragen kunnen worden op situaties met

gelijkaardige contextuele kenmerken. Dit wil zeggen dat men in het onder-

zoek niet de uniciteit van de onderzoekssituatie wenst op te geven, maar men

vooral aandacht besteedt aan de context-gebondenheid van de gegevens zodat

men linken kan leggen met andere contexten. Met andere woorden de exter-

ne validiteit wordt bepaald door de mate waarin men nieuwe situaties met de

onderzoekssituatie kan vergelijken. Hieraan zijn een aantal voorwaarden ver-

bonden. De onderzoeker dient een levensecht beeld te schetsen van de situatie

door de contextuele kenmerken van de onderzochte situatie uitvoerig te

beschrijven. Zo wordt de herkenbaarheid vergroot. De beschrijvingen in de

verticale analyses dragen hiertoe bij. Daarnaast moet men de onderzoekssitu-

aties op dusdanige wijze selecteren dat de variatiebreedte van de gegevens

met betrekking tot essentiële kenmerken gemaximaliseerd is. Men spreekt

hier van 'theorerical sampling'(Ghesquière & Staessens,1999). We verwe-

zenhier reeds naar bii de selectie van onze onderzoeksgroep.

De interne validiteit kan gecontroleerd worden door 'member checks'' Men

gaat daarvoor in de dataverzamelingsfase continu na of het standpunt van de

respondenten goed begrepen is. Tijdens de interviews is daar veel aandacht

aan besteed. Men kan echter ook als tussentiidse evaluatie de verzamelde en

verwerkte gegevens voorleggen aan de onderzoekssubjecten zodaí ze die

eventueel nog kunnen bijsturen en/of corrigeren. De korte duur van dit onder-

zoeksproject liet niet toe om dit in ons onderzoeksopzet in te bouwen. Wel

hebben we geprobeerd om factoren die de validiteit bedreigen, zoals reactivi-

teit, selectiviteit, onderzoekerseffecten, onderzoekersbias en subjectbias, te

vermijden.

1.4.2 Het kwantitatief ondenzoek

Het kwantitatief luik van dit onderzoek bestaat uit het afnemen van een aan-

tal bestaande vragenlijsten van de leerkrachten. Het betreft de vragenlijsten
'Zorg voor leerlingen met onderwiisleerproblemen in het lager onderwiis' en

' Onderwijsoriëntatie' (Vandenberghe, Ghesquière, Maes & Luyckx, l99l).
Met behulp van deze vragenlijsten kunnen we het diagnosticerend en reme-

diërend vermogen van scholen nagaan. De door ons onderzochte scholen wor-

den vergeleken met de onderzoeksgegevens van de normgroep, gevormd door

een representatieve groep basisscholen uit Vlaanderen.
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1.4.3

lje vragenhJSt'zorg voor leerlingen met onderwijsleerproblemen in het lager
onderwijs' kent de volgende subschalen:

- op schoolniveau
S1 Het schoolhoofd en de gezamenlijke zorg voor leerlingen met onder-

wijsleerproblemen
52 Structureel overleg en registratie in functie daarvan
53 Gebrek aan zoÍg voor leerlingen met onderwijsleerproblemen
54 Samenwerking met het PMS-centrum en met ouders
55 Klasoverschrijdende initiatieven en coórdinatie
56 Continuïteit

- op klasniveau
Kl Diagnostiserend en remediërend onderwijzen
K2 Ondersteuning en overleg
K3 Opvattingen van de leerkracht
K4 Binnenklasdifferentiatie

Voor een inhoudelijke uitwerking van deze schalen verwijzen we naar
Vandenberghe, Ghesquière, Maes & Luyckx (1997).In bijlage ziin ook enke-
le voorbeelditems opgenomen.

De vragenlij st' Onde rw ij soriëntatie' bevat twee onderdelen:

- Ol Leerstofgerichte onderwijsoriëntatie

- OZ Leerlinggerichte onderwijsoriëntatie
Voor de inhoudelijke betekenis verwijzen we naar dezelfde bron.

we verwachten dat scholen die aan inclusief onderwijs doen, op een aantal
vlakken beter zullen scoren dan de gemiddelde school. op deze manier kun-
nen we een controle inbouwen op de door de vlor gemaakte keuze van de
praktijkvoorbeelden.

Toetsing van het advies van de Vlaamse onderwijsnaad

Als laatste onderdeel van het onderzoek willen we de resultaten van dit onder-
zoeksproject confronteren met de wijze waarop over de realisatie van inclu-
sief onderwijs in het advies van de vlor geschreven wordt. Met andere woor-
den, we wensen het advies van de vlor aan de realiteit te toetsen. Daartoe zul-
len we nagaan of de factoren die door de vlor als voorwaarden voor de reali-
satie van inclusief onderwijs worden aangeduid (regelgeving, curriculumdif-
ferentiatie, beleid van de school als geheel, continutim van onderwijs en
ondersteuning, opleiding en nascholing, vrijwilligheid en wijze van invoe-
ring), ook als dusdanig in de onderzoeksresultaten naar voren komen. voor de
concrete beschrijving van deze factoren verwijzen we naar het derde deel van
het Vlor-advies (Vlor, 1998).
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pl Inclusief onderwijs in de praktijk:
Tien praktijkvoorbeelden

mDoelstelling en werkwijze

2.1 .1 Doelstelling

In dit hooÍdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek dat we heb-
ben uitgevoerd in tien Vlaamse scholen van het gewoon onderwijs. De
belangrijkste bedoeling is een duidelijk beeld te verkrijgen van de wijze waar'-

op elke school vormt geeft aan de ideeën van inclusief onderwijs. We zullen
dit vernieuwingsproces in de school beschrijven en verklaren aan de hand van
tien praktijkvoorbeelden. Eerst lichten we de manier van gegevensverzame-
ling toe. Daarna rapporteren we over de analyses die we op de interviewge-
gevens hebben toegepast.

2.1 .2 Wenkwijze

2.1.2.1 Contactnante met de scholen

Half februari 1999 hebben we telefonisch contact opgenomen met de gese-

lecteerde scholen. De tien scholen verklaarden zich bereid om aan het onder-
zoek deel te nemen. Aan de directie werd de bedoeling en de opzet van het
onderzoek toegelicht en gevraagd om mogelijke respondenten van buiten de
school in te lichten. Hiermee bedoelen we de ouders, PMS-medewerker, leer-
krachten of directie van de samenwerkende school voor buitengewoon onder-
wijs, Gon-begeleiders en vrijwilligers voor de opvang. Tijdens dit gesprek
werden ook meteen de data vastgelegd waarop we naar de school zouden
komen om de interviews af te nemen en te observeren.

2.1 .2.2 Het interview

We hebben semi-gestructureerde interviews afgenomen. Daardoor hebben we
als onderzoeker beschikking over een duidelijke lijn en structuur, maar de
vragen op zich worden open gesteld. Het werken met een interviewleidraad
heeft eveneens als voordeel dat we op deze manier vergelijkbare informatie
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kunnen verzamelen over de verschillende respondenten en scholen heen.

De vragen voor het interview zijn afgeleid uit de twee conceptuele modellen
die we hanteren voor dit onderzoek: het AlP-model en de twee triaden van
concepten binnen het zorgverbredend denken (zie hoofdstuk 1).

In iedere school hebben we van de volgende personen een interview afgeno-
men: de directie, de klasleerkracht van een 'inclusieve'leerling en de ouders
van deze leerlingen. Indien er vanuit de school een samenwerking was met
een school voor buitengewoon onderwijs, hetzij in het kader van een GON-
project, hetzij in het kader van een samenwerkingsverband, een PMS-centrum
of een externe dienst die actief was binnen de school, werden ook aan deze

mensen een aantal vragen voorgelegd.

We hebben gewerkt met één interviewleidraad, die we inhoudelijk hebben
aangepast naargelang de persoon aan wie de vragen werden gesteld (zie bij-
lage). Concreet wil dit zeggen dat de voor de respondent niet terzake doende
vragen achterwege werden gelaten. Zo hebben we bijvoorbeeld enkel bij de
klasleerkracht gepeild naar concrete informatie over de gehanteerde didactiek
inhaarlzijn klas. Aan de directie of het PMS-centrum hebben we deze vragen
niet voorgelegd.

Bij de vragen kunnen we twee soorten onderscheiden. Enerzijds hebben we
getracht informatie te verzamelen over concrete en objectieve gebeurtenissen
op de school. Het gaat hier om informatieve vragen, bijvoorbeeld: "Vinden er
op school multidisciplinaire overlegmomenten plaats?" Anderzijds kunnen
we in evaluatieve vragen peilen naar de mening of de beleving van de geih-
terviewde over een aantal elementen die in het schoolfunctioneren aan bod
komen. Een voorbeeld van een dergelijke vraag is: "Hoe beoordeelt u de

samenwerking met de ouders?" Alle gesprekken zijn op band opgenomen.

Over het algemeen zijn de gesprekken zeer vlot verlopen. Bij een aantal
respondenten bemerkten we in het begin een zeker wantrouwen, maar naar-
mate het gesprek vorderde, werden heel wat drempels overwonnen. Ook het
feit dat door enkele personen werd aangegeven dat ze blij waren hun verhaal
eens te kunnen doen tegen iemand van buiten de school, geeft aan dat de

respondenten het onderzoek waarderen.

Tijdens de twee dagen die we op de scholen doorbrachten, trachtten we zoveel
mogelijk mensen te spreken. Dit verliep niet altijd even soepel. Vooral in klei-
nere scholen was het moeilijk om een leerkracht een moment klasvrij te
maken. Ook personen die van buitenaf moesten komen, zoals ouders, P.M.S.-
medewerker konden zich niet altijd vrij maken.
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2.1 .3 De venticale en horizontale analyse

De op band verzamelde informatie wordt op twee manieren verwerkt: de ver-
ticale en horizontale analyse. In een eerste fase worden de gegevens verticaal
geanalyseerd. Dit wil zeggen dat we elke school als een afzonderlijke organi-
satie zien en als dusdanig beschrijven. Miles & Huberman (1984, p.79 e.v.)
spreken ook wel van een 'within site analysis '. Concreet wil dit zeggen dat de

gegevens van de verschillende informanten van één school worden samenge-

voegd per analyse-categorie. Zodoende verkrijgen we een beeld van de school
per analyse-categorie. Na deze analyse schetsen we een algemeen beeld van
de school over de analyse-categorieën heen. Vervolgens verwerken we de

gegevens horizontaal of doen we aan 'cross-site analysis' (Miles &
Huberman, 1984, p. 151 e.v.). Hier bestuderen we de tien scholen vanuit ver-
gelijkend standpunt. De verschillen en overeenkomsten tussen de tien scholen
bestuderen en verklaren is het uitgangspunt. Deze vergelijking gebeurt op
basis van de verzamelde gegevens per analyse-categorie en niet op basis van

de oorspronkelijke gegevens van elke afzonderlijke informant.

Tabel 2.1: Schematische voorstelling van de analyse-categorieën

AIP.MODEL

Interpretatie
van de
innovatie-
opdracht

De
klas-
praktijk

Vernieuwings-
arrangement

Collectieve
doelmatig-
heids-
beleving

Onderwijs-
oriëntatie

Visie over
inclusief
onderwiis

Verwachtingen
vooraf

Formele
overleg-
momenten

Ondersteuning
en overleg

Onderwijs-
oriëntatie

Hoe ontstaan? De klaspraktijk Samenwerking
met P.M.S.-
centrum

Klasover-
schrijdende
initiatieven

Signaleren
diagnosticeren
en remediëren

Samenwerking
met externen:
GON, B.O.,
therapeuten

Beoordeling
van de

slaagkansen

Samenwerking
met de ouders
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De analyse-categorieën sluiten aan bij ons conceptueel model. Tabel 2.1 stelt
schematisch de analyse-categorieën voor.

2.1.4 Anonimiteit

Door de wijze waarop de data in een gevalsstudie verkregen worden, komt het
probleem van de anonimiteit sterk op de voorgrond. Principieel dient de anon-
imiteit zoveel mogelijk gewaarborgd te worden. Volledige anonimiteit bij een
kwalitatief onderzoek waarbij een beperkt aantal scholen zijn betrokken, is
echter moeilijk te realiseren. Hierbij moeten we wel een duidelijk onderscheid
maken tussen de interne en de externe anonimiteit (Staessens, 199I, p. 144).
Vooral naar de interne betrokkenen toe is het garanderen van de anonimiteit
vaak moeilijker dan naar externen. Voor internen is het verhaal uiteindelijk
hun verhaal. Indien dit niet als zodanig herkend zou worden, moeten er vra-
gen gesteld worden over de validiteit ervan (Staessens, 1991, p.238). En toch
blijft het dilemma van de anonimiteit bestaan. Voor de interne betrokkenen is
het eenvoudig de identiteit van de respondenten te achterhalen. Dit geldt
zeker in een kleine school waar de identiteit van iemand samenhangt met de
functie die hijlzij bekleedt. Zo zijn'de taakleerkracht' of 'de leerkracht van
het eerste leerjaar' in kleinere scholen direct identificeerbare personen. Dit
levert bij de rapportering een dilemma op. Enerzijds moeten we ons houden
aan de belofte van anonimiteit om de identiteit van de respondent te bescher-
men. Anderzijds is het belangrijk dat we de onderzoeksbevindingen voortdu-
rend kunnen staven met uitgebreide verwijzingen (Maes, Vandenberghe &
Ghesquière, 1997, p. 9l).

Als onderzoeker kunnen we hiervoor twee oplossingen aanreiken.

Eerst en vooral duiden we elke school aan met een code. De respondenten
worden niet met hun functie vermeld als we menen dat dit de respondent
schade kan berokkenen. De functies worden wel benoemd als we menen dat
dit weinig schade kan berokkenen aan de persoon of wanneer dit noodzake-
lijk is voor ons betoog.

Daarnaast is het ook belangrijk om de richtlijn van Wolcott (1973, in Ghes-
quière & Staessens, 1999) in acht te nemen om bij elke gedachtengang die in
het onderzoeksrapport wordt opgebouwd zich af te vragen of de participanten
zouden aanvaarden dat er op deze manier over de situatie gerapporteerd wordt
(Ghesquière & Staessens, 1999),

Toch willen we de opmerking maken dat we hierdoor in de verticale analyse
een aantal zeer interessante gegevens niet hebben kunnen vermelden omdat
tijdens het interview door de betreffende respondenten gevraagd was hun
gegevens vertrouwelijk te verwerken. Deze kunnen wel opgenomen worden
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in de horizontale analyse, voor zover ze belangrijk zijn voor het beantwoor-

den van de onderzoeksvragen.

mResultaten van de verticale analyse

2.2.1 School 'A'

2.2.1.1 Achtergrondgegevens

Deze school heeft 532 leerlingen (24 klassen) in het lager onderwijs en 30

klasleerkrachten. Er is ook een kleuterafdeling (330 kleuters) verbonden aan

de school. De leerlingen zijn grotendeels afkomstig uit een gemiddeld tot

hoog sociaal milieu.

De school kan voor 36 uren taakklas organiseren. Dit schooljaar zijn geen

uren zorgverbreding toegekend. De school verleent voor vijf leerlingen gein-

tegreerd onderwijs, type 6, 7 en 8. Het gaat om leerlingen die reeds eerder in

de school ingeschreven waren.

Per leerjaar worden vier klassen ingericht die gemiddeld uit 22 leerlingen

bestaan. De klassen met een GON-leerling zijn bewust een beede kleiner

gehouden. Alle klassen worden elk jaar opnieuw samengesteld om de groepen

zo heterogeen mogelijk te houden.

2.2.1.2 Kwalitatieve analyses

A. De visie over inclusief onderwijs
Uit de afgenomen interviews met de directie en de betrokken leerkrachten

blijkt dat op de school een duidelijke en open visie bestaat ten aanzien van

inclusief onderwijs. Ze staan zeer positief tegenover de opvang van leerlingen

met een visuele, auditieve of zelfs motorische handicap. Een leerkracht van

het vierde leerjaar zegt dat alles kan zolang de klasgroep er niet onder lijdt.
"En als er iemand aankomt in een rolstoel en een poortje moet veranderd wor-
den, tja, dan moet dat maar." Met betrekking tot kinderen met een mentale

handicap, zijn de meningen eerder terughoudend. Zo geeft de directie zelfs

meermaals aan dat het succes van deze opvang toch meestal samenhangt met

een normale tot goede intelligentie. Deze bezorgdheid wordt ook geuit naar

de andere ouders toe. De directie vindt dat het peil toch voldoende aanvaard-

baar gehouden moet worden om negatieve opmerkingen van andere ouders te

voorkomen. Het is dan ook vanuit dit standpunt dat de opvang van kinderen
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met een mentale handicap niet haalbaar wordt geacht. Daarnaast geeft de
directie te kennen dat bij de opvang van kinderen met een mentale achterstand
de mogelijkheid moet bestaan om extra te differentiëren, de klassen kleiner te
maken en een extra persoon in de klas te plaatsen, Hierdoor krijgen we zelfs
de indruk dat de directie in principe nietzo negatiefstaat tegenover de opvang
van kinderen met een mentale achterstand, maar dan verwacht ze vanuit het
beleid een duidelijke aanpassing naar de praktijk toe.

Deze visie over inclusief onderwijs wordt door alle leerkrachten waarmee we
gesproken hebben, gedragen. Nochtans wordt zowel door de directie en een
leerkracht, als door de ouders van een GoN-leerling aangegeven dat ze niet
willen dat de school de naam krijgt dat ze'die gevallen' opvangen. Door de
grotere toestroming van leerlingen met een handicap zou de opvang voor hen
niet meer haalbaar zijn. Bovendien vertelt een taakleerkracht dat er ook nog
na het referendum twee soorten meningen bij de leerkrachten bestaan. Eén
groep staat zeer positief tegenover de opvang van die leerlingen. De andere
groep heeft nog een eerder weigerachtige houding. De taakleerkracht denkt
dat dit vooral te wijten is aan de grote onbekendheid met de handicaps. Zij
vindt wel dat men bij de toewij zingvan de leerlingen ook sterk rekening dient
te houden met de persoonlijke situatie van de leerkracht, opdat sommige niet
te zwaaÍ belast zouden worden. Hierbij denkt zij vooral aan leerkrachten die
ook thuis nog een jong gezin hebben. zelf geeftze aàn datzij het inclusief
onderwijs positief beoordeelt als taakleerkracht, maar dat ze niet kan inschat-
ten wat het betekent voor een klasleerkracht.

Enkele leerkrachten die een GoN-leeding in de klas hebben, geven aan dat ze
het een echte meerwaarde voor de klas vinden, dat leerlingen op deze wijze
leren omgaan met mensen die anders zijn. "De klas is altijd een beede het
slachtoffer van zo iemand die niet goed kan volgen, maar langs de andere kant
lercnze dat er andere kinderen z1jn, dat ze moeten leren samenwerken, wach-
ten op elkaar..." Een leerkracht vindt het ook voor zichzelf een echte venij-
king: "Als er soms eens iets niet lukt, dan gaat ge zoeken naar andere metho-
den en andere manieren om het wel te doen lukken, ook naar de klasgroep
toe.,,"

De P.M.s.-medewerker staat eerder afwachtend tegenover de ideeën van het
inclusief onderwijs. op papier vindt ze het allemaal mooi, maar ze stelt zjch
toch wel een aantal vragen naar de praktijk toe.zo vermeldt ze dat de ver-
worvenheden van het buitengewoon onderwijs toch niet zomaar overboord
gegooid mogen worden. ze meent dat kinderen met een handicap betere ont-
plooiingsmogelijkheden krijgen in het buitengewoon onderwijs. om inclusief
onderwijs succesvol te kunnen realiseren, achï ze het bovendien noodzakelijk
dat de leerkrachten een bijkomende opleiding gaan volgen omdat hun kennis
nu te beperkt is om die kinderen op te vangen . zij ziet deze opleiding als bij-
komend, waar de leerkrachten vooral moeten leren omgaan met en inspelen
op een aantal handicaps. Zelfs het aanpakken van leerproblemen komt vol-

26 lruclustrr oNDEFtwtJS ALS tNNovATtEpFiocES



gens haar tijdens de gewone opleiding te weinig aan bod. Wat de school ech-

ter doet in de vorm van GON-projecten vindt ze zeer goed en daaraan verleent

ze haar volledige steun.

De GON-begeleiders staan ook positief tegenover het inclusief onderwijs.

Eén begeleidster ziet meer kansen op slagen als scholen zich zouden toespit-

sen in de opvang van één bepaald probleem. Dan zou de functie van een exter-

ne begeleiding iets soepeler te organiseren zijn. Een andere GON-begeleidster

wijst er ook op dat vaak alleen het positieve van het inclusief onderwijs

gezienwordt en dat soms kinderen met een handicap in het gewoon onderwijs

worden opgevangen, voor wie de extra inspanningen een te grote belasting

vormen. Ze doelthiermee op de extra uren begeleiding na school die dat kind

nog moet krijgen om in het gewoon onderwijs te kunnen blijven. Binnen deze

visie speelt het belang van het kind een belangrijke rol.

We kunnen hieruit besluiten dat op school 'A' een welomschreven visie

bestaat met betrekking tot het inclusief onderwijs. Bij alle betrokkenen is een

positieve houding te bespeuren en bestaat de motivatie om de opvang tot een

succes te maken.

B. Hoe ontstaan?
De directie is vanuit haar eigen verleden als leerkracht in het gewoon onder-

wijs en daarna als taakleerkracht altijd al erg begaan geweest met leerlingen

die extra aandacht behoeven. De school werd op een bepaald moment gecon-

fronteerd met de vraag om een volledig blinde leerling op te vangen. De direc-

tie heeft toen de GON-begeleider en de andere betrokkenen uitgenodigd om

alles uitgebreid toe te lichten op een personeelsvergadering. Nadien hebben

ze op school een referendum gehouden waarin twee vragen werden gesteld:

mag de betreffende leerling naar de school komen, en kan de leerling een

plaats krijgen in uw klas? Het belang van dit referendum wordt door de direc-

tie als volgt geformuleerd: "Wij gingen ervan uit dat heel het team erachter

moest staan. Het is niet alleen de persoon die de kinderen in de klas krijgt die

akkoord moet gaan, maar eigenlijk het volledige schoolteam." Ook de vol-
gende schooljaren wilde men de opvang kunnen voortzetten.

Het succes van inclusief onderwijs binnen deze school lijkt afhankelijk van de

visie die door de betrokkenen is aangenomen. Inclusief onderwijs wordt er

gezien als de verantwoordelijkheid van de hele school, van alle participanten.

Bovendien is de directie van mening dat deze idee niet opgelegd kan worden

door haar of vanuit het beleidsniveau. Dit is ook de reden waarom zij het refe-

rendum heeft georganiseerd. Inclusief onderwijs behelst immers een funda-

mentale mentaliteitsverandering. De directie kan hierin het voortouw nemen'

maar uiteindeliik moeten de leerkrachten van de school zich hier vrij en zon-

der uitgeoefende druk achter kunnen scharen. Duidelijk ovedeg met alle par-

ticipanten is volgens haar geen overbodige luxe.
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Pas na de positieve resultaten van het referendum werd het GoN-project
gestart.

C. De verwachtingen vooraf
Alle leerkrachten die een kind met een handicap in hun klas hebben, geven
aan dat ze inhet begin schrik hebben van het onbekende. ze voelen zich onze-
ker en zijn blij met de extra hulp van de GoN-leerkracht. Nochtans vertellen
ze arlemaal dat alles zeer grondig op voorhand is besproken op school. omdat
het een grote school is bestaat de mogelijkheid om binnen elk leerjaar uit te
zoeken wie de meest geschikte leerkracht is om die leerlingen op te vangen.
Dit wordt besproken met de GoN-begeleider, de directie, de leerkracht van
het afgelopen schooljaar en de P.M.S.-medewerker. Door de leerkrachten
wordt dit als een luxe ervaren. De leerling kan zo elk jaar bii de meest
geschikte leerkracht geplaatst worden.

Naar didactisch handelen toe geven de leerkrachten aan dat ze in het begin
bruikbare tips en ideeën kregen van de GoN-begeleiders. Toch is het iedere
keer opnieuw zoeken en vragen en afwachten hoe het zar lopen. Een leer-
kracht van het derde leerjaar heeft reeds eerder een kind met een visuele han-
dicap in haar klas gehad. Dit jaar heeft ze een kind met een auditieve stoor-
nis. ze vermeldt dat dit toch weer heel anders is en zelfs moeilijker om te
voorspellen wat zaI lukken in de klas en wat niet. Uiteindelijk is elk kind ver-
schillend. Hieruit blijkt het belang van de ondersteuning voor de leerkrachten.
Bovendien kan, door te werken met GoN-projecten, de idee van inclusief
onderwijs geleidelijk ingevoerd worden en verdere mogelijkheden ontwik-
keld worden naar de toekomst toe. Het GoN-onderwijs is een eerste stap om
te komen tot inclusief onderwijs. Door in het begin te grote vernieuwingen in
te voeren en teveel eisen aan de leerkrachten te stellen, kan dit de leerkrach-
ten afschrikken, waardoor ze zich snel overvraagd kunnen voelen. Deze
onderwijsvernieuwing is immers zo fundamenteel dat het de nodige tijd, zal
vragen om in te burgeren.

D. De klaspraktijk en het pedagogisch-didactisch handelen
op zich hebben de leerkrachten niet zoveel veranderd binnen hun concrete
klaspraktijk. De leerkrachten geven aan dat ze tijdens het lesgeven wel reke-
ning moeten houden met de handicap van het kind. Bij een leerling met een
auditieve stoornis bijvoorbeeld dient de leerkracht altijd met het gezicht in de
richting van die leerling te staan. Als de leerkrachten een probleem ervaren,
kunnen ze uitleg vragen bij de GON-leerkracht.

ook de directie is gedetailleerd van het handelen in de klas op de hoogte. Ze
kan bij elke leerling de aanpassingen vermelden en de manier van werken van
de GoN-begeleider. De leerkrachten hebben haar verteld dat ze hun onder-
wljzen toch anders gaan bekijken. ze zijn er meer bewust van dat het onder-
wijs over het algemeen zeer visueel gericht is. Door dit bewustzij fi gaan ze
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een aantal dingen anders bekijken. Bovendien vinden zehetzeer positiefdat
ook de zwakkere leerlingen hiervan kunnen mee profiteren. Een leerkracht
die een kind met dyslexie in zijn klas heeft, vertelt dat hij aparte werkvormen
zoekt voor die leerling en ook meer mondelinge eisen stelt in plaats van
schriftelijke. Bijvoorbeeld bij een toets worden alle vragen ook mondeling
gelezen door de leerkracht, zodat hii die alleszins niet fout leest, We kunnen
hierbij stellen dat de eigenheid van de leerling steeds bewaard wordt en geen
poging wordt gedaan om hem te vergelijken met de mogelijkheden van de

andere kinderen.

Twee leerkrachten geven wel aan dat het niet altijd even eenvoudig is om de
GON-leerling te begeleiden en tegelijkertijd de eindtermen niet uit het oog te
verliezen. Ook wanneer we informeren naar de slaagkansen voor de toekomst
geeft een leerkracht van het vierde aan dat het volgend schooljaar moeilijk zal
zijn voor zijn leerling, omwille van het hoge tempo dat kenmerkend is voor
het vijfde leerjaar. Bovendien kan die leerling niet meer functioneren onder
grote druk. Voor de huidige leerkracht is dat een grole zotg. Mocht de school
zich minder strikt gebonden voelen door de eindtermen en het curriculum,
dan zouden er wellicht meer opvangmogelijkheden ontstaan.

E. Signaleren, diagnosticeren en remediëren
Volgens een leerkracht van het vierde leerjaar gebeurt het signaleren, dia-
gnosticeren en remediëren vooral in de taakklas. Vanaf dit jaar worden dia-
gnostische proeven voor lezen, spellen en rekenen door de klasleerkrachten in
het begin van het schooljaar afgenomen. Behalve in de hoogste graad waar het
leerlingvolgsysteem zich voorlopig beperkt totlezen en spellen. Rond reme-
diëring wordt er minder aan de leerkrachten aangeboden. Dat is een kwestie
van zelf uitzoeken. Binnen de taalmethode die in de school gebruikt wordt,
komt dit wel gedeeltelijk aan bod. Voor die extra oefeningen wordt er minder
klassikaal gewerkt en de zwakke leerlingen worden dan even apart genomen.
Het is ook mogelijk dat een andere leerkracht, voor extra uren differentiatie,
mee in de klas komt om een groepje iets opnieuw uit te leggen. Door de
P.M.S.-medewerker wordt aangegeven dat men altijd veel probeert te doen
voor de zwakkere leerlingen, dat er prioriteit wordt gegeven aan de aanpas-
singsklas en dat er veel aandacht gaat naar de echte leerproblemen. In de
derde graad daarentegen zou meer aandacht besteed moeten worden aan de
zwakkere leerlingen. Zij wenst hiei een duidelijke beleidsverandering, in de

zinvan meer materiaal en meer omkadering.

F. F ormele ov erle gmomenten: multidis c iplinair ov e rle g en pe rsone elsverga-
deringen
Tijdens formele overlegmomenten kunnen de leerkrachten altijd hun proble-
men aankaarten. Dit kunnen zowel cognitieve als socio-emotionele proble-
men zijn. Op zo'n overleg zijn de directie, de P.M.S.-medewerker, de klas-
leerkracht en ook de GoN-begeleidster aanwezig. De aanwezigheid van deze
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laatste is een echte meerwaarde geworden voor de leerkrachten, die hierdoor
kunnen beschikken over meer en meer gedetailleerde informatie betreffende
de leerling en de meest geschikte opvang. Het M.D.O. heeft hierdoor een bre-
dere inhoud gekregen. In samenspraak met de andere betrokkenen kunnen
oplossingen uitgewerkt worden zodat de leerkrachten steeds nieuwe ervarin-
gen opdoen en waardoor een leerproces op gang kan worden gebracht.

Tijdens deze overlegmomenten worden alle leerlingen besproken.

De school maakt gebruik van een leerlingvolgsysteem dat tot dit schooljaar
volledig in handen was van de taakleerkrachten. Vanaf dit jaar nemen de leer-

krachten van de klassen zelf de verschillende testen af. In de hoogste leerja-
ren heeft dit heel wat protest gegeven, daar dit vooral voor rekenen zeer

omslachtig was. Daarnaast houden ze in de school van elke leerling een leer-
lingendossier bij. Die gegevens zijn vanaf dit jaar opgeslagen op computer
zodat de leerkrachten niet meer moeten gaan zoeken in kaften en mappen,
maar direct toegang hebben tot bijvoorbeeld de verwerking van de toetsen.

Aan dit systeem wordt nu nog volop gewerkt. Op deze manier willen ze de

informatiedoorstroming binnen de school vlotter laten verlopen. Daarnaast
meldt een leerkracht dat er ook afspraken in de school worden doorgegeven
via personeelsvergaderingen en dat er soms werkgroepjes worden opgericht.

G. Samenwerking met het P.M.S.-centrum
De samenwerking met het P.M.S.-centrum verloopt zeer vlot. Er bestaat een

open dialoog tussen de school en de P.M.S.-medewerker. De directie geeft een

duidelijke evolutie aan binnen de P.M.S.-werking. Volgens haar is de P.M.S.-
medewerker momenteel heel goed op de hoogte van de schoolloopbaan van

alle leerlingen in de school en is zij niet meer afhankelijk van een test of een

momentopname. Ook de hafiaarlijkse evaluatie van de GON-projecten wordt
bijgewoond door de P.M.S.-medewerker. Op M.D.O.'s kunnen de leerkrach-
ten beroep doen op het P.M.S. Vooraf worden formulieren ingevuld voor elke
leerling waarbij ze het probleem vermelden en of ze daar al dan niet deskun-
dige hulp bij nodig hebben. Alles wordt heel uitgebreid besproken, niet alleen
naar schoolse resultaten, maar ook socio-emotioneel. Door de leerkrachten
wordt dit als positief ervaren. Ook de P.M.S.-medewerker geeft aan dat de

samenwerking heel open en positief verloopt,

H. Samenwerking met de ouders
De school is 45 jaar geleden gesticht door ouders. Het oudercomité is zeer

actief, maar laat het pedagogisch-didactische aan de school over. De ouders
worden regelmatig ingeschakeld bij activiteiten op school. Zo zijn er hulp-
moeders voor lezen, handwerklessen,... In september vindt er altijd een infor-
matieavond plaats, waarop de ouders van de GON-leerlingen wordt gevraagd

of ze de problematiek van hun kind even willen toelichten aan de andere

ouders. Dit verloopt zonder problemen. Daarnaast vinden er op school ook
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oudercontacten plaats en kunnen de ouders steeds bij de directie terecht mits
ze op voorhand een afspraak maken.

De ouders van een kind met een auditieve handicap vertellen dat ze voor deze
school hebben gekozen omdat ze duidelijk hoorden in een gesprek met de
directie dat de school positief stond tegenover de opvang in vergelijking met
andere scholen die ze gecontacteerd hadden. Bovendien stonden de ouders
volledig achter het referendum dat de directie wou houden. Ze beseften maar
al te goed dat naast de directie ook de leerkrachten volledig achter deze
opdracht moesten staan om kans op slagen te hebben.

I. Samenwerking met de GON-begeleiding
Meestal is de samenwerking met de GON-beleiders optimaal verlopen. Uit de
gesprekken, zowel met de leerkrachten als met de GON-begeleiders, blijkt dat
een voorwaarde hiervoor is, dat het goed klikt tussen beide, professioneel en
persoonlijk. Een andere leerkracht zegt hierover datje als leerkracht ook moet
toelaten dat er nog een tweede persoon in de klas komt. Als men hier niet voor
openstaat, kan er geen samenwerking ontstaan. Met één GON-begeleider
heeft de school een iets minder positieve ervaring gehad. Volgens een taak-
leerkracht konden leerkracht en begeleidster niet goed met elkaar overweg.
Volgens de directie en de desbetreffende leerkracht was het vooral te wijten
aan het organisatorische: het moment van begeleiding was telkens het laatste
uur van de dag waardoor de leerling meestal te vermoeid was om optimaal
mee te werken. Ook viel de begeleiding regelmatig weg omwille van allerlei
praktische redenen. De directie en de leerkracht zijn van mening dat het daar-
door in de eerste maanden zeet zwaaÍ en belastend was en dat de leerkracht
zich weinig ondersteund wist. Nochtans geeft de leerkracht op een ander
moment aan dat ze toch overleg en ondersteuning kreeg van de begeleidster.
Ook de ouders van die leerling melden dat de GON-begeleiding beter op een
ander moment zou plaatsvinden.

De GON-begeleiders vinden dat er in de school een grote interesse bestaat
voor hun begeleiding. Zij vermelden duidelijk dat ook de directie regelmatig
peilt naar het functioneren van de leerling. Daarenboven hebben ze bewonde-
ring voor de inzet en de mogelijkheden van de school.

Meestal is de GON-begeleider gedurende de eerste lessen van het schooljaar
in de klas komen uitleggen aan de andere leerlingen wat hun klasgenootje kan
en niet kan. Dit wordt aangepakt door de leerlingen het probleem aan den lijve
te laten ondervinden. Hieromtrent bestaan leerstofpakketten waarbij bijvoor-
beeld muziek wordt afgespeeld zoals de leerling met de gehoorstoornis dit
hoort.

De GON-begeleiding vindt soms in de klas plaats, soms daarbuiten. Volgens
een begeleidster die buiten de klas werkt met haar leerling is dit afhankelijk
van de handicap van het kind en de inhoud van de begeleiding. De directie
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denkt echter dat het afhangt van de opleiding die de GON-begeleiders heb-

ben: leerkrachten zouden gemakkelijker meewerken in de klas, logopedisten

organiseren hun begeleiding buiten de klas. Zo komt voor een leerling met

een visuele stoornis een onderwijzeres in de klas en bij de gehoorgestoorden

verzorgen logopedisten de begeleiding buiten de klas. Wanneer de GON-
begeleidster in de klas komt, zoals bijvoorbeeld in het vierde leerjaar, dan

werkt ze dikwijls samen met de leerling met een visuele handicap en met een

groepje zwakke leerlingen. De leerkracht is hier zeer enthousiast over. Bij de

leerlingen met een auditieve stoornis wordt de begeleiding meestal buiten de

klas georganiseerd omwille van de specifieke aanpak. Volgens een leerkracht

van het derde leerjaar beperkt dit het onderlinge overleg.

De taak van de GON-begeleiders wordt ook nog breder ingevuld in de school.

Zo veftelt een taakleerkracht dat er ook contacten bestaan tussen de GON-

begeleiders, haarzelf en andere leerkrachten van de school, ook diegenen die

niets te maken hebben met zo'n leerling. Zo wordt er bijvoorbeeld onderling
materiaal uitgewisseld.

Uit deze getuigenissen kunnen we afleiden dat de leerkrachten vaak een aan-

tal zeer specifieke vragen hebben naar de praktijk toe, waarop men vanuit het

buitengewoon onderwijs een antwoord kan geven. Deze expertise wordt zeker

benut in de school. De leerkrachten geven meermaals aan dat ze een andere

en bredere kijk hebben gekregen op hun onderwijzen. Het buitengewoon
onderwijs heeft een ondersteunende rol te vervullen bij de realisatie van het

inclusief onderwijs.

J. Ondersteuning en overleg
De leerkrachten geven aan dat ze veel steun krijgen van de GON-begeleiders.

Als deze begeleiding zou wegvallen, zo stelt een leerkracht, dan zou hij de

opvang nog kunnen verder zetten, maar waarschijnlijk ook veel kansen mis-

sen. Ook voor de leerling zou het wegvallen van deze ondersteuning een groot

gemis zijn.

In de school hangt bovendien een open sfeer en alle leerkrachten zijn op de

hoogte van de lopende GON-projecten (door het referendum). Hierdoor kun-

nen de leerkrachten ook bij hun collega's terecht voor ondersteuning.

Daarnaast vindt één keer per week een overleg plaats tussen de leerkrachten

van de parallelklassen tijdens de middagpauze. Een andere mogelijkheid om
problemen te bespreken, zijn de personeelsvergaderingen. Bovendien geeft

een leerkracht aan dat hij ook steeds de directie kan bereiken. Hij verwoordt

het zo: "Alleen staat ge hier niet, tenzij ge dat wilt, maar veel kans krijgt ge

niet..." Ook voelen ze zich ondersteund door het P.M.S.-centrum dat zeer

goed op de hoogte is van het reilen en het zeilen binnen de school. Op

M.D.O.'s worden alle problemen trouwens zeer uitgebreid behandeld.

Daarnaast worden ook de GON-leelingen gedetailleerd besproken. Dit blijkt
duideliik uit het verhaal van een leerkracht die dit schooljaar een leerling in
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de klas heeft met een zwaaÍ leesprobleem. Vorig schooljaar kreeg de leer-

kracht GoN-begeleiding naar aanleiding van een leerling met visuele proble-

men. Dit schooljaar moet hij het alleen ziente redden zonder GON-begelei-

ding. De leerkracht vermeldt dat dit veel zwaarder is. Toch voelt hij zich

gesteund door de taakleerkracht, directie en de GON-begeleidster van vorig

jaar. Vanuit de school wordt een samenwerking opgestart met de schoolexter-

ne hulpverleningsdienst die handelingsplannen en andere informatie door-

speelt naar de school. De leerkracht zegt hierover: "En dit is allemaal 'good-

will' van de school om hem hier proberen te houden. Wie dat geluk niet heeft

om door zo'n ploeg omringd te worden..."

In de school is duidelijk een ovedegcultuur aanwezig, zowel formeel als

informeel. Dit heeft de directie ook vanaf het begin nagestreefd. Door open te

staan voor alle vragen en overlegmomenten in te bouwen creëer je een samen-

werking tussen de verschillende personen op school. Alleen vanuit een der-

gelijke schoolcultuur is het mogelijk om vernieuwingen door te voeren.

K. Klasoverschrii dende initiatieven
Op deze school vinden geen initiatieven plaats die klasdoorbrekend zijn.

Enkel voor de handwerklessen is er in het vierde leerjaar een doorschuifsys-

teem ingevoerd waarbij de leerlingen na enkele weken bij een andere activi-

teit zitten. Het systeem geldt dus enkel voor de crealessen en wordt nog niet

toegepast voor taal en rekenen.

L. Onde rwij s oriëntatie
Wat betreft de onderwijsoriëntatie lijkt deze eerder leerstofgericht. De nadruk

ligt sterk op het halen van de eindtermen en het peil van de klas dient zo hoog

mogelijk te liggen. Het is vanuit deze visie dat gesteld wordt dat de klasgroep

niet mag lijden onder de opvang van een leerling met een handicap. l{et zelf-

standig werken en differentiëren wordt toegepast, maar is slechts in beperkte

mate aanwezig. Wanneer er kinderen met een mentale achterstand zouden

opgevangen worden, zo zegtde directie, zou het differentiëren op een andere

manier aangepakt moeten worden. In het vierde leerjaar hebben ze votig jaat

ook een beede gewerkt rond hoeken, maar dit werd niet als doorgedreven

vorm van differentiatie gezien. Het bleef beperkt tot een paar kleine project-

j"s.

M. Beoordeling van de slaagkansen

Door alle betrokkenen, zowel de school en het P.M.S.-centrum als de ouders,

worden de slaagkansen positief ingeschat. Het succes wordt bepaald door de

schoolresultaten. Regelmatig wijzen ze hiervoor op de luxe van een grote

school waardoor in elk leeriaar de meest geschikte leerkracht kan uitgekozen

worden. Dit is niet noodzakelijk steeds dezelfde leerkracht'
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De leerlingen met een visuele of auditieve handicap voelen zich goed op
school. Ze worden door de andere leerlingen goed aanvaard en hebben ook
buiten de schooluren contact met elkaar. op cognitief vlak doen zich op dit
ogenblik geen noemenswaardige problemen voor. Door de directie en de leer-
krachten wordt de intellectuele bagage wel als een voorwaarde voor slagen
gezien.In het derde leerjaar wordt bijvoorbeeld een leerling opgevangen met
dyslexie. De school wil eraan werken om die leerling binnen het gewoon
onderwijs te laten evolueren, maaÍ ze vragen hiervoor toch ondersteuning
vanuit een schoolexterne dienst. Als ze zouden merken dat die leerling niet
meer meekan, dan vrezen ze toch dat ze zullen moeten doorverwijzen naar het
buitengewoon onderwijs. De kloof met de klas mag niet te groot worden. Als
hij het vanuit zijn intelligentie niet meer kan bijbenen ziet de school weinig
mogelijkheden meer.

ook bij de ouders zijn de verwachtingen positief te noemen. Bij de vraag of
ze graag dingen veranderd zouden zien, geven ze geen rechtstreekse opmer-
kingen over de school zelf, maar richten ze zich eerder op beleidsniveau. ze
vragen dat een GoN-begeleidster binnen de school zou kunnen aangesteld
worden, die op alle momenten beschikbaar is. Zowel voor de klasleerkracht
als voor de leerling zou dit veel meer mogelijkheden scheppen. Bovendien
zouden ook andere, zwakkere leerlingen hiervan kunnen mee profiteren. ook
vanuit het standpunt van de ouders blijkt dat de vragen met betrekking tot de
regelgeving het meest prangend zijn. Door hier veranderingen aan te brengen
verwachten ze dat de meeste problemen van de baan zljn. Dat het moet gaan
om een totale onderwijsverandering, wordt soms uit het oog verloren.

N. Samenvatting
op school 'A' bestaat een duidelijke visie betreffende de opvang van leerlin-
gen met een fysieke of sensorische handicap. Er lopen vijf GoN-projecten is
samenwerking met een type 6,7 en 8-school. volgens de directie bestaat in de
school de traditie dat leerlingen met een probleem extra aandacht behoeven.
Dit is voor haar het vertrekpunt voor de opvang geweest.

Tijdens de dagen dat wij in de school verbleven, hebben we een zeer positie-
ve en open sfeer vastgesteld met betrekking tot de opvang van leerlingen met
een fysieke of sensorische handicap. De directie heeft vanaf het begin gepleit
voor een duidelijke visie door voorafgaand aan de opvang een referendum te
organiseren voor de leerkrachten. Hierin konden ze hun stem uitbrengen in
verband met de opvang van leerlingen met een handicap op hun school en de
mogelijke plaatsing binnen hun klas. De uitslagen van het referendum waren
positief zodat men met de opvang is gestart. Tijdens onze gesprekken met alle
betrokkenen bemerken we dat deze leerlingen met een fysieke en sensorische
handicap hun plaats hebben binnen de school.

Toch kunnen we ondanks deze positieve opvattingen nog niet spreken van
inclusief onderwijs binnen de school. Er is wel duidelijk sprake van integra-

34 lrucluster oNDEFiwtJS ALS tNNovAlEpRocES



tie in de vorm van GON-projecten. De school is echter nog niet zo vet gevor-

derd dat diversiteit hun uitgangspunt vormt. De leerlingen zijn welkom

zolang de school niet de gewone werking moet opgeven. Van de leerling

wordt gevraagd dat deze zich aanpast aan de school. Vanuit de school zelf

worden weinig aanpassingen gedaan. De belangrijkste doelstelling van de

school is, dat de leerlingen de eindtermen halen en dat ze een goede basis krij-
gen om het secundair onderwijs met Succes aan te vatten. De grens van de

opvang wordt daarom bepaald door de mentale mogelijkheden van de leer-

ling. Zolang een leerling binnen de klasgroep kan meedraaien en de eindter-

men kan halen, vormt de opvang geen enkel probleem. Toch krijgen we soms

de indruk dat, ondanks de negatieve houding tegenover de opvang van kinde-

ren met een mentale achterstand, de directie hiervoor wel zou openstaan

indien de regelgeving zou aangepast worden. Hiermee bedoelt ze zowel

financiële als personele veranderingen. Vooral dit laatste is volgens haar van

doorslaggevende aard.

2.2.1.3 Kwantitatieve analyse

In onderstaande tabel staan de ruwe scores en de overeenkomstige percen-

tielscores van school 'A' op de schalen van de afgenomen vragenlijsten' De

scores zijn berekend op 17 van de 24 vragenlijsten.

Tabet 2.1: Ruwe scores en overeenkomstige percentielscores op de schalen

voor de vragenlijsten "Zorg voor leerlingen met onderwijsleerproblemen"

en "Onderwijsoriëntatie" voor school 'A'

'Wanneer we de kwalitatieve beschrijvingen van de school vergelijken met de

uitslagen per schaal, dan blijken een aantal scores het verhaal van de school

te bevestigen. De intense samenwerking op school, het overleg en de onder-

steuning, door alle leerkrachten aangehaald tijdens het interview, blijken ook

uit een hoge score op K2 (Ondersteuning en overleg, pc 86). Dit overleg is

ook formeel grondig uitgebouwd (S2 Structureel overleg en registratie in

functie van overleg, pc.77). Het MDO wordt door alle betrokkenen voorbe-

reid en de vorderingen van de leerlingen worden bijgehouden in de vorm van

een leerlingvolgsysteem.

Schalen

S1 S2 S3 S4 S5 S6 K1 K2 K3 K4 o1 02

Ruwe scores 4,28 4,90 1,73 4,96 7)' 5,14 4,65 4,42 3,77 3,59 3,38 5,30

Percentielen 35 77 11 69 44 55 6t 86 53 53 6 64
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De score op S I (Het schoolhoofd en de gezamenlijke zorg voor leerlingen met
onderwijsleerproblemen, pc. 35) ligt lager dan we vanuit onze gesprekken
zouden mogen verwachten. zowel door de leerkrachten, als door het p.M.s.-
centrum en de GoN-begeleiders werd de directie gezien als iemand die nauw
betrokken was bij de opvang van leerlingen met problemen. Bovendien gaf de
directie zelf aan dat ze erg begaan is met leerlingen die extra aandacht behoe-
ven, vanuit haar eigen verleden als leerkracht en nadien als taakleerkracht.
Dat de school veel aandacht besteedt aan de zwakkere leerlingen blijkt uit de
lage score op s3 (Gebrek aan zorg voor leerlingen met onderwijsleerproble-
men, pc. 11). De leerkrachten zijn bekwaam om de zwakkere leerlingen in
hun klas op te vangen (Kl Diagnosticerend en remediërend onderwijzen, pc
6l;K4 Binnenklasdifferentiatie, pc. 53). Toch vermelden de leerkrachten ook
dat indien zich een probleem stelt bij een leerling, ze zelf op zoek gaan naar
geschikt materiaal om te remediëren. Daarnaast geven ze aandat veel proble-
men door de taakklas worden opgevangen.

De samenwerking tussen de school en het p.M.S.-centrum verloopt vlot. Door
beide partijen wordt de open communicatie aangehaald. ook de ouders ver-
melden dat ze steeds op school terecht kunnen indien ze eenprobleem erva-
ren (S4 Samenwerking met het p.M.S.-centrum en met ouders, pc. 69).

uit de vragenlijsten blijkt dat de school eerder leerlinggericht werkt (o2
Leerlinggerichte onderwijsoriëntatie, pc. 64; 01 Leerstofgerichte oriëntatie,
pc. 6). Daartegenover, tijdens de gesprekken, merkten we dat de leerkrachten
en de directie ernaar streefden om de eindtermen te bereiken en om het peil
van de school zo hoog mogelijk te houden. Hierbij wordt zelfs gesteld dat de
klasgroep niet mag lijden onder de opvang van een leerling met een handicap.

samenvattend kunnen we stellen dat de school aandacht besteedt aan zotg-
verbredende activiteiten. ook binnen de klas komen deze initiatieven tot
uiting. Het sterkste punt van deze school is de onderlinge samenwerking en
de open overlegcultuur.

2.2.2 School 'B'

2.2.2.1 Achtergrondgegevens

Deze school telt 161 leerlingen in het lager onderwijs (6 klassen en 3 graad-
klassen: 1 voor de tweede graad en 2 voor de derde graad) en 9 klasleer-
krachten. Er zitten gemiddeld 18 leerlingen per klas. Aan de school is ook een
kleuterafdeling verbonden met 102 kleuters. De school heeft twee vestigings-
plaatsen. De leerlingen zijn afkomstig uit een laag tot gemiddeld sociaal
milieu.
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De school organiseert 12 uren taakklas. Voor dit schooljaar zijnaan de school

72uren zorgverbreding toegekend voor de derde kleuterklas en 12 uren voor

het eerste leerjaar. De school neemt deel aan een project van samenwerkings-

verbanden met een school voor buitengewoon onderwijs. De uren zorgver-

breding worden besteed aan het inschakelen van leerkrachten uit het buiten-

gewoon onderwijs. In de school wordt een 'brugklas' georganiseerd voor leer-

lingen die nog niet het eerste leerjaar kunnen aanvatten en men werkt voor de

zwakste leerlingen een individuele leerlijn uit naar het voorbeeld van de

niveaugroepen uit het type 8-onderwijs. Ook loopt in de school één GON-pro-
ject voor een leerling uit het type 8-onderwijs.

2.2.2.2 Kwalitatieve analyses

A. De visie over inclusief onderwijs
Deze school neemt deel aan het pilootproject van samenwerkingsverbanden

tussen gewoon en buitengewoon onderwijs. Er bestaat een duidelijke visie in

verband met de opvang van leerlingen in het gewoon onderwijs. Momenteel

worden inspanningen geleverd om leerlingen die het risico lopen te worden

doorverwezen naar type 8 of zelfs type 1, op de school te houden. Dit gebeurt

door een brugklas in te richten en individuele leerlijnen te ontwikkelen. De

directie vindt dat binnen het gewoon onderwijs zoveel mogelijk inspanningen

moeten geleverd worden om het onderwijs inclusief te maken. "Alle kinderen

die op deze manier in het gewoon onderwijs kunnen opgevangen worden is

een stap in de goede richting." Bovendien ziel de directie heel wat voordelen

aan het inclusief onderwijs. Volgens hem kan men op deze manier een ande-

re opvatting creëren bij de leerkrachten: het enggeestige denken in vakjes

wordt vervangen door een breder denken en de leerkrachten worden een stuk

socialer door met andere kinderen om te gaan. Voor de kinderen en hun

ouders, is het belangrijkste dat ze op hun eigen school kunnen blijven. Ze

worden niet weggehaald uit hun vertrouwde omgeving. Dit argument wordt
ook door alle geïnterviewde leerkrachten aangehaald.

De directie koppelt aan de inrichting van inclusief onderwijs twee voorwaar-

den. Eerst en vooral moet de draagkracht van de school voldoende groot zijn.

Wanneer het niet meer realistisch is of er moet veel aangepast worden ten

nadele van de andere leerlingen, dan is volgens hem de grens van de opvang

bereikt. Daarnaast pleit de directie ook voor het voorzien in een zinvol aan-

bod. Wanneer men een kind in de klas onvoldoende kan opvangen, bijvoor-
beeld slechts een half uur per dag, terwijl men het voor de rest aan z4n lot
moet overlaten, dan zou het beter opgevangen worden in het buitengewoon

onderwijs waar de nodige aandacht voorhanden is. Het is omwille van deze

redenen dat de school er soms toch voor kiest een leerling door te verwijzen.

School 'B' heeft geen enkele ervaring in de opvang van leerlingen met een

handicap, noch sensorisch of fysiek, noch mentaal. Het gebouw is trouwens
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weinig toegankelijk voor leerlingen met motorische problemen: alle klassen
zijn gelegen op de eerste verdieping. Indien in de toekomst een aanmelding
komt van een kind met een handicap, dan blijven voor de directie dezelfde
voorwaarden gelden: de draagkracht van de school moet voldoende groot zijn
en er moet een zinvol aanbod kunnen gerealiseerd worden.

Er klinken vooral geluiden in de richting van het beleidsniveau. De school
vraagt extra ondersteuning in de vorm van materiaal, raad en advies vanuit het
buitengewoon onderwijs. Ze stellen zich grote vragen over de toekomst wan-
neer het samenwerkingsproject met het buitengewoon onderwijs zal aflopen.
Hun mogelijkheden zienze dan drastisch verminderen. over hetgeen ze tot nu
hebben bereikt, zijn ze zeer tevreden. Bij een afweging van de kosten en de
baten stelt de directie dat "de baten groter zijn dan verwacht. Ik had niet ver-
wacht dat de mensen van de derde graad zouden meestappen in het echte con-
crete uitwerken van dit project."

De visie van de directie wordt volledig gedragen door het schoolteam.
Iedereen staat achter de initiatieven en iedereen is er actiefbij betrokken. op
school vinden vele overlegmomenten plaats. volgens de directie groeit de
visie permanent naar aanleiding van concrete activiteiten. De leerkrachten
zijn gaan inzien dat er een oplossing is ontwikkeld om de zwakke leerlingen
op te vangen. van daaruit is de vraag van de tweede graad en zelfs de derde
graad gekomen om door te gaan met de leerlijnen en ook aan hen de uitleg en
de steun te geven om het uit te werken. Hier spelen volgens ons drie factoren
een rol. Ten eerste heeft het succes binnen de eerste graad de andere leer-
krachten overtuigd van de voordelen, maar daarnaast spelen ook de duidelij-
ke sturing van de directie én het overleg hieromtrent een belangrijke rol. Door
die overlegcultuur kan een dergelijke visie een wezenlijk onderdeel van de
school worden. ook de vraag van de leerkrachten uit de tweede en de derde
graad wijst erop dat een dergelijke visie door overleg is gegroeid en boven-
dien moet deze visie de kans krijgen om verder verkend te worden.

De directie van de school voor buitengewoon onderwijs waarschuwt dat
inclusief onderwijs zijn tijd nodig heeft. Door nu te snel een aantal verande-
ringen door te willen voeren, kan men het positieve ideeëngoed omtrent het
inclusief onderwijs veranderen in een negatieve houding. Het gaat immers om
een totaal andere onderwijsvisie waar nog niemand op voorbereid is, noch in
de maatschapplj in zijn geheel, noch in de opleiding van leerkrachten. De
maatschappij zelf is nog niet inclusief genoeg om inclusief onderwijs te orga-
niseren. Door nu halsoverkop inclusief onderwijs in te voeren, komt men tot
een wereldvreemd en maatschappelijk niet aanvaard onderwijs. Het gevaar
van een opgedrongen en te snelle invoering blijkt dus ook vanuit maatschap-
pelijk oogpunt. Voor hem zijn de kritieken op het inclusief onderwijs geen
geluiden van afwijzing, maar tekens dat men er verder en dieper over wil
nadenken. Bovendien mogen de mensen uit het onderwijs niet afgeschrikt
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worden voor de taak die op hen ligt te wachten. Hier ligt een ultdaglng voor

de lerarenopleiding.

Een leerkracht van het buitengewoon onderwijs die een paar uur in de school

komt voor de uitwerking van de individuele leerlijn geeft aan dat ze in het

begin de idee van het inclusief onderwijs zeker zou bijtreden, maar dat ze het

nu niet meer goed weet.

De P.M.S.-medewerker voegt hier nog aan toe dat inclusief onderwijs niet

bedoeld is voor bepaalde groepen van leerlingen ofbepaalde vormen van han-

dicap, maar dat het voor elke leerling apart moet worden bekeken. Zelfs bin-

nen type 8 zijn er, volgens haar, nog leerlingen voor wie de opvang in gewoon

onderwijs niet geschikt is.

B. Hoe ontstaan?
De school is al lang op zoek naar een systeem om te kunnen werken met

zwakke leerlingen. Daarvoor zijn ze in het verleden reeds te rade gegaan bij

het P.M.S.-centrum. Hier werden ze gedeeltelijk teleurgesteld, omdat het

P.M.S.-centrum hun probleem wel kon bevestigen met onderzoeken en testen,

maar men kon weinig hulp aanbieden. De hulp die de school zocht was hulp

in de vorm van het opstellen van handelingsplannen, het aanbieden van mate-

riaal, andere werkvormen,... Toen de school op de hoogte werd gebracht van

de mogelijkheden van samenwerkingsverbanden, hebben ze zelf meteen het

initiatief genomen en zelf contact gezocht met een school voor buitengewoon

onderwijs. De overeenkomst tot samenwerking is vlot verlopen.

Volgens de directeur van het buitengewoon onderwijs is vanuit het samen-

werkingsverband het inclusief onderwijs geleidelijk de school binnengedron-

gen. Door in te gaan op de hulpvragen van leerkrachten en hieromtrent over-

leg te plegen met alle participanten (de directies van beide scholen, de betrok-

ken leerkracht en de ouders van de leerling met problemen) is de idee van

inclusief onderwijs naar voren gekomen. Er werd immers nagedacht over hoe

het kind nog een zinvolle plaats zou kunnen innemen op school, via eigen

leerlijnen, via differentiatie, via een andere manier van evaluatie. Hlj

omschrijft het eerder als een ontdekking dan als een invoering.

De directie is hierin zo'n beede de drager van de visie, samen met de leer-

krachten van de eerste graad die het meeste geconfronteerd worden met de

problematiek. Ook nu nog is de directie de motor van het geheel. Dit wordt

àoor hemzelf aangegeven, maar ook door de leerkrachten en de ouders. Hij

draagt er zorgvoor dat men niet terugvalt in het oude systeem, maar dat men

steeds verder blijft zoeken naar oplossingen en alternatieven. Hieruit blijkt het

belang van een directie die het voortouw durft nemen, maar daarnaast ook de

mogelijkheid voorziet in overleg zodat iedereen steeds op de hoogte blijft van

wat er gebeurt.
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C. De verwachtingen vooraf
Het samenwerkingsverband met het buitengewoon onderwijs werd door de
school aangegaan vanuit de vraag naar begeleiding in de opvang van zwakke
leerlingen. vooral concrete en praktijkgerichte vragen wensten ze beantwoord
te zien. Een leerkracht formuleert het als volgt: "Ik heb geen nood aan theo-
rie, ik wil concrete hulp. we hebben daarvoor op tafel moeten slaan, voordat
ze (de mensen van het buitengewoon onderwijs) dat doorhadden. Ik wil mate-
riaal en concrete tips om kinderen te helpen." Beide scholen zijn vanuit een
ander standpunt aan de samenwerking begonnen. volgens haar is daardoor
aanvankelijk veel tijd verloren gegaan, maar nu verloopt de samenwerking
optimaal. De directeur van het buitengewoon onderwijs komt naar de school
om gericht onderzoek uit te voeren, om samen handelingsplannen op te stel-
len en materiaal uit te wisselen. In het begin kwam alle initiatief vanuit het
buitengewoon onderwijs en moesten de leerkrachten in alles begeleid worden.
Maar de samenwerking is door beide partijen ingevuld als een leerproces
waarbinnen de leerkrachten concrete ervaringen in de klas opdoen, visies ver-
anderen, verwachtingspatronen tegenover kinderen veranderen. Daardoor
neemt de begeleiding vanuit het buitengewoon onderwijs na verloop van tijd
af en kunnen de leerkrachten van het gewoon lager onderwijs zelfstandig ver-
der werken. Een continuiim van onderwijs en ondersteuning van leerkrachten
is door die samenwerking gerealiseerd. Dit is een duidelijke illustratie van
professionele ontwikkeling binnen de werkcontext.

D. De klaspraktijk en het pedagogisch-didactisch handelen
Binnen het samenwerkingsverband is de vraag naar concrete tips gesteld om
onderwijs te verstrekken aan de zwakke leerlingen. In eerste instantie liikt het
project hierdoor verengd tot het helpen van de zwakke leerlingen. Maar de
directie weerlegt dat. De vragen naar concrete tips hebben geleid tot vragen
met betrekking tot de gehanteerde didactiek, tot de gebruikte methode. Het
project heeft zijn groei te danken aan de praktijkvisie van de leerkrachten. Zij
wensten immers concrete tips en adviezen om leerlingen met problemen op te
vangen in de klas. Binnen dit project kunnen we een duidelijk continuiim tus-
sen het gewoon en het buitengewoon onderwijs ontdekken. Er worden name-
lijk twee werkvormen, die binnen het buitengewoon onderwijs worden gehan-
teerd, binnen de school voor gewoon onderwijs ingericht, namelijk de brug-
klas en de individuele leerlijnen.

De brugklas wordt georganiseerd door twee leerlingen van de derde kleuter-
klas drie keer per week een half uurtje uit de klas te halen. samen met een
leerkracht zorgverbreding en een leerkracht van het buitengewoon onderwijs
wordt er dan gewerkt rond voorbereidend rekenen, lezen en schrijven.
wanneer de leerlingen in de klas komen, mogen ze tijdens de vrije keuzemo-
menten verder werken aan hun opdrachten. Beide kleuterleidsters van de
derde kleuterklas vinden dit een goede regeling. op deze manier kunnen zij
zichbezig houden met de andere kinderen van de klas en via korte overleg-
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momenten weten ze waar de kinderen mee bezig zijn. Toch geeft een kleuter-
juf aan dat ze niet gedetailleerd genoeg op de hoogte is om er vaak mee bezig
te zijn. De kinderen worden voor de brugklaswerking uit de klas gehaald.

Daardoor doorbreekt men de opvang binnen het klaslokaal en plaatst men de
kinderen in een uitzonderingspositie. Vooral één leerling heeft het daar moei-
lijk mee. Hij weet niet meer in welke klas hij zit: in zijn klas van vorig jaar,

opnieuw in de derde kleuterklas of in de brugklas. Deze werking valt moei-
lijk te kaderen binnen de principes van het inclusief onderwijs. Daar wordt
immers benadrukt dat de leerling met een specifieke onderwijsbehoefte niet
buiten de klas moet opgevangen worden, maar dat opvang voorzien moet
worden in de klas. Door de brugklaswerking wordt curriculumdifferentiatie
toegepast en neemt men reeds een eerste stap in de richting van inclusie. Op
dit moment voelen de kleuterleidsters zich niet in staat om de nodige opvang
binnen de klas organiseren.

De individuele leerlijnen die worden opgestart lopen volgens het principe van
de niveaugroepen binnen het type 8-onderwijs. De leerling mag op zijn eigen
tempo en niveau verder werken, waarbij de instructie buiten de klas wordt
gegeven door de juffrouw van de taakklas en de inoefening binnen de klas
doorgaat. Wanneer bijvoorbeeld op het einde van het schooljaar blijkt dat een

leerling een achterstand heeft van een paar maanden, dan mag hljlzij overgaan
naar het volgende leerjaar. Hij/zij zit dan in de hogere klas, maar werkt eerst
verder aan zijn leerachterstand op het niveau van de vorige klas. De leerling
heeft met andere woorden zqnlhaar eigen leerstofpakket om te verwerken.
Indien de achterstand in dat jaar te groot wordt om over te gaan, dan beslist
de school alsnog om de leerling het leerjaar te laten overdoen.

de schouders valt door te werken met individuele leerlijnen. Ze aanvaarden
nu het kind op zijn niveau en de druk om de eindtermen te halen is wegge-
vallen. Dat brengt ademruimte met zich mee en geeft daardoor meer energie
om verder te werken en andere extra inspanningen te leveren. Door soepel om
te gaan met de regelgeving, kan men in de school aan grotere zorgverlening
doen. De directie formuleert het als volgt: "Eigenlijk zou het moeten samen-
komen in één potje en daar moet alles kloppen, de visie op de leerplannen en
de visie op de begeleiding van de zwakke kinderen." Ook de leerkrachten
geven aan dat ze dit een grote stap vooruit vinden. Indien dit systeem van
zorgverbreding en de samenwerking met het buitengewoon onderwijs zou
stopgezet worden, dan vrezen ze voor het ergste. Ondanks het feit dat ze reeds
zoveel hebben bijgeleerd, zien ze het niet haalbaar om dat allemaal binnen
hun klas te organiseren en zal de opvang van de zwakkere leerlingen beperk-
ter worden.

E. Signaleren, diagnosticeren en remediëren
Hierrond hebben ze in de school een duidelijke visie opgebouwd. De directie
blijft hierbij zijn rol als observator nauwgezet uitoefenen. Hij bemerkt dat
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men toch nog snel in het oude vertrouwde systeem wil terugvallen door te
remediëren. Dan zijn ze reeds een stap te ver gegaan. De leerkrachten moeten
veel waakzamer zijn en preventiever gaan werken. Volgens hem moet dit het
hoofdthema worden van de school. Hij is er zich terdege van bewust dat dit
veel energie vruagt en dat er andere zakenzijn die ook hun aandacht vragen.
Hier kan de school op dit ogenblik wel profiteren van de kennis en de erva-
ring van het buitengewoon onderwijs. De leerkrachten geven ook aan dat
wanneer zij een probleem opmerken, ze meteen contact opnemen met de

directie van het buitengewoon onderwijs om gericht onderzoek uit te voeren.
De resultaten daarvan worden dan besproken in het bijzijn van de directie, de

taakleerkracht en de klasleerkracht. De directie van het buitengewoon onder-

wijs stelt dan een handelingsplan op, soms samen met een leerkracht. De dia-
gnostiek wordt dus in principe door iemand van het buitengewoon onderwijs
uitgevoerd. En door het starten met de individuele leerlijnen wordt de reme-
diëring meestal in de handen van de taakleerkracht gelegd. Enkel het signale-
ren gebeurt door de klasleerkracht. Toch willen we dit een beede relativeren.
We durven te veronderstellen dat het feit dat de leerkrachten betrokken wor-
den in alle stappen van dit proces, ertoe kan leiden dat, in de toekomst de leer-
krachten vaardiger worden in al deze taken door dit leerproces.

E F ormele overle gmomenten : multidisciplinair ov erle g en pers one elsv e rga-
deringen
Op het M.D.O. wordt elke leerling besproken. De school hanteert hierbij een

leerlingvolgsysteem. Het is een systeem dat ze zelf ontworpen hebben met
daarin de factoren die zij belangrijk vinden. De nadruk binnen het systeem
ligt, naast de schoolse vorderingen, op het welbevinden van de leerling. De
klassikale toetsen worden door de leerkracht afgenomen, de individuele toet-
sen door de taakleerkracht.

Ondanks deze vele overlegmomenten weet niet iedereen van elkaar waaÍ ze

mee bezig zijn. Een leerkracht van het buitengewoon onderwijs is er van over-
tuigd dat de momenten waarop de leerling op zijn eigen leerlijn kan werken,
beperkt blijven tot het uur waarop zij in de school is. De taakleerkracht en ook
een leerkracht die zo'n kind in haar klas heeft, vermelden precies het tegen-
overgestelde. De leerling volgt altijd zijn eigen leerlijn, dus zijn eigen leer-

stofpakket, ook in de klas. De leerkracht van het buitengewoon onderwijs is
onvoldoende op de hoogte van de werking in de klas.

G. Samenwerking met het P.M.S.-centrum
Door de start van het pilootproject van de samenwerkingsverbanden tussen

gewoon en buitengewoon onderwijs lijkt het P.M.S.-centrum eerder op de

achtergrond te staan. Ze worden nog wel betrokken bij de formele overleg-
momenten, maar de meeste hulp wordt gezocht bij de mensen van het buiten-
gewoon onderwijs. Een leerkracht vermeldt zelfs expliciet dat ze geen steun
kreeg van het P.M.S.-centrum.
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H. Samenwerking met de ouders
Op school worden drie keer perjaar oudercontacten georganiseerd. Daarnaast
geeft de directie aan dat ze altijd open staan voor een gesprek, maar dat voor
vele ouders de drempel nog wat hoog ligt om met de school contact te nemen
in verband met een probleem. De ouders van leerlingen die op een individu-
ele leerlijn werken, worden naast deze formele oudercontacten ook twee tot
drie keer perjaar op de school uitgenodigd om te spreken over de vorderin-
gen, waar hun kinderen precies mee bezig zijn en wat de school nog van plan
is te doen in de nabije toekomst. Dit zijn momenten die bijvoorbeeld tijdens
de middagpauze kunnen plaatsvinden.

Wanneer de school meent dat een leerling beter in de brugklas kan starten of
een eigen leerlijn gaat volgen, worden de ouders uitgenodigd voor overleg.
Het uitgangspunt is nog niet goed volgens de directie. Nu vertrekt de school
vanuit een crisissituatie, namelijk het kind is vastgelopen en kan niet meer
mee evolueren met de rest van de klas. De ouders worden daar plotseling mee
geconfronteerd en moeten een beslissing nemen. Hierbij biedt de school een

alternatief. In plaats dat, zoals vroeger, enkel de keuze bestaat tussen de derde
kleuterklas overdoen of toch naar het eerste leerjaar laten overgaan, wordt nu
het alternatief van de brugklas aangeboden. Hetzelfde geldt voor de eigen
leerlijnen. De leerling kan mee met zijn klas naar het volgende leerjaar, maar
wordt toch op zijn niveau verder geholpen. De ouders halen op zo'n moment
meestal opgelucht adem. De directie geeft toe dat deze aanpak in de toekomst
moet veranderen. De visie van de school moet meer naar buiten worden uit-
gedragen. Het huidige uitgangspunt is echter niet zonder reden gekozen. De
school vreesde dat wanneer ze hun vernieuwde visie en werking zouden uit-
dragen naar de ouders toe, er verzet tegen zou komen. Ditverzet zou te wij-
ten zijn aan het feit dat de ouders zouden denken dat de school leerlingen
zoekt om hun nieuwe aanpak uit te proberen en daarvoor kinderen uitkiest.

De school streeft naar een samenwerking met de ouders die gekenmerkt wordt
door openheid en overleg. Toch blijkt uit de gesprekken dat de ouders niet op
de hoogte zijnvan wat er in de school gebeurt. Zehebben te weinig zicht op
de speciale aanpak die voor hun kinderen wordt georganiseerd en drukken de

wens uit om meer betrokken te worden bij het proces. Vooral de concrete
organisatie van alle activiteiten, zoals klasinstructies en het niet kunnen bij-
wonen van de andere lessen, roept veel vragen op. Ook in verband met de toe-
komst stellen ze zich heel wat vragen naar de opvang binnen de school.

Wanneer de school een leerling wil plaatsen in de brugklas of op een indivi-
duele leerlijn, dan krijgen de ouders hieromtrent uitleg. Pas nadat de ouders
hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven, begint men hieraan te wer-
ken. Bij twijfel van de kant van de ouders wordt er geen individuele leerlijn
gestart. De school wil later geen verwijten van de ouders krijgen dat hun kind
onvoldoende basisstof heeft gekregen om in het secundair onderwijs op een

voldoende niveau te starten.
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I. Samenwerking met het buitengewoon onderwijs
De samenwerking met het buitengewoon onderwijs is gestart op initiatief van
de school voor gewoon onderwijs vanuit de vraag naar hulp bij de opvang van
kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Door de school voor buitenge-
woon onderwijs is hier bij de aanvang zeer positief op gereageerd. Zlj hebben
op het ogenblik dat ze meÍ type 8-onderwijs gestart zljn, gezocht naar een suc-
cesvolle invulling. Die invulling hebben ze gevonden door samen met scho-
len van het gewoon onderwijs te zoeken naar oplossingen voor deze kinderen.
Het perspectief was: 'waar horen kinderen het beste thuis, wat is daarin de
taak van het buitengewoon onderwijs en wat zijn de mogelijkheden van het
gewoon onderwijs'. Beide directies hebben elkaar daarin snel gevonden, maar
ook de beide schoolteams moesten overtuigd zijn van deze werkwljze, De
leerkrachten van het gewoon onderwijs wilden concrete tips om in hun klas
toe te passen en hadden geen nood aan een theorie. Toch zijn in het begin deze
verwachtingen niet duidelijk overgekomen. Nu verloopt de samenwerking
goed voor beide partijen. Ze ztln erg pragmatisch te werk gegaan en hebben
geluisterd naar de hulpvragen van de leerkrachten. De doelstelling werd het
handelingsbekwaam maken van de leerkrachten. In het begin werd alles
samen gedaan, maar de bedoeling is dat de leerkracht van het gewoon onder-
wijs dit op termijn zelf zol kunnen overnemen en dat deze aanpak inspirerend
zou kunnen werken voor de eigen onderwijspraktijk om leerlingen met een
probleem zinvol bij te staan. Hiervoor is men systematisch te werk gegaan en
heeft men vastgesteld waaraan men precies zou kunnen werken, Het behelst
nu zowel het terrein van de diagnostiek als van handelingsplanning.

De school heeft zich duidelijk geinspireerd op de organisatie en de didacti-
sche manier van werken in het buitengewoon onderwijs. Maar de leerkrach-
ten hebben nog nood aan begeleiding in verband met hun aanpak van de
zwakkere leerlingen. De leerkrachten geven zelf aan dat ze te weinig kennis
en informatie hebben om deze problemen zonder enige begeleiding aan te
pakken.

J. Ondersteuning en overleg
In de school gebeurt veel overleg. Het lessenrooster is zo opgebouwd dat elke
titularis wekelijks een uur overleg ter beschikking heeft. Op datzelfde
moment is ook de leerkracht zorgverbreding vrij en proberen de beide direc-
ties van het gewoon en het buitengewoon onderwijs zich ook vrij te maken.
Bovendien kunnen ze ook beroep doen op de P.M.S,-medewerker als deze tij-
dig geinformeerd wordt. Op deze manier kunnen wekelijks kinderen bespro-
ken worden, maar ook materiaal of leerinhouden.

De samenwerking met het buitengewoon onderwijs wordt door de leerkrach-
ten als een grote steun ervaren. Ze voelen zich goed omdat er nu meerdere
mensen de verantwoordelijkheid dragen voor de kinderen uit hun klas. Bij
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problemen kunnen ze ook meteen beroep doen op de directie van het buiten-
gewoon onderwijs.

De taakleerkracht stelt pakketten samen voor de individuele leedijnen, waar-
bij ze in het begin ook alle medewerking heeft gekregen van de mensen uit
het buitengewoon onderwijs. Zij leverden materiaal of hielpen met de samen-
stelling. Nu doet ze deze samenstelling volledig zelfstandig. Wanneer de pak-
ketten klaar zijn, worden deze ter evaluatie nog doorgenomen door de direc-
tie van het gewoon onderwijs. Ook hier komt zijn rol als leidinggevende
figuur weer naar boven. Bij elk probleem kunnen de leerkrachten bij hem
terecht.

K. Klasoverschrijdende initiatieven
Op deze school vinden nog geen klasoverschrijdende initiatieven plaats. Er
wordt wel materiaal uitgewisseld tussen de klassen. Enkel voor crea-activi-
teiten en uitstapjes wordt er klasdoorbrekend gewerkt. Voor taal en rekenen
wordt dit systeem nog niet toegepast,

L. Onderwij s oriënÍatie
Op school wordt gewerkt met individuele leerlijnen. Voor deze groep leerlin-
gen lijkt de onderwijsoriëntatie eerder leerlinggericht. Het is de leerling die
centraal staat en die men zoveel mogelijk wil helpen met zijn problemen.
Voor de andere leerlingen zijn de opvattingen van het team nog eerder leer-
stofgericht. Dit blijkt uit twee reacties. Eerst en vooral mogen de zwakke leer-
lingen van de klas de andere leerlingen niet afremmen in hun leerproces,
omdat de eindtermen gehaald moeten worden. Een leerkracht formuleert het
zo: "Je moet lange tijd blijven herhalen voor die paar leerlingen, maar alle
leerstof moet ingeoefend worden. Dan schiet je tekort voor de andere leerlin-
gen die naar het ASO willen". Bovendien vragen de leerkrachten toestem-
ming van de ouders vooraleer ze met een eigen leerlijn beginnen. Bij de
geringste twijfel bij de ouders blijft de leerling bij het niveau van de klas-
groep. Een leerkracht van de hoogste graad wil niet dat de ouders later de ver-
antwoordelijkheid in zijn schoenen schuiven indien de leerling niet voldoen-
de basisstof heeft gezien voor zijn opleiding in het secundair onderwijs. Het
streefdoel van de individuele leerlijn is immers de leerstof tot einde vierde
leerjaar inoefenen. Alles wat er dan nog extra bijkomt, is meegenomen.

M. Beoordeling van de slaagkansen
Door de directie, de leerkrachten en de ouders worden de slaagkansen posi-
tief ingeschat.

Over de resultaten van de brugklas van vorig schooljaar is men zeer positief.
De leerlingen stonden veel verder dan wanneer ze gewoon de derde kleuter-
klas gedubbeld zouden hebben. De brugklas was een zinvol initiatief. De leer-
lingen konden schoolrijp worden en kregen tegelijkertijd een gepaste invul-
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ling. De bagage die de leerlingen vanuit de brugklas hebben meegekregen, is

blijven doorwerken tijdens het eerste leerjaar.

De leerlingen die volgens hun eigen leerlijn mogen werken voelen zich goed

in de klas. Zeblijven in dezelfde klasgroep zitten als hun vriendjes en toch
worden ze op hun eigen niveau aangesproken. Volgens een leerkracht kijken
deze leerlingen later met een positiever gevoel terug op hun schoolloopbaan.

"Zehebben zelfvertrouwen, een hoge zelfwaarde en een goed welbevinden.
Ze zullen wel minder ver geraken, maar wat ze bereiken zullen ze beleven op

een positieve manier, zonder stigma's en trauma's uit het buitengewoon
onderwijs."

Voor de komende jaren heeft de school wel veel vragen in verband met de

uren zorgverbreding en de samenwerking met het buitengewoon onderwijs.
Leerkrachten en directie drukken de hoop uit dat de evolutie van de leerlijnen
verder gezet kan worden. Zonder ondersteuning vanuit het buitengewoon
onderwijs kunnen ze het nog niet aan. De leerkracht moet ook aandacht kun-
nen besteden aan de andere kinderen van de klas. Volgens een leerkracht van

het eerste kan differentiëren binnen de klas wel, maar voor de uitwerking van

de leerlijnen hebben ze nood aan hulp vanuit het buitengewoon onderwijs.
Meerdere leerkrachten geven aan dat er een vast systeem moet komen in die
zin datde uren zorgverbreding vast worden toegekend. Alleen op deze manier
kan de leerkracht zorgverbreding zich gemotiveerd achter de visie scharen. Ze

hopen op een andere regeling vanuit het beleid. Door voorwaardelijk te moe-

ten werken kan je geen visie uitbouwen.

N. Samenvatting
School 'B' neemt een duidelijke houding aan tegenover leerlingen met speci-

fieke onderwijsbehoeften. Ze zijn gericht op het opvangen van leerlingen die

onder andere omstandigheden naar het buitengewoon onderwijs type 1 of 8
verwezen zouden worden. Voor deze opvang kunnen ze beroep doen op een

school voor buitengewoon onderwijs vanuit een samenwerkingsverband. De

school heeft zich gebaseerd op de organisatie en didactiek van het type 8-

onderwijs. Zo worden in de school een brugklas georganiseerd en individuele
leerlijnen uitgewerkt. Om dit te realiseren heeft de school een leerproces

gestart van waaruit de leerkrachten moeten leren deze vaardigheden later zelf-

standig toe te passen. Nu wordt de diagnostiek en de remediëring nog in han-

den van mensen van het buitengewoon onderwijs gelegd. Uit dit project blijkt
duidelijk het continui.im tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs.

Gewoon en buitengewoon onderwijs kunnen samenwerken en ieder moet zijn
bijdrage leveren in de opvang van de zwakkere leerlingen.

Toch heeft deze samenwerking ook een paar nadelen. De 'echte'type 8-leer-

lingen worden alsnog door het buitengewoon onderwijs opgevangen, omdat

door de directie van het buitengewoon onderwijs deze kinderen getypeerd

worden als zijnde niet geschikt voor het gewoon onderwijs. Daardoor neemt
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de school geen enkel initiatief meer om deze leerlingen nog een kans te geven
in het gewoon onderwijs, zelfs met de mogelijkheden waarover ze nu kunnen
beschikken. Ten tweede zijn de eisen van de school hoog wat betreft onder-
steuning van buitenaf.Zoheeft de school bijvoorbeeld geen enkele ervaring
met leerlingen met een sensorische of fysieke handicap in het lager onderwijs.
Indien zich een leerling zou aanmelden met een dergelijke handicap, dan staat
de school hiervoor open, maar de directie verwacht dan steun en advies van-
uit een onderwijsinstelling die bekend is met deze problematiek. Deze steun
zou dan ook weer praktijkgericht moeten ingekleurd worden.

Dit geeft ons de indruk dat het uitgangspunt van de school, namelijk leerlin-
gen kansen geven in het gewoon onderwijs, zeker positief is, maar dat er wei-
nig initiatief van hunnentwege gebeurt en dat ze eerdet een afwachtende hou-
ding aannemen. Ze verwachten dat de oplossingen vanuit het buitengewoon
onderwijs worden aangereikt. De school is wel bereid zich deze aanpak eigen
te maken en toe te passen in de klas. Naar inclusief onderwijs toe betekent dit
dat de school al een stapje verder gaat dan integratie. Er worden vernieuwin-
gen ingevoerd, de normale klaswerking wordt aangepast. Veel aanpassingen
vinden echter nog buiten het klaslokaal plaats binnen het kader van zorgver-
breding.

2.2.2.3 Kwantitatieve analyse

In onderstaande tabel staan de ruwe scores en de overeenkomstige percen-
tielscores van school 'B' op de schalen van de afgenomen vragenlijsten. De
scores zijn berekend op basis vanT van de 11 vragenlijsten.

Tabel 2.2: Ruwe scores en overeenkomstige percentielscores op de schalen
voor de vragenlijsten "Zorg voor leerlingen met onderwijsleerproblemen"

en "Onderwijsoriëntatie" voor school 'B'

Op het eerste zicht scoort deze school goed. De resultaten stemmen groten-
deels overeen met de gegevens uit de kwalitatieve analyse. Er bestaat een
goed uitgebouwd systeem voor leerlingen met onderwijsleerproblemen, door
het oprichten van een brugklas en het werken met individuele leerlijnen.Deze

Schalen

S1 S2 S3 S4 S5 S6 K1 K2 K3 K4 o1 02

Ruwe scores 5,08 5,34 1,80 4,75 4,29 5,40 4,40 4,21 3,97 J ,86 3,60 5,09

Percentielen 87 95 t6 43 96 84 27 64 78 75 14 19
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nieuwe aanpak is tot stand gekomen door de samenwerking met een school

voor buitengewoon onderwijs. Dit blijkt ook uit de score op 53 (Gebrek aan

zorg voor leerlingen met onderwijsleerproblemen), waarop de school zeer

laag scoort (pc. 16).

Door deze nieuwe werking op school besteden de leerkrachten veel aandacht
aan de differentiatie binnen de klas (K4 Binnenklasdifferentiatie, pc. 75). Op
het vlak van diagnosticerend en remediërend onderwijzen (Kl, pc 27) zijn de

leerkrachten nog sterk aangewezen op de hulp van de taakleerkracht. Deze

wordt bovendien bijgestaan door de directie van het buitengewoon onderwijs
die gericht diagnostisch onderzoek afneemt na signalisatie van een probleem.

Door het schoolhoofd is de zorg voor zwakkere leerlingen een prioriteit. Hij
is sterk betrokken bij de schoolwerking (Sl Het schoolhoofd en de gezamen-

lijke zorg voor leerlingen met onderwijsleerproblemen, pc. 87). Hijzelf geeft

aan dat hij degene is die de activiteiten coórdineert en dit wordt ook bevestigd

door het schoolteam en de mensen van het buitengewoon onderwijs. Alle leer-
krachten zien de opvang als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Om de werking tot een succes te maken heeft de directie veel energie gesto-

ken in het uitbouwen van een overlegsysteem binnen de school. De leer-
krachten van de parallelklassen overleggen wekelijks. Ook het overleg met de

taakleerkracht en de mensen van het buitengewoon onderwijs vindt op voor-
af bepaalde tijdstippen plaats (S2 Structureel overleg en registratie in functie
van overleg, pc. 95; K2 Ondersteuning en overleg, pc.64).

Zoals we reeds in de kwalitatieve analyse hebben aangegeven is de relatie met

het P.M.S.-centrum eerder op de achtergrond verschoven, nadat een samen-

werkingsverband met het buitengewoon onderwijs is gestart. Ook naar de

ouders toe bestaan er wel formele en informele overlegmomenten, maar de

drempel naar de school toe ligt soms nog hoog. Het overleg in verband met

de nieuwe werking wordt beperkt tot de ouders van de betrokken leerlingen.
Hierdoor ligt de score iets beneden het gemiddelde op schaal 54
(Samenwerking met het P.M.S.-centrum en met ouders, pc. 43).

We kunnen besluiten dat op de school een duidelijke overlegcultuur aanwezig
is in het kader van de opvang van leerlingen met onderwijsleerproblemen.
Voor de concrete opvang van deze leerlingen is de school momenteel nog erg

aftankelijk van de initiatieven van de school voor buitengewoon onderwijs.

2.2.3 School 'C'

2.2.3.1 Achtergrondgegevens

School 'C' telt 70 leerlingen in het lager onderwijs en 4 klasleerkrachten. Er
zijn twee graadklassen voor de eerste graad, één graadklas voor de tweede
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graad en één voor de derde graad. Per klas zitten gemiddeld 20 leerlingen.

Aan de school is ook een kleuterafdeling verbonden (54 kleuters). De leerlin-

gen komen uit een gemiddeld socio-economisch milieu. De school neemt deel

aan het vernieuwingsproject Freinetonderwijs en is vorig schooljaar pas opge-

richt.

De school beschikt niet over uren om een taakklas in te richten, noch over

uren zorgverbreding. De directie geeft zelf nog 9 uren les in het tweede leer-

jaar. In de school worden twee leerlingen met het syndroom van Down opge-

vangen: één in het kleuteronderwijs en één in het vierde leerjaar. Voor de leer-

ling uit het kleuteronderwijs ontvangt de school GON-begeleiding (type 2)'

2.2. 3.2 Kwalitatieve analyses

A. De vísie over inclusief onderwiis
Op school 'C' werken ze volgens de principes van het Freinetonderwijs. Het

is een school die nog in volle ontwikkeling is, ze bestaat pas voor het tweede

jaar. Uit onze interviews kunnen we afleiden dat iedereen van de school een

positieve houding heeft tegenover inclusief onderwijs. Volgens de directie

leidt de opvang van kinderen met een handicap tot een wederzijdse beihvloe-

ding, zowel van het normale kind als van het kind met een handicap. Dit kan

later uitgroeien tot een open maatschappelijke visie, waarin mensen van een

ander ras, met een andere huidskleur of met een handicap samen kunnen

leven.ze willen zoveel mogelijk verschillende leeringen op school opvangen.

De school dient een weerspiegeling te zijn van de omwonende populatie'

Aangezien daarin ook migranten en mensen met syndroom van Down, men-

sen met een leerprobleem voorkomen, zullen deze ook in hun school opge-

vangen moeten worden. Dit wil niet zeggen, en daar waarschuwt de directie

uitdrukkelijk voor, dat dit de meerderheid op een school mag worden. De

samenstelling van de school moet verhoudingsgewijs het voorkomen in de

samenleving z4n. De groep van kinderen met een handicap mag niet over-

vertegenwoordigd zijn. Omdat bekend was geraakt dat de school open stond

voor de opvang van leerlingen met een handicap, waren er voor het tweede

jaar al veel meer aanmeldingen. De school heeft bewust neen gezegd, omdat

ze de opvang niet meer haalbaar achtte en omdat ze deze groep ook niet te

groot wilde laten worden. Ook naar de toekomst toe vindt de directie dat men

daar zorgvuldig over moet nadenken. Sommige scholen zullen weigeren om

bepaalde leerlingen op te vangen. De scholen die wel opvang voorzien, zul-

len op deze manier overspoeld worden met vragen. Met andere woorden, de

problemen zullen dan geclusterd worden in een paar scholen en die concen-

tratie moet vermeden worden.

De opvang op de school wordt bepaald door de haalbaarheid ervan. Hiermee

bedoelen ze dat ze het kind een zinvol aanbod moeten kunnen geven.
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Bovendien is de leerkracht ook verantwoordelijk voor de andere kinderen van
de klas en moet de Freinetwerking mogelijk blijven. Indien deze voorwaarden
niet meer gegarandeerd kunnen worden, dan is de opvang voor deze school
niet meer mogelijk. Dit moet voor elke leerling afzonderlijk worden bekeken.
zo zal de school een kind eveneens doorsturen naar het type g-onderwijs als
de leerkracht niet in staat is om het kind nog binnen de klas op te vangen. Elk
kind heeft immers zijn problemen en de leerkracht moet zijnlhaar tijd tussen
iedereen kunnen verdelen. Met haalbaarheid wordt ten slotte ook bedoeld dat
het voor de leerling zelf nog binnen zijn mogelijkheden moet liggen om bin-
nen het gewoon onderwijs te functioneren. In het buitengewoon onderwijs
worden de leerlingen ook geholpen door een logopedist en een kinesist.
Indien dit allemaal nog naschools moet plaatsvinden kan de belasting voor het
kind te groot worden.

Een tweede beperking ligt in de leerbaarheid van het kind. Zodra de leerkracht
meer opvoeder moet zijn dan leerkracht is de grens van de school bereikt.
Uiteindelijk moet men zich bezig kunnen houden met onderwijs. voor de
directie ligt daar de grens voor inclusief onderwijs, nameliik kunnen de kin-
deren nog 'onderwijs' volgen of niet. Eén leerkracht vermeldt nog dat er een
groot onderscheid bestaat tussen leerlingen met een mentale en fysieke han-
dicap. ze is zonder enige twijfel een grote voorstander voor de opvang van
leerlingen met een fysieke handicap in het gewoon onderwijs. Bij de opvang
van leerlingen met een mentale handicap zet ze meer vraagtekens en eist ze
dat er meer middelen worden vrijgemaakt daarvoor.

De ouders van de leerlingen met het syndroom van Down zijn zeer enthou-
siast over de mogelijkheid van opvang binnen het gewoon onderwijs. ze wil-
den dat het overal zo zo:u kunnen, maar beseffen tegelijkertijd dat het nooit
mogelijk zal zijn voor alle kinderen. ze vinden het heel belangrijk dat hun
kind met andere mensen leert omgaan en binnen de gewone maatschappij
wordt opgevangen. voorwaarde opdat dit zou kunnen slagen is de motivatie
bij de leerkrachten. De ouders stellen dat daarmee alles staat of valt. Dit wordt
ook door een leerkracht aangegeven. volgens haar is dat geen probleem op
deze school.

De mogelijkheden van de school worden als beperkt omschreven door de
respondenten. Doordat de school de klassen bewust klein wil houden, hebben
ze geen extra lesuren voor een taakleerkracht of zorgverbreding. Dit wil zeg-
gen dat de opvang van de leerling volledig moet gebeuren binnen de klas. Een
voordeel waarover deze school wel beschikt is dat de directie zestien jaar
onderwijservaring heeft in het buitengewoon onderwijs. Bij vragen van de
leerkrachten kan hij nuttige tips en adviezen geven over hoe deze leerlingen
moeten aangepakt worden. Maar de nood aan extra ondersteuning, een extra
persoon in de klas is groot en de vraag naar extra middelen eveneens.
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B. Hoe ontstaan?
Vorig jaar, bij de oprichting van de school, kwam er een vraag van de ouders

van een leerling met het syndroom van Down om haar in te schrijven. De

directie was hier meteen voor te vinden. Vanuit zijn ervaring in het buitenge-

woon onderwijs had hij de indruk gekregen dat er een hele groep leerlingen

bestaat die goed opgevangen kunnen worden in het gewoon onderwijs. Voor

kinderen met gedrags- en leerproblemen zieíhij weinig problemen. Voor kin-

deren uit type 1 en type2 zijn de mogelijkheden iets beperkter. Hij is tot deze

bevindingen gekomen nadat hij merkte dat kinderen met het syndroom van

Down automatisch binnen het type 2-onderwijs werden geplaatst, ondanks het

feit dat een aantal onder hen zeer goed zouden kunnen functioneren binnen

type 1-onderwijs of zelfs gewoon onderwijs.

De directie heeft wel onmiddellijk aan de ouders duidelijk gemaakt dat daar

het hele team bij betrokken moest worden. Het kind inschrijven zonder enig

ovedeg binnen het team, was voor hem ondenkbaar. Het gaat immers niet

alleen om de leerkracht van dat leerjaar, maar ook voor de leerkrachten die

haar later in de klas zouden krijgen. Volgens een leerkracht is het wel de direc-

tie geweest die hierin een beede het voortouw heeft genomen. Hij moest haar

overtuigen dat het zou lukken en dat hun school deze leerling kon opnemen.

Bii een tweede inschrijving dit schooljaar heeft de directie opnieuw zijn hele

team geraadpleegd voordat het kind werd ingeschreven. En opnieuw was het

de directie die het ream heeft overtuigd dat ook dit nog mogelijk zou zijn. Na

intern overleg heeft het hele schoolteam zich bereid verklaard mee te werken.

C. De verwachtingen vooraf
Geen enkele leerkracht van deze school heeft ervaring met de opvang van

leerlingen met een handicap. Daardoor konden ze niet terugvallen op vroege-

re ervaringen. Toen de eerste leerling met het syndroom van Down werd inge-

schreven, heeft de directie hen kunnen overtuigen datdeze opvang mogelijk

moest zijn binnen een Freinetschool. Het zou een bijzonder verrijkende erva-

ring kunnen worden voor alle betrokkenen. De kinderen en de leerkrachten

doen een nieuwe en bijzondere ervaring op. De klasleerkracht van dezeleer-

ling geeft aan dat het begin zeer moeilijk was en dat ze niet wist wat ze kon

verwachten. Ze werd er als het ware ingegooid. Ze had geen enkel idee wat

het niveau van de leerling was, hoe de leerling als persoon zou zijn. Ze wist

niet hoe ze het moest aanpakken.

Later heeft ze contact opgenomen met de ouders voor meer informatie.

Daarna verliep het een stuk vlotter. Hieruit blijkt het belang van goed overleg

en voorbereiding. Doordat de leerkracht totaal niet wist waaraan ze z'ichkon

verwachten, waren de eerste weken zeer moeilijk.
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D. De klaspraktijk en het pedagogisch-didactisch handelen
Het Freinetonderwijs gaat uit van de ervaringen van het h,tnd. ze willen deze
ervaringen verrijken en verruimer. Met andere woorden, dit onderwijs gaat uit
van het kind zelf. En elk kind wordt als uniek gezien. Daarbij geldt ook dat
de kinderen zelf hun leerprocessen moeten ontdekken en de wereld al experi-
menterend ontdekken. De leerkracht begeleidt de kinderen hierin, maar het
initiatief komt van hen. De principes van het Freinetonderwijs leiden ertoe dat
de kinderen zelfstandig mogen werken endatze worden aangesproken op hun
eigen interesses. Het is vanuit dit standpunt dat de leerkrachten menen dat
kinderen met een handicap gemakkelijker kunnen opgevangen worden binnen
hun school, dan binnen een school van het 'klassieke'onderwijs. Zij kunnen
immers meteen terugvallen op hun kindgerichte manier van werken.

voor de opvang van de leerling in het lager onderwijs zijn een paar aanpass-
ingen in de klas doorgevoerd. Deze gelden enkel voor deze leerling. voor de
andere leerlingen blijft de Freinetwerking behouden. Binnen deze
Freinetwerking moest er gezocht worden naar een structuur waar die leerling
nood aan had. zo kreeg de leerling een vaste bank toegewezen en iedere dag
staat een vaste activiteit gepland die wekelijks terugkeert. Het leerstofniveau
is ook aangepast aan haar niveau, maar in de mate van het mogelijke worden
voor haar dezelfde handboeken gevolgd. vanuit het buitengewoon onderwijs
worden een aantal materialen gebruikt om nieuwe leerstof aan te brengen,
zoals bijvoorbeeld 'Spelling in de lift +', ,Remelka,.

De moeder van de leerling is na een paar weken mee in de klas komen hel-
pen. ze werkte individueel met haar dochter gedurende twee uren, twee keer
per week. Later gebeurde deze oefeningen buiten de klas, na een bespreking
tussen de leerkracht en de moeder. De juffrouw vertelt daar over: ..Het is niet
evident om met iemand samen in de klas te werken. Ik geloof wel dat het beter
is dat de leerling steeds bij de andere kinderen in de klas kan blijven in plaats
van voortdurend uit de klas te gaan." Deze taak is nu overgenomen door een
GECO, die iedere dag een half uur in de klas komt om aan de leerling de oefe-
ningen voor die dag uit te leggen.

E. Signaleren, diagnosticeren en remediëren
De school beschikt niet over uren zorgverbreding en kan ook geen taakklas
inrichten. Dit laatste komt doordat de school er bewust voor heeft gekozen de
klassen zo klein mogelijk te houden. Hieraan worden alle uren besteed. ook
de directie geeft nog negen uren rekenonderwijs in het tweede leerjaar. Dit wil
zegge[ dat elke activiteit in het kader van signaleren, diagnosticeren en reme-
diëren binnen de klas wordt opgevangen.

Differentiatie binnen de klas gebeurt hoofdzakelijk doordat men werkt met
graadklassen. De leerkracht heeft twee leerjaren binnen de klas en moet daar-
door instructies geven aan twee groepen. Daarnaast is het uitgangspunt voor
het Freinetonderwijs dat elke leerling verschillend is en dat deze verschillen
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gerespecteerd moeten worden. Vandaar dat de mogelijkheid bestaat dat elk

kind volgens zijn niveau mag werken. Wanneer de directie in de klas staat,

kan de klasleerkracht op dat ogenblik even met een leerling individueel bezig

zijn. Vorig jaar is er ook een groepje samengesteld dat extra rekenondersteu-

ning kreeg.

De directie vindt het een echte beperking dat ze geen uren hebben om een

taakleerkracht in te zetten door het werken met kleinere klasgroepen. Hij is
van mening dat voor de toekomst, wanneer het inclusief onderwijs verder

wordt ingevoerd, een herstructurering nodig is van het onderwijs. Kleine klas-

groepen en tegelijkertijd de beschikking hebben over een taakleerkracht zou

realiseerbaar moeten zijn, De school ziet de taakleerkracht niet als iemand die

buiten de klas individueel met het kind gaat werken. In tegendeel de taak-

leerkracht moet mee in de klas draaien opdat de leerlingen zich niet in een uit-

zonderingssituatie zien geplaatst. Dit zou ook een ontlasting zijn voor de klas-

leerkracht.

F. F ormele overle gmomenten : multidisciplinair ov erle g en pe rsone elsv erga-

deringen
Op de school vinden M.D.O.'s en personeelsvergaderingen plaats. Tijdens

deze momenten kunnen de leerkrachten de kinderen met problemen bespre-

ken. Meestal is er te weinig tijd om alle leerlingen grondig te bespreken'

Rond de opvang van de leerling met het syndroom van Down heeft de direc-

tie ook een overlegmoment ingelegd. De directie is van mening dat het hele

schoolteam zijn toestemming moet geven, vooraleer men zo'n leerling kan

opvangen. Tijdens dit overleg heeft de directie de leden van het team weten

te overtuigen van de opvang. Eerst hadden de leerkrachten heel wat twijfels
omtrent hun mogelijkheden. De opvang van deze leerlingen gebeurt nog

steeds vrijblijvend. Elkjaar opnieuw overlegt het team of ze dit verder kun-

nen zetten, of dat het onmogelijk is geworden. Dit is ook vanaf het begin dui-

deliik gemaakt aan de ouders.

Op de school werken ze niet met een leerlingvolgsysteem, maar er wordt wel

een leerlingendossier gebruikt. Iedere leerkracht heeft hier toegang toe.

Bovendien hanteert men een rapport, waarin niet met cijfers wordt gewerkt,

maar waarin de vorderingen en de schoolresultaten worden besproken. Dit
rapport wordt ieder jaar verder aangevuld zodat de ouders zicht hebben op

alles wat er tot dan toe is aangebracht.

G. Samenwerking met het P.M.S.-centrum

De school wordt officieel begeleid door een P.M.S.-centrum, maar er is geen

echte samenwerking. Enkel de verpleegkundige komt af en toe op school. De

directie weet zelfs de naam van de P.M.S.-medewerker niet. Hij wijt deze

geringe samenwerking aan het feit dat ze nog maar een kleine school zijn en

bovendien werken volgens het Freinetonderwijs. We horen echter in geen
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enkel verhaal dat iemand van de school nood heeft aan begeleiding vanuit een
P.M.S.-centrum. Enkel voor een diagnostisch onderzoek wordt er beroep op
dit centrum gedaan.

H. Samenwerking met de ouders
De school is nu voor het tweede jaar in werking. vandaar dat het aantal leer-
lingen nog relatief klein is. Dit bevordert het contact met de ouders. Dagelijks
kunnen zij met de leerkrachten spreken over eventuele problemen of vragen.
Het is een school met een open karakter, Als voorbeeld kunnen we vermelden
dat bij de afname van deze interviews een ouder zelf zorgde voor koffie en
iedereen gewoon met de voornaam aansprak. ook heeft de school weinig pro-
blemen gemaakt rond het feit dat dat de moeder van de leerling met syndroom
van Down mee kwam werken in de klas.

wanneer we vragen waarom de ouders voor deze school hebben gekozen, ver-
melden ze de open werking, de manier van lesgeven en het feit dat hun kind
als uniek wordt beschouwd. ook het overleg dat de leerkrachten vóór de
inschrijving hebben gehad, wordt door de ouders gezien als positief. Eén
moeder vermeldt zelfs dat ze daar zelf ook op stond. voor haar is dit immers
een teken dat men wil starten met gemotiveerde leerkrachten.

L Samenwerking met de GON-begeleiding
Voor de kleuter met het syndroom van Down ontvangt de school GON-bege-
leiding. Drie keer per jaar worden de vorderingen besproken. Naar de leer-
kracht toe worden enkele doelstellingen geformuleerd die ze op een bepaalde
termijn wensen te bereiken. De kleuterleidster staat er voor het overige alleen
voor.

J. Ondersteuning en overleg
In de school wordt alles uitgebreid besproken en toegelicht tussen de leer-
krachten. Er heerst een open en positieve sfeer waarbinnen veel gezegdkan
worden. De directie wordt door de leerkrachten niet als directie beschouwd.
ze werken samen als één team. Het feit dat het om een kleine school gaat,
zorgt ervoor dat veel eerder informeel tijdens een pauze besproken wordt in
plaats van op een formeel overlegmoment.

De directie heeft zestien jaar onderwijservaring in het buitengewoon onder-
wijs en kan deze kennis doorgeven aan de leerkrachten. Ze kunnen steeds bij
hem terecht voor allerhande adviezen en tips. Hij kan werkvormen en materi-
aal doorgeven die hij kent vanuit het buitengewoon onderwijs. ook naar de
ouders toe worden problemen steeds tijdig besproken.

ondanks deze overlegcultuur op school geeft een leerkracht aan dat ze bij het
begin van het schooljaar niet wist hoe ze een leerling met het syndroom van
Down moest opvan gen. ze beschikte over geen enkele informatie betreffende
de persoonlijkheid van de leerling, het niveau waarop deze werkte, ... Hieruit
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bliikt dat de overlegcultuur binnen school nog beperkt is uitgebouwd naar de

ouders en andere betrokkenen toe, zoals externe hulpverleningsorganisaties.

Ook krijgen we de indruk dat, ondanks de vele ovedegmomenten, iedere leer-

kracht er alleen voor staat binnen ziin klas. Deze leerkracht formuleert de eer-

ste periode van opvang als zijnde 'erin gegooid worden'. Vandaar wordt ook

de vraag (van de hele school) gesteld naar de extra ondersteuning binnen de

klas. Blijkbaar is overleg met het team en een directie die ook een aantal con-

crete tips kan doorspelen onvoldoende om de problemen waarvoor de leer-

kracht staat binnen haar klas op te lossen. Bovendien is de leerkracht van

mening dat de leerling niet het volledige aanbod kan krijgen waaf deze

behoefte aan heeft. Hierbij denkt ze aan motorische oefeningen, oefeningen

om de zelfredzaamheid te bevorderen, enz. , dingen die binnen een gewone

klaspraktijk niet aan bod komen.

K. Klasoverschriidende initiatieven
Binnen de school ziln de klassen georganiseerd als graadklassen. Hierdoor

wordt het echte jaarklassensysteem reeds gedeeltelijk doorbroken. Ook voor

groepjes leerlingen die voor bepaalde leerstofonderdelen worden bijgewerkt,

werkt men volgens de directie klasdoorbrekend. Bij dezelfde vraag aan een

leerkracht gesteld, krijgen we een ontkennend antwoord. Enkel om de twee

maanden worden er activiteiten georganiseerd voor de lagere en de kleuter-

school samen waarbij de kinderen vrij mogen kiezen. Dit systeem is dus klas-

doorbrekend. Voor taal en rekenen vinden de lessen binnen de klas plaats.

L. Onderwij s oriëntatie
Wat betreft de onderwijsoriëntatie lijkt deze eerder leerlinggericht. De nadruk

binnen het Freinetonderwijs ligt op de individuele aanpak van iedere leerling.

Elk kind wordt op zijn niveau aangesproken. Het zelfstandig worden en

samenwerken wordt sterk benadrukt. In tegenstelling tot het 'klassieke onder-

wijs' wordt de nadruk niet gelegd op het halen van de eindtermen. De leer-

plannen en de evaluatiemethoden worden flexibel gehanteerd. Het is ook van-

uit dit standpunt dat de leerkrachten menen dat de opvang van kinderen soe-

peler verloopt binnen een school van het Freinetonderwijs dan binnen het

'klassieke onderwiis'. Men gaat reeds uit van een individuele benadering van

het kind. De opvattingen van het Freinetonderwijs liggen daardoor een beet-

je dichter bij het ideeëngoed van het inclusief onderwijs, waar men ook ver-

trekt van de individuele leerling die erkend moet worden met al zijn verschil-

len.

M. Beoordeling van de slaagkansen

Door alle betrokkenen wordt de opvang als geslaagd omschreven. De school

is de opvang onder voorbehoud aangegaan. Op het einde van elk schooljaar

vindt er een evaluatie plaats en heeft de school de mogelijkheid om eruit te

stappen. Dit is vooraf ook duidelijk gemaakt aan de ouders. Wanneer de
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opvang niet meer haalbaar is geworden, wil de school dit kunnen stopzetten.
De leerling met het syndroom van Down die in de kleuterklas wordt opge-
vangen, voelt zich zeer goed op school en wordt ook aanvaard door de ande-
re kinderen. omwille van het Freinetonderwijs waar de leerlingen hun activi-
teiten vrij kunnen kiezen, levert de kleuter geen problemen voor de kleuter-
leidster. Deze meent wel dat bij voorbereidende activiteiten op het eerste leer-
jaar en activiteiten die een gerichte werkhouding vragen, zoals die in de derde
kleuterklas aan bod komen, de leerling omwille van haar achterstand meer
storend gedrag zou kunnen stellen.

De leerling die in de lagere school wordt opgevangen, loopt volgens de school
ditjaar een beede verloren in de klas. De groep is veel groter geworden en bij
veel lawaai voelt ze zich bedreigd. In het begin van het schooljaar zijn er ook
een aantal problemen geweest rond de aanvaarding door de andere leerlingen
van de klas. Na een aantal gesprekken hieromtrent is dit grotendeels opgelost.
De leerkracht geeft wel aan dat het zonder een extra persoon in de klas niet
mogelijk is om haar goed op te vangen en tegelijkertijd de andere leerlingen
niet uit het oog te verliezen. Deze opmerking wordt door alle betrokkenen,
ook door de ouders van de leerling, geformuleerd.

De schoolcultuur is van die aard dat leerlingen met specifieke onderwijsbe-
hoeften hun plaats kunnen vinden in de school. De mogelijkheden blijven
echter beperkt daar de school niet beschikt over extra uren om iemand in de
klas te plaatsen.

N. Samenvatting
Op school 'C' worden twee leerlingen met het syndroom van Down opge-
vangen, één leerling in het kleuteronderwijs, één leerling in het lager onder-
wijs. De school is overgegaan tot deze opvang nadat binnen het team overleg
is gepleegd rond de inschrijving. zowel voor de directie als voor de betrok-
ken ouders was dit een absolute noodzaak om een langdurige opvang te kun-
nen realiseren en tegelijkertijd te werken met gemotiveerde leerkrachten. De
visie moest duidelijk aangenomen worden door alle leerkrachten.

In principe staat de school open voor de opvang van alle kinderen. Twee voor-
waarden zijn hier aan verbonden. Ten eerste moet het kind in staat zijn
onderwijs te volgen. Indien de leerling meer opgevoed dan onderwezen dient
te worden, vindt de directie dat daar de grens ligt van de opvang. Ten tweede
wil de school ook niet de probleemkinderen geconcentreerd worden op hun
school. De school werkt een project uit waarbij de samenstelling van de
schoolpopulatie verhoudingsgewijs de samenstelling van de omwonende
bevolking moet zijn, Dit wil zeggendat er op school migrantenkinderen moe-
ten opgenomen worden, maar ook kinderen met een leerprobleem of kinderen
met een handicap. Deze groepen mogen niet oververtegenwoordig d zijt, maar
moeten wel deel uitmaken van de totale schoolbevolking.
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We hebben tijdens ons bezoek aan de school een schoolcultuur bemerkt waar-
in overleg centraal staat. Aandachtspunt hierbij is dat dit overleg moet open-
getrokken worden naar de ouders om vooraf over meer informatie betreffen-
de de leerling te beschikken. De ouders moeten als volwaardige gespreks-

partner mee rond de tafel zitten. Hun inbreng kan waardevol zijn en een extra
dimensie geven aan de schoolwerking. Dit geldt ook met betrekking tot de

leerstof en het evaluatiesysteem. Ook hieromtrent moeten zij hun wensen en

verwachtingen kunnen doorgeven. Vanuit zo'n overleg kan een intense
samenwerking groeien.

Om de opvangmogelijkheden te vergroten vraagt de school aanpassingen van-
uit het beleid om te voorzien in extra uren, op basis waarvan een extra per-
soon in de klas de leerkracht kan ontlasten. De vÍaagnaaÍ praktische bijstand
is het grootste.

2.2.3.3 KwantilatieveanaLyse

In onderstaande tabel staan de ruwe scores en de overeenkomstige percen-

tielscores van school 'C' op de schalen van de afgenomen vragenlijsten. De
scores zijn berekend op basis van alle teruggezonden vragenlijsten (3).

Tabel 2.3: Ruwe scores en overeenkomstige percentielscores op de schalen
voor de vragenlijsten "Zorg voor leerlingen met onderwijsleerproblemen"

en "Onderwijsoriëntatie" voor school 'C'

School 'C' scoort op alle schalen van de vragenlijst goed, behalve op 54
(Samenwerking met het P.M.S.-centrum en met ouders, pc.20). Dit is te ver-
klaren daar de school weining tot geen contact heeft met een P.M.S.-centrum.
Enkel met de verpleegkundige zijner contacten geweest. Wat het contact naar

de ouders toe betreft, hebben we tijdens de gesprekken een heel ander beeld
gekregen. De school gaf immers aan dat de ouders dagelijks welkom zijn op
de school om eventuele problemen te bespreken. Ook het feit dat het gaat om
een kleine school zou dit contact bevorderen.

Schalen

S1 S2 s3 S4 S5 S6 K1 K2 K3 K4 o1 02

Ruwe scores 5,09 4,64 2,12 4,25 4,14 5,27 4,79 4,64 L )',) 5,10 2,21 5,90

Percentielen 88 53 36 20 89 t3 77 93 90 100 t4 98
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De directie heeft een belangrijke rol bij de zorg voor leerlingen met onder-
wijsleerproblemen (S1 Het schoolhoofd en de gezamenlijke zorg voor leer-
lingen met onderwijsleerproblemen, pc. 88). Hlj is degene die ten volle ach-
ter deze opvang staat. Meer nog, hij heeft het schoolteam weten te overtuigen
dat ze deze leerlingen moesten opnemen. De aandacht voor leerlingen met
onderwijsleerproblemen is aanwezig. Toch haalt de school op 53 nog een
zwak-gemiddelde score (S3 Gebrek aan zofg voor leerlingen met onderwijs-
leerproblemen, pc. 36). Dit wordt tegengesproken door de hoge score op K1
(Diagnostisch en remediërend onderwijzen, pc. 7 7).

De ondersteuning en het overleg op school is goed uitgebouwd. De leer-
krachten kunnen onderling te rade gaan voor advies (K2 Ondersteuning en
overleg, pc. 93). Ook de directie kan, vanuit zijn ervaring als leerkracht in het
buitengewoon onderwijs, veel nuttige tips en adviezen naar aanpak toe van de
leerlingen met het syndroom van Down. Het formele overleg vindt plaats in
de vorm van MDO's en personeelsvergaderingen, maar is minder uitgebouwd
in vergelijking met het informele overleg (S2 Structureel overleg en registra-
tie in functie van overleg, pc. 53).

De leerling staat centraal in het onderwijsproces. Door het werken met de
principes van het Freinetonderwijs, wordt de nadruk gelegd op de individuele
evolutie van elke leerling (O2 Leerlinggerichte onderwijsoriëntatie, pc. 98).
Dit blijkt ook uit de hoge mate van klasinterne differentiatie die wordt toege-
past (K4 Binnenklasdifferentiatie, pc. 100). Vandaar dat we kunnen stellen dat
op deze school reeds veel activiteiten worden georganiseerd omtrent zorgver-
breding. Deze activiteiten vinden voornamelijk binnen de klas plaats.

2.2.4 School 'D'

2.2.4.1 Achtergrondgegevens

School 'D' heeft twee vestigingsplaatsen. Samen telt deze school 485 leerlin-
gen, waarvan 97 allochtonen. Er zijn 24 klassen waarin gemiddeld op de ene
vestigingsplaats 24 leerlingen zitten, op de andere plaats 20 leerlingen. Aan
de school is ook een kleuterafdeling verbonden. De leerlingen komen uit een
gemiddeld sociaal milieu.

De school richt geen taakklas in, maar beschikt wel over uren zorgverbreding:
18 uren voor het kleuteronderwijs en 18 uren voor het lager onderwijs.
Daarnaast krijgt de school extra lestijden in het kader van het
Onderwijsvoorrangsbeleid: 15 uren voor de derde kleuterklas en 30 uren voor
het lager onderwijs.
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Voor vier leerlingen verleent de school geintegreerd onderwijs: twee leerlin-
gen met gehoorstoornissen (type 7) en twee leerlingen met motorische pro-

blemen (type 4). Voor een kleuter met het syndroom van Down krijgt de

school materiële ondersteunin g. Deze leerlingen zijn vanaf het begin op deze

school aanwezig, met uitzondering van één leerling met een gehoorstoornis

die de eerste kleuterklas op een andere school heeft gevolgd.

2.2.4.2 Kwalitatieve analyses

A. De visie over inclusief onderwijs
Op deze school worden kinderen metzeer uiteenlopende handicaps opgevan-
gen. Zowel kinderen met een mentale handicap, als kinderen met een sen-

sorische of fysieke handicap worden opgenomen binnen de klassen. Deze kin-
deren ontvangen allen GON-begeleiding. Bij de kleuter met het syndroom
van Down beperkt de GON-begeleiding zich tot financiële ondersteuning.

Naar de opvang toe van leerlingen met een probleem, stelt de directie dat dit
van geval tot geval moet bekeken worden. Haar houding is zeer positief, voor-
al door het feit dat de school tot nu toe vrijwel alleen positieve ervaringen

heeft opgedaan. Volgens haar komt niet elk kind in aanmerking voor integra-

tie. Als voorwaarde geeftze enkele keren aan dat naast de fysieke of sensori-

sche handicap de leerling voldoende intelligent moet zijn, opdat de resultaten
goed kunnen zijn. "Qua intelligentie, als dat in orde is, dan komt die andere

handicap een beede op de tweede plaats." Bij navraag over hoe de leerkrach-

ten er tegenover staan, antwoordt de directie dat zij daar eigenlijk niet bij stil-
staan. Volgens haar is het aftrankelijk van hoe de eerste leerkracht ermee

omgaat. Als deze er enthousiast over is, dan zullen de andere leerkrachten

automatisch positief zijn, vanuit het standpunt dat hun collega ook in staat

was om de leeding op te vangen. Volgens de directie zien ze het in de eerste

plaats als hun plicht om deze leerlingen binnen hun klas op te vangen. Uit
onze gesprekken met de betrokken leerkrachten blijkt echter dat ze ook een

positieve houding hebben. De meeste leerkrachten vinden het belangrijk dat

het kind een kans krijgt binnen een gewone school. Eén kleuterleidster vindt
het ook heel belangrijk voor de andere kinderen dat zij leren omgaan met een

kindje dat 'anders'is. De meeste leerkrachten, een leerkracht zorgverbreding
en de directie geven wel aan dat het zonder ondersteuning niet haalbaar is. Als
de klastitularis alleen de verantwoordelijkheid moet dragen, zonder steun van

de GON-begeleider of de leerkracht zorgverbreding, dan wordt het niet haal-

baar geacht. Uiteindelijk zitten er nog een twintigtal andere leerlingen in de

klas. Als die aan hun lot worden overgelaten omdat die ene leerling zoveel
aandacht behoeft, dan is voor de meeste leerkrachten de grens van de opvang

bereikt. Een extra persoon die een paar keer per week in de klas met de leer-

ling apart zou kunnen bezigzijn, zou voor de leerkracht een grote hulp bete-
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kenen. Bovendien levert deze samenwerking ook een gevoel van gedeelde
verantwoordelijkheid en ondersteuning op.

De medewerker van het P.M.S.-centrum steunt de idee van het inclusief
onderwijs. Ze is het eens met de visie van de directie, namelijk dat voor elk
kind opnieuw bekeken en overlegd moet worden of er opvangmogelijkheden
voorhanden zijn. Bovendien speelt ook de vorm van handicap een belangrij-
ke rol. Zo stellen kinderen met gezichtsstoornissen veel meer specifieke eisen
aan de leerkracht, dan bijvoorbeeld kinderen met een gehoorprobleem.
Volgens haar staat de school heel ver in de opvang van leerlingen met leer-
moeilijkheden. Ze hebben daar veel begrip voor, zoeken aangepaste werkvor-
men en speciaal materiaal. Voor de opvang van gedragsmoeilijkheden zijn er
volgens haar maar weinig leerkrachten te motiveren.

Een GON-begeleider vindt de idee van inclusief onderwijs ook positief, maar
is van mening dat het zeker niet voor alle kinderen te realiseren is. Enkel voor
leerlingen die naar het type 8-onderwijs zijn doorverwezen, kan opvang bin-
nen het gewoon onderwijs te realiseren zijn. Voor kinderen van type I of 2 ziet
ze weinig opvangmogelijkheden in het gewoon onderwijs, omdat de kloof
met de andere kinderen van de klas dan te groot is. Kinderen met het syn-
droom van Down opvangen binnen gewoon onderwijs, is niet mogelijk. Zij
horen thuis in het buitengewoon onderwijs en de ouders moeten dit aanvaar-
den.

De ouders van leerlingen die GON-begeleiding ontvangen zijn zeer enthou-
siast over de kansen die hun kinderen krijgen. Eén ouder geeft twee voor-
waarden aan op basis waarvan de opvang kan slagen, Ten eerste moet het kind
zich goed voelen op school en in de klas. Bovendien mag de opvang niet
boven de mogelijkheden van de leerkracht gaan. Wanneer aan één van deze
voorwaarden niet meer kan worden voldaan, dan geven ze aan dat er een
andere oplossing gezocht moet worden. Een ander ouderpaar legt de nadruk
op het feit dat hun kind nu niet uitgesloten wordt en als normaal aanvaard
wordt.

De toegankelijkheid van de school is groot. De opvang wordt grotendeels
beslist door een overleg tussen de directie en de P.M.S.-medewerkster. Deze
beslissing wordt door de leerkrachten aangenomen zonder protest, ze zien de
opvang als hun plicht. Enerzijds kunnen we hierbij stellen dat de directie een
zeer sturende rol speelt en de leerkrachten voor een voldongen feit stelt. "De
leerkracht ziet het als zijnlhaar plicht om zo'n kind in de klas op te vangen.
Anderzijds zijn we van mening dat inclusief onderwijs voor de leerkrachten
gezien wordt als iets vanzelfsprekends. Ze nemen de leerlingen gewoon op in
hun klas. Binnen deze school lijkt overleg niet altijd nodig te zijn opdat de
opvang van leerlingen met een handicap kans op slagen zou hebben.
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B. Hoe ontstaan?
De kinderen die in deze school worden opgevangen, zijn reeds langere tijd
aanwezig op de school, met uitzondering van de kleuter met het syndroom
van Down in de eerste kleuterklas. De overige kinderen komen reeds vanaf
hun kleutertijd naar deze school. Op school wordt GON-begeleiding verleend
voor deze leerlingen. Het initiatief voor de opvang van deze leerlingen is
vooral vanuit het P.M.S.-centrum gekomen. De P.M.S.-begeleider is telkens
naar de school gekomen met de vraag of een leerling met een handicap kon
opgenomen worden. Ook de directie geeft aan dat het inderdaad in samen-

werking met het P.M.S.-centrum was dat de leerlingen hier een kans hebben
gekregen. Vanuit het leerkrachtenkorps is daar weinig negatieve reactie op
gekomen, ook niet vanwege de leerkracht die het kind bij haar in de klas zou
krijgen. De enige negatieve reacties waren deze van andere ouders. Wanneer
er een kind met een handicap wordt aangemeld, is er eerst overleg tussen de

directie en de medewerker van het P.M.S.-centrum omtrent de mogelijkheden
aan opvang op de school. Deze laatste kent zeer goed de mogelijkheden en

beperkingen van de school. Daarna wordt de betrokken leerkracht geïnfor-
meerd. "Als de directie erachter staat, dan doen de leerkrachten het automa-
tisch, maar in een aantal gevallen heeft zij toch duidelijk de leerkrachten
geraadpleegd." Bij de twee leerlingen met een gehoorstoornis is er vooraf
geen overleg gebeurd. Daarbij ging het om kleuters die voor het eerst naar

school komen en dan is overleg niet mogelijk. Eénmaal heeft de directie naar

de mening van het team gepeild tijdens een overleg. De opvang van die leer-
ling is toen niet doorgegaan omwille van de mening van één persoon die toen
het hele team negatief beihvloed heeft. Zowel door de directie als de P.M.S.-
medewerker wordt dit als een zeer spijtige zaak gezien.

Door op deze school een overlegmoment te organiseren, komen de negatieve
opvattingen meer naar voren. Wanneer de directie en de P.M.S.-medewerker,
samen met de betrokken leerkracht de beslissing nemen, komt er weinig reac-
tie vanuit het team.

C. De verwachtingen vooraf
De betrokken leerkrachten geven aan dat ze op voorhand niet wisten waarmee
ze geconfronteerd zouden worden. Het is voor de meeste leerkrachten de eer-
ste keer dal ze een kind met een handicap in de klas krijgen. Ze hebben voor-
af geen informatie gekregen. Een leerkracht vertelt dat pas een paar dagen
voor het nieuwe schooljaar begint, beslist wordt welke leerlingen bij wie in
de klas komen, dat de opvang van een leerling met een handicap voor de
meeste helemaal nieuw is. Enkele concrete tips worden wel doorgespeeld
door de leerkracht bij wie de leerling het vorig schooljaar werd opgevangen.
De kleuterleidster van de leerling met het syndroom van Down heeft hierbij
wel het voordeel dat ze ooit twee jaar in het buitengewoon onderwijs, type 2
heeft gestaan met zes kinderen in haar klas. Nochtans is het niet te vergelij-
ken, nu heeftze een grote klasgroep die ze ook nog aandacht moet schenken.
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Eén leerkracht vermeldt dat ze vooraf een gesprek heeft gehad met de leer-
kracht van het vorige jaar, de ouders en de hulpverleners van de leerling bui-
ten de school. Hierdoor kon ze beter inschatten wat de problemen en aanpak
voor het komende jaar zou zijn.

Hieruit blijkt dat de informatie die de leerkrachten op voorhand krijgen zeer
beperkt is. Ze geven ook niet aan dat ze daar behoefte aan hadden. De opvang
van deze leerlingen wordt niet gezien als zijnde iets bijzonders, maar wordt
spontaan in de totale schoolwerking opgenomen. De leerkrachten staan volle-
dig achter het ideeëngoed van inclusief onderwijs en stellen hieromtrent wei-
nig vragen.

D. De klaspraktijk en het pedagogisch-didactisch handelen
Echte veranderingen binnen de klaspraktijk hebben we niet opgemerkt. Ook
de leerkrachten geven aan dat ze weinig aanpassingen hebben doorgevoerd.
Opdat de twee leerlingen met een gehoorstoornis zouden kunnen liplezen, let
de leerkracht er wel op dat haar gezicht voor hen altijd zichtbaar is. En daar-
naast heeft ze het groepswerk achterwege gelaten omdat dan het rumoer te
groot was en de twee leerlingen niet meer konden meewerken. De leerkracht
kan haar eigen manier van lesgeven aanhouden, zonder extra inspanningen.
Ook in verband met het bereiken van de eindtermen doen zich geen proble-
men voor. Ze geeft zelfs aan dat de opvang door de GON-begeleidster ook
door haar zou overgenomen kunnen worden en binnen de klaswerking
geplaatst kan worden.

In de kleuterklas signaleren de kleuterleidsters nog minder aanpassingen. Bij
de kleuter met het syndroom van Down moet de leidster haar activiteiten niet
aanpassen, hij volgt ze mee tot op zijn niveau. De leerling vraagt wel extra
aandacht. De leerkracht moet hem voortdurend in de gaten houden, zodat hij
zijn veiligheid niet in gevaar brengt. Toch geeft de leerkracht aan dat voor een

optimale opvang binnen het gewoon onderwijs, af en toe een extra leerkracht
in de klas zou moeten komen voor een individuele begeleiding. De andere

kleuterleidster die een kind heeft met hemiplegie, dient ook geen enkele acti-
viteit aan te passen. Ze stelt dezelfde eisen als aan de andere leerlingen. Voor
deze leerling is wel een intense samenwerking gerealiseerd tussen de klas-
leerkracht, de leerkracht zorgverbreding en de GON-begeleider.

De directie is niet op de hoogte hoe de leerkrachten in de klas werken en hoe
de werking tijdens de GON-uren gebeurt. Ze kent wel de kinderen en weet
precies wie op welke vlakken problemen heeft. De leerkracht zorgverbreding
vindt dit zeer belangrijk naar het overleg toe.

E. Signaleren, diagnosticeren en remediëren
In de school worden veel inspanningen geleverd voor kinderen met leermoei-
lijkheden, vooral in de eerste graad. Volgens de P.M.S.-medewerker heeft men
veel begrip voor leermoeilijkheden en zoekt men steeds naar nieuwe materia-
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len en werkvormen. Ook naar de ouders toe worden extra inspanningen
gedaan en materiaal meegegeven om thuis in te oefenen. De leerkrachten
zorgverbreding spelen hierbij een belangrijke rol. Zij werken steeds binnen de
klas. Soms nemen ze de les over zodat de klasleerkracht met een paar leerlin-
gen afzonderlijk kan werken. Soms zijn zij degenen die zich met de zwakke-
re leerlingen bezig houden. Ook het hoekenwerk vindt zijn ingang.

Volgens de directie wordt de klassikale instructie meer en meer vedaten om
plaats te maken voor differentiatie en het werken in groepen, waardoor meer
kansen voor de leerlingen gecreëerd kunnen worden. Differentiëren vindt
plaats door de ene groep extra oefeningen te geven en voor de andere groep
een instructiemoment in te lassen. Op de vraag naar signalerend, diagnostice-
rend en remediërend werken wordt door leerkrachten van de tweede graad
eerder ontwijkend gereageerd. Volgens hen is het weinig nodig, daar ze een
sterke klas hebben. Wanneer bepaalde leerstofonderdelen moeilijk begrepen
worden, gaan ze wel zelf op zoek naar ander materiaal of oefeningen. Zij los-
sen deze problemen eerder zelf op, binnen hun klas, zonder daarin andere per-
sonen, zoals de leerkracht zorgverbreding te betrekken.

F. F ormele ov erle gmomenten : multidisciplinair ove rle g en pe rsone elsverga-
deringen
Op deze school wordt drie tot vier keer per schooljaar een overlegmoment
gehouden. Hierbij zijn de directie, de klasleerkracht, de leerkracht zorgver-
breding en/of onderwijsvoorrangsbeleid en de medewerker van het P.M.S-
centrum aanwezig. De GON-begeleiders worden hierop niet uitgenodigd.
Verslagen van buitenschoolse hulpverlening worden echter wel besproken tij-
dens het M.D.O. Daarnaast worden ook extra overlegmomenten ingericht na
de afname van ClTO-toetsen en voor de bespreking van leedingen die zorg-
verbreding krijgen.

De school heeft éénmaal een overleg georganiseerd om samen met het team
te beslissen over de opvang van een blinde leerling met een gedragsprobleem.
Deze leerling was reeds als kleuter ingeschreven op de school, maar had in
het buitengewoon onderwijs braille moeten leren. Door de mening en de zeer
negatieve houding van één persoon is het voorstel toen niet goedgekeurd.

In de school hanteert men een leerlingvolgsysteem, waarvoor ClTO-toetsen
worden afgenomen. De fiches gaan ieder jaar mee naar de nieuwe leerkracht
die deze verder aanvult. De informatiedoorstroming omtrent de leerlingen
verloopt hoofdzakelijk op deze manier. Uitslagen van ClTO-toetsen en ande-
re bevindingen door de leerkracht, notities in verband met buitenschoolse
behandeling en contacten met de ouders worden genoteerd. Voor de afname
van de toetsen wordt de hulp van de leerkrachten zorgverbreding ingeroepen.
Het volledige dossier samen met de medische gegevens wordt bijgehouden
door de P.M.S.-medewerker.
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G. Samenwerking met het P.M.S.-centrum
De samenwerking met het P.M.S.-centrum verloopt vlot. De directie en de

P.M.S.-medewerker hebben regelmatig overleg, waarin ze proberen vast te

stellen wat kan en niet kan. Nadien houden ze ook een evaluatie waarin
dezelfde vragen worden gesteld. De P.M.S.-medewerker is ook steeds aanwe-
zig op de M.D.O.'s. Zevindt het een groot voordeeldatze reeds lang met deze

school samenwerkt en daardoor de mogelijkheden en de beperkingen van de

school en de leerkrachten goed kan inschatten. Het is grotendeels te danken
aan het initiatief van de P.M.S.-medewerker dat de leerlingen met een handi-
cap binnen deze school worden opgenomen. Ook nu nog blijft ze ijveren dat
elke leerling zijn kansen moet krijgen.Zeis er zich van bewust dat ze een

grote stimulerende rol speelt.

Naast het cognitieve is ze ook op de hoogte van de socio-emotionele ontwik-
keling van de kinderen. Regelmatig wordt ze door ouders gecontacteerd met

vragen hieromtrent. Dit wordt ook door de ouders bevestigd. Reeds vanaf de

eerste week dat hun kind op school is, is er contact geweest met het P.M.S.-
centrum.

De P.M.S.-medewerker betreurt het ten zeerste dat in het verleden één leerling
met een visuele handicap niet toegelaten is op school omwille van dat nega-

tieve overlegmoment tussen alle leerkrachten: "Toen ben ik op de bedeltoer
moeten gaan voor die leerling .,. en in die andere school maakte de directie
ook weer de fout van te laten stemmen door de leerkracht."

H. Samenwerking met de ouders
Op school worden drie à vier keer perjaar oudercontacten georganiseerd. Dit
is niet de enige mogelijkheid voor ouders om de vooruitgang van hun kind of
problemen te bespreken. De leerkrachten kunnen ook dagelijks aan de school-
poort met de ouders informatie uitwisselen. Het belang van dit laatste wordt
aangegeven door beide partijen. Op deze manier verloopt de informatiedoor-
stroming veel soepeler. Toch geeft één ouderpaar aan dat ze soms wat meer
initiatief van de school hadden verwacht. Z4 zouden willen dat de school zelf
meer contact legt tussen de verschillende betrokkenen. Er wordt teveel over-
gelaten aan het initiatief van de ouders. Ze wensen dat de school zich meer
zou richten op kinderen die anders zijn.

Bij de leerling met het syndroom van Down wordt regelmatig bij speciale
activiteiten of uitstapjes beroep gedaan op de moeder. Zij komt dan bijsprin-
gen om haar kind in het oog te houden. De relatie tussen de moeder en de

kleuterleidster verloopt zeer vlot. Enkele leerkrachten geven ook aan dat ze

veel informatie ontvangen van de ouders omtrent de handicap van hun kind.
Hier reageren ze zeeÍ positief op.

De reden waarom de ouders voor deze school hebben gekozen is de nabijheid
en het feit dat andere broers of zusjes ook naar deze school komen. Ze vinden
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het geweldig dat hun kind binnen het gewoon onderwijs kan opgevangen wor-

den. De samenwerking is altijd heel vlot verlopen en ze hebben op school

nooit enige tegenkanting gevoeld in verband met de opvang van hun kind.

I. Samenwerking met de GON-begeleiding
Op school wordt voor vier leerlingen GON-begeleiding ingericht. De samen-

werking met de betrokken leerkrachten verloopt vlot. Tijdens korte informe-

le overlegmomenten kunnen problemen besproken worden, de inhoud van de

begeleiding en eventueel de aanpak. Alle GON-begeleiders die op deze

school werken hebben geen contact met de andere leerkrachten, noch met de

directie. Deze laatste heeft geen idee wat de begeleiding specifiek inhoudt.

Ook tijdens overlegmomenten worden deze begeleiders niet uitgenodigd. Dit

zou een werkpunt voor de toekomst moeten worden volgens de directie. De

GON-begeleiding vindt meestal buiten de klas plaats omwille van inhoudelij-

ke redenen. Door één begeleider wordt dat als negatief gezien. ze vindt dat

door de leerling uit de klas te halen en totaal andere leerstof aan te brengen,

men niet inclusief bezig is. Daarvoor zou men veel dichter bij de klas moeten

aanleunen. De meeste leerkrachten geven aan dat ze de samenwerking waar-

deren en dat ze voor de betreffende leerling hun verantwoordelijkheid kunnen

delen. Eén leerkracht geeft aan datzehet nut van de GON-begeleiding niet

ziet.De leerstof zou ze ook zelf kunnen aanbrengen binnen de klas. Een ande-

re leerkracht vindt de GON-begeleiding nog te beperkt en zou liever een

intensere samenwerkin g zien.

Tussen de GON-begeleiders en de ouders is er tot nu toe nog geen persoon-

lijk contact geweest. Door een GON-begeleider wordt aangegeven dat ze wel

telefonisch contact onderhoudt. Hiervan vinden we geen bevestiging bij de

ouders. De werking van de GON-begeleiding wordt via de klasleerkracht of

de leerlingen zelf naar de ouders doorgespeeld . Deze hebben dan ook weinig

zicht op de concrete werking en inhoud. Sommige ouders kunnen niet aange-

ven welk deel van de vorderingen aan de GON-begeleiding toegeschreven

moet worden en welk deel aan de klasleerkracht. Opvallend is dat de GON-

begeleiding die door de leerkracht als weinig zinvol wordt afgeschilderd, door

de ouders als positief wordt bevon den. Zij menen bovendien dat deze bege-

leiding zeker verder gezet moet worden, deze specifieke aanpak kan volgens

hen niet in de klas gebeuren.

Door deze beperkte contacten menen we dat een belangrijk deel van de GON-

begeleiding verloren gaat. Andere leerkrachten zouden ook informatie kunnen

inwinnen van de mensen uit het buitengewoon onderwijs, overleg zou leer-

krachten van de komende leerjaren kunnen voorbereiden op hun taak.

J. Ondersteuning en overleg
op deze school vindt weinig onderling overleg plaats. opvallend is ook dat

hiernaar door de betrokkenen niet gevraagd wordt. Eén leerkracht vertelt zelfs
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dat ze weinig praat met de andere leerkrachten over wat er in haar klas
gebeurt. ze meent wel dat wanneer er zich een probleem zou voordoe n, dat ze
altijd bij haar collega van het voorbije schooriaar terecht kan. ook de andere
leerkrachten vermelden dat ze zich zeker niet alleen voelen staan met eventu-
ele problemen.ze gevenwel aan datze zichondersteund voelen door de leer-
krachten zorgverbreding. De leerkracht zorgverbreding spreekt wel over vele
overlegmomenten. ook de P.M.s.-medewerker kan een ondersteunende rol
vervullen, door informatie over de leerling door te spelen naar de leerkracht
of problemen met de ouders te bespreken.

De GoN-begeleiders worden enkel gecontacteerd in verband met de leerling
die ze begeleiden. voor de kleuter met het syndroom van Down komt de
thuisbegeleidster die de ouders begeleidt één keer in de maand samen met de
moeder naar de school. op deze momenten wordt er informatie uitgewisseld
met de kleuterleidster. Deze laatste is zeer enthousiast over de contacten. ze
vermeldt dat ze mogelijke problemen steeds kan bespreken met deze persoon,
maar dat ze voor het overige er toch alleen voor staat, binnen haar klas wel-
iswaar.

Het gebrek aan overleg blijkt ook uit het feit dat de nieuwe klassen en de leer-
krachten pas enkele dagen voor het begin van het nieuwe schooljaar worden
bekend gemaakt. Pas op het laatste moment wordt hierdoor duidelijk wie van
de leerkrachten een leerling met een handicap in de klas krijgt.

K. Klasoverschrijdende initiatieven
op school vinden geen klasoverschrijdende initiatieven plaats voor taal en
rekenen. Enkel voor knutselactiviteiten en muzische vorming worden klassen
samengenomen. volgens de directie vinden dergelijke activiteiten wel reeds
plaats tussen parallelklassen. Door de leerkrachten wordt dit niet bevestigd.

L. Onderwij so riëntatie
De onderwijsoriëntatie op deze school is leerstofgericht. De nadruk ligt op het
behalen van de eindtermen. Leerlingen die aflraken kunnen in eerste instantie
nog opgevangen worden binnen het aanbod van de zorgverbreding, maar als
hier ook geen mogelijkheden meer worden gezien, dan worden deze leerlin-
gen doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs. Die leerstofgerichtheid
blijkt ook uit de voorwaarden voor de opvang van leerlingen met een handi-
cap. Door de directie wordt aangegeven dat de kinderen moeten beschikken
over voldoende mentale mogelijkheden, zodatze binnen de gewone klaswer-
king kunnen meedoen. Door de invoering van differentiatie in de klassen gaat
men toch reeds in de richting van de leerling denken en hiervoor mogelijkhe-
den scheppen.
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M. Beoordeling van de slaagkansen

De slaagkansen worden door alle betrokkenen positief ingeschat. De leerlin-

gen in het lager onderwijs kunnen zonder problemen binnen de school opge-

vangen worden. Ook naar de komende leerjaren toe stellen zich hier geen pro-

blemen. Hierbij is wel de voorwaarde dat de GON-begeleiding kan voortge-

zet worden en de uren zorgverbreding elkjaar worden toegekend. Indien deze

ondersteuning zou wegvallen, zien de meeste leerkrachten en de leerkrachten

zorgverbreding het niet meer zitten. Voor één leerkracht mag de GON-bege-

leiding stopgezet worden. Ze acht zichzelf in staat om de leerlingen in de klas

op te vangen. De ouders zijn echter overtuigd dat die begeleiding verder gezet

moet worden en wijzen op het belang ervan naar volgend schooljaar toe, wan-

neer ook Frans tot het lessenpakket zal behoren. Er doet zich ditjaat wel een

probleem voor binnen de klas waar de jongens met de gehoorstoornis zitten.

2e worden erg gepest met hun handicap. Vooral één jongen heeft daarmee

veel problemen. Vanuit de thuisbegeleiding wordt hieromtrent een pakket uit-

gewerkt. De bedoeling is ook naar de klas toe meer uitleg te geven omtrent

zijn handicap.

Of de kleuter met het syndroom van Down ook voor het lager onderwijs op

deze school kan blijven, is nog onduidelijk. De P.M.S.-medewerker hoopt dat

daarvoor een oplossing kan gevonden worden. Ze betwijfelt echter of opvang

binnen een klasgroep van meer dan twintig leerlingen realiseerbaar is.

Bovendien zou dan, naast de leerkracht zorgverbreding, een persoon in de

klas individueel met die leerling moeten werken. De ouders nemen een

afwachtende houding aan. Zoals hierboven reeds beschreven, houden ze teke-

ning met twee voorwaarden, namelijk de mogelijkheden binnen de klas en het

feit dat het kind zich goed moet voelen in de klas.

N. Samenvatting
Op school 'D' worden vijf leerlingen opgevangen met een handicap. Het gaat

om GON-projecten voor type 4, 5 en 7 .In de kleuterklas wordt een leerling

met het syndroom van Down geïntegreerd.

Op deze school werden we als onderzoeker geconfronteerd met een zekere

dubUelzinnigheid. De directie is, samen met de medewerker van het P.M.S.-

centrum, voorstander van de opvang van kinderen met een handicap. Ze

neemt hieromtrent een duidelijke standpunt in. De opvang is voor haar reali-

seerbaar zolang het kind qua intellectueel niveau binnen de klasgroep past.

Vanuit de leerkrachten komen hier geen negatieve reacties over. Als hun

directie achter de opvang staat, dan z;ullen zij automatisch meedoen. Door de

leerkrachten wordt de opvang zelfs niet in vraag gesteld, het is voor iedereen

een vanzelfsprekendheid datdeze leerlingen op hun school worden opgevan-

gen. Wanneer de directie een overleg organiseert met het team blijken er wel

iegenstanders te zijn die hun collega's kunnen beïnvloeden met hun mening.

Met andere woorden, overleg houdt de opvang tegen. Wanneer de opvang
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opgelegd wordt door de directie verloopt dit zonder enig probleem. Blijkbaar
heeft deze school nood aan een sturende hand.

Dit ontbreken van overleg heeft wel een nadeel. De informatie blijft steeds
beperkt tot de personen die er rechtstreeks bij betrokken zijn. De andere leer-
krachten worden hier niet van op de hoogte gebracht. De directie heeft dit ook
ervaren met betrekking tot de M.D.o.'s. Naar de toekomst toe wil ze alle par-
ticipanten met elkaar in contact brengen. Bovendien lijkt het ons bevordeilijk
voor de samenwerking indien er een duidelijke, welomschreven visie door de
school wordt uitgedragen.

De grootste beperking van de school is het gebrek aan middelen. De directie
en de leerkrachten zijn ervan overtuigd dat een extra persoon in de klas die
zich individueel kan bezig houden met de leerlingen met een handicap, een
steun kan zijn voor de leerkracht in de uitvoering vanzijnlhaar bezigheden.

2.2.4.3 Kwantitatieve analyse

In onderstaande tabel staan de ruwe scores en de overeenkomstige percen-
tielscores van school 'D'op de schalen van de afgenomen vragenlijsten. De
scores zijn berekend op basis van 16 van de 22 vragenlijsten.

Tabel 2.4: Ruwe scores en overeenkomstige percentielscores op de schalen
voor de vragenlijsten "Zorg voor leerlingen met onderwijsleerproblemen,,

en "Onderwijsoriëntatie,, voor school ,D'

De school heeft veel aandacht voor de opvang van leerlingen met onderwijs-
leerproblemen. Deze visie wordt ook gedragen door de directie (sl Het
schoolhoofd en de gezamenlijke zorg voor leerlingen met onderwijsleerpro-
blemen, pc.72). volgens de directie beschouwen de reerkrachten deze opvang
als hun plicht en verantwoordelijkheid. ze gaan in op de vraag naar opvang,
omdat hun directie dit van hen vraagt.

Het overleg binnen de school leek vanuit de interviewgegevens weinig voor
te komen. De score op schaal K2 laat een totaal ander beeld zien (K2
ondersteuning en overleg, pc. 81). Tijdens de formele overlegmomenten

Schalen

S1 S2 S3 S4 S5 S6 K1 K2 K3 K4 o1 02

Ruwe scores 4,86 5,01 2,15 5,13 3,76 5,30 4,17 4,39 3,56 3,51 3,95 5??

Percentielen 72 86 36 82 79 76 74 81 30 42 54 l0
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(MDO,s) kunnen de leerkrachten met de directie, de P.M.S.-medewerker en

de leerkracht zorgverbreding de leerlingen bespreken (S2 Structureel overleg

en registratie in functie van overleg, pc. 86). De vorderingen van de leerlin-

gen worden nauwgezet gevolgd door te werken met leerlingendossiers en een

leerlingvolgsysteem.

op het vlak van het diagnosticerend en remediërend werken (K1, pc. 74) wor-

den veel initiatieven genomen binnen de klas. Ook uit de interviewgegevens

bleek dat de leerkrachten eerder geneigd zijn om binnen hun eigen klas de

zwakkere leerlingen op te vangen. Naar differentiëren binnen de klas zijn de

activiteiten eerder beperkt (K4 Binnenklasdifferentiatie, pc. 42).

De samenwerking met het P.M.S.-centrum is zeer uitgebreid en er vindt regel-

matig overleg plaats tussen de medewerker en de directie (S4 Samenwerking

met het P.M.S.-centrum en met ouders, pc. 82). De P.M.S.-medewerker houdt

naast de cognitieve vorderingen van de leerlingen ook de socio-emotionele

ontwikkeling nauwlettend in het oog. Naar de ouders toe is er contact via for-

mele overlegmomenten en informeel aan de schoolpoort.

De onderwijsoriëntatie hebben we als leerstofgericht beschouwd. De leerlin-

gen dienden te beschikken over voldoende intellectuele mogelijkheden om de

eindtermen te kunnen halen. De gewone klaswerking mag niet doorbroken

worden. Uit de scores op de schalen blijkt dat de leerkrachten deze leerstof-

gerichtheid onderkennen (o1 Leerstofgerichte onderwijsoriëntatie, pc. 54)'

Daarnaast komt ook een duidelijke leerlinggerichtheid naar boven (o2

Leerlinggerichte onderwijsoriëntatie, pc. 70). Dit hebben we in de kwalitatie-

ve analyse niet kunnen vaststellen.

2.2.5 School 'E'

2.2.5.1 Achtergrondgegevens

op school ,8, zijn I47 leerlingen ingeschreven in het lager onderwijs, waar-

onder 6l allochtonen. De school richt zeven klassen in: twee klassen voor het

eerste leerjaar met een kleiner aantal kinderen. Aan de school is ook een kleu-

terafdeling verbonden (120 kleuters). De leerlingen zijn afkomstig uit een

gemiddeld sociaal milieu.

De school beschikt over 8 uren taakklas. Bovendien heefÍze 31 extra lestij-

den voor het lager onderwijs ontvangen in het kader van het

onderwijsvoorrangsbeleid. voor één leerling (type 4) verleent de school

GON-begeleiding.

Daarnaast worden op de school twee leerlingen met een mentale handicap

opgevangen. De leerling die vanaf het lager onderwijs in deze school wordt
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opgevangen, krijgt begeleiding van een psychomotorisch therapeute. Deze
persoon wordt door de ouders gefinancierd. De leerling in het kleuteronder-
wijs gaat naar een revalidatiecentrum, maar met de school is er vanweg e deze
dienst geen samenwerking opgestart.

2.2.5.2 Kwalitatieve analyses

A. De visie over inclusief onderwijs
Door alle respondenten wordt aangegeven dat op de school een open houding
bestaat tegenover inclusief onderwijs. van bij de start, worden de resultaten
positief beoordeeld. De directie is een voorstander van het inclusief onderwiis
op voorwaarde dat de nodige middelen voorzien worden, middelen in de
vorm van extra materiaal, maar vooral bijkomend personeel. De leerling met
een mentale handicap wordt op school door een psychomotorisch therapeute
die door de ouders wordt gefinancierd. De directie en de therapeute zijn bei-
den van mening dat deze financiering dient te gebeuren door de onderwijsin-
stanties. Anders maakt men van inclusief onderwijs een onderwijsvorm die
alleen geschikt is voor kinderen waarvan de ouders over voldoende financië-
le middelen beschikken. En als dusdanig blijft de inclusie een droom voor
velen.

voor de directie is één voorwaarde aan de opvang verbonden. Deze opvang
moet binnen de mogelijkheden van de school passen. wanneer na een evalu-
atie blijkt dat het boven de mogelijkheden van de school gaat om die leerling
nog op te vangen, moet de mogelijkheid bestaan om eruit te stappen. .,op dat
moment moet men de waarde van het buitengewoon onderwijs erkennen", zo
stelt de directie. Naar vorm van handicap maakt ze geen onderscheid. Enkel
kinderen met een zwaar motorisch probleem kunnen niet in de school worden
opgenomen omwille van de infrastructuur: er moeten nu eenmaal enkele trap-
pen beklommen worden om de klassen te bereiken.

Alle leerkrachten staan volledig achter de opvang, zowel degenen die de leer-
ling met een mentale handicap in hun kras hebben gehad, als de leerkrachten
van de hogerejaren. De leerkracht die gestart is met de opvang heeft zelfs een
zeer uitgesproken mening: "Het moet maar eens gedaan zijn met die ,con-

centratiekamp-achtige' manier van opvang. Er moet een wisselwerking
komen tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs , zodat er meer
begrip ontstaat." De leerkrachten zijn wel van mening dat voor elk kind apart
moet gekeken worden of de opvang in het gewoon onderwijs de beste aanpak
is. uiteindelijk moeten zowel de school als de leerling in kwestie zich gàed
voelen bij die opvang. Een andere leerkracht geeft aan dat er in het beginnog
veel vragen werden gesteld door de leerkrachten in verband met de concrete
aanpak in de klas, maar dat nu iedereen spontaan meewerkt om de opvang te
realiseren.
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De juffrouw van de eerste kleuterklas, die een kindje met een mentale nanor-

capopvangt binnen haar klas, is er volledig voor te vinden dat kinderen met

een nàndicap worden opgevangen binnen het gewoon kleuteronderwijs: "De

andere kinderen moeten leren dat er ook kinderen zijn die een handicap heb-

ben." Naar het lager onderwijs toe, is ze van mening dat de opvang mogelijk

is indien er extra begeleiding kan ingeschakeld worden en de klasgroepen niet

te groot zijn. Bij specifieke problemen zoals extreme gedragsmoeilijkheden

stelt ze zich wel veel vragen.

De therapeute die de leerling in de klas helpt vindt dat men al heel vroeg aan

inclusie moet werken . Zelfs als de kinderen nog niet naar school gaan, heeft

men de taak om de grootouders, andere familieleden en de buurt vertrouwd te

maken met kinderen met een handicap. uiteindelijk vormen deze mensen een

onderdeel van de leefwereld van het kind.

De ouders zijn zeer tevreden over de resultaten. Zij vinden het heel belangrijk

dat de kans bestaat dat kinderen met een handicap samen kunnen leven en

samen kunnen leren met andere kinderen. Als binnen de thuissituatie voor

deze visie wordt gekozen, dan moet dit ook doorgetrokken kunnen worden op

de school.

B. Hoe ontstaan?
De ouders van de leerling met een mentale handicap hebben zich op school

aangemeld, via een bevriende leerkracht. De ouders hebben hun vraag voor-

getega aan de directie. Bovendien hebben zehaar uitgelegd vanuit welke visie

á" 
"énopvang 

binnen het gewoon onderwijs wilden proberen. Het toeval wou

dat de bóvriende leerkracht verantwoordelijk zouzijn voor het eerste leerjaar

en h4 zag het wel zitten om deze opvang te starten. Vooraleer hiertoe toe-

stemming werd verleend door de directie, is er op de school een overleg

gehouden. Alle leerkrachten hebben dit besproken, samen met de ouders en

áe begeleiders van de ouders en het kind. Nadien is besloten om de leerling

in te schrijven. De directie heeft niet het gevoel dat ze hier enige druk voor

heeft moeten uitoefenen. Ook de leerkrachten geven aan dat ze helemaal vrij

gelaten werden om te beslis sen. Ze wisten dat de directie hun mening zou

respecteren en aannemen, wat de uiteindelijke beslissing ook zou zijn. Dit

*ui 
""n 

zeer bijzonder standpunt dat de directie innam. Het P.M.S'-centrum

had deze leerling immers naar het buitengewoon onderwijs verwezen' Ook de

inrichtende macht verdedigde de verwijzing naar het buitengewoon onder-

wijs. Zodoen de zag de directie zichzelf in een precaire situatie geplaatst tus-

,"n huu, team en de inrichtende macht in. Door in te gaan op de vraag van de

ouders, heeft ze een groot risico genomen. De samenwerking met het P.M.S.-

centrum naar deze leerling toe is stopgezet. Voor de andere leerlingen is er

wel nog samenwerking.
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c. De verwachtingen vooraf
wat betreft de verwachtingen naar de opvang toe, zien we twee tegenstrijdi-
ge reacties.

De leerkrachten die gestart zijn met de opvang, hebben in het begin vele over-
legmomenten gehouden met de ouders van de leerling en de thuisbegeleiders.
Tijdens deze momenten had iedereen de kans om vragen te stellen omtrent de
aanpak van deze leerling. Deze vragen hadden betrekking op de leerinhoud,
werkvormen en zelfs de evaluatie. De ouders hebben hun vÈrwachtingen in
het begin duidelijk gericht op de sociale integratie. De cognitieve vorderingen
die ze eventueel zou maken, zouden extra meegenomen zijn. Hieromtrent
werden geen eisen geformuleerd naar de school toe.

De leerkracht die dit jaar met de reerring werkt, geeft echter aan dat hij voor-
af geen idee had hoe hij eraan moest beginnen. voltedigheidshalve moeten we
hier wel aan toevoegen dat hij nog niet werkzaam was op deze school bij de
start van de opvang. Hij heeft eerst informatie ingewonnen bij de leerkracht
van het vorige schooljaar en later heeft hij ook nog contact opg"no-"n -"tde ouders. zijn verwachtingen omtrent cognitieve vorderingen lagen in het
begin van het jaar hoog. pas na contact met de ouders wist hij *ui hun u"r-
wachtingen waren en werd het voor hem ook duidelijk dat hij degene was, die
zijn verwachtingen moest inperken. Hierbij vermeldt hij dat het áls leerkracht
zeer moeilijk was om niet in te gaan op die cognitieve aspecten.

D. De klaspraktijk en het pedagogisch-clidactisch hanclelen
De directie is volledig op de hoogte van de vorderingen van de leerling met
een mentale handicap. ze weet precies welke leerstofonderdelen in de klas
worden aangebracht en welke hulpmiddelen gebruikt worden.

In het eerste leerjaar werden twee klasgroepjes samengesteld: één echt eerste
leerjaar en één klasje, waar de zwakkere leerlingen geleidelijk worden voor-
bereid om in de loop van hetjaar aan te sluiten bij de andere tlu, uun het eer-
ste leerjaar. op deze manier kan er veer individuele aandacht aan de leerling
worden geschonken. Bovendien had de leerkracht van het eerste leerjau, ook
een tiental jaren ervaring in het buitengewoon onderwijs.

In het begin hebben de leerkrachten samen met de psychomotorisch thera-
peute een individueel pakket voor deze leerling samengesteld. De bedoeling
was haar op haar eigen niveau te laten ontwikkelen en in haar eigen tempo.
Het probleem was echter dat de leerring zelf weigerde andere o"ieninge' te
maken dan de kinderen uit haar kras. Ze wou dezelfde werkblaadjes maken,
maar deze waren veel te moeilijk voor haar. De aanpassing bestaat ár nu in dat
ze op dezelfde blaadjes mag werken, maar deze worden aangepast aan haar
niveau. Hierover vindt in het begin van de week een overleg pláats tursen de
klasleerkracht en de therapeute. vooral deze laatste past de leórstof aan.
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Het grootste probleem bij deze leerling is haar concentratie, waardoor de leer-
kracht of de sterkste leerlingen van de klas vaak met haar moeten samenwer-
ken, opdat ze effectief zou werken. Wat ons is opgevallen en wat ook een

voorbeeld is van de goede sociale integratie, is dat ook de sterkere leerlingen
uit de klas worden ingeschakeld om met haar te werken. Op deze manier kan

de leerkracht zijn aandacht richten op andere kinderen met een hulpvraag.

De leerkracht geeft aan dat hij geen echte problemen ondervindt met de leer-
ling in zijn klas. Wanneer ze even niet mee kan doen met de anderen, bij-
voorbeeld omwille van een instructiemoment, blijft ze rustig afwachten of
doet ze een poging om de anderen te imiteren.

Ook voor de leerling in de kleuterklas dient de juffrouw geen aparte activitei-
ten te voorzien. Hij volgt alles tot op zijn niveau.

E. Signaleren, diagnosticeren en remediëren
Op school is vanaf dit jaar een taakleerkracht werkzaam, die de zwakste leer-
lingen buiten de klas opvangt. De directie helpt haar bij het opstarten van de

begeleidingen. Het stellen van de diagnose verloopt reeds vlot, maar bij het
opstellen van de handelingsplannen en het remediëren krijgt ze nog hulp van
de directie.

Wat betreft de leerling met een mentale handicap heeft de school uitdrukke-
lijk gekozen om haar niet naar de taakleerkracht te laten gaan. De opvang
gebeurt enkel door de klasleerkracht, met eventuele begeleiding door de the-
rapeute. Begeleiding door de taakleerkracht zou immers van de leerling weer
een extra aanpassing vragen.

In de school is de differentiëring ver uitgebouwd in de zin van hoeken- en

contractwerk. Op deze manier heeft de klasleerkracht de kans om aan reme-
diëring te doen. Ook voor de leerling met een mentale handicap wordt con-
tractwerk voorzien. Tijdens die momenten werkt ze wel met haar eigen werk-
blaadjes. Zebeseft immers dat dan iedereen met iets anders bezig is.

Het leerlingvolgsysteem wordt in de school gehanteerd tot het derde leerjaar.
Daarna houden de leerkrachten gegevens bij over de leerlingen aan de hand
van observatiefiches. Op het einde van het schooljaar worden die niet meteen
doorgegeven naar de volgende leerkracht, omdat men van mening is dat elke
leerling een nieuwe start moet kunnen maken. Na enige tijd in de nieuwe klas,
worden deze fiches door de directie wel doorgegeven. Voor de leerling met
een mentale handicap wordt wel alle informatie op voorhand doorgespeeld.

F. F ormele ov e rle gmomenten: multidis ciplinair ov erle g en p ers oneelsve rga-
deringen
Volgens de directie vindt drie à vier keer per jaar een formeel overlegmoment
plaats op school. Op deze momenten wordt de GON-begeleiding voor de leer-
ling van het type 4 besproken, de overgang van de derde kleuterklas naar het

lruclusrer oNDEFWIJS tN DE pRAKTIJK 73



eerste leerjaar en de hulpverlening die gebeurt door ouders en leerkrachten.
Tijdens deze overlegmomenten zijn de directie, de klasleerkracht, de GON-
begeleider en de medewerker van het P.M.S.-centrum aanwezig. Om nadruk-
kelijk aandacht te hebben voor elke leerling is er te weinig tijd. Een leerkracht
geeft echter aan dat hij nog geen overlegmoment heeft meegemaakt dit jaar
en ook anderen vertellen dat het M.D.O. niet vaak plaatsvindt

Door de ouders van de leerling met een mentale handicap is, voorafgaand aan

de opvang, een uitgebreide bespreking gebeurd omtrent de problemen van
hun dochter, in het bijzijn van alle betrokkenen van de school. Hier konden de
leerkrachten hun vragen stellen en allerhande informatie inwinnen. De aanpak
van deze leerling werd samen met de ouders overlegd. Uiteindelijk kan, door
de ouders te betrekken, een eenduidige en gezamenlijke aanpak uitgewerkt
worden.

G. Samenwerking met het P.M.S.-centrum
De samenwerking met het P.M.S.-centrum is bedreigd geworden toen de
school de beslissing heeft genomen om een leerling met een mentale handi-
cap op te nemen tegen het advies van het P.M.S.-centrum in. Door deze laat-
ste is het besluit genomen om geen hulp meer te verlenen voor deze leerling.
De samenwerking met de school is wel verdergezet voor de andere leerlingen.
Eén medewerker informeert nog wel eens naar de integratie en de vorderin-
gen van de leerling, maar voor het overige wordt er niet meer over gesproken.
Vandaar dat wij ook geen gesprek met een P.M.S.-medewerker hebben gehad.

H. Samenwerking met de ouders
Op school vinden drie keer per jaar formele oudercontacten plaats. Bovendien
kunnen de ouders dagelijks terecht op de kleuterschool. Ook voor de lagere
school bestaat de mogelijkheid om de leerkracht informeel te contacteren.

De ouders van de leerling met een mentale handicap hebben vanaf de start van
de opvang open kaart gespeeld met de school. Zehebben aan alle betrokke-
nen het probleem uitgelegd. Ook nadien zijnze steeds bereid geweest om raad
en advies te verlenen aan wie dit nodig had. Bovendien is de school heel goed
op de hoogte van hun wensen en verwachtingen. Een leerkracht zegt hierom-
trent: "De inzetvan de ouders van L. is zeer groot, maar hun verwachtingen
zijn realistisch en ze kennen ook zeer goed de mogelijkheden van wat in de
klas kan. Dit is voor mij de reden dat het ook lukt."

De ouders hebben voor deze school gekozen nadatze reeds een aantal scho-
len van het buitengewoon onderwijs gecontacteerd hadden, evenals andere

scholen voor gewoon onderwijs. Deze laatste kwamen niet in aanmerking
daar de klasgroepen te groot waren. Via een bevriende leerkracht zijn ze in
contact gekomen met deze school. Hier bestond de mogelijkheid om het eer-
ste leerjaar in een klein groepje te volgen. De leerkrachtdieze kenden, was
bereid om het kind op te vangen. Ook de andere leerkrachten en de directie
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waren snel voor de opvang te vinden. De verwachting van de ouders was niet
kennisoverdracht, maar de sociale integratie van hun kind bewerkstelligen.
Dit hebben ze ook uitgelegd aan de andere ouders. Hun kind diende cognitief
geen goede resultaten te behalen, maar met deze groep leerlingen zou ze het
lager onderwijs volgen. Slechts één ouderpaar heeft hierop negatief gere-

ageerd en heeft de kinderen ingeschreven in een andere school.

I. Samenwerking met de psychotherapeute
De therapeute die de leerling en de ouders begeleidt, komt iedere dag een tijd-
je met de leerling werken in de klas. Zewordt gefinancierd door de ouders.

Persoonlijk vindt zij dat dat niet kan, en dat daarvoor in het onderwijs mid-
delen moeten voorzien worden. Omwille van deze reden werkt ze enkel met

deze leerling en bemoeit ze zich niet met de andere leerlingen.

De samenwerking met de leerkracht verloopt zeer goed, en ook de voorgaan-

de jaren bij andere leerkrachten is dat nooit een probleem geweest. Haar

belangrijkste taak bestaat erin samen met de leerkracht te zoeken naar hoe de

leerstof kan aangepast worden voor de leerling. Vaak moeten kleinere stapjes

gezocht worden binnen de te verwerken leerstof. De therapeute vindt het heel

belangrijk dat er een open contact bestaat met de leerkracht. Deze laatste moet

eerlijk kunnen aangeven wathijlzij niet ziet zitten, zodat er in overleg met

elkaar naar een oplossing gezocht kan worden. In het begin van het schooljaar

ligt de nadruk op het geven van raad en advies, nu is het eerder een samen-

werken met elkaar om de beste aanpak te realiseren. In de klas zit ze naast de

leerling, niet zozeer om haar te helpen bij haar werk, maar om haar aandacht
te richten en haar concentratie te behouden. Ook de directie is zeer tevreden

over de begeleiding: "De contacten die er zijn met de begeleiders, dat gebeurt

altijd in een heel open, vertrouwelijke en sympathieke sfeer. Die komen nooit
belerend, nooit betweterig, nooit controlerend over. Dat is altijd een aangena-

me wisselwerking."

Bij de vraag of de leerkracht ook zonder begeleiding voldoende opvang kan

realiseren, antwoordt ze dat het niet alleen draait om de aanpassingen, maar

dat het ook belangrijk is voor de leerkracht. Hijlzij moet ergens steun kunnen

krijgen, met iemand kunnen praten die weet heeft van de problematiek en die
het kind kent. Dit is nodig, al was het maar om de vraag te beantwoorden 'ben

ik wel goedbezig?'.

Voor de ouders wordt er een schriftje gebruikt dat dagelijks meegegeven

wordt en waarin informatie kan uitgewisseld worden. Zodoende kunnen de

ouders ook thuis verder met haar oefenen.

Ook in verband met de GON-begeleiding voor de leerling van type 4 worden
door de school geen problemen gesignaleerd. De vorige begeleider kon ech-

ter moeilijk contact krijgen met de leerling, daardoor is een andere persoon

aangesteld.
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J. Ondersteuning en overleg
De opvang op deze school is gestart na een overleg. Dit maakte vanaf het
begin duidelijk dat iedereen achter de opvang stond. Door de leerkrachten
wordt aangegeven dat ze steeds met een collega kunnen praten wanneer ze

een probleem ervaren. De wisselwerking is het grootste tussen de leerkrach-
ten die de leerling nu in hun klas hebben en de leerkrachten die haar in de
vorige jaren hebben begeleid. Op het einde van een schooljaar worden tips en
adviezen naar inhoud, werkvorm en evaluatie uitgewisseld. Bovendien geven
alle leerkrachten aan dat ze ook steeds bij hun directie terecht kunnen, bij de
therapeute van de leerling en de ouders. Ze merken ook allemaal op dat ze
echt die behoefte aan ondersteuning hadden. Misschien was het ook zonder
begeleiding gelukt, omdat men die uitdaging moest aannemen nadat men had
beslist om ermee te beginnen. Desondanks was de ondersteuning zeker wel-
kom: "Het doet goed er eens met iemand over te kunnen praten." Vooral in het
begin was de angst bij de leerkrachten nog groot en stelden ze zich veel vra-
gen. De directie merkt dat dit helemaal veranderd is en dat iedereen het nu ziet
zitten.

K. Klasoverschrij dende initiatieven
Op school vinden nog geen klasoverschrijdende initiatieven plaats voor taal
en rekenen. Enkel op creatief vlak worden alle klassen betrokken in de pro-
jecten. Deze school draagt immers een creatieve visie uit. Toneel en creativi-
teit zijn activiteiten waaraan veel aandacht wordt besteed en waarin veel ener-
gie wordt gestoken door alle leerlingen. Ook de leerlingen met een handicap
nemen hierbij hun plaatsje in.

L. Onderwij s oriëntatie
De onderwijsoriëntatie is tweeledig op deze school. Naar de leerling met een
mentale handicap toe worden er geen eisen gesteld op cognitief vlak. Het
belangrijkste doel is het bereiken van een sociale integratie. De vorderingen
die ze maakt op cognitief vlak zijn niet de eerste bezorgdheid, noch van de
school, noch van de ouders. Voor de andere leerlingen, die hun diploma van
het lager onderwijs kunnen halen, blijft het bereiken van de eindtermen een
belangrijke opgave. Ook omwille van deze reden stelt een leerkracht dat de
opvang van kinderen met een handicap beperkt moet blijven: "Twee is toch
een maximum, omwille van de druk om voor de andere leerlingen goede
resultaten te halen."

M. Beoordeling van de slaagkansen
Zowel door de ouders als door de school wordt de opvang positief beoor-
deeld. Beide partijen zijn tevreden. De leerling met een mentale handicap is
volledig aanvaard door haar klas. Ook de andere kinderen op school hebben
nooit vervelend gedaan over haar aanwezigheid. De kinderen van haar klas
springen voor haar in de bres en helpen haar als ze iets niet kan. In de klas zit
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ook een groep allochtonen en een leerling die hoogbegaafd is. De klassfeer is

bijzonder positief en niemand maakt een probleem van de verschillen die tus-
sen hen bestaan.

Sinds dit jaar heeft ook de therapeute van de leerling een onvoorwaardelijk
positief gevoel over het slagen van de opvang, door de enorme leerbereidheid
en nieuwsgierigheid die zich heeft ontwikkeld bij de leerling. Naar de vol-
gende jaren toe kan de leerling opgevangen worden bij de leerkrachten van
het vijfde en het zesde leerjaar, daaromtrent doet zich geen enkel probleem
voor. De leerkrachten stellen zich wel veel vragen in verband met het secun-

dair onderwijs. Elk uur veranderen van klas en de mentaliteit die daar heerst,
worden als belangrijkste struikelblokken aangegeven.

De opvang op deze school zou soepeler kunnen verlopen indien er meer mid-
delen voorhanden zouden zijn. De directie meent dat het inclusief onderwijs
ruimer moet zijn dan het geintegreerd onderwijs. Vandaar dat de omstandig-
heden ook behoorlijk moeten zijn opdat men de opvang tot een goed einde
kan brengen. Voor inclusief onderwijs is een voortdurende ondersteuning
nodig, en niet iemand die een paar uur per week langs komt. Het voortdurend
van gedachten wisselen en extra tijd investeren in de begeleiding van de kin-
deren, zouden dan tot de mogelijkheden moeten behoren. Bovendien kan die
persoon ook een hulp zijn voor de andere kinderen van de klas. De verschil-
lende opdrachten die aan de leerkrachten worden gesteld, worden dan te
zwaar voor één persoon alleen.

Een ander belangrijk knelpunt dat de directie aankaart, is de financiering van
zo'n persoon. Elke leerling heeft recht op inclusie binnen een gewone school.
Door de financiering op de ouders te schuiven, gaat men een groep kinderen
uitsluiten. Het is vanuit dit kader dat de directie niet weet of de kleuter met
een handicap ook in het lager onderwijs kan opgevangen worden. Z1j meent
dat het voorlopig nog zal afhangen van de financiële draagkracht van de
ouders.

Door de leerkrachten wordt aangegeven dat kleinere klasgroepen een oplos-
sing zouden kunnen zijn. Op die manier kan aan elk kind apart meer tijd wor-
den geschonken.

N. Samenvatting
Op school 'E'worden twee leerlingen met een mentale handicap opgevangen,
één in het lager onderwijs en één in het kleuteronderwijs. Daarnaast wordt aan

een leerling van het type 4-onderwijs GON-begeleiding verleend. Voor de
opvang van de leerling met een mentale handicap in het gewoon onderwijs is
voordien overleg gepleegd tussen de school, de ouders en de begeleiders van
de ouders en het kind. Na goedkeuring is men in het eerste leerjaar met de
opvang begonnen.
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We hebben tijdens de gesprekken met de betrokkenen de indruk gekregen, dat
het succes van de opvang van een aantal factoren afttangt.

Ten eerste heeft het overleg vooraf en ook de vele overlegmomenten tijdens
de opvang met de ouders, de therapeute en tussen de leerkrachten onderling
ertoe geleid, dat de sfeer onderling open en eerlijk is. Hulp en advies kunnen
door iedereen verleend worden. De leerkrachten vormen één team met een

eensluidende visie.

Bovendien is de rol van de ouders ook zeer belangrijk geweest. Door hun
inzet en eenduidige verwachtingen betreffende de opvang, wisten de leer-
krachten ook wat er van hen verwacht werd. Daardoor hadden ze een aan-

knooppunt.

Ook de rol van de directie is zeker niet te onderschatten. Door in te gaan tegen
het advies van het P.M.S.-centrum en de inrichtende macht, heeft ze de leer-
krachten getoond dat ook zij volledig achter de opvang stond. Zij is boven-
dien altijd iemand geweest waar ze terecht konden bij twijfel of problemen.

De visie rond inclusief onderwijs is nooit ergens expliciet uitgedrukt, maar tij-
dens ons bezoek hebben we deze wel duidelijk vastgesteld. Daardoor zijn we
van mening dat indien deze school over meer mankracht zou kunnen beschik-
ken, de opvangmogelijkheden nog zouden kunnen toenemen. Op deze manier
kunnen de goede leerlingen begeleid worden in het behalen van de eindter-
men, maar kan er ook voldoende tijd en aandacht worden besteed aan de leer-
lingen met een handicap. De differentiatiemogelijkheden hiertoe zijn reeds

voorhanden in de vorm van hoeken- en contractwerk. De kansen op opvang
zijn op dit moment echter aftrankelijk van de financiële mogelijkheden van de

ouders.

2.2.5.3 Kwantitatieve analyse

Van deze school kunnen we geen kwantitatieve gegevens vermelden, daar er
slechts één van de zes vragenlijsten is teruggestuurd. Aangezien deze gege-

vens de mening van één leerkracht weerspiegelen, kan het totale beeld van de

school vertekend worden.

2.2.6 School 'F'

2.2.6.1 Achtergrondgegevens

School 'F' verleent onderwijs aan 244 leerlingen verspreid over twee vesti-
gingsplaatsen. De school richt 12 klassen in. Per klas zitten gemiddeld 20
leerlingen. Aan de school is ook een kleuterafdeling verbonden (I72 kleuters).
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De leerlingen zijn grotendeels afkomstig uit een gemiddeld socio-economisch
milieu.

Voor dit jaar werden aan de school geen uren zorgverbreding toegekend. Er
kan wel voor 19 uren een taakklas ingericht worden.

Sinds dit jaar wordt in één vestigingsplaats een leerling met het syndroom van
Down opgevangen in het eerste leerjaar. De leerling wordt een paar dagen in
de voormiddag individueel begeleid door twee vrijwilligsters. Deze personen
werken vooral op het vlak van taal en rekenen. Ze zijn van opleiding respec-
tievelijk onderwijzeres en logopedist. De school heeft ervoor gekozen de
taakklas als opvangmogelijkheid voor de andere leerlingen te laten.

2.2.6.2 Kwalitatieve analyses

A. De visie over inclusief onderwijs
De directie is een grote voorstander van inclusief onderwijs. Hij staat er heel
positief tegenover, daar hij meent dat kinderen met een handicap een kans
moeten krijgen tot sociale integratie. Voor hem is dat de belangrijkste doel-
stelling van het inclusief onderwijs.

Vanuit zijn ervaring in het buitengewoon onderwijs meent hij dat kinderen
met een handicap geïsoleerd leven van de wereld. Om vier uur, na school,
komen deze kinderen in een heel andere wereld terecht. Door inclusief onder-
wijs te organiseren, zijn de kinderen de hele dag in dezelfde school als de
andere kinderen uit hun buurt; met andere woorden, ze zijn op de plaats waar
ze ook leven. Op deze manier kan het kind een vriendenkring uitbouwen bin-
nen zijn eigen omgeving en wordt hij 'éénvan hen'. Voor de directie vormt
de opvang van de leerling met het syndroom van Down geen enkel probleem.
Hijzelf heeft twintig jaar ervaring opgedaan in het buitengewoon onderwijs.
Hij is er zich wel van bewust dat het voor mensen die geen enkele ervaring
hebben in de omgang met mensen met een handicap, noch op school, noch
binnen hun familie of vriendenkring, het een grote drempel kan vormen en
een zekere schrik met zich mee kan brengen.

Voor de directie is het wel zeer belangrijk dat inclusief onderwijs integratie
betekent. Door de groep van kinderen met een handicap te groot te laten wor-
den binnen één school, is er geen integratie meer mogelijk. "Als ge wilt geïn-
tegreerd worden binnen een groep en ge zijt met twee of drie, dan kunt ge
geïntegreerd worden binnen die grote groep. Als ge daar zelf de meerderheid
gaat uitmaken, dan kan dat niet. Men kan dan wel samenwerken, samenleven
en samen op een behoorlijke manier les krijgen en spelen, maar dat is geen
echte integratie omdat die aantallen scheefgetrokken zijn."

De directie is van mening dat inclusief onderwijs een keuzemogelijkheid
moet worden voor de ouders. Zij moeten kunnen kiezen tussen het gewoon en
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het buitengewoon onderwijs. Wanneer de ouders het niet wensen of wanneer
de omstandigheden van die aard zijn dat het niet mogelijk is, moeten de kin-
deren ook nog opgevangen kunnen worden in het buitengewoon onderwijs,
Deze onderwijsstructuur mag zeker niet afgebouwd worden.

Om inclusief onderwijs te verwezenlijken, zijn er volgens de directie wel
extra middelen nodig. Niet in de vorm van financiêle ondersteuning, maar in
de vorm van extra mankracht, zodat de leerkrachten worden bijgestaan in hun
taak. Op deze manier kan de klasleerkracht een beede ontlast worden.

De leerkrachten delen dit enthousiasme over inclusief onderwijs niet. Ook de

directie onderkent dit: "Ik heb dat nu een beede verkocht... Gelukkig zijn er
ook veel zaken die in de groep leven en waar direct een aantal mensen

enthousiast over zijn. Dat is naar de leerkrachten toe veel positiever, want dan

komt die druk niet van hogerhand, maar vanuit de groep." De leerkrachten
voelen zich min of meer gedwongen om deze taak op zich te nemen. Er komt
volgens hen ontzettend veel werk bij kijken en voor de meesten maakt dit hun
taak te zwaar. Door de leerkrachten van de hogere klassen komen opmerkin-
gen zoals 'Jamaar, dat ga ik allemaal niet doen hoor". Volgens de meeste leer-
krachten krijgt hij meer kansen in het buitengewoon onderwijs. De groepen

z4n daar kleiner, er wordt meer aandacht aan iedere leerling besteed en er
worden meer mogelijkheden voor speelmomenten geboden.

Ook de vrijwilligers die de leerling een paar uren in de voormiddag uit de klas
nemen en individueel met hem werken, vinden dat de belasting voor de klas
te groot is. Door in het buitengewoon onderwijs op zijn niveau te werken,
door vanuit verschillende disciplines opvang te voorzien, meent één vrijwil-
ligster dat er meer kansen geboden kunnen worden. Voor de andere vrijwil-
ligster is het zeer belangrijk om zo vroeg mogelijk met de opvang te begin-
nen. Enkel door op zeer jonge leeftijd te integreren, kan de leerling met een

groep mee evolueren en door de andere leerlingen aanvaard worden. Op zich
zijn ze wel voorstander van inclusief onderwijs, maar dat moet voor elk kind
apart worden bekeken. Bovendien speelt de vorm en de ernst van de handicap
een rol. Ze zljn van mening dat de school de opvang van deze leerling onder-
schat heeft.

De ouders hebben voor inclusief onderwijs gekozen om de sociale integratie
zo groot mogelijk te houden. Zehopen dat hun kind later in het dorp een echte

vriendenkring heeft die hem betrekt bij allerlei activiteiten. De leerkrachten
staan sceptisch tegenover deze verwachtingen. "Als deze kinderen later puber

worden, zullen ze hem waarschijnlijk toch aan de kant laten staan." De cog-
nitieve vorderingen komen als doelstelling pas op de tweede plaats. Op dit
vlak worden er geen eisen aan de school gesteld. De sociale integratie wordt
door de ouders als zeer goed beoordeeld. De ouders zijn op de hoogte van het
feit dat de leerkrachten in het begin weigerachtig tegenover de opvang ston-
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den. Ze zijn van mening dat dit nu veranderd is. Ze beseffen wel goed dat het

een extra taak voor de leerkracht betekent.

B. Hoe ontstaan?
Vier jaar geleden hebben de ouders van de leerling met het syndroom van

Down een eerste keer gevraagd of hun kind op deze school opgevangen kon

worden. Toen heeft de directie de inschrijving geweigerd, omdat hij van

mening was dat het kind in het buitengewoon onderwijs thuishoorde.

Halverwege het vorige schooljaar hebben de ouders opnieuw contact gezocht

met de school. De directie, die ondertussen veel had geleerd omtrent inclusief

onderwijs, was deze keer wel voorstander van opvang.

Het probleem is eerst besproken op de participatieraad. Van daaruit kwam het

advies een overleg met de andere ouders van de klas te plannen en ook de

mening van de leerkrachten te vragen. Het overleg met de ouders is vrij posi-

tief verlopen. Aan de ouders werd duidelijk gemaakt dat de leerling altijd met

dezelfde klasgroep zou evolueren, ondanks het feit dat zijn niveau veel lager

ligt. Met de leerkrachten is ook overleg gepleegd, maar de directie heeft wei-

nig aandacht besteed aan hun mening en heeft zijn ideeën doorgedrukt. Hij
heeft de leerkrachten min of meer gedwongen om de leerling op te nemen op

school. Volgens hem was het wel gezond dat er een paar leerkrachten waren

die er een andere mening op na hielden. Hun mening kon immers veranderen

nadaÍ ze met de leerling hadden leren omgaan. De opvattingen over opvang

zljn na ongeveer een jaar echter niet veranderd. Integendeel, de houding van

de leerkrachten is negatiever geworden, omdat iedereen nu heeft kunnen zien

dat er ontzettend veel werk en extra belasting bij komt kijken.

C. De verwachtingen vooraf
In het eerste leerjaar werken twee leerkrachten halftijds: één leerkracht in de

voormiddag voor taal en rekenen, één leerkracht in de namiddag voor wereld-

oriëntatie en godsdienst. Beide leerkrachten geven aan dat er op voorhand

overleg is gepleegd met de ouders en de directie betreffende de invulling van

de opvang. Ze wisten heel duidelijk dat voor de ouders de sociale integratie

centraal stond, zowel in de maatschapptj als in de klas. De nadruk lag niet op

de cognitieve vorderingen. Ondanks deze opvattingen, werd door de ouders

wel naar een soort rapporde gevraagd, zodat ze duidelijk konden zien op welk

vlak er zich vorderingen voordeden. Naar de inhoudelijke invulling in de klas

toe, wisten de leerkrachten niet hoe ze eraan moesten beginnen. Door de

directie was hen verteld dat het niet veel extra werk met zich mee zou bren-

gen, maar door alle betrokkenen wordt aangegeven dat het veel tijd en werk

vraagt om alles voor te bereiden.

Ook de vriiwilligers geven aan dat het voor hen een zoeken is naar wat ze met

de leerling kunnen doen en op welke manier ze dat moeten aanpakken. Ze pto-

beren wel in de mate van het mogelijke de leerinhouden van de klas te volgen'
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D. De klaspraktijk en het pedagogisch-didactisch handelen
op zich is er in de klaspraktijk niet zoveel veranderd. van echte vernieuwin-
gen is er geen sprake. Feit is wel dat de leerling met het syndroom van Down
voortdurend aandacht vraagt. wanneer hij deze niet krijgt, aarzelthij niet om
de klas op stelten te zetten. Zelfstandig werken lukt nog niet en daarom is de
leerkracht bijna verplicht om er voortdurend naast te gaan staan. De hele
manier van lesgeven is daardoor een beetje in het teken van hem komen te
staan. Eén van de leerkrachten geeft aan dat ze, vanuit het werken met een
kindje met ADHD, structuur kan geven, maar dat het toch niet te vergelijken
is. Soms wordt ook beroep gedaan op de andere leerlingen van de klas om
samen met hem te werken. op deze manier kan de leerkracht zich bezig hou-
den met een paar andere kinderen van de klas die extra aandacht behoeven.

In het begin van het schooljaar kon de leerling met het syndroom van Down
meevolgen met de rest van de klas bij het beginnende lezen en rekenen. Nu is
de kloof met de andere leerlingen te groot geworden en werkt hij op zijn eigen
niveau en tempo. Meestal zijn dit dingen die hij in het eerste uur heeft geleerd
bij één van de vrijwilligsters. In de namiddag probeert de leerkracht hem
zoveel mogelijk bij alle activiteiten te betrekken.zolanghet om onderwerpen
gaat die aansluiten bij zijn concrete leefwereld, lukt dit. zodrahet iets abs-
tracter wordt, vertoont hij geen enkele interesse meer. Op die momenten
wordt de opvang zeer moeilijk. ook de andere kinderen van de klas vragen de
aandacht van de leerkracht.

E, Signaleren, diagnosticeren en remediëren
Naar diagnosticerend en remediërend werken toe, wordt er na de les een eva-
luatie gemaakt door de leerkracht. Hiervan wordt niet uitdrukkelijk nota
genomen, omdat de leerkracht aangeeft dat ze haar leerlingen door en door
kent. Er wordt wel kort een notitie gemaakt op de fiche van het leerlingvolg-
systeem, Deze bemerkingen worden op het einde van het schooljaar door de
klasleerkracht overhandigd aan de leerkracht van het volgende leerjaar. De
nieuwe leerkracht heeft daardoor meteen zicht op de sterke en de zwakke kan-
ten van elke leerling.

Het leerlingvolgsysteem is door de school samengesteld op basis van een aan-
tal gebruikte systemen in andere scholen. Iedereen van de school heeft zijn
inbreng gehad over wat er volgens hen in moest komen te staan. Voor de
directie is zo'n systeem enorm belangrijk, "Ge moet toch weten wat er
gebeurt, waarmee die ooit last heeft gehad, zodanigdat ge daar op in kunt spe-
len, dat uwe frank kan vallen: oei die heeft daar terug last mee. Ik moet direct
naar de taakklas gaan om hulp te vragen." De problemen worden door de leer-
kracht wel gesignaleerd. De remediëring gebeurt nog meestal door de taak-
leerkracht.

In de voormiddag wordt er weinig gedifferentieerd binnen de klas. De vakken
taal en rekenen worden klassikaal aangebracht. In de namiddag richt de leer-
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kracht wel eens hoekenwerk in. Op zo'n moment neemt ze de leerling met het

syndroom van Down soms apart om er individueel mee te werken. Ook de

andere leerlingen die vroegtijdig klaar zijn met hun opdracht kunnen dan nog

eens een aantal moeilijke dingen inoefenen'

F. Formele overlegmomenten: multidisciplinair overleg en de personeelsver-

gadering
Éet muftiAisciplinair overleg vindt volgens de directie normaal gezien vier

keer per jaar piaats. De leerkrachten spreken over een maximum van twee of

drie. Op deze overlegmomenten zijn de klastitularis, de P.M.S.-medewerker,

de taakleerkracht en de directie aanwezig. Bij de bespreking van de leerling

met het syndroom van Down proberen ook de vrijwilligers aanwezig te zijn.

Indien dit niet lukt, zetten ze iets op papier zodanig dat dit ook besproken kan

worden. Tijdens deze vergaderingen worden de kinderen van elke klas

besproken en eventuele problemen die één van de betrokkenen ervaart' Bij het

laatite M.D.O. van het schooljaar wordt ook de leerkracht van het volgende

schooljaar erbij geroepen om de leerlingen te bespreken. Op deze manier kan

de leerkracht informatie inwinnen over de leerlingen die hrjlzij volgend jaar

in zijnlhaar klas krij gt.

G. Samenwerking met het P.M.S.-centrum

De samenwerking met het P.M.S.-centrum wordt door de betrokkenen posi-

tief beoordeeld. Een leerkracht geeft aan daÍ ze daarvan steun ontvangt door

de testen die ze afnemen, De kinderen worden twee tot drie keer per jaar

getest en de uitslagen van deze testing worden besproken' De leerkracht krijgt

àan informatie over de leerstofonderdelen waarop de leeding uitvalt, wat

eraan te doen is en of de ouders ingelicht moeten worden. De informatie

omtrent de kinderen wordt steeds doorgespeeld tussen het P.M'S'-centrum, de

school en de ouders.

Naar de opvang van de leerling met het syndroom van Down toe, kunnen we

bij de leerkrachten niet opmerken dat er vanuit het P.M.S.-centrum extra

ondersteuning verleend wordt.

H. Samenwerking met de ouders

Op school worden klassikale en individuele oudercontacten georganiseerd'

Bóvendien kunnen de ouders de leerkrachten ook spreken bij de schoolpoort'

Zelfs ouders die verder weg wonen en die hun kinderen niet zelf komen halen,

worden telefonisch gecontacteerd als er zich problemen voordoen. Bovendien

wordt ook in de agenda genoteerd wanneer de leerkracht de ouders eens zou

willen spreken.

Eén leerkracht vertelt dat er voor de ouders van de leerling met het syndroom

van Down twee of drie extra vergaderingen zijn geweest. De ouders geven

aan dat er buiten de vaste oudercontacten geen overleg gebeurt met de school'
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Zij vinden dat er te weinig contact plaatsvindt met de school. Ze zijnwel van
mening dat de leerkrachten weten wat ze moeten doen en dat ze bij eventuele
problemen zeker gecontacteerd zullen worden.

Door een leerkracht wordt opgemerkt dat er bij de andere ouders op school
wrevel bestaat ten aanzien van de opvang van deze leerling. zeheeft schrik
dat er kinderen zullen wegblijven als er nog meer leerlingen met een handi-
cap in de school worden opgenomen. "Die komt toch niet bij mijn kind in de
klas hè?" volgens de leerkracht is dat een heel begrijpelijke reactie. Alle
ouders verwachten dar hun kind extra aandacht krijgt. Bij het overleg in het
begin van het schooljaar echter, om de opvang van de leerling met het syn-
droom van Down naar de ouders toe uit te leggen, waren de reacties positief.

L Samenwerking met de vrijwilligers
De samenwerking met de vrijwilligers verloopt vlot. Afwisselend komt de ene
week de leerkracht en de andere week de logopedist een paar dagen in de
voormiddag, voor de speeltijd, werken met de leerling met het syndroom van
Down. De leerling wordt dan uit de klas genomen om hem bij te werken op
het vlak van taal en rekenen. Deze werking verloopt in overleg met de klas-
leerkrachten. Er wordt besproken wat er die dag in de klas gebeurt, en de vrij-
williger probeert, op het vlak van taal, dezelfde leerstof aan te brengen. ook
wordt soms leerstof van de namiddag reeds individueel met de leerling voor-
bereid, zodanig dat hij achteraf in de klas gemakkelijker kan volgen.

De samenwerking tussen de klasleerkrachten en de twee vrijwilligers wordt
door beide partijen als belangrijk beschouwd. voorheen *oi 

". 
een andere

vrijwilligster die weinig contact zocht met de klasleerkracht, waardo or deze
laatste geen idee had van wat er tijdens de individuele begeleiding gebeurde.
Nu is er wel contact onderling, ook tussen de twee vrijwilligstÀrs. Met de
ouders is er nog geen persoonlijk contact geweest. Telefonisch is wel reeds
twee keer informatie doorgespeeld.

zonder deze vrijwilligers verder werken, zien de leerkrachten niet haalbaar.
ook de ouders zijnvan mening dat die individuele aanpak nodig is, zowel
voor het kind om hem iets bij te leren, als voor de leerkrachten die op deze
momenten even ontlast worden.

Eén vrijwilligster stelt zich wel de vraag of men door het kind steeds uit de
klas te nemen wel goed bezig is. ze noemÍ het een vorm van verwenning.
zelfs in het buitengewoon onderwijs zou er niet zoveel individuele aandacht
naar hem gaan in vergelijking met de andere kinderen in de klas. Ze is er wel
van overtuigd dat de leerling extra aandacht nodig heeft. Hierbij stelt ze zich
de vraag of er niet beter iemand in de klas zou kunnen werken met hem. Een
goede samenwerking met de leerkracht is dan volgens haar een vereiste.
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J. Ondersteuning en overleg
Zoals reeds eerder vermeld, hebben de leerkrachten van het eerste leerjaar een

duobaan. Eén leerkracht komt in de voormiddag, de andere leerkracht komt

in de namiddag. Eerst en vooral kunnen zij bij elkaar terecht indien er zich een

probleem voordoet. Ook de twee vrijwilligers die met de leerling individueel

werken, kunnen een aantal problemen opvangen. Vooral voor de leerkracht

van de voormiddag betekent dit een hele ontlasting van haar takenpakket. In

de namiddag blijft de leerling in de klas, maar dan kan de leerkracht hem meer

betrekken bii de activiteiten van de klas. Indien de leerkracht zonder de vrij-

willigers zou moeten werken, dan zou de belasting veel te groot worden,

meent ze. Bovendien staat ze er niet alleen voor, maar zljn er ook andere men-

sen die een deel van de verantwoordeliikheid op zich nemen. Dit wordt ook

door de ouders als belangrijk beschouwd. "Het is ook belangrijk dat de leer-

kracht even verlost wordt van ons kind."

De sfeer binnen het leerkrachtenteam is goed. Iedereen is op de hoogte van

elkaars problemen. De andere leerkrachten onderkennen de problemen, maar

kunnen hen geen steun bieden naar opvang of aanpak toe. Zij hebben daar

immers ook geen enkele ervaring mee. Ze beschouwen het wel als een voor-

deel dat de twee leerkrachten elkaar nog hebben door die duobaan, maar dat

zij er de komende jaren alleen voor zullen staan.

K. Klasoverschrii dende initiatieven
Door de betrokkenen wordt aangegeven dat op school geen initiatieven

plaatsvinden om activiteiten te organiseren die klasoverschrijdend zijn op

vlak van taal en rekenen. Uitstapjes worden wel door meerdere klassen samen

ondernomen.

L. Onderwij soriëntatie
Op school 'F' wordt er nog sterk leerstofgericht gewerkt. Door de leerkrach-

ten en de vrijwilligers wordt erop gewezen dat het belangrijk is dat de leer-

lingen van de klas op het einde van het schooljaar kunnen lezen, schrijven en

rekenen. Vaak dreigt men dit te vergeten omdat alle aandacht naar de leerling

met het syndroom van Down gaat. Ook onder druk van de ouders gaat men

zich richten op het halen van de eindtermen. Volgens een leerkracht zijn er

ouders die niet positief staan tegenover de opvang van de leerling met het syn-

droom van Down. De andere kinderen van de klas zouden dan niet voldoen-

de aandacht krijgen.

M. Beoordeling van de slaagkansen

De leerling met het syndroom van Down wordt vanaf dit schooljaar in deze

school opgevangen in het eerste leerjaar. Het is de droom van de ouders dat

hij met deze klas de lagere school kan doorlopen. Maar ze beseffen dat ze dit
proces beter van dag tot dag kunnen bekijken. De directie heeft dezelfde ver-

wachtingen als de ouders.
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De leerkrachten stellen zich grote vragen betreffende de verdere opvang. Ten
eerste zouden dan de vrijwilligers zeker met hem moeten blijven werken.
zondu die extra hulp zien ze het niet haalbaar. Hierbij wordt door meerdere
personen de vraag gesteld of het niet beter zou zijn om opvang binnen de klas
te voorzien. Bovendien is er reeds nu, in het eerste leerjaar een behoorlijke
kloof aanwezig tussen de cognitieve vooruitgang van de leerling met het syn-
droom van Down in vergelijking met de andere leerlingen van de klas. Deze
kloof zal in de loop van de jaren alleen maar groter worden. De leerkrachten
vrezen dat dit zijn weerslag zal hebben op de sociale en emotionele ontwik-
keling van de leerling. vooral naar gedrag toe verwachten ze meer problemen,
zodra hij begint te beseffen dat hij anders is dan de andere kinderen.

Een derde factor die een invloed kan hebben op het succes van de verdere
opvang is de houding van de leerkrachten die hem de volgende jaren in de
klas krijgen. De leerkrachten die hem nu opvangen in de klas hopen dat de
andere leerkrachten een inspanning zullen doen om hem verder te begeleiden.
Zij stellen deze waag omdat uit de reacties blijkt dat de andere leerkrachten
een mindere bereidheid vertonen om hem op te nemen.

Eén van de vrijwilligsters merkt op dat er twee voorwaarden zijn opdat de
opvang een kans op slagen heeft. Er moet voorzien worden in een professio-
nele opvang van de leerling. En bovendien zouden de leerkrachten een of
andere vorm van bijscholing moeten kunnen volgen. ze stelt zich wel de
vraag of men dit laatste zomaat kan eisen.
In verband met de opvang van andere kinderen met een handicap lijken de
kansen eerder kleiner dan groter te worden omwille van een structureel pro-
bleem. De school groeit elk jaar verder aan en de klassen worden steeds gro-
ter.

N. Samenvatting
In school 'F' wordt een leerling met het syndroom van Down in het eerste
leerjaar opgevangen. Het is de eerste keer dat het leerkrachtenteam een kind
in de klas krijgt met een handicap. De directie heeft er wer ervaring mee van-
uit het jarenlang werken in een school voor buitengewoon onderwijs. vooraf
hebben de directie en de leerkrachten een overleg gepleegd betreffende de
opvang. ondanks de weinig enthousiaste houding van de leerkrachten, heeft
de directie beslist dat de leerling zou ingeschreven worden.

In de school kunnen we geen visie over inclusief onderwijs opmerken. Het
lijkt ons dat de leerkrachten die de leerling met het syndroom van Down in de
klas opvangen, dit doen vanuit hun opvatting dat ze de verantwoordelijkheid
dragen voor de aan hen toevertrouwde leerlingen. Het is hun plichtsgevoel en
niet hun visie over inclusief onderwijs die hen aanspoort om de leerling in de
klas op te vangen. Het hele team is eerder van mening dat een leerling met een
mentale handicap meer en betere kansen geboden krijgt in het buitengewoon
onderwijs. Zij kunnen de leerling niet alles bieden wat hij nodig heeft, omdat
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ze er geen opleiding voor hebben gevolgd en de klassen te groot zijn om hem

veel aandacht te geven.

Ondanks het feit dat de directie voorstander is van inclusief onderwijs, heeft

hij de leerkrachten nietkunnen overtuigen van de positieve kanten. Hun hou-

ding is eerder in de negatievezin geëvolueerd. Het negatieve gevoel bij de

leeikrachten wordt volgens ons voor een groot deel veroorzaakt door de frus-

tratie en de onmacht omdat ze het kind niet alle kansen kunnen geven.

2.2.6.3 Kwantitatieve analYse

In onderstaande tabel staan de ruwe scores en de overeenkomstige percen-

tielscores van school 'F' op de schalen van de afgenomen vragenlijsten. De

scores ziin berekend op basis van de 5 van de 7 vragenlijsten'

Tabet 2.5: Ruwe scores en overeenkomstige percentielscores op de schalen

voor de vragenlijsten "Zorg voor leerlingen met onderwijsleerprohlemen"

en "Onderwijsoriëntatie" voor school 'F'

Deze school scoort relatief zwak op de verschillende schalen' De directie leek

bij de kwalitatieve gegevens te beschouwen als iemand die aandacht schonk

aan de opvang van zwakkere leerlingen. Bij de kwantitatieve analyse komt hij

echter Ouiaet3t< naar voren als zijnde weinig betrokken bij de zorgverbreding

voor de leerlingen (S1 Het schoolhoofd en de gezamenlijke zorg voor leerlin-

gen met onderwijsleerproblemen, pc. I2). Ook de leerkrachten zien zotgvet-

breding niet als een gezamenlijke opdracht. Dit gebrek aan zoÏg kunnen we

ook zien in de score van 53 (Gebrek aan zoÍg voor leerlingen met onderwijs-

leerproblemen, pc. 61). Door de score op K1 (Diagnosticerend en remedië-

rená onderw4zen, pc.62) bemerken we dat de leerkracht de problemen zelf

binnen de klas probeert op te lossen. Hier volledig aan tegengesteld lijken de

leerkrachten eerder beperkt te zijn om in deze opvang te voorzien (K3

Opvattingen van de leerkrachten, pc. 1).In de klassen wordt beperkt gediffe-

rentieerd. Reeds in de kwalitatieve analyse gaven de leerkrachten aan dat

voornamelijk in de namiddag met hoeken- en contractwerk wordt gewerkt.

Schalen

o1 02K2 K3 K4S5 S6 K1S1 S2 S3 S4

3,85 5,033,65 2,98 3,382,r4 5,1 4,663,52 4,57 )?\ 4,97Ruwe scores

38 1520 1 3210 55 62t2 49 61 69Percentielen
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voor de vakken taal en rekenen is de differentiatie beperkt (K4 Binnenklas-
differentiatie, pc. 32).

De sfeer binnen het leerkrachtenteam is goed. wel gaven de leerkrachten aan
dat ze hun problemen kunnen vertellen aan hun collega's, maar dat ze daarbij
geen ondersteuning konden verwachten. Dit blijkt ook uit de score op K2
(ondersteuning en overleg, pc. z).Die ondersteuning is ook afwezig naar de
directie toe. De leerkrachten hebben de indruk dat hij hun problemen niet
begrijpt.

Door de directie wordt aangegeven dat er vier keer per jaar formele overleg-
momenten plaatsvinden. De leerkrachten spreken zelf over twee à drie keer.
De score op deze schaal is slechts gemiddeld (S2 structurele overlegmomen-
ten en registratie in functie van overleg, pc.49). Daardoor wordt opnieuw het
beeld bevestigd dat de leerkrachten geen overtuigende ondersteuning vinden
binnen het schoolteam.

De samenwerking met het p.M.S.-centrum wordt wel positief beoordeeld (S4
Samenwerking met het P.M.S.-centrum en met ouders, pc. 69). ook de ouders
worden zowel formeel als informeel gecontacteerd. Indien de ouders ver weg
wonen en niet naar een oudercontact komen, worden ze zelfstelefonisch ge.r.n-
formeerd.

De onderwijsoriëntatie is leerstofgericht. De opdracht van de leerkrachten is
het bereiken van de eindtermen.

2.2.7 School 'G'

2.2.7.1 Achtergrondgegevens

School 'G' telt 143 leerlingen in het lager onderwijs en 12 klasleerkrachten.
De school heeft twee vestigingsplaatsen. op beide plaatsen wordt ook een
kleuterafdeling ingericht.

De meeste leerlingen zijn allochtonen van Turkse afkomst, namelijk 136 leer-
lingen. ze zijn afkomstig uit een laag tot gemiddeld sociaal miliàu. per klas
zitten gemiddeld 20 leerlingen, maar er zijn ook twee grote klassen met 32
leerlingen.

De school richt geen taakklas in. ze krijgen wel g6 extra lestijden in het kader
van het Onderwijsvoorrangsbeleid.

In het eerste leerjaar wordt een leerling met een zware auditieve handicap
opgevangen. ook worden leerlingen opgenomen die een verwijzing naar het
buitengewoon onderwijs, type 1 of 8 hebben gekregen. 3 leerlingen ii.jr, t"rug-
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gekeerd uit het type 8 en worden nu respectievelijk in het eerste, tweede en

derde leerjaar opgenomen.

De directie en de coórdinatrice (leerkracht zorgverbreding) volgen momenteel

de opleiding Licentiaat in de Pedagogische Wetenschappen om zich bij te
scholen.

2.2.7.2 Kwalitatieve analyses

A. De visie over inclusief onderwijs
School 'G' bestaat grotendeels uit Turkse migrantenkinderen. In het verleden

was het bijna een traditie om die kinderen in de derde kleuterklas een verwij-
zing naar het buitengewoon onderwijs te geven. In deze school is men van

deze werkwijze afgestapt vanuit het standpunt dat die doorverwijzingen
onverantwoord worden toegekend en dat die kinderen nog een kans verdienen
in het gewoon onderwijs. Daardoor vangt de school een aantal kinderen op die
op andere scholen in de omgeving geen kansen meer krijgen. Uit ervaringen
blijkt dat deze kinderen, mits extra aandacht, nog over meer mogelijkheden
beschikken dan meestal werd aangenomen.

Voor de directie is inclusief onderwijs zijn stokpaardje. Hij is het er niet mee

eens dat leerlingen al zo vroeg in hun schoolcarrière zo negatief beoordeeld

en zelfs veroordeeld worden. Volgens hem ligt dit aan de mentaliteit van de

leerkrachten. Zij hebben veel te snel de neiging om de problemen vanzichaf
te schuiven: doorverwijzen naar taakklas, P.M.S.-centrum contacteren, door-
verwijzen naar het buitengewoon onderwijs. Op deze manier zijn ze hun ver-
antwoordelijkheid kwijt en moeten ze hun eigen aanpak niet meer veranderen.
Ook de inrichting van een zogenaamde brugklas wordt door hem veroordeeld.

De resultaten die ze daar in het verleden mee hadden geboekt waren "alles
behalve opmonterend".

Bovendien stelt hij in vraag of de opleiding van de mensen in het buitenge-
woon onderwijs zoveel beter, zoveel efficiënter is. Ook daar kunnen de pro-
blemen niet in een paar dagen opgelost worden. Zijn standpunt is dat men

moet kunnen werken met deskundige leerkrachten, een soort van remedial
teachers, onaftrankelijk of deze mensen in het gewoon of het buitengewoon
onderwijs staan. Door op een andere manier in het gewoon onderwijs te gaan

werken, kunnen al veel problemen opgevangen worden. De directie beseft

wel dat het buitengewoon onderwijs noodzakelijk is voor problemen zoals

visuele en auditieve handicaps, gedragsmoeilijkheden. Leerlingen die echter

worden verwezen naar het buitengewoon onderwijs type 8 en zelfs type 1,

moeten opgevangen kunnen worden in het gewoon onderwijs. De opvang van

een leerling met een zware mentale handicap zien ze op dit moment nog niet
realiseerbaar.
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De visie van de school is neergeschreven in hun aanwendingsplan voor het
onderwijsvoorrangsbeleid. De directie is er echter niet van overtuigd dat de
opvattingen over inclusief onderwijs echt zijn doorgedrongen bij alle leer-
krachten. Hij meent dat dit een werk is van lange adem. Op dit vlak rekent hij
op het beleid, dat hun opties omtrent inclusief onderwijs duidelijker moet
voorstellen en minder vrijblijvend moet laten.

De meeste leerkrachten staan wel achter de idee dat leerlingen zolang moge-
lijk in het gewoon onderwijs opgevangen moeten worden. Ze zijn ook bereid
om daar veel inspanningen voor te doen. Eén leerkracht merkt op dat zij niet
zoveel onderscheid ziet tussen leerlingen die 'toevallig' het etiket inclusief
onderwijs dragen door een auditieve handicap en de andere leerlingen van de
klas. Uiteindelijk moet voor elke leerling een inspanning geleverd worden.
Toch bestaat er nog een duidelijk onderscheid binnen de school tussen de
onder- en de bovenbouw De vernieuwende ideeën worden momenteel nog
alleen toegepast in het eerste, tweede en derde leerjaar.

De P.M.S.-medewerker is ook een voorstander van het inclusief onderwijs.
Voor een aantal handicaps ziet hij opvang binnen het gewoon onderwijs niet
haalbaar,vooral wanneer de communicatie tussen leerkracht en leerling in het
gedrang komt. De kansen om met de leerling in contact te komen worden
hierdoor ernstig verkleind. Hij denkt hierbij aan autistische kinderen en kin-
deren met een volledige dooftieid. Het voordeel van inclusief onderwijs is dat
alle kinderen van de klas voor hun socio-emotionele ontwikkeling verrijken-
de ervaringen opdoen door om te gaan met kinderen met een handicap. Hij
waarschuwt er wel voor niet in de richting van een modale leerling te werken,
maar elke leerling in zijn eigenheid te laten. Ook de leerling met een handi-
cap of een leerprobleem moet zijn plaats vinden in de klas. "Het is niet de
bedoeling van inclusief onderwijs om de Gauss-curve van boven breder te
maken."

De ouders van de allochtone leerlingen zijn alleen maar positief over de
opvang in het gewoon onderwijs. Binnen hun cultuur past de verwijzing naar
het buitengewoon onderwijs niet. Zij willen de mensen niet in 'aparte kasdes'
stoppen. Iedereen moet voor iedereen zotgen en met iedereen omgaan.

B. Hoe ontstaan?
De school is gelegen midden in een migrantenwijk, waarvan het merendeel
van de volwassenen laaggeschoold is en weinig Nederlands kent. De school
is er zich van bewust uit welke sociale context hun leerlingen komen. Zeheb-
ben zich als taak gesteld om de problemen aan te pakken, zowel op schools
vlak, de taal, als de problemen in verband met de samenwerking met de
ouders. Het is vanuit de praktijk, de problemen die zich stelden, dat een visie
over inclusief onderwijs is gegroeid in de school. Voor de directie is het van-
uit de pedagogische bezorgdheid dat die kinderen geholpen moeten worden,
dat inclusief onderwijs zijningang heeft gevonden. Een leerkracht formuleert
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het alsvolgt: "Die kinderen zitten hier gewoon en daar moet iets mee gebeu-

ren. En wij proberen met de school om die kinderen mee te krijgen." Ook de

coórdinatrice geeft aan dat het eigenlijk omgekeerd heeft gewerkt. Vanuit de

succeservaringen die ze hebben gehad in de opvang van leerlingen die een

doorverwijzing hadden gekregen naar het buitengewoon onderwijs, is het

bewustzijn gegroeid dat men bezig was met inclusief onderwijs. Men is niet

gestart vanuit een visie, maar vanuit de ervaring is een visie duidelijk gewor-

den.

De directie omschrijft zijn eigen rol hierin als 'de animator'. "Als je al die

dingen opvangt die er zich in de maatschappij en in deze school afspelen, dan

moet je daar op een gegeven moment een conclusie, een visie uit trekken. Dat

is mijn taak als directie om dat te doen in het voordeel van de kinderen." Voor

de medewerker van het P.M.S.-centrum is de directie iemand die stimulerend

werkt, door het volgen van opleidingen en navorming. Van daaruit zijn veel

ideeën gekomen, die zljn doorgespeeld naar het team. Dat geeft volgens hem

een goede voedingsbodem van waaruit men kan gaan werken.

C. De verwachtingen vooraf
School 'G' is een concentratieschool waarbinnen bijna uitsluitend migranten-

kinderen worden opgevangen. Deze kinderen moeten onderwezen worden

volgens het Vlaams onderwijssysteem. Dit zorgt ervoor dat van de leerkrach-

tenzeeï veel inspanningen en energie wordt gevraagd. Leerkrachten die voor-

heen in een 'gewone'school hebben lesgegeven, geven aan dat de hoeveel-

heid werk niet te vergelijken is.

Een vijftal jaren geleden, heeft de school beslist om een andere aanpak door

te voeren om de leerlingen meer en betere kansen te bieden (zie D. De kla-

spraktijk en het pedagogisch-didactisch handelen). Hier is aanvankelijk veel

veïzet tegen gekomen. De leerkrachten vreesden voor nog meer werk. Door

de hogere motivatie bij de leerling is de motivatie bij de leerkrachten ook toe-

genomen. De weerstand is opgeheven door de succesvolle resultaten.

Om de leerling met de auditieve stoornis op te vangen, had de leerkracht geen

concrete verwachtingen. Door haar eerdere ervaring binnen het type 7-onder-

wijs meende ze weinig problemen te ondervinden. Dat het kind ook mentaal

zwak was, en op vlak van taal weinig mogelijkheden had, leidde ettoe dat ze

niet alleen in het begin, maar ook nu nog weinig vat krijgt op de leerling'

Wanneer een leerling terugkeerde uit het buitengewoon onderwijs, had de

leerkracht de mogelijkheid om een gesprek te voeren met het begeleidende

P.M.S.-centrum en bovendien werd het gehele dossier meegegeven'

D. De klaspraktiik en het pedagogisch-didactisch handelen

In de onderbouw van de school is een nieuwe aanpak van de leerlingen inge-

voerd. Het accent ligt op de totale leerling, met naast de cognitieve mogelijk-
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heden ook het welbevinden en de psychologische achtergrond. Voor de taal-
methode (Toren van Babbel) is de klassikale werking grotendeels opgeheven.
De voornaamste werkvorm is het werken in groepjes geworden, vanaf het
tweede leerjaar. Deze groepen worden telkens opnieuw samengesteld, afhan-
kelijk van de activiteit die op het programma staat. Men streeft hierbij naar
heterogeniteit. In plaats van synthetisch te werk te gaan, werkt men nu analy-
tisch: vanuit de ervaringen van de leerlingen, vanuit de realiteit gaat men naar
de afzonderlijke delen van de taal: luisteren, spreken, lezen en schrijven. De
doelstellingen voor de onderbouw zljn het vergroten van de taalvaardigheid
en de luisterbereidheid. In de bovenbouw ligt de nadruk op het lezen en het
schrijven. Bij de kleuters probeert men hoofdzakelijk het probleemoplossend
en het creatief denken te stimuleren. Men streeft naar zoveel mogelijk inter-
actie, waarbij men ook aandacht heeft voor de nonverbale communicatie.

De leerkrachten geven aan dat hun aanpak totaal veranderd is. De interactie
met de leerlingen is positief geëvolueerd. Ze beweren dat ze nu het kind in
zijn totaliteit bekijken. Tijdens het groepswerk kunnen ze elk kind beter
observeren. Men staat er nu bij stil waarom een kind iets niet kan. voor de
kinderen is de aanpak zeer motiverend. Ze leren nieuwe dingen op een speel-
se wijze, waarbij ook een competitie-element wordt ingebouwd.

wanneer de leerkracht in de klas ervaart dat een leerling voor een leerstofon-
derdeel niet kan volgen, is dit mogelijk ook te wijten aan het beperkt begrij-
pen van de Nederlandse taal voor de leerling. Daarom laat een leerkracht de
sterkste leerling van de klas samenwerken met de zwakkere leerlingen. Door
de uitleg ook eens in het Turks te laten doen, kunnen vaak kleine problemen
opgelost worden.

E. Signaleren, diagnosticeren en remediëren
Op school 'G' wordt veel aandacht besteed aan het signaleren, diagnosticeren
en remediëren. Door de nieuwe taalmethode in te voeren, hebben de leer-
krachten de kans om hun leerlingen te observeren. volgens een leerkracht is
ze voortdurend bezig met het maken van een foutenanalyse, het zoeken naar
oplossingen, dit onderzoeken en een andere aanpak uitproberen. Daardoor
hebben de leerlingen de afgelopen jaren een enorme vooruitgang gemaakt. Er
wordt veel meer onmiddellijk ingespeeld op de problemen, ze laten de pro-
blemen niet meer cummuleren.

Door de leerkracht in de klas wordt vooral geobserveerd en gediagnosticeerd.
Indien het een probleem is dat meerdere leerlingen aangaat, vindt de reme-
diëring in de klas plaats door de leerkracht. Bij het samenstellen van de groe-
pen voor het groepswerk, neemt de leerkracht dan de zwakkere leerlingen in
een groep en gaat er dan zelf bij zitten om extra uitleg te geven. De andere
groepen werken dan zelfstandig. Indien het om een individueel probleem
gaat, dan grijpt de OVB-leerkracht in. Door de betrokkenen wordt aangege-
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ven, dat deze problemen vaak na een paar individuele sessies achter de rug
zijn, doordat ze zo alert zijn geworden op het vaststellen van problemen.

Het leerlingendossier wordt meegegeven naar de volgende klas. Ook vanuit
de kleuterklas worden de observatieschema's doorgespeeld naar de leerkracht
van het eerste leerjaar. Dit dossier is zeer uitgebreid. Het omvat gegevens op
schools vlak, maar ook medisch, pedagogisch, psychologisch en relationeel.
Screening door de OVB-leerkracht gebeurt niet alleen inzake schoolse vaar-
digheden en progressie, maar daarnaast ook zeer grondig op het vlak van wel-
bevinden en betrokkenheid.

F. F o rmele ove rle gmomenten : multidisciplinair ov erle g en p e rsoneelsv erga-
deringen
Trimesterieel worden op school MDO's en personeelsvergaderingen gepland.

De bedoeling is via deze overlegmomenten alle leerkrachten op de hoogte te

houden van de activiteiten die op school gebeuren in het kader van het onder-
wijsvoorangsbeleid. Er wordt een duidelijke planning hieromtrent gevolgd.
Deze overlegmomenten worden benut om de leerlingen van elke klas te
bespreken in samenwerking met het P.M.S.-centrum. Ze proberen om steeds

vanuit het belang van het kind tot een oplossing te komen.

Op personeelsvergaderingen worden ook onderwerpen besproken die indirect
hun invloed hebben op de werking in de klas. Zo krijgen de leerkrachten uit-
leg en informatie betreffende de Turkse cultuur door de leerkracht
Islamitische godsdienst. Bovendien worden de kennis en de vaardigheden
betreffende het signaleren, diagnosticeren en remediëren, door de OVB-leer-
krachten voortdurend doorgespeeld naar de andere leerkrachten.

G. Samenwerking met het P.M.S.-centrum
De samenwerking met het P.M.S.-centrum wordt door de betrokkenen posi-
tief beoordeeld. Vooral de leerkracht van het eerste leerjaar vermeldt dat ze

ondersteuning ondervindt vanuit het P.M.S.-centrum. Een andere leerkracht
geeft dan weer aan dat er gedurende het schooljaar nog geen contact is
geweest, maar dat ze daar ook niet naar gevraagd heeft. De P.M.S.-medewer-
ker geeft aan dat samen met de school gezocht wordt naar de beste oplossing
voor de leerlingen. Hierbij staat het belang van de leerling centraal, en niet het
belang van de school. Zijn rol is voornamelijk het testen en observeren op
school, het contacteren van de ouders en het overleggen met leerkrachten en

directie. Voor hem is het belangrijk dat er eerst naar een oplossing in de school
gezocht wordt, vooraleer hulp van externen of van het buitengewoon onder-
wijs wordt ingeroepen. Hij beoordeelt het heel positief dat de school zo ver
kan gaan in hun opvang door het invoeren van die vernieuwingen.

Door de invoering van inclusief onderwijs meent de P.M.S.-medewerker dat
ook zijn functie binnen de school aan het veranderen is. Vooral op het vlak
van diagnostiek gaat er een andere manier van werken doorgevoerd worden.
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Waar in het verleden de klemtoon lag op het individueel en zeer doelgericht
testen van de leerlingen, zal nu het observeren veel belangrijker worden. De
problemen worden niet langer goed gepraat of gerechtvaardigd door de diag-
nose. Het kind moet nu in zijn totaliteit benaderd worden en er moet gekeken
worden naaÍ wat er juist loopt en wat fout, en vandaaruit kan men eraan

beginnen te werken.

H. Samenwerking met de ouders
De samenwerking met de ouders is op school 'G' enorm sterk uitgebouwd.
Zowel door de ouders als door de leerkrachten en directie van de school wordt
dit uitdrukkelijk bevestigd. In totaal komen de ouders 75 keer op één school-
jaar naar de school toe.Ze zijn een belangrijke partner voor de totale school-
werking. Vooral in de eerste drie leerjaren is de ouderwerking uitgewerkt,
voor de komende jaren gaat men dit verder invoeren voor de hogere jaren.

De ouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan huiswerkactiviteiten.
De leerkracht van de klas geeft samen met de tolk uitleg bij een huiswerk-
project. De ouders wordt geleerd hoe ze na school samen met hun kind hun
huiswerk kunnen maken. Zek*rijgen hiertoe een bundel mee met oefeningen,
de bijkomende uitleg en verklaringen worden in het Nederlands en in het
Turks meegegeven. Op deze manier kunnen de ouders hun kinderen onder-
steunen. De bedoeling hiervan is het onderwijsondersteunende gedrag van de

ouders bevorderen. Vanuit hun cultuur hebben ze immers de neiging om het
onderwijskundige en opvoedende aan de school over te laten. Naast deze bij-
eenkomsten worden er ook open-klas-activiteiten georganiseerd zodat de

ouders een idee hebben hoe men in de klas werkt.

Daarnaast worden vormende activiteiten ingericht zoals taalstimulering bij de

kinderen, bezoeken aan bibliotheken. Tijdens projectweken worden de ouders
ingeschakeld. Bovendien hebben de ouders ook inspraak in de Lokale Raad

van de school. De opkomst en de tevredenheid bij de ouders is zeer groot. Zij
beseffen dat ze een belangrijke taak te vervullen hebben voor hun kinderen en

bovendien weten ze dat ze op school steeds welkom zijn en dat ze daar hun
problemen kunnen bespreken.

Indien de ouders niet komen opdagen tijdens de formele oudercontacten, wor-
den door de leerkrachten huisbezoeken afgelegd.

L Samenwerking met externen
Op deze school is er geen GON-werking. Naast het P.M.S.-centrum zijn er
geen externe instanties die een frequente relatie met de school hebben uitge-
bouwd binnen het kader van inclusief onderwijs. Door het hoge aantal uren
onderwijsvoorrangsbeleid (86 uren), hebben de leerkrachten wel een uitge-
breide samenwerkingsmogelijkheid met deze leerkrachten.
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J. Ondersteuning en overleg
Door de respondenten wordt aangegeven dat op deze school een open cultuur
bestaat waarbinnen alles bespreekbaar is.

Wij hebben de indruk gekregen datdeze school haar opdracht naar de opvang
van migrantenkinderen zeer serieus opvat. Hiervoor is iedereen bereid inspan-
ningen te doen. Ieder jaar worden navormingsactiviteiten bijgewoond door
leerkrachten en deze informatie wordt aan de andere collega's doorgegeven.
Hetzelfde gebeurt ook door de directie en de coórdinatrice, die hun ervarin-
gen uit de opleiding licentiaat in de Pedagogische Wetenschappen doorspelen
in het kader van het schoolbeleid.

Bij problemen kunnen de leerkrachten steeds terecht bij hun collega's en de

leerkrachten OVB. Voor het eerste leerjaar speelt ook de medewerker van het
P.M.S.-centrum een belangrijke ondersteunende functie.

De samenwerking met de OVB-leerkrachten is zeer uitgebreid georganiseerd.

Het merendeel van de OVB-uren wordt klasintern benut. Het is de bedoeling
om de leerkrachten de vereiste aanpak, kennis, vaardigheden en houding
eigen te maken omtrent de nieuwe aanpak die in de klas wordt georganiseerd.

De OVB-leerkrachten houden zichbezig met de remediëring van problemen

die door de leerkracht in de klas zijn vastgesteld. Daarnaast werken ze samen

met de leerkrachten om de differentiatie binnen de klas verder uit te werken.
Dit houdt in dat de leerkracht vertrouwd wordt gemaakt met het hanteren van
differentiatiemateriaal. De leerkracht leert groepen te begeleiden bij het
groepswerk en het verhogen van de interactiemogelijkheden. Andere taken
waarbij de leerkrachten begeleid worden zijn het leren observeren en het han-

teren van handelingsplannen. Klasextern helpt de OVB-leerkracht bij het han-

teren van het leerlingvolgsysteem, het contacteren van de directie en het bij-
houden van gegevens betreffende de leerlingen; met andere woorden het gaat

over de coórdinerende taken. Ze spelen ook een belangrijke rol bij de infor-
matiedoorstroming in de school. Wekelijks hebben de OVB-leerkrachten van
beide vestigingsplaatsen overleg

Momenteel ligt de nadruk op het taalvaardigheidsonderwijs. De bedoeling is
ook deze principes bij het rekenen toe te passen. Ook hierbij wordt de hulp
van de OVB-leerkracht ingeschakeld. Men werkt met realistische rekenver-
halen, die uitgaan van de concrete leefwereld van het kind. Dit werkt motive-
rend en heeft tot doel het zelfontdekkend leren te bevorderen, zoals in het taal-
onderwijs.

De leerkrachten van beide vestigingsplaatsen gaan ook soms bij elkaar in de

klas kijken hoe een bepaalde vaardigheid geleerd kan worden. Op de ene

plaats zijn ze reeds verder in het toepassen van de nieuwe taalmethode dan op
de andere vestigingsplaats. Hiertegenover bestaat geen enkele weerstand bij
de leerkrachten.Ze vinden het zelfs interessant om in de klas de concrete aan-
pak te zien.
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Het bovenstaande wordt hoofdzakelijk toegepast in de onderbouw De school
heeft zichzelf als taak gesteld deze activiteiten de komende jaren uit te bou-
wen naar de hogere leerjaren.

K. Klasoverschrijdende initiatieven
Activiteiten die klasoverschrijdend zijn worden in deze school niet toegepast.

Voor de vakken taal en rekenen wordt enkel binnen de klas gewerkt. Ook voor
de andere vakken blijven de leerlingen bij hun eigen klasgroep. De grote klas
van het eerste leerjaar wordt voor het merendeel van de uren gesplitst in twee
kleinere groepen. Voor het onthaal en de klassikale instructie zit wel het hele
leerjaar bij elkaar.

L. Onderwij soriëntatie
De onderwijsoriëntatie binnen deze school is eerder leerlinggericht. De aan-
passingen die de school een paarjaar geleden heeft doorgevoerd, zijn gebeurd
in het kader van het bevorderen van de taalvaardigheid. Hiervoor heeft men
de klassikale werking opgeheven en de leerlingen in groepjes laten werken.
Door de eigen ervaringen die de leerlingen opdoen, worden nieuwe leerstof-
elementen aangeboden. Het is vanuit de belevingswereld van de leerling dat
de leerstof wordt opgebouwd. In plaats van te werken vanuit de theorie, waar-
bij de leerstof door de leerkracht wordt aangebracht en dan toegepast dient te
worden door de leerlingen, gaat men nu uit van de leerervaringen van de leer-
lingen. Dit werkt sterk motiverend voor de leerlingen.Zij zijn het die de nieu-
we leerstof spontaan leren verwerven. De leerkracht is hierbij de begeleider.

M. Beoordeling van de slaagkansen
Door school 'G'worden veel inspanningen geleverd om de migrantenleerlin-
gen zoveel mogelijk kansen te bieden binnen het gewoon onderwijs. De leer-
krachten proberen zolang mogelijk de leerlingen op te vangen, ondanks het
feit dat deze vaak een verwijzing naar het buitengewoon onderwijs hebben
gekregen bij de start van het eerste leerjaar. Door de omringende scholen
wordt zeer neerbuigend gereageerd op het feit dat ze deze leerlingen nog wil-
len opvangen, School 'G'is echter overtuigd van de tweede kans die deze kin-
deren moeten krijgen.

Door de hierboven besproken vernieuwingen in de school in te voeren, maken
veel leerlingen voorafniet verwachte vorderingen. Door dit succes voelen de
leerkrachten zich gemotiveerd om extra energie te steken in hun werk. Ze zien
immers de resultaten steeds beter worden. Door de leerkrachten wordt wel
aangegeven dat de groepen dan uit maximum twintig leerlingen mogen
bestaan, anders is deze werking niet meer haalbaar.

De P.M,S.-medewerker vindt dat naar de toekomst toe meer middelen moeten
vrijkomen om de leerkrachten te ondersteunen en de kinderen nog meer kan-
sen te geven. Hierbij denkt hij aan de paramedische begeleiding vanuit het
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buitengewoon onderwijs. Voor het gewoon onderwijs zouden deze mensen

ingezeTkunnen worden op een aantal scholen, om de kinderen die het nodig

hebben deze extra begeleiding aan te bieden. Ook een leerkracht geeft aan dat

ze nog wel wat meer opvang kan gebruiken in de klas bij de opvang van de

zwakste leerlingen, om de andere leerlingen niet teveel uit het oog te verlie-

zen. Een andere leerkracht vraagt ook om GON-begeleiding bij de opvang

van een leerling met een zware auditieve stoornis.

Een ander element dat het succes nog kan afremmen is de soms beperkte

samenwerking met de ouders. Hiermee bedoelen de leerkrachten, dat de

ouders niet ontvankelijk zijn voor het bespreken van problemen' meef

bepaald de grote weerstand tegenover het buitengewoon onderwijs. Daardoor

zien de leerkrachten zich gedwongen om leerlingen op te vangen, die ondanks

de extra ondersteuning van de OVB-leerkracht, te weinig vorderingen maken.

N. Samenvatting
De migrantenkinderen vormen op school 'G'bijna de totale schoolbevolking:

98 7o. Ondanks de beperkte verwachtingen aan het begin van hun lagere-

school-carrière, soms zelfs ondanks een doorverwijzing naar het buitenge-

woon onderwijs type 8, kan voor deze leerlingen een opvang voorzien wor-

den. De school heeft een aantal aanpassingen doorgevoerd binnen de klas en

kan rekenen op een uitgebreid urenpakket voor het onderwijsvoorrangsbeleid'

Het succes van deze opvang kunnen we vanuit de volgende elementen ver-

klaren.

De directie en de coórdinator hebben een duidelijk standpunt ingenomen ten

aanzien van leerlingen met een schoolse achterstand, Zij bekijken het pro-

bleem vanuit de sociale context van de leerlingen' De school bevindt zich

midden in een migrantenwijk en wordt daardoor geconfronteerd met de pro-

blematiek van kansarmoede. Deze problemen komen binnen in hun school en

vragen een oplossing. Het hele schoolbeleid en de schoolwerking zijn hierop

afgástemd. De visie omtrent inclusief onderwijs wordt hierin uitgedragen'

Bóvendien nemen de directie en de coórdinatrice deel aan bijscholingsactivi-

teiten, alsook de andere leerkrachten. Het belang van vernieuwen wordt dus

ook vanuit het schoolhoofd duidelijk in praktijk gebracht'

Daarnaast worden de ouders ook sterk bij de schoolwerking betrokken. Ze

vormen een belangrijke gesprekspartner voor de school. Door hun medewer-

king kan men de opleiding van de leerlingen uitbreiden naar het thuismilieu.

Een derde element voor succes is de uitgebreide werking van het onderwijs-

voorrangsbeleid. Doordat de school dit grondig heeft weten te plannen binnen

de dagelijkse werking op school, zijn er veel mogelijkheden tot samenwer-

king met de leerkrachten en overlegmomenten.
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z.z. /.J Kwantitatieve analyse

In onderstaande tabel staan de ruwe scores en de overeenkomstige percen-
tielscores van school 'G' op de schalen van de afgenomen u.ug"niii*t"n. D"
scores zijn berekend op basis van 8 van de 12 vragenlijsten.

Tabel 2.6: Ruwe scores en overeenkomstige percentielscores op de schalen
voor de vragenlijsten "Zorg voor leerlingen met onderwijsleerproblemen"

en "Onderwijsoriëntatie" voor school ,C,

Deze school scoort zeer goed op alle schalen. De zorg voor leerlingen met
onderwijsleerproblemen is de voornaámste doelstelling van de school. ook
het schoolhoofd en de coórdinatrice vervullen hierin een belangrijke rol (S1
Het schoolhoofd en de gezamenlijke zorg voor leerlingen met onderwijsleer-
problemen, pc. 53; s3 Gebrek aan zotg voor leerlingen met onderwijsleer-
problemen, pc. 30).

De leerkrachten plegen veel overleg met elkaar. Bovendien ervaren ze steun
van hun collega's en de leerkrachten onderwijsvoorrangsbeleid (K2
ondersteuning en overleg, pc. 89). Het formele overleg vindt iáder trimester
plaats om de leerkrachten op de hoogte te houden van de activiteiten die
gebeuren in het kader van het onderwijsvoorrangsbeleid. Daarnaast worden
tijdens de MDo's alle leerlingen besproken (s2 Structureel overleg en regis-
tratie in functie van overleg, pc. 56). Hierbij hanteren de leerkrachten een
leerlingvolgsysteem.

Binnen de klassen wordt geleidelijk een nieuwe aanpak gerealiseerd, die als
doel heeft het bevorderen van het leerproces bij de leerlingen door uit te gaan
van hun spontane leerervaringen. Hiervoor wordt voornamelijk gebruik
gemaakt van groepswerk. Tijdens de interviews gaven de leerkrachten aan dat
deze nieuwe werking tot gevolg heeft dat zemeeÍ aandacht kunnen besteden
aan het observeren en remediëren van de leerlingen. Enkel bij een individueel
probleem wordt de leerkracht onderwijsvoorrangsbeleid ingeschakeld. ook
uit de score op de vragenlijst kunnen we dit afleiden (Kl Diagnosticerend en
remediërend onderwijzen , pc.96). Het differentiëren is sterk uitgebouwd door
het werken met groepen (K4 Binnenklasdifferentiatie, pc. 9g).

Schalen

S1 S2 S3 S4 S5 S6 K1 K2 K3 K4 ol 02

Ruwe scores 4,61 4, 2,02 5,03 4,27 5,55 5,28 4,49 4,51 .J 5,57

Percentielen 53 56 30 76 96 86 96 89 90 98 7 9t
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De samenwerking met de ouders is sterk ultgebreld rn de Vorm van nulswerK-

en klasactiviteiten en vormende activiteiten. Daarnaast vinden ook formele en

informele oudercontacten plaats (S4 Samenwerking met het P.M.S'-centrum

en met ouders, pc.76).De contacten met de P.M.S.-medewerker verlopen ook

soepel. Vooral àe leerkrachten van de eerste graad geven aan dat ze onder-

steuning krijgen.

De onderwijsoriëntatie is duidelijk leerlinggericht. De werking in de klas is

afgestemd om het leerproces bij de leerlingen zo veel mogelijk te bevorderen

(O2 Leerlinggerichte onderwijsoriëntatie, pc. 9 1 ).

2.2.8 School 'H'

2.2.8.1 Achtergrondgegevens

School 'H' heeft drie vestigingsplaatsen. In totaal telt de school 269leetlin-

gen. Aan iedere vestigingsplaats is ook een kleuterafdeling verbonden (160

kleuters in totaal). Per kias zitten gemiddeld 19 leerlingen. De meeste leerlin-

gen zijn afkomstig uit een laag tot gemiddeld sociaal milieu'

De school richt12 uren taakklas in. Daarnaast zijn er nog 36 uren zotgveÍ-

breding voor het basisonderwijs.

Vanaf dit schooljaar wordt op één vestigingsplaats een schakelklas georgani-

seerd tussen de derde kleuterklas en het eerste leerjaar, om een groep van 15

leerlingen op te vangen die nog niet schoolrijp waren voor het eerste leerjaar'

Om deze klas op te starten heeft de directie contact opgenomen met een

school voor buitengewoon onderwijs, type 8. De bedoeling is naar het voor-

beeld van hun brugklas te werken. Bovendien heeft de school zes uren zorg-

verbreding toegekend aan het buitengewoon onderwijs in het kader van een

samenwerkingsverband.

In verband met de kansarmoede waarmee de school geconfronteerd wordt,

neemt ze deel aan het project "Armoede en Onderwijs". Bovendien zijn ze

ook betrokken in het Comenius-project: "Interlink Europe - Getting to know

you" en hebben zecontactmet scholen in Nederland, Spanje en Engeland.

2.2.8.2 Kwalitatieve analYses

A. De visie over inclusief onderwijs

Op school 'H'bestaat een duidelijke visie omtrent de opvang van de leerlin-

gen in de schakelklas. Door alle respondenten wordt dit initiatief positief

Éeoordeeld. Deze klas wordt georganiseerd door een fulltime leerkracht uit
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net lager onderwrJs en door een kleuterleidster voor tien uren. De klas is
bedoeld voor leerlingen afkomstig uit de drie vestigingsplaatsen. Door de
school wordt voor de verplaatsing gezorgd.

De directie is een grote voorstander van inclusief onderwijs. Hij heeft daar-
omtrent al veel gelezen en heeft gelijkaardige initiatieven in spanje en
Engeland bezocht. volgens hem is het perfect mogerijk om type l- en type g-
onderwijs te integreren in het gewoon onderwijs, mits de noàig" ondersteu-
ning op financieel vlak, het toekennen van uren zorgverbreding á 

""n 
samen-

werking met het buitengewoon onderwijs. De grens van de opvang wordt
bepaald door de hoeveelheid ondersteuning. Indien opvang te realiseren is
binnen de taakklas of zorgverbreding, eventueel nog in de vorm van buiten-
schoolse begeleiding, bestaat de mogelijkheid om de leerling binnen hun
school te houden. Indien de ondersteuning in die mate moet gebeuren dat de
leerling voortdurend uit de klas wordt gehaald om door verscÀillende mensen
bijgewerkt te worden, dan vindt de school dat er meer mogelijkheden in het
buitengewoon onderwijs voorhanden zijn. Dit wil zeggen dai in dergelijke
omstandigheden een echte type 8-leerling in het buitengewoon onderwijs
wordt opgenomen. Met andere woorden, de normale klassikale werking mág
niet in sterke mate verstoord worden. Hetzelfde geldt voor de leerlingen van
de schakelklas. Als het enkel gaat om een probleeem van schoolrijpheid,
voorziet de school in opvang. Indien echter een mentale achterstand of een
ernstig leerprobleem aan de basis ligt, dan wordt de leerling doorverwezen.

Het is niet voor elke leerkracht duidelijk wat inclusief onderwijs precies
inhoudt. ook de directie geeft aan dat de visie daaromtrent nog *oàt groeien
en nog weinig expliciet is besproken in de school. Eén leerkracht is van
mening dat de idee zeker positief is, maar dat het van elk kind afzonderlijk
aftrangt of inclusief onderwijs wenselijk en haalbaar is. Sommige kinderen
hebben immers noden waarop binnen het gewoon onderwijs geen antwoord
gegeven kan worden, volgens haar zal het buitengewoon onderwijs altijd
moeten blijven bestaan. Enkel leerproblemen kunnen in het gewoon onder-
wijs opgevangen worden. voor een andere leerkracht is het ook haalbaar om
kinderen met motorische problemen op te vangen. Bovendien vindt ze het ook
belangrijk dat de andere leerlingen leren omgaan met kinderen met een han-
dicap. Kinderen met een ernstige visuele handicap of met een autistische
stoornis kunnen volgens haar moeilijk alle kansen krijgen in het gewoon
onderwijs. ze geeft wel aan datzehetmoeilijk vindt om te bepalen welke kin-
deren nog binnen gewoon onderwijs kunnen opgevangen worden. De grens is
volgens haar of de leerkracht de opvang haalbaar acht binnen zijnlhaar klas.

De leerkracht van het buitengewoon onderwijs, die in de school werkzaam is
binnen het kader van de zorgverbreding heeft een zeer uitgesproken mening.
"In de mate dat inclusief zou betekenen dat aan alle kinderen, ook diegenÀ
die problemen hebben, hetzelfde kan geboden worden als binnen de omkade-
ring van het buitengewoon onderwijs, denk ik niet dat daar enig probleem zou
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zijn. Als aan die verwachtingen niet beantwoord kan worden, zal niemand

daar gelukkig mee zijn. Dan gaan we terug naar af, zoals we vijfendertig jaar

geleden begonnen zijn." volgens hem is er een zeer veel geld nodig om inclu-

sief onderwijs te realiseren. Bovendien vindt hij dat er nog veel onwetendheid

is bij de mensen van het gewoon onderwijs over het buitengewoon onderwijs

en omgekeerd. Inclusief onderwijs moet vanuit een vertrouwdheid met elkaar

kunnen groeien. Misschien dat vanuit kleinschalige projecten inclusief onder-

wijs een kans krijgt, meent hij.

De P.M.S.-medewerker vindt de initiatieven van de school voorbeelden van

inclusief werken; inclusief onderwijs noemt hij het nog niet. Hij is van

mening dat er veel te vlug wordt doorverwezen naar het buitengewoon onder-

wijs, vooral naar type S-onderwijs. opdat inclusief onderwijs een succes kan

worden, zijn er volgens hem twee voorwaarden die vervuld moeten worden.

De school moet beschikken over de nodige middelen: taakklas, uren zorgver-

breding, uren onderwijsvoorrangsbeleid, samenwerking met het buitenge-

woon onderwijs. Daarnaast is de visie van de directie en de leerkrachten zeer

belangrijk. Het hele team moet achter dezelfde visie staan en deze uitdragen.

De ouders vinden de oprichting van de schakelklas een goed initiatief.

Volgens hen krijgt hun kind nu alle kansen om volgend jaar succesvol te star-

ten in het eerste leerjaar. Zehebben geen spijt over deze beslissing en zouden

het bij een tweede kind zeker opnieuw doen indien zichhetzelfde probleem

zou stellen.

B. Hoe ontstaan?
De inrichting van de schakelklas is gebeurd nadat vorig schooljaar op het laat-

ste MDO werd vastgesteld dat er een grote groep leerlingen niet schoolrijp

was om naar het eerste leerjaar over te gaan. De oplossingen die reeds beston-

den, namelijk overzitten derde kleuterklas, toch overgaan naar het eerste leer-

jaar of doorverwijzing naar de brugklas van het type 8- onderwijs, waren wei-

nig geschikt. De school zochtnaar een oplossing, waarbij de leerlingen op een

speelse wijze zouden voorbereid worden op het eerste leerjaar.Deze leedin-

gen hoorden volgens hen zeker niet thuis in het buitengewoon onderwijs. De

bedoeling was een schakel te vormen tussen de derde kleuterklas en het eer-

ste leerjaar.

De directie is vervolgens op zoek gegaar- naar reeds bestaande 'schakelklas-

sen'. Deze bleken nergens voor te komen, althans op de manier waarop zij

deze wensten in te richten. De bedoeling was een aparte klas op te richten. De

leerlingen zouden de hele dag in die schakelklas zitten, en niet zoals op de

andere plaatsen een omwisseling van enkele uren per dag. Uiteindelijk heeft

de directie contact gezocht met het buitengewoon onderwijs, om te werken

zoals in de speelleerklas van het type B-onderwijs.

De klas is nu ingericht met een leerkracht van het eerste leerjaar en bijkomend

een kleuterleidster voor tien uren, Voor de werking van de klas wordt de hulp
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ingeroepen van de leerkracht die in het buitengewoon onderwijs in de speel-
leerklas staat.

C. De verwachtingen vooraf
De doelstelling van de schakelklas was het voorbereiden van de leerlingen op
het eerste leerjaar. De leerkracht wist dus op voorhand dat de leerlingen gedu-
rende dit jaar de tijd moesten krijgen om schoolrijp te worden. Daarom moest
de leerstof van het eerste leerjaar trager en op een speelsere wijze aangebracht
worden. De schakelklas is immers bedoeld voor leerlingen die onvoldoende
schoolrijp waren om het eerste leerjaar zinvol aan te vatten.

concreet was het echter niet duidelijk hoe deze leerlingen opgevangen kon-
den worden. vooral de eerste maanden was het een zoeken naar de juiste aan-
pak. Met de leerkracht van het buitengewoon onderwijs werden ideeën uitge-
wisseld. Tijdens die eerste periode hebben de leerkracht en de kleuterleidster
hun aanpak een paar keer geëvalueerd en dan een aantal veranderingen door-
gevoerd. voor beiden was de opdracht immers volledig nieuw. op dit moment
hebben ze het gevoel dat ze op de goede weg zitten. De kinderen werken mee
in de klas en de vorderingen zijn duidelijk.

ook de directie is er zich van bewust dat het een heel zoekproces is geweest.
Er bestaan immers geen handboeken of werkbladen waarop ze zich kunnen
baseren.

D. De klaspraktijk en het pedagogisch-didactisch hanclelen
De schakelklas vormt een schakel tussen de derde kleuterklas en het eerste
leerjaar. Daarom werd ervoor geopteerd de klas in te richten als een kleuter-
klas, waarbinnen het hoekenwerk primeert. In het begin van het schooljaar
zou de werking in de klas meer kleuterklas zijn, naar het einde toe meer eer-
ste leerjaar. Er wordt gewerkt aan de vijf leergebieden van de eindtermen:
taal, rekenen, lichamelijke opvoeding, muzische vorming en wereldoriëntatie.
De klas hanteert een vaste dagindeling zoals in de kleuterschool, met een ont-
haal, instructiemomenten en keuzeactiviteiten. Bovendien wordt er in de klas
gezorgd voor een goede structuur door de werking met de beren van
Meichenbaum. Deze cognitieve zelfinstructiemethode wordt gebruikt om
kinderen te leren zichz.elf op een taak te richten en deze taakspanning ook vol
te houden. De evaluatie van de vorderingen naar de ouders toe gebeurt via een
mondeling rapport. De leerkrachten noteren de bereikte doelen en houdingen,
die ongeveer maandelijks besproken worden met de ouders tijdens een indi-
vidueel oudercontact.

De samenwerking tussen de leerkracht van het eerste leerjaar en de kleuter-
leidster is voor de directie de grote meerwaarde van deze klas. De kleuter-
leidster kan vanuit haar opleiding een aantal dingen inbrengen die een betere
voorbereiding zijn op het eerste leerjaar. ook naar de organisatie van het hoe-
kenwerk toe heeft zij een grote inbreng.
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Door deze samenwerking tussen de leerkracht en de kleuterleidster kan er bin-

nen de klas veel gedifferentieerd worden. Om beurten nemen ze ee1 groepje

apart om een bepaald leerstofonderdeel verder uit te werken. Ook de indivi-

duele aanpak van de leerlingen wordt hierdoor vergroot. De oudercontacten

en overlegmomenten worden door de leerkracht van het eerste leerjaar waar-

genomen. Tijdens deze momenten neemt de kleuterleidster de klas over.

E. Signaleren, diagnosticeren en remediëren

In de school wordt veel aandacht besteed aan het signaleren, diagnosticeren

en remediëren, Door de taakleerkracht en de leerkracht zorgverbreding wor-

den de kinderen individueel bijgewerkt. Ook de leerkracht van het buitenge-

woon onderwijs heeft als leerkracht zorgverbreding de taak leerlingen indivi-

dueel op te vangen.

De school wefkt preventief door een leerlingvolgsysteem te gebruiken. In de

kleuterklas gebeurt er drie keer per jaar een klasscreening om de risicoleer-

lingen tijdig op te sporen. Voor deze leerlingen wordt in samenwerking met

het P.M.S.-centrum een handelingsplan opgesteld dat opnieuw geëvalueerd

wordt op de volgende klassenraad.

Voor de lagere school worden bij de start en halverwege het schooljaar toet-

sen afgenomen door de P.M.S.-medewerker. De eindevaluatie is gebaseerd op

de eigen observatie- en toetsgegevens van de leerkracht. Het leedingvolgsys-

teem bevat naast de cognitieve gegevens ook een luik betreffende de socio-

emotionele ontwikkeling. De leerkracht houdt de observatiegegevens van

zijnlhaar leerlingen gedurende het schooljaar zelf bij. Bij de taakleerkracht

worden de volledige dossiers bewaard, omdat men ervoor opteert deze cen-

traal te houden. Dit dossier wordt meegenomen naar elk MDO en ook de

P.M.S.-medewerker beschikt over een copie.

Differentiatie in de school vindt voornamelijk plaats via het hoeken- en con-

tractwerk. Daarnaast wordt ef ook gedifferentieerd gewerkt binnen de grote

klasgroep. De klas krijgt dan dezelfde instructie, daarna worden verschillen-

de niveaugroepen samengesteld om de leerstof in te oefenen. Voor de zwak-

ke leerlingen is dit herhaling, de sterke leerlingen krijgen verdieping van de

leerstof. Bovendien wordt er gewerkt met klasoverschrijdende niveaugroepen

(zie K. Klasoverschrijdende initiatieven).

E F ormele ov e rle gmomenten : muttidisciplinair ov erle g en pers one elsv erga-

deringen
Op school vindt voor de lagere school minstens één keer per trimester een

MDO plaats. Men heeft daaromtrent een uitgebreide planning opgesteld. De

bedoeling is om alle leerlingen te bespreken en zeker diegenen die problemen

hebben. Hierbij besteedt men ook aandacht aan de socio-emotionele factoren

die de ooÍzaak van een leerprobleem kunnen zijn. Bovendien wordt de wer-

king van de zorgverbreding en de taakklas geëvalueerd door de betrokkenen
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en worden handelingsplannen bekeken en eventueel aangepast. Tijdens zo'n
overlegmoment zijn de klasleerkracht, de taakleerkracht, de directie en de
P.M.s.-medewerker aanwezig. In het begin van het schooljaar, op het eerste
MDo is ook de leerkracht van de voorgaande klas aanwezig om zijnlhaar
bevindingen en observatiegegevens door te geven. Dit systeem werkt zeer
goed volgens de directie. op deze manier beklijft de inhoud beter bij de leer-
krachten, dan wanneer ze enkel de schriftelijke gegevens een keer doorlezen.
Voor de kleuterklassen vinden er klassenraden plaats, waarbij de kleuterleid-
sters samen met de directie, de leerkracht zorgverbreding en de p.M.S.-mede-
werker informatie uitwisselen.

G. Samenwerking met het P.M.S.-centrum
De samenwerking met het P.M.S.-centrum verloopt vlot. Er is een heel open
contact tussen de P.M.S.-medewerker en de betrokkenen van de school. De
P.M.S.-medewerker wordt vooral ingeschakeld op de MDo's en de ouder-
contacten. Bij problemen kan iedereen beroep doen op hem. Hij helpt ook bij
het opstellen van handelingsplannen.

Hijzelf vindt dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden in zijn takenpak-
ket. waar hij vroeger vooral kwam om testen en toetsen af te nemen, wordt
dit nu voor een deel opgevangcn door het leerlingvolgsysteern tlat de school
hanteert. Enkel in het begin van het schooljaar en halverwege worden er nog
toetsen afgenomen. zijn taak bevindt zich nu eerder op het sociale vlak. Hij
wordt meer betrokken bij de huiselijke en emotionele problemen die de leer-
lingen thuis meemaken en die een dringende oplossing behoeven.
Bij het oprichten van de schakelklas, heeft hij samen met de directie en de
leerkracht zorgverbreding getracht tot een aangepaste oplossing te komen.

H. Samenwerking met de ouders
op de school vinden twee keer per jaar individuele oudercontacten plaats.
Daarnaast zijner ook occasionele contacten om met de ouders te spreken over
de resultaten van een overleg, over de verwijzing naar de taakklas, externe
hulpverlening of het buitengewoon onderwijs. Bovendien worden er praatna-
middagen georganiseerd om drempelverlagend te werken naar de ouders toe.
onderwerpen voor zo'n middag zijn bijvoorbeeld huiswerk, helpen bij het
leren van lessen en de werking van de schakelklas.

voor de schakelklas gebeurt telkens een verbale evaluatie van de evolutie op
de vijf leergebieden en de houding van de leerlingen in de klas. Dit verbale
rapport wordt samen met de ouders besproken. volgens de leerkracht gebeurt
dat maandelijks. De ouders spreken van een contact ongeveer om de twee
maanden.

Een meer informele manier om de ouders te contacteren gebeurt via het heen-
en-weerschriftje bij de kleuters en de agenda voor de leerlingen van de lage-
re school.
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De school is gelegen in een kansarme buurt en neemt daarvoor deel aan het
project "Armoede en Onderwijs". Door de sociale context waarin de school
zich bevindt, is de medewerking van de ouders soms beperkt. De P.M.S.-
medewerker geeft aan dat de leerkrachten hun best doen om de ouders over-
al bij te betrekken, maar de opkomst is soms teleurstellend. Een sociaal wer-
ker zou hierbij een ideale contactpersoon zijn.

Eén moeder geeft toch aan dat ze nog meer bij de school zou betrokken kun-
nen worden. Zeheeft het gevoel dat de school een andere wereld is waar ze

weinig van weten. Ze vermeldt wel dat ze zeer tevreden is over de werking
van de schakelklas en dat de ouders hierbij iets meer worden betrokken. Bij
de start van de schakelklas is de school ook bekend gemaakt bij de lokale
pers. Hierbij werd gesproken over een klas voor kinderen met leermoeilijk-
heden. De moeder heeft daar veel moeite mee gehad. Op dat moment heeft ze

zelfs overwogen om haar kinderen van school te laten veranderen. Voor haar
was dat een totaal verkeerde benaming en ze vond niet dat de problemen van
haar kind zo benoemd mochten worden.

I. Samenwerking met het buitengewoon onderwijs
De school heeft vanaf dit jaar een samenwerkin g opgezet met een school voor
buitengewoon onderwijs. Hiertoe heeft de school zes uren zorgverbreding
afgestaan. De school voor buitengewoon onderwijs is bovendien betrokken in
het pilootproject voor samenwerkingsverbanden tussen het gewoon en het
buitengewoon onderwijs met zes andere scholen. Over de samenwerking met
school 'H' was er in het begin geen consensus. De mensen van het buitenge-
woon onderwijs wilden eerder van team tot team werken om kennis en know-
how door te geven. Nu gebeurt de ondersteuning vanuit het buitengewoon
onderwijs binnen het kader van de zorgverbreding. Een leerkracht uit het bui-
tengewoon onderwijs komt gedurende zes uren per week individueel met die
kinderen werken, die extra aandacht behoeven.

Naar de schakelklas toe gebeurt er een uitwisseling van ideeën tussen de scha-

kelleerkrachten en de leerkracht van de speelleerklas. De leerkracht uit het
buitengewoon onderwijs die voor de individuele begeleiding is ingeroepen,
heeft tot nu toe geen enkele inbreng in de schakelklas gehad. Op het einde van
het schooljaar zalhij de leerlingen testen op het vlak van taal en rekenen.

J. Ondersteuning en overleg
Door de leerkrachten wordt positief gereageerd op het oprichten van de scha-

kelklas. Zij vinden het belangrijk dat die groep leerlingen een opvangmoge-
lijkheid binnen hun school heeft, waarbij die opvang aangepast is aan hun
specifieke noden. Voor die oprichting was het akkoord nodig van de leer-
krachten: de schakelklas is immers ontstaan vanuit het eigen lestijdenpakket.
Door de uren zorgverbreding en de samenwerking met het buitengewoon
onderwijs slagen de leerkrachten er steeds meer in om de leerlingen op hun
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school te houden. Volgens de directie en de P.M.S.-medewerker werkt dit
motiverend. Vandaar dat de leerkrachten ook overtuigd ziin van de voordelen
van het houden van overleg op school.

Tussen de leerkrachten van de schakelklas vindt veel overleg plaats. Elk pro-
bleem leggen ze aan elkaar voor. Bovendien kunnen ze steeds beroep doen op
de medewerker van het P.M.S.-centrum. Ook de samenwerking met het bui-
tengewoon onderwijs wordt positief beoordeeld. Bij de vraag of ze nood heb-
ben aan andere ondersteuning, geeft één leerkracht aan dat ze op het vlak van
gedragsproblemen toch graag hulp ziet vanuit een externe instantie die de
leerling begeleidt. De andere leerkracht geeft aan dat men voor elk kind wel
iets extra kan doen, maar dat het in de eerste plaats een klasgroep is, waarbij
men ook weer niet teveel aandacht mag hebben voor elk afzonderlijk pro-
bleem.

K. Klasov erschrii dende initiatieven
Op school 'H' vinden een paar kleinschalige klasoverschrijdende initiatieven
plaats. Voor de vakken rekenen en taal kunnen leerlingen de lessen volgen in
een lagere klas. Een paar leedingen van het derde leerjaar bijvoorbeeld, vol-
gen het vak rekenen in het tweede leerjaar, Zo probeert de school om het dif-
ferentieel groepensysteem van het type 8-onderwijs in te voeren. Op deze
manier wil men de doorverwijzing naar hct buitcngcwoon ondcrwijs zo lang
mogelijk uitstellen. Ook de P.M.S.-medewerker steunt dit initiatief.

L. Onderwijsoriëntatie
Onderwijsvisie binnen deze school is nog overwegend leerstofgericht. De
leerkracht is degene die bepaalt welke leerstof wordt doorgegeven. Het uit-
eindelijke doel is het bereiken van de eindtermen. In dit kader wordt door de
school voorzien in een aantal hulpmiddelen opdat de meeste leerlingen vlot
kunnen volgen: de taakklas, zorgverbreding en de samenwerking met het bui-
tengewoon onderwijs. Het zelfstandig werken van de leerlingen wordt bevor-
derd door de invoering van het hoeken- en contractwerk. Daardoor kunnen de
leerlingen in beperkte mate hun eigen leertempo bepalen.

In de schakelklas wordt ook eerder leerstofgericht gewerkt, namelijk als voor-
bereiding op het eerste leerjaar. Hier worden wel meer mogelijkheden gescha-
pen om in te gaan op de interesses van de leerlingen. Bij de inrichting van de
klas wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan elementen om de lees-, schrijf-
en rekenvaardigheid te stimuleren. Toch is het vooral de leerkracht die bepaalt
wat er aangebracht wordt.

Toch spelen ook leerlinggerichte intenties een rol. Door het team wordt de
totale leerling betrokken in het leerproces. Niet alleen de cognitieve vorde-
ringen zijn belangrijk. Ook socio-emotionele factoren spelen een grote rol.
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M. Beoordeling van de slaagkansen
Door alle betrokkenen wordt aangegeven dat het initiatief tot nu toe een groot

succes is. Voor een aantal leerlingen is nu reeds duidelijk dat ze volgendjaar
kunnen starten in het eerste leerjaar. Het voordeel dat deze kinderen hebben

ten opzichte van de andere kinderen uit de derde kleuterklas, is de basis die

ze reeds verworven hebben in verband met de leerstof van het eerste leerjaar.

Ook voor de komende jaren hoopt de school deze opvang verder te kunnen

zetten. Voorwaarde hiertoe zijn het behouden van de uren zorgverbreding,

opdat de kleuterleidster mee kan blijven draaien in de schakelklas. Ook naar

de ouders toe, hopen ze op een verandering van de mentaliteit. Doordat er één

schakelklas bestaat voor de drie vestigingsplaatsen, zullen sommige kinderen
toch van school moeten veranderen. Hierover bestaat bij de ouders nog heel

wat weerstand, ondanks het feit dat door de school zelfs in vervoer voorzien
wordt.

Door de P.M.S.-medewerker wordt gesteld dat de komende jaren steeds min-
der doorverwijzingen naar het buitengewoon onderwijs zullen gebeuren.

Door de middelen waarover de school nu beschikt, kan de opvang voor leer-

lingen met een leerprobleem steeds verder uitgebouwd worden. Ook het bui-
tengewoon onderwijs zal gelukkig zijn dat die toestroom wordt afgeremd.

Hierbij is het volgens hem wel belangrijk dat de school als groep, zowel de

directie als de leerkrachten, zich achter een duidelijke en heldere visie schaart.

De leerkracht van het buitengewoon onderwijs is ook overtuigd van het voor-
deel van de schakelklas. De kinderen krijgen een geschikte opvang en kunnen

op hun eigen school blijven. Naar de toekomst toe ziet hij hieromtrent een

grotere samenwerking groeien met het buitengewoon onderwijs.

N. Samenvatting
School 'H' realiseert het inclusief denken door het inrichten van een schakel-

klas tussen de derde kleuterklas en het eerste leerjaar. Bovendien is een

samenwerking met een school voor buitengewoon onderwijs gestart en wor-
den in de school klasoverschrijdende lessen georganiseerd.

De grote stuwkracht achter deze vernieuwingen is de directie. Door alle

betrokkenen, leerkrachten en de medewerker van het P.M.S.-centrum wordt
hij aangewezen als de persoon die iedereen heeft kunnen overtuigen. Door
zelf sterk in een visie te geloven en deze uit te dragen, is hij in staat geweest

om de andere personen mee te krijgen. De leerkrachten zijn sterk gemotiveerd

om de opvang voor leerlingen met leerproblemen te realiseren. Op dit
moment is dat het enige dat ze haalbaar zien binnen het gewoon onderwijs.
Leerlingen met een fysieke handicap kunnen ook opgevangen worden.

Bovendien is voor volgend schooljaar een leerling met een auditieve handi-

cap ingeschreven. De grens van de opvang wordt bepaald door de draagkracht

van de leerkracht en de mate van extra ondersteuning. Om de opvang tot een

maximaal succes te brengen, is men al overgegaan tot een soepele interpreta-
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tie van het curriculum. Men past klasoverschrijdende initiatieven toe waarbii
de leerling in een lagerjaar een aantal lessen mee volgt.

Tijdens ons bezoek aan de school hebben we een overlegcultuur kunnen vast-
stellen. Bovendien is voor iedereen de leerling in zljn totaliteit van belang. Er
wordt niet alleen naar zijn cognitieve vorderingen gekeken, maar ook het
socio-emotionele is van belang. De thuissituatie wordt mee in de school
betrokken.

2.2.8.3 Kwantiíatieve anahse

In onderstaande tabel staan de ruwe scores en de overeenkomstige percen-
tielscores van school 'H' op de schalen van de afgenomen vragenlijsten. De
scores zijn berekend op basis van 3 van de 18 vragenlijsten. De resultaten
moeten dus met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden.

Tabel 2.7: Ruwe scores en overeenkomstige percentielscores op de schalen
van de vragenlijsten "Zorg voor leerlingen met onderwijsleerproblemen" en

" onderwijsoriëntatie" voor school' H'

Wat de kwantitatieve resultaten van deze school betreft, merken we dat deze
zeer goed zijn. De directie wordt aanzien als sterk betrokken bij de zorg voor
leerlingen met onderwijsleerproblemen (Sl Het schoolhoofd en de gezamen-
lijke zorg voor leerlingen met onderwijsleerproblemen, pc. 93). Uit de afge-
nomen interviews kunnen we eveneens besluiten dat de directie een belang-
rijke rol heeft gespeeld bij het oprichten van de schakelklas. Door de leer-
krachten wordt hij gezien als de initiatiefnemer om de veranderingen door te
voeren. Ook de P.M.S.-medewerker wordt nauw betrokken bij de werking van
de school (S4 Samenwerking met het P.M.S.-centrum en met ouders, pc. 96).
De contacten met de ouders verlopen grotendeels via de formele oudercon-
tacten. Ook individuele oudercontacten worden ingericht indien de school een
probleem ervaart. De P.M.S.-medewerker is bij deze besprekingen ook aan-
wezig. Sommige ouders zouden graag meer betrokken worden bij de school-
werking. Zij vinden dat de mogelijkheden hiervoor aanwezig zijn, omdat het
een kleine school is.

Schalen

S1 S2 S3 S4 S5 S6 KI K2 K3 K4 o1 02

Ruwe scores 5,15 5,29 1,86 5,44 3,80 5,45 4,44 4,42 ?t) 3,70 3,45 5,43

Percentielen 93 95 2t 96 80 86 JJ 86 6 65 7 83
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Aan de zorg voor leerlingen wordt intens gewerkt: er is een schakelklas opge-
richt en de school werkt samen met een school voor buitengewoon onderwijs
(Sl Het schoolhoofd en de gezamenlijke zorg voor leerlingen met onderwijs-
leerproblemen, pc. 93; 53 Gebrek aan zorg voor leerlingen met onderwijs-
leerproblemen, pc. 2l).

De school wordt gekenmerkt door een open overlegcultuur, zowel door de
informele contacten tussen de leerkrachten en de directie (K2 Ondersteuning
en overleg, pc. 86), als tijdens de formele overlegmomenten (S2 Structureel
overleg en registratie in functie van overleg, pc. 95).

De leerkrachten verwijzen leerlingen met leerproblemen nog gemakkelijk
door naar de taakklas of naar de leerkracht zorgverbreding. Het diagnostice-
rend en remediërend werken binnen de klas is nog eerder beperkt (Kl
Diagnosticerend en remediërend onderwijzen, pc. 33). Er wordt wel aan dif-
ferentiatie gedaan (K4 Binnenklasdifferentiatie, pc. 65).

De onderwijsoriëntatie is vooral leerlinggericht (O2 Leerlinggerichte onder-
wijsoriëntatie, pc. 83). Daarnaast hebben we tijdens de gesprekken ook een
leerstofgerichte opvattingen gehoord.

2.2.9 School 'l'

2.2.9.1 Achtergrondgegevens

Op school 'l' zijn 450 leerlingen (22klasleerkrachten). Per klas zitten gemid-
deld 20 leerlingen. De school heeft twee vestigingsplaatsen. Er is geen kleu-
terafdeling aan de school verbonden. De leerlingen zijn afkomstig uit een
gemiddeld sociaal milieu.

Yoor 24 uren kan de school taakklas organiseren. Voor dit schooljaar heeft
men geen uren ontvangen in het kader van de zorgverbreding.

De school verleent geïntegreerd onderwijs aan een leerling van het eerste leer-
jaar, die vorig schooljaar de speelleerklas in type 8 heeft gevolgd. In het eer-
ste leerjaar zitnog een leerling uit de speelleerklas van type 8-onderwijs, maar
deze krijgt geen GON-begeleiding. In het vierde en het vijfde leerjaar worden
twee leerlingen opgevangen die enkele jaren geleden uit het buitengewoon
onderwijs van het type 8 zijn teruggekomen.

De school neemt deel aan het Comenius-project en hebben daardoor contact
met een school uit Spanje en uit Nederland.
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2.2.9.2 Kwalitatieve analyses

A. De visie over inclusief onderwijs
De directie heeft vanaf het eerste begin zeer duidelijk gemaakt, dat wat zij
doen op hun school, geen inclusief onderwijs is. Het is voor hem slechts een

eerste aanzet tot geïntegreerd onderwijs. Bovendien ziet hij inclusief onder-

wijs ook niet haalbaar binnen de onderwijsstructuur zoals deze momenteel in
Vlaanderen is uitgebouwd. De accommodatie in de scholen is daartoe onvol-
doende aangepast en het personeel is niet gekwalificeerd om in de juiste
opvang te voorzien. Hij vergelijkt hierbij de Vlaamse situatie met hetgeen er

in Spanje mogelijk is. Hij acht het wel haalbaar om leerlingen op te vangen

die na opname in het buitengewoon onderwijs type 8, opnieuw het gewoon
onderwijs kunnen volgen. Door vanuit het buitengewoon onderwijs extra

ondersteuning te voorzien, in de vorm van GON-begeleiding, moet opvang

realiseerbaar zijn. Voorwaarde om een kind op te nemen is de beslissing of zij
als school het kind iets kunnen bijbrengen. "Wat zijn de noden van het kind,
wat kunnen wij aan en welke steun mogen wij verwachten." Indien op voor-
hand de opvang niet mogelijk wordt geacht, vindt de directie dat het kind veel
beter af is in een andere school of in het buitengewoon onderwijs. Het is niet
de bedoeling van de directie om zoveel mogelijk kinderen binnen te halen in
de school en dan achteraf te kijken of de leerkracht er opvang voor kan voor-
zien. Daarom worden bij de eerste gesprekken ook steeds de leerkrachten en

de taakleerkracht betrokken. Ook naar de ouders toe vinden de directie en de

leerkrachten dat ze eerlijk moeten zijn en zeker geen valse beloften mogen

doen die ze niet kunnen waarmaken. De school is bereid om aanpassingen

door te voeren, indien op deze manier een leerling opgevangen kan worden.

Zo is bijvoorbeeld een zevental jaren geleden een klas helemaal ingericht op

de benedenverdieping, opdat een leerling in een rolstoel ook toegang zou kun-
nen hebben.

Voor de leerkrachten is de grens op dit moment de mate waarin de leerling een

zekere intellectuele bagage heeft om te kunnen volgen in het gewoon onder-

wijs. Daarom zien ze de opvang van kinderen met een mentale handicap

eigenlijk niet realiseerbaar. Kinderen met een visuele, auditieve of fysieke
handicap kunnen wel opgevangen worden. Voorwaarden hiertoe zijn de men-

tale mogelijkheden van de leerling en ondersteuning van de leerkracht. Op

zijn minst verwachten de leerkrachten dan instructie over de aanpak en de

specifieke hulpmiddelen van deze kinderen, bijvoorbeeld over het braille-
schrift. Enkele jaren geleden heeft een leerkracht concrete informatie ontvan-
gen met betrekking tot een leerling met een auditieve handicap.

Voor één leerkracht is het ook belangrijk dat de mentaliteit bij de ouders ver-
andert. Zij moeten beseffen dat het niet altijd mogelijk is om de leerstof bij
hun kind aan te brengen in éénjaar. Zo vermeldt deze leerkracht het probleem
dat ouders liever hun kind het eerste leerjaar laten aanvatten dan naar het bui-
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tengewoon onderwijs te gaan. Indien er dan problemen opduiken, staan ze er
niet voor open en verwachten ze dat hun kind moet kunnen volgen in het eer-
ste leerjaar.

De medewerker van het P.M.S.-centrum heeft inclusief onderwijs in werking
gezien in Duitsland, waar in één klas een viertal leerlingen met uiteenlopen-
de handicaps werden opgevangen. Hiervoor was een uitgebreide omkadering
van leerkrachten voorzien. Om dit te realiseren zijn volgens de P.M.S.-mede-
werker veel middelen nodig en bovendien onderlinge afstemming, communi-
catie en overleg. Zij vindt het belangrijk dat men inclusief onderwijs geleide-
lijk invoert, om te grote weerstand bij de leerkrachten tegen te gaan. Door
kleine succeservaringen zien de leerkrachten dat het werkt. Dit maakt de wer-
king alsmaar soepeler naar de volgende jaren toe. In deze school lijkt haar nog
een groot verschil te bestaan tussen de leerkrachten van de eerste leerjaren en
de leerkrachten van de hogere klassen, mogelijk door het feit dat de eerste
opvang meestal in het eerste leerjaar gebeurt. Zij stelt zich zelfs de vraag of
de leerkrachten van de hogere klassen wel weten wat er precies gebeurt in het
eerste leerjaar.

De GON-begeleider ziet inclusief onderwijs alleen haalbaar voor kinderen
met een normale intelligentie, zonder sociale en emotionele problemen.
Indien de kinderen geen zelfvertrouwen hebben, geen ondersteuning van thuis
uit ontvangen, kunnen deze leerlingen niet opgevangen worden binnen het
gewoon onderwijs.

De moeder van de leerling die GON-begeleiding ontvangt, staat zelf in het
buitengewoon onderwijs en is ook GON-begeleider in een andere school. Ze
vindt de idee van inclusief onderwijs heel 'menswaardi E' , maaÍ vraagt zich af
of er leerkrachten zijn die met al die verschillende handicaps kunnen omgaan:
"Ik denk dat er om een superleerkracht, een supermens wordt gevraagd, en dat
is niet realistisch."

B. Hoe ontstaan?
Wanneer we peilen naar de aanzet van deze opvang toe, kan de directie geen

duidelijke reden aangeven. Hij stelt dat het gewoon past binnen het pedago-
gisch project van de school. "Wij willen ons inzetten voor alle kinderen, in de
mate van het mogelijke, met de middelen die we hebben."

De vraag naar opvang is steeds vanuit het buitengewoon onderwijs gekomen.
Door de school wordt dan beslist of het haalbaar is. De medewerker van het
P.M.S.-centrum vindt dat de directie hierbij een grote rol speelt. Het is de hou-
ding van de directie, het feit of hij positief of negatief tegenover de opvang
staat, die bepaalt of de leerling kan opgevangen worden. Bovendien kan hij
de ouders opvangen en informeren over de werking van de school. In die zin
is de directie de spilfiguur, hij is degene die alles coórdineert.
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C. De verwachtingen vooraf
De leerkrachten die de leerlingen uit de speelleerklas opvangen, weten dat er
van hen verwacht wordt dat de leerlingen op het einde van het schooljaar
klaar zijn om het tweede leerjaar aan te vatten. Volgens hen is dit ook een zeer
uitdrukkelijke verwachting van de ouders.

Alvorens men de opvang start, wordt een overleg gepland tussen de school,
de GON-begeleider van het type 8-onderwijs en de betrokken P.M.S.-centra
(van het gewoon en het buitengewoon onderwijs). Tijdens deze contactverga-
deringen worden de mogelijkheden en de problemen van de leerling uitge-
breid toegelicht. Op basis van deze informatie kon de leerkracht de sterke en

zwakke kanten van de leerling beter inschatten. Bovendien had de leerkracht
reeds eerder een leerling uit de speelleerklas opgevangen, waardoor ze ook
gedeeltelijk op haar ervaring kon terugvallen. De leerkracht die de leerling uit
de speelleerklas opvangt zonder GON-begeleiding, krijgt informatie vanuit
het P.M.S.-centrumn dat het dossier van de leerling bijhoudt.

Bij de opvang van een kind met een auditieve handicap, had de leerkracht ook
vooraf uitleg ontvangen in verband met de handicap en de aanpak van de leer-
ling. Volgens de leerkracht is dat zeer belangrijk, daar ze geen enkele ervaring
had op dat vlak. Op deze manier heeft de leerkracht meer zicht op wat haal-
baar is en waar er aanpassingen moeten gebeuren.

D. De klaspraktijk en het pedagogisch-didactisch handelen
De leerkracht die de leerling uit de speelleerklas, type 8, opvangt, geeft aan

dat er weinig is veranderd in haar aanpak. De klassikale instructies zijn voor
iedereen dezelfde. Bij het inoefenen zijn er een aantal zwakkere leerlingen
waaraan ze soms iets meer aandacht moet besteden, terwijl de andere leerlin-
gen zelfstandig kunnen verder werken. Voor de leerling die geen GON-bege-
leiding heeft, wordt ook geen andere aanpak in de klas georganiseerd.

Door de contactvergaderingen vooraf, waarop de GON-begeleider heeft uit-
gelegd wat de zwakkere en de sterkere punten zijn, weet de leerkracht wel aan

welke vaardigheden ze extra aandacht moet schenken en waarmee ze reke-
ning moet houden. Enkele jaren geleden heeft deze leerkracht ook een leer-
ling opgevangen met een zware auditieve stoornis. Toen heeft ze wel enkele
aanpassingen moeten doorvoeren. De leerling droeg tijdens de les een hoofd-
telefoon, waardoor de leerkracht duidelijker verstaanbaar werd. Bovendien
moest de leerkracht erop letten dat ze met haar gezicht naar hem gekeerd
stond. Daar deze leerling zeer verstandig was, diende de leerkracht geen grote

didactische aanpassingen door te voeren, Enkel om abstracte begrippen toe te
lichten, had de leerling extra aandacht nodig.

De werking van de taakklas vindt in deze school altijd plaats buiten de klas.
De kinderen die naar de taakklas gaaan, worden meestal in groepjes begeleid.
Individuele begeleiding gebeurt niet zo vaak.
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In het eerste leerjaar worden op het vlak van lezen en rekenen ook klasdoor-

brekende activiteiten georganiseerd (ZieK. Klasoverschrijdende initiatieven).

De school besteedt veel aandacht aan de samenstelling van de klassen. Elk
jaar worden de klassen opnieuw samengesteld, om de groepen zo heterogeen

mogelijk te houden. De directie vindt het zeer belangrijk dat in elke klas

zwakke en sterke leerlingen samen zitten.

E. Signaleren, diagnosticeren en remediëren

Op deze school gebeurt de remediëring nog hoofdzakelijk binnen de taakklas.

Vooral in het eerste leerjaar hebben de leerkrachten wel aandacht voor het sig-

naleren van problemen. Er wordt gebruik gemaakt van een leerlingvolgsys-

teem voor het eerste tot het vierde leerjaar. Drie keer perjaar worden hiervoor

evaluatietoetsen afgenomen, waarna een MDO volgt. Deze toetsen zijn

samengesteld in overleg met de taakleerkrachten en de medewerker van het

P.M.S.-centrum. Aanvankelijk gebeurde de testing door de taakleerkrachten.

De klasleerkracht werd wel betrokken bij de correctie. De laatste twee jaren

neemt de klasleerkracht deze toetsen zelf af. De taakleerkracht geeft nog aan

wanneer die toetsen precies zullen plaatsvinden. Het leerlingvolgsysteem

wordt elkjaar aan de volgende leerkracht doorgegeven. Iedereen heeft er toe-

gang tot, maar de dossiers blijven in de klassen.

De P.M.S.-medewerker vindt het werken met een leerlingvolgsysteem een

geschikt middel om na te gaan op welke onderdelen kinderen uitvallen en

welke onderdelen goed beheerst zijn. Het zou volgens haar nog beter zijn,

indien er een grondige observatie zou kunnen plaatsvinden van de leerlingen

die uitvallen. Telkens opnieuw zou et een diagnose gesteld moeten worden en

telkens opnieuw zou hier het handelen op afgestemd moeten worden. Dit zou

de opvang van de zwakkere leerlingen zeker ten goede komen. Hierbij meent

de PM.S.-medewerker wel dat er een vorm van continue begeleiding nodig is

op school. De leerkracht alleen kan dit niet altijd waarmaken.

Op deze school vindt een uitgebreide differentiatie plaats. Vooral binnen de

klassen van de eerste graad wordt er gedifferentieerd door de zwakkere leer-

lingen apart te nemen, terwijl de anderen zelfstandig werken. Daarnaast werkt

de school ook met leesmoeders voor het niveaulezen' Bovendien wordt in de

klassen tot het derde leeriaar in hoeken gewerkt. Vanaf het vierde leerjaar

heeft men het contractwerk ingevoerd.

F. F ormele ove rle gmomenten: multidis c iplinair ov erle g en p e rs one elsv erga-

deringen
Nadat de evaluatietoetsen voor het leerlingvolgsysteem zijn afgenomen, vindt

er een overleg plaats op school. Eerst waren hierbij de medewerker van het

P.M,S.-centrum, de taakleerkracht, de klastitularis en de directie aanwezig.

op deze MDO',s werden alle leerlingen besproken, ook degenen die eigenlijk

geen problemen hadden. Voor alle kinderen werd er immers een volgsysteem
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bijgehouden. Bij de leerlingen die uitvieren, werd overlegd wat er diende te
gebeuren. In welke mate kon de leerkracht het probleem opvangen, wat kon
de taakleerkracht doen, was er externe hulp nodig of was doorverwijzing naar
het buitengewoon onderwijs de beste oplossing.

Doordat de school bestaat uit tweeëntwintig klassen, werd het bijzonder
moeilijk om steeds samen te werken met het p.M.s.-centrum. Enkel voor de
probleemleerlingen waar de school zich veel vragen bij stelt, wordt nu nog de
P.M. S. -medewerker gecontacteerd.

Andere overlegmomenten vinden plaats wanneer er een vraag komt vanuit het
buitengewoon onderwijs om een leerling op te vangen. Dan wordt een con-
tactvergadering belegd tussen de school voor gewoon onderwijs en de school
voor buitengewoon onderwijs. School 'I'kan dan informatie verzamelen over
de leerling en op basis daarvan beslissen over het al dan niet opnemen.
Hierover beslist de directie in overleg met de leerkrachten en de taakleer-
kracht.

Tijdens personeelsvergaderingen worden vernieuwingen uitgewerkt. In het
verleden is op deze manier besproken welke taalmethode door de school zal
gevolgd worden. Momenteel is de school uitgebreid bezig met het verzame-
len van differentiatiemateriaal.

G. Samenwerking met het P.M.S.-centrum
Het contact met het P.M.s.-centrum verloopt soepel. volgens de directie is de
P.M.S.-medewerker bereid om mee te zoeken naar een oplossing bij elk pro-
bleem dat de school signaleert. De medewerker staat volledig achter de
opvang van de leerlingen uit het buitengewoon onderwijs.

De belangrijkste taakinvulling voor deze school is het bespreken van de kin-
deren waarbij problemen worden gesignaleerd tijdens de MDo's. Daarnaast
wordt het P.M.S.-centrum ook steeds betrokken bij het overleg van de leer-
lingen die terugkeren uit het buitengewoon onderwijs. De dossiers van beide
centra (van het gewoon en het buitengewoon onderwijs) worden doorgeno-
men en besproken. De school heeft trouwens beschikking over deze dossiers,
wanneer er zich in de loop van het jaar, waarin de leerling GoN-begeleiding
kÍijgt, geen problemen voordoen, houdt het p.M.s.-centrum zich op de ach-
tergrond. De medewerker wordt wel betrokken bij de evaluatievergaderingen
die drie keer per jaar plaatsvinden. De school doet ook een beroep op de
P.M.S.-medewerker wanneer ze vermoeden dat er in de thuissituatie iets
dreigt fout te Iopen.

Het afgelopen jaar is de samenwerking met het p.M.S.-centrum iets minder
intens geweest. De directie wijt dit aan het feit dat hun vaste medewerker op
bevallingsverlof is gegaan en met de vervangster is het contact beperkt geble-
ven.
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H. Samenwerking met de ouders

Op school 'I' is er een goede samenwerking met de ouders. De ouders wor-

den ingeschakeld in de werking van de school door beroep te doen op lees-

moeders in het eerste en het tweede leerjaar. Deze werking wenst de directie

nog verder uit te bouwen voor het derde en het vierde leerjaar. Er zijn leer-

lingen die ook in deze leerjaren nog nood hebben aan begeleiding op het vlak

van lezen. Door de klasleerkracht kan dat niet volledig worden opgenomen.

De school organiseert formele oudercontacten voor alle ouders. Ook indien er

problemen dreigen bij een bepaald kind, organiseert de school meteen een

àverleg met de ouders. Op deze momenten bespreekt de directie de proble-

men, samen met de leerkracht van de klas en eventueel de P.M.S'-medewer-

ker. Dit is niet altijd even eenvoudig. Door de directie wordt een voorbeeld

gegeven van een leerling die vorig jaar is teruggekeerd uit het buitengewoon

ónderwijs en nu weer wat problemen op het vlak van gedrag stelt. De ouders

lijken de school te ontwijken en komen niet naar besprekingen. De directie

meent dat ze op deze manier proberen de problemen te ontkennen, vanuit de

schrik dat hun kind opnieuw naar het buitengewoon onderwijs wordt verwe-

zen: "lkmoet zien dat ik mijn kind in de lagere school kan houden, want hoe

meer dat we daar gaan babbelen, hoe meer dat ze tetag gaan voorstellen dat

hij daar (buitengewoon onderwijs) terug moet." Ook door de taakleerkracht

wtrdt aangegeven dat ze de ouders van kinderen met problemen meestal

moeilijk kan contacteren, zelfs op de formele oudercontacten blijven ze vaak

afwezig.

De leerkrachten vinden wel dat de ouders van de GON-leerlingen meer open

staan voor contact met de school. De leerkracten vermoeden dat dit te maken

heeft met de grotere betrokkenheid tijdens de periode in het buitengewoon

onderwijs. Voor deze ouders vindt het contact met de school plaats tijdens

evaluatievergaderingen, drie keer per jaar.

De ouders hebben voor deze school gekozen, omdat ze de werking kenden

van de school. De moeder van de GON-leerling is werkzaam op een type 8-

school en kent de school vanuit eerdere ervaringen als GON-begeleide1 Ze

heeft toestemming van de directie gekregen om haar kind in de klas te plaat-

sen van de leerkracht waarmee ze reeds eerder had samengewerkt. Ook de

GON-begeleider is door de moeder zelf uitgekozen. De samenwerking ver-

loopt zeer vlot.

I. Samenwerking met de GON-begeleiding
Door de leerkracht wordt de begeleiding vanuit het GoN-project positief

beoordeeld. Ook door de GON-leerkracht wordt aangegeven dat hij met de

leerkracht een open contact heeft. De samenwerking tussen beiden verloopt

vlot en vindt elke week gedurende twee uren plaats.
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De GoN-begeleider werkt steeds in de klas. Meestal neemt hij een groepje
zwakkere leerlingen apart, waaronder de leerling afkomstig uit de speelleer-
klas. Deze manier van werken vindt hij zeer belangrijk: ,.Ik ben geen voor-
stander van individueel werken, soms moet het, maar liever in een groepje.
Anders voelt die leerling zich zo geviseerd." Door de klasleerkracht wordt op
deze momenten met de sterkere leerlingen gewerkt. Een enkele keer gebeurt
het dat de leerkracht werkt met de zwakkeren en dan neemt de GoN-begelei-
der de andere kinderen voor zijn rekening.

Door de GoN-begeleider wordt wel aangegeven dat hij het jammer vindt dat
er geen contacten zijn met de andere leerkrachten van de school. ook de taak-
leerkracht ziet hij enkel tijdens de evaluatievergaderingen. Hij vindt dit con-
tact belangrijk om de andere leerkrachten voor te bereiden op hun taak voor
de komende jaren.

De samenwerking tussen de leerkracht en de begeleider is ook gericht op het
uitwisselen van materiaal. ook is er nu een bezoek gepland aan de school
voor buitengewoon onderwijs en de begeleider heeft de indruk dat daar bij de
leerkrachten interesse voor is.

De directie is niet op de hoogte van de concrete werking en invulling van de
GoN-begeleiding; het contact blijft beperht tot de evaluatievergacleringen.
Hij informeert wel bij de leerkrachten en weet daardoor dat deze laatsten
enthousiast zijn over de aangebrachte hulp.

J. Ondersteuning en overleg
De leerkrachten geven aan dat ze bij problemen steeds terecht kunnen bij
andere leerkrachten of bij de medewerker van het p.M.S._centrum.

wanneer een vraag van het buitengewoon onderwijs komt, worden de leer-
krachten ook betrokken bij de beslissing of de leerling al dan niet opgevan-
gen kan worden op de school. De directie houdt zeker rekening met hun
mening. Het zijn uiteindelijk de leerkrachten die over de mogelijkheden moe-
ten beschikken om een leerling kansen te geven.

De leerkracht die de leerling van de speelleerklas opvangt, geeft aan dat ze de
hulp van de GoN-begeleider positief vindt, maar dat ze hetvoor deze leerling
ook alleen zou kunnen redden. overlegmomenten met de begeleider vinden
voor en na de lessen plaats. ook de leerkracht die een leerling opvangt uit de
speelleerklas zonder GoN-begeleiding geeft aan dat ze geen nood heeft aan
begeleiding.

De leerkrachten van de parallelklassen werken vooral samen in verband met
de klasoverschrijdende lessen (zie K. Klasoverschrijdende initiatieven).

Toch bemerken we tijdens de gesprekken ook reacties die op een beperkt
overleg wijzen. Eén leerkracht zou al veel verder zijn met het leerstofpro-
gramma dan de andere leerkrachten. voor de andere leerkrachten is het
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belangrijk dat er eerst binnen de leerjaren meer overeenstemming wordt

bereikt vooraleer inclusief onderwijs binnen een school tot succes kan leiden'

Door de taakleerkracht wordt aangegeven dat zij er eigenlijk alleen voorstaat'

Indien zich een probleem zou voordoen waarbij ze geen oplossing kan uit-

werken, verwacht ze dat ze niet op iemand anders kan terugvallen.

Hieromtrent contact opnemen met de GON-begeleider, is iets waar ze nog

nooit bij heeft stilgestaan. Bij de samenwerking met de GON-begeleider heb-

ben we ook reeds besproken dat hij meer contact wenst in de school.

K. Klasoverschrii dende initiatieven
In deze school is een systeem uitgewerkt waardoor in het eerste leerjaar klas-

doorbrekende activiteiten worden georganiseerd. In het eerste leerjaar worden

de kinderen opgevangen in vier klassen. Per twee klassen vindt er een

samenwerking plaats in het kader van differentiatie-activiteiten. De twee leer-

krachten, samen met de taakleerkracht, splitsen de twee klassen op in drie

groepen. De sterke leerlingen gaan bij een leerkracht werken, de groep van de

middelmatige leerlingen gaat naar de andere leerkracht en de taakleerkracht

neemt de zwakke groep bij zich. Dit gebeurt voor rekenen, waarbij de zwak-

ke groep in een traag tempo en met concreet materiaal kan werken en voor het

niveaulezen.

L. Onde rwii soriëntatie
Deze school is nog vooral leerstofgericht bezig. De kinderen krijgen de leer-

stof aangeboden die voor dat schooljaar gekend moet zijn. Door de differen-

tiatie en het werken in de vorm van hoeken- en contractwerk, worden de leer-

lingen wel aangemoedigd om zelfstandig te werken.

Door de school worden veel vragen gesteld bij het leerstofjaarklassensysteem.

Het werken met niveaugroepen zoals dat gebeurt binnen het buitengewoon

onderwijs en op sommige plaatsen in het Nederlandse onderwijssysteem, is

voor alle respondenten de oplossing om tegemoet te komen aan de specifieke

noden die iedere leerling heeft. De leerkrachten voelen zich beperkt in hun

mogelijkheden doordat ze de leerstof binnen één schooljaar moeten aanbren-

gen. volgens de GoN-begeleider is de maatschappij nog niet rijp voor het

invoeren van een systeem van niveaugroepen. Vooral de ouders staan hier

negatief tegenover.

M. Beoordeling van de slaagkansen

De school beoordeelt de slaagkansen positief. Door de contactvergaderingen

vooraf, kan men reeds op dat moment een eerste beslissing nemen of iets zal

lukken of niet. Indien achteraf de opvang alsnog mislukt, heeft men hierover

geen negatief gevoel, maar weet men dat men alles heeft geprobeerd. Het is

ook belangrijk om de eigen grenzen te kennen.
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voor de leerling uit de speelleerklas, die in het eerste leerjaar wordt opgevan-
gen en GoN-begeleiding ontvangt, zijn de verwachtingen positief. De vol-
gende jaren zal wel rekening gehouden moeten worden met haar eigen leer-
tempo. Indien daar weinig begrip voor bestaat, ziet men de opvang alsnog
mislukken. Bovendien zou ook de klasgroep niet te groot mogen worden.
Zulke kinderen hebben nood aan extra aandacht en deze komt in het gedrang
in een grote groep.

Door de directie worden een aantal voorwaarden gegeven opdat inclusief
onderwijs een kans op slagen zou kunnen hebben. De zorgverbreding zou op
een vaste basis toegekend moeten worden aan scholen die zich inspannen om
de zwakkere leerlingen op te vangen. Bovendien is steun en begelóiding van-
uit het buitengewoon onderwijs belangrijk, opdat de leerkrachten over meer
mogelijkheden beschikken naar opvang toe. Die ondersteuning van de leer-
krachten is voor de directie absoluut noodzakelijk. vandaar dat hij een soort
GoN-leerkracht voorstelt die het merendeel van de tijd in de school door-
brengt. ook de idee van niveaugroepen binnen het onderwijs wordt door de
directie genoemd.

Door de moeder wiens kind in de school wordt opgevangen na een jaar speel-
leerklas, wordt de hele GoN-werking in vraag gesteld vanuit haar eigen erva-
ring. zij is van mening dat een speelleerklas in iedere school van het gewoon
onderwijs zou ingebouwd kunnen worden. op deze manier bespaart men het
kind en de ouders het etiket van het buitengewoon onderwijs. ook voor haar
kwam de verwijzing hard aan, ondanks het feit dat ze de werking van de
speelleerklas beroepsmatig kent. Ten tweede, de GoN-begeleiding wordt na
één jaar stopgezet voor de leerlingen die terugkeren uit het buitengewoon
onderwijs. Gedurende dat jaar moet er een vertrouwensrelatie opgebouwd
worden met de school, en als iedereen elkaar heeft leren kennen en heeft leren
samenwerken, moet de begeleiding stopgezet worden. Dit wordt ook de
GoN-begeleider van de school als negatief punt aangegeven. op het moment
dat de voorsprong van de leerling uit de speelleerklas kleiner wordt en de
nood aan extra aandacht groter, moet de GoN-begeleiding stopgezet worden.
vaak worden de GoN-leerkrachten nog gezien als pottenkijkers en niet als
een collega. Bovendien is de begeleiding leerlinggebonden en niet schoolge-
bonden. Dit wil zeggen dat de GoN-begeleiders niet per school worden aan-
geduid, maar per leerling. Dit brengt veel verplaatsingen met zich mee, tijd
die door een andere organisatie veel zinvoller zou ingevuld kunnen worden.
ook voor de school van het buitengewoon onderwijs vraagt het een hele orga-
nisatie. Telkens worden leerkrachten uit de school weggetrokken, waardoor
de eigen werking van het type 8-onderwijs belast wordt. Tenslotte wiist de
moeder op het feit dat zij ook nooit opgeleid,ziin voor deze taak: het over-
brengen van slecht-nieuws-boodschappen, het begeleiden van collega's zijn
vaardigheden waarvoor zij geen enkele opleiding hebben gekregen. Indien die
opleiding gevolgd zou kunnen worden, moet daar ook financiële erkenning
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2.2.9.3

voor komen. Men kan niet verwachten dat men dit uit idealisme blijft doen'

Het vierde jaar van de lerarenopleiding is voor haar een eerste stap in de

goede richting.

N. Samenvatting
Door school 'I' worden dit jaar twee leerlingen uit de speelleerklas van het

type 8-onderwijs opgevangen in het eerste leerjaar. Eén leerling ontvangt

hièrbij GoN-begeleiding, ook de voorgaande jaren zijn kinderen uit het type

8-onderwijs opgevangen. Door de directie wordt enkele malen uitdrukkelijk

gesteld dat hij dit geen inclusief onderwijs noemt, maar een eerste aanzet tot

geintegreerd onderwijs.

Toch zijn wij van mening dat er reeds veel initiatieven genomen worden die

de noemer van inclusief onderwijs kunnen dragen. Zo blijkt uit het pedago-

gisch project van de school dat ze naargelang hun mogelijkheden zwakke

tinderàn en leerlingen uit het buitengewoon onderwijs, type 8, willen opvan-

gen. Door op voorhand een overleg met alle betrokkenen te organiseren,

wordt er ook rekening gehouden met de mening van de leerkrachten. De

directie wil niet de beslissingen hieromtrent op eigen initiatief nemen.

Bovendien wordt er op school in grote mate gedifferentieerd, binnen de klas

en in de vorm van klasoverschrijdende activiteiten. Ook het hoekenwerk en

het contractwerk wordt in elke klas toegepast. Wat ons het meeste is opgeval-

len, is de eensgezinde mening omtrent het werken met niveaugroepen zoals in

het buitengewoon onderwij s.

Ook naar de opvang van leerlingen met een fysieke, visuele en auditieve han-

dicap toe, bestaat er weinig weerstand bij de leerkrachten. Voorwaarde hierbij

is wel ondersteuning in de vorm van concrete instructies of een vorm van bij-

scholing. Deze ondersteuning moet steeds voorzien worden om de leerkrach-

ten zoveel mogelijk te ontlasten. De situatie moet leefbaar blijven voor de

hele klas.

Kwantitatieve analyse

In onderstaande tabel staan de ruwe scofes en de overeenkomstige percen-

tielscores van school 'I' op de schalen van de afgenomen vragenlijsten' De

scores zijn berekend op basis van 11 van de 22 vragenlijsten'

Op het eerste zicht lijkt de school eerder zwak te scoren op de verschillende

schalen. De directie wordt door de leerkrachten beschouwd als iemand die

leerlingen met onderwijsleerproblemen wil opvangen. Een duidelijke functie

Hjkt ht hierbij niet te vervullen (S1 Het schoolhoofd en de gezamenlijke zorg

voor leerlingen met onderwijsleerproblemen, pc. 40 en 53 Gebrek aan zotg

voor leerlingen met onderwijsleerproblemen, pc. 64). De leerkrachten lijken

deze opdracÉt niet te beschouwen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
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Enkel in de eerste graad wordt er veel aandacht besteed aan de opvang van de
zwakkere leerlingen. In de hogere klassen houdt men zich strikter aan het
leerstofprogramma.

Tabel 2.8: Ruwe scores en overeenkomstige percentielscores op de schalen
van de vragenlijsten "Zorg voor leerlingen met onderwijsleerproblemen,, en

" Onderwijsoriëntatie,, voor school, I'

In hun zorg voor leerlingen met onderwijsleerproblemen voelen de leerkrach-
ten zich niet echt gesteund binnen het team (K2 ondersteuning en overleg, pc.
24). Het gaat om een grote school, r11a?rbi1gl eql49t sygrleg gebeurt tusien
leerkiaChteÍ van de parallelklasieÀ.ln ae twatitaiieve analyse hebben we
kunnen vaststellen dat dc leerkrachten van cle ht-rgere klassen zelfs weinig op
de hoogte zqn van wat er binnen de eerste graad aanopvang plaatsvindt. óot
tijdens de formele overlegmomenten blijken de mogelijkheden nog beperkt te
blijven (s2 structureel overleg en registratie in functie van het Àu"ri"g, p".
44)' Om de vorderingen van de leerlingen bij te houden wordt geleideljk een
leerlingvolgsysteem uitgewerkt, voorlopig tot het vierde leerjaar.

Opvallend zijn de lage scores op 55 (Klasoverschrijdende initiatieven en
coórdinatie, pc.24) en op 56 (continuïteit, pc.24).In de eerste graad vinden
klasdoorbrekende activiteiten plaats voor niveaulezen en rekenen. Ook de
lage score op continuileit wekt verwondering. De school hanteert immers een
leerlingvolgsysteem en de leerlingendossiers zijn voor alle leerkrachten toe-
gankelijk. Binnen de klas passen de leerkrachten veel differentiatie toe (K4
Binnenklasdifferentiatie, pc. 67). Deze differentiatie gebeurt onder de vorm
van hoeken- en contractwerk, klasoverschrijdende initiatieven en differentia-
tie volgens het niveau van de leerling.

Er bestaat een goede samenwerking met het p.M.S.-centrum (s4
Samenwerking met het p.M.S.-centrum en met ouders, pc. 61). De ouders
kunnen contact opnemen met de school tijdens formele óudercontacten. Bij
problemen nodigt de school de ouders uit voor een gesprek.
Een duidelijke leerstofgerichtheid leek te primeren vanuit de kwalitatieve
analyse' Op de vragenlijst hebben de leerkrachten eerder een leerlinggerichte
benadering aangegeven (o2 Leerlinggerichte onderwij sroriëntatie, pc. 47 ).

Schalen

S1 S2 S3 S4 s5 S6 K1 K2 K3 K4 o1 02

Ruwe scores 4,49 2,36 4,74 2,86 4,79 4,55 3,74 3,44 3,57 5,21

Percentielen 40 44 67 42 24 24 46 24 18 67 t3 47
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2.2.10 School 'J'

2.2. 10. 1 Achtergrondgegevens

School 'J'is een kleine school, bestaande uit 45 leerlingen in het lager onder-

wijs. Aan de school is ook een kleuterafdeling verbonden (60 kleuters). De
klassen zijn zo ingedeeld dat in elke klas ongeveer evenveen leerlingen ziÍten.
In het eerste leerjaar zitten 16 leerlingen. Het tweede en het derde leerjaar
wordt georganiseerd in een graadklas (resp. i0 en 6 leerlingen). In de hoog-
ste graadklas zitten 13 leerlingen: 6 in het vierde leerjaar, 6 in het vijfde leer-
jaar en 1 in het zesde leerjaar. 22 leerlingen zijn tweetalig, 6 leerlingen zijn
anderstalig en 14 leerlingen zijn allochtonen. Slechts drie leerlingen zijn
Nederlandstalig. De leerlingen zijn grotendeels afkomstig uit een gemiddeld
sociaal milieu.

De school kan twee uren taakklas inrichten, maar vult deze in als turnles.
Uren zorgverbreding hebben zeniet toegekend gekregen.

In de eerste kleuterklas wordt een kind met het syndroom van Down opge-
vangen. In afspraak met de nabij gelegen school voor buitengewoon onder-
wijs, wordt er twee keer per week GON-begeleiding voorzien. In de lagere
school, in de hoogste graadklas, worden in de namiddag twee leerlingen met
een fysieke handicap gebracht vanuit de school voor buitengewoon onder-
wijs. Daarnaast vangt de school nog een aantal leerlingen op die op een ande-
re school een verwijzing hebben gekregen naar het buitengewoon onderwijs.

2.2. 10.2 Kwalitatieve analyses

A. De visie over inclusief onderwijs
De directie staat positief tegenover de ideeën van het inclusief onderwijs. In
navolging van de vorige directie, vindt zij het de moeite waard om inspan-
ningen te leveren om kinderen nog een kans te geven in het gewoon onder-
wijs. Ondanks het feit dat ze de inspanningen van het buitengewoon onder-
wijs enorm waardeert, meent de directie dat het beter is om kinderen niet naar
het buitengewoon onderwijs te verwijzen. Indien de school in staat is om
opvang te organiseren, moet dit zeker gerealiseerd worden. Als een kind een-

maal in het buitengewoon onderwijs wordt opgevangen, is het moeilijk om
nog naar het gewoon onderwijs terug te keren. Bovendien is het niet vanzelf-
sprekend dat kinderen uit het buitengewoon onderwijs bij de start van het
secundair onderwijs in het beroepsonderwijs kunnen stappen. En ook later
meent de directie, in hun beroepscarrière, hebben deze mensen het veel moei-
lijker om een job te vinden.
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Binnen de school worden leerlingen met een handicap en leerlingen met leer-
problemen opgevangen. Deze opvang wordt georganiseerd binnen de moge-
lijkheden van de school. Daar het hier om een klein schoolde gaat, met klei-
ne klassen (gemiddeld vijftien leerlingen), acht de directie hun mogelijkheden
iets groter dan in een school waar de klassen reeds bestaan uit twintig tot vijf-
entwintig leerlingen. Dit wil niet zeggen dat de school alle problemen kan
opvangen. Bijna twintig jaar geleden heeft men in deze school ook een leer-
ling opgevangen, die in de kleuterklas nog kon zien, maar geleidelijk blind is
geworden. De leerkracht die haar toen in de klas opving, voelde zich sterk
betrokken en besteedde veel aandacht aan de opvang. Bovendien is die leer-
kracht ook een cursus braille gaan volgen om de leerling nog beter te bege-
leiden. Of dit nu nog mogelijk zo:.l zijn bij deze leerkrachten, durft de direc-
tie niet te beweren. De grens van de opvang wordt voor haar gevormd door
het feit dat de andere leerlingen van de klas er geen hinder van ondervinden
en dat de leerkracht het haalbaar moet achten in haar klas. Bovendien is een

belangrijke vereiste dat het kind zich goed voelt op school. Wanneer men
meent dat het kind niet meer opgevangen kan worden op school, worden de

ouders onmiddellijk ingelicht.

Bij de vÍaag aan de directie over hoe de leerkrachten tegenover inclusief
onderwijs staan, vertelt ze dat dit iets is dat gegroeid is op school en "dus als
ge hier begint, als ge hier solliciteert, dan weet ge waar ge aan begint." Ze is
van mening dat de leerkrachten de opvang van deze leerlingen vanzelfspre-
kend vinden en erachter staan.

De leerkrachten vertellen echter dat de meningen binnen het team verdeeld
zijn. Eén leerkracht zegt zelfs dat er nog nooit met het team is gesproken over
inclusief onderwijs. Of een kind al dan niet kan opgevangen worden binnen
het gewoon onderwijs is van kind tot kind verschillend. Zeker wat de opvang
van de leerling met het syndroom van Down betreft, menen sommigen dat hij
betere en meer kansen zou krijgen binnen het buitengewoon onderwijs. De
kleuterleidster die hem in de klas heeft, vertelt datze de idee wel goed vindt,
maar dat het voor één leerkracht met nog twintig andere kleuters van tweeën-
eenhalf jaar ergzwaar is. "Ik kan hem niet geven wat hij nodig heeft en ik kan
de anderen niet geven watze nodig hebben." Ze geeft aan dat ze soms ambi-
valent denkt. Enerzijds denkt ze dat hij beter naar een school voor buitenge-
woon onderwijs zou gaan omdat hij daar meer aandacht krijgt en op zijn
niveau wordt aangesproken. Anderzijds zietze hoe goed hij zich heeft aange-
past in de klas en meent ze dathij toch een kans moet krijgen in het gewoon
onderwijs. De leerkrachten van het lager onderwijs wijzen er ook op dat ze

zelf weinig verschil zien tussen een zwakkere leerling met een leerprobleem
en de andere leedingen die vaak problemen hebben omwille van hun tweeta-
ligheid of anderstali g zijn.

De orthopedagoog van het buitengewoon onderwijs die de opvang van de

twee leerlingen met een fysieke handicap regelt, vindt dat de vraag naar inclu-
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sief onderwijs een genuanceerd antwoord moet krijgen. Het buitengewoon
onderwijs zal altijd moeten blijven bestaan voor leerlingen met een ernstige
of meervoudige handicap. Kinderen met een visuele, auditieve of fysieke han-
dicap kunnen binnen het gewoon onderwijs opgevangen worden. Wanneer
zich hierbij echter een mentale handicap manifesteert, is opvang in het bui-
tengewoon onderwijs beter aangewezen. Ook voor sommige leerlingen van
het type 1- of type 8-onderwijs bestaat de mogelijkheid van opvang in het
gewoon onderwijs. Voorwaarden hiertoe zijn wel dat het jaarklassensysteem

moet opgeheven worden en dat er meer aandacht wordt besteed aan de indi-
viduele begeleiding van deze leerlingen.

De ouders van de leerling met het syndroom van Down zijn zeer tevreden dat
hun kind deze kans heeft gekregen. Zij zijn van mening dat de capaciteiten
van hun kind beter ontwikkeld kunnen worden in het gewoon onderwijs. Ook
de andere ouders vinden dat de opvang van binnen de school zeer goed ver-
loopt. De sfeer van een kleine en gezellige school wordt benadrukt. Hierdoor
kan er meer aandacht gegeven worden aan elk kind.

B. Hoe ontstaan?
De opvang van leerlingen met een handicap wordt reeds lange tijd op school
georganiseerd. De vorige generatie leerkrachten stond ervoor open om kinde-
ren met leerproblemen of met een handicap op te vangen in hun klas.
Hiervoor heeft een leerkracht grote inspanningen gedaan, zoals bijvoorbeeld
het volgen van een braille-cursus. Deze idee dat kinderen nog een kans moe-
ten krijgen binnen het gewoon onderwijs, wordt ook aangehouden door de

huidige directie.

Het feit dat het hier gaat om een kleine school, is voor veel ouders de laatste
kans om hun kind in het gewoon onderwijs te houden. Bij verwijzing naar het
buitengewoon onderwijs, wordt een klein schoolde vaak beschouwd als de

plaats waar hun kind nog wat extra aandacht kan krijgen en waar de presta-

tiedruk niet zo hoog ligt als bijvoorbeeld in een grote stadsschool, aldus de

directie. Door de kleine klassen, kan aan elke leerling meer tiid besteed wor-
den, terwijl dit vermindert naarmate de klassen groter worden.

Ook volgens de orthopedagoog uit het buitengewoon onderwijs is de reden
dat de school zo'n opvang kan organiseren gelegen in de kleinschaligheid.

De directie heeft niet de indruk dat z4 de leerkrachten moet overtuigen om
deze leerlingen op te vangen. Deze visie leeft in de school en de leerkrachten
staan erachter. Ook door de veranderde werking binnen het onderwijs, waar-
bij de klassikale instructie wordt beperkt en waarbij de nadruk meer is komen
te liggen op aandacht voor de zwakkere leerlingen, heeft hierbij zijn invloed,
meent de directie. Het differentiëren binnen de klas en het werken in hoeken
en met contracten zijn voor haar voorbeelden van een andere visie op onder-
wijs. Door één leerkracht wordt de opmerking gegeven dat er soms leerlingen
worden aangenomen om het totaal aantal te verhogen.
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C. De verwachtingen vooraf
De leerkrachten weten bij nieuwe leerlingen afkomstig uit andere scholen niet
precies welke problemen het kind heeft. Pas als het kind in september naar
school komt, heeft de leerkracht de mogelijkheid om vast te stellen op welk
niveau hij/zij functioneert. Door een eerste oudercontact te houden in het
begin van het schooljaar, kan de leerkracht meer achtergrondinformatie ver-
zamelen. Doordat dit jaar twee nieuwe leerkrachten gestart zijn, hadden z4
vooraf ook weinig informatie over de andere leerlingen. Op deze school
wordt immers geen leerlingvolgsysteem gehanteerd (zie E. Signaleren, dia-
gnosticeren en remediëren).

Wat de leerling met het syndroom van Down betreft, zijn er vooraf wel ver-
gaderingen geweest met de personen van de thuisbegeleidingsdienst die de
ouders en de leerling begeleiden. De kleuterleidster stond in het begin open
voor de opvang, maar had vooraf geen idee hoe zwaar de opvang zou zijn. Op
voorhand kon men ook niet aangeven hoe hij zou reageren op de klas en hoe
hij zou evolueren. Ook nu kan de kleuterleidster niet aangeven hoe hij in de
volgende maanden zal ontwikkelen. Beslissingen naar volgend jaar toe, zijn
nog niet genomen. De orthopedagoog van het buitengewoon onderwijs had
eerder negatieve verwachtingen naar de opvang van de kleuter met het syn-
droom van Down toe. Voor deze leeiling zou opvang in een school voor bui-
tengewoon onderwijs beter zijn. Daarmee wou hij niet uitsluiten dat andere
leerlingen met het syndroom van Down niet in een gewone school kunnen
opgevangen worden. "Als je tien kinderen met het syndroom van Down op
een rij zet, dan heb je tien totaal verschillende types. Niet iedereen is de
Pascal Duquenne waarvan de ouders dromen."

D. De klaspraktijk en het pedagogisch-didactisch handelen
De indeling van de klassen vraagt veel extra voorbereiding, vooral voor de
leerkracht van de hoogste graadklas. Zij moet immers voor ieder uur drie les-
sen voorbereiden. In de klas vindt daardoor veel groepswerk plaats, De ene
groep moet zelfstandig werken, terwijl een andere groep instructie krijgt.
Vooral in de namiddag is het voor de leerkracht nog moeilijk om de klas te
organiseren. Vakken zoals wereldoriëntatie brengen veel verbale uitleg met
zich mee. Op deze momenten is het niet eenvoudig om de hele klas zinvolle
activiteiten te laten venichten. Als het mogelijk is, probeert de leerkracht een
thema voor de hele groep uit te leggen. Wanneer de kinderen met een fysieke
handicap in de namiddag de lessen mee komen volgen, brengt dit nog eens
een extra belasting met zich mee. Ze maakt hierbij duidelijk dat haar aanpak
naar de leerlingen met een fysieke handicap niet anders is dan voor de ande-
re leerlingen van de klas.

In het eerste leerjaar heeft de leerkracht een aantal aanpassingen gedaan om
de zwakkere leerlingen uit haar klas op te vangen. Zo gebruikt ze veel meer
concreet materiaal bij de toepassing van nieuwe leerstof. Daarnaast besteedt
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ze ook meer aandacht aan de individuele instructie bij de zwakkere leerlingen.
Deze aanpassing heeft ze doorgevoerd, nadat ze had gemerkt dat klassikale
instructie veel minder beklijfde, zelfs indien de instructie identiek hetzelfde
geformuleerd was.

De kleuterleidster die het kind met het syndroom van Down opvangt, moet
voortdurend met hem bezigzijn. Hij vraagt steeds haar aandacht en heeft hulp
nodig bij elke activiteit in de klas. Vooral tijdens de eerste maanden van het
schooljaar wist ze niet hoe zehaar klas moest organiseren: "Er was bijna een
maand voorbij vooraleer de andere kinderen van mijn klas een keer geschil-
derd hadden. Ik had precies niks gedaan die hele maand."

Het leerkrachtenteam van de lagere school is vanaf dit schooljaar volledig
nieuw. De directie heeft opgemerkt dat deze mensen de leerstof anders aan-
brengen. In plaats van klakkeloos een werkmethode te volgen, maken ze
gebruik van thema's, waarbij ze hun teksten zelf opstellen. De benadering
gebeurt meer vanuit het kind.

E. Signaleren, diagnosticeren en remediëren
Op deze school is het aantal leerlingen per klas nog beperkt. Daardoor kun-
nen de leerkrachten meer aandacht besteden aan elke leerling. De kinderen
worden vanaf het tweede leerjaar in graadklassen opgevangen. Dit maakt het
wel moeilijker om voor iedereeen evenveel tijd vrij te maken. De leerkracht
van de hoogste graadklas verwoordt het alsvolgt: "Je hebt maar één derde tijd
van wat een andere leerkracht heeft voor éénleerjaar."

In het kader van signaleren, diagnosticeren en remediëren dienen deze activi-
teiten volledig binnen de klas te gebeuren. De leerkrachten trachten per leer-
ling vast te stellen wat het niveau is. Op basis daarvan passen ze hun leerstof
aan. Voor iedereen geldt een basisleerstof; extra werkbladen worden per leer-
ling aangepast. De leerkracht van het eerste leerjaar voorziet momenten van
individuele instructie voor de zwakste leerlingen.

Op school 'J' wordt nog geen leerlingvolgsysteem gehanteerd in het lager
onderwijs. De leerkracht van het eerste leerjaar krijgt wel aan het begin van
het schooljaar de leerlingenfiche van de kleuterleidster. Zijzelf houdt ook de
evolutie van de leerlingen schriftelijk brj. Op de eerstkomende kindvrije dag
wil het team een systeem uitwerken. Dit wordt zowel door de directie als door
de leerkrachten vermeld. Voor de directie is het belangrijk dat ze een systeem
zullen ontwikkelen dat aangepast is aan de werking van hun school. Dit wil
zeggen dat er weinig extra werk bij mag komen kijken. De leerkrachten van
de graadklassen hebben al veel extra werk met hun voorbereidingen. Het leer-
lingvolgsysteem mag dan niet als een belasting beschouwd worden.

De leerkrachten formuleren allen de wens om een taakleerkracht op te nemen
in het team. Deze persoon zou de zwakkere leerlingen individueel kunnen bij-
werken, waardoor de leerkracht meer aandacht kan schenken aan de andere
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leerlingen. De directie kan volgend schooljaar beschikken over één leerkracht
meer, maar kiest er uitdrukkelijk voor om de klassen te splitsen, zodat de

groepen niet te groot worden. Zij vindt het geen oplossing om de leerkrach-

ten bij een grote klasgroep te plaatsen en de taakleerkracht gedurende enkele

uren met kinderen van de klas te laten werken. Volgens de directie is de leer-

kracht meer gebaat bij een kleinere klas, waardoor de mogelijkheden tot indi-
viduele aandacht voor elk kind groter zijn.

F. F ormele ove rle gmomenten : multidis ciplinair ov erle g en p ers one elsverga-

deringen
Er vinden geen multidisciplinaire overlegmomenten plaats op school 'J'. Alle
besprekingen tussen de leerkrachten gebeuren op personeelsvergaderingen.

Daar het volledige team bestaat uit zeven leerkrachten, kan tijdens deze ver-
gaderingen iedereen zijn problemen of opmerkingen aankaarten. Ook in ver-
band met problemen bij leerlingen bespreken de leerkrachten samen met de

directie de mogelijke oplossingen. Een medewerker van het P.M.S.-centrum
is nog nooit aanwezig geweest bij deze besprekingen.

Voor de leerling met het syndroom van Down vindt er op het einde van elk
trimester een evaluatievergadering plaats. Samen met de begeleidingsdienst,

de ouders en de kleutedeidster wordt besproken hoe deze kleuter evolueert.

Op de laatste vergadering zal ook de leidster van de tweede kleuterklas
betrokken worden om een beslissing te nemen naar volgendjaar toe: dubbe-

len van de eerste kleuterklas of overgaan naar de tweede kleuterklas.

G. Samenwerking met het P.M.S.-centrum
De samenwerking met het P.M.S.-centrum is miniem. Het enige contact vindt
plaats met de verpleegkundige. In verband met medische problemen verloopt
de samenwerking zeer vlot. De directie haalt hierbij een voorbeeld aan. Toen

een leerling besmet bleek met hepatitis, had de verpleegkundige reeds dezelf-
de dag een brief klaar om de ouders in te lichten. Volgens de directie is het

contact met de psychopedagogisch consulent zo beperkt, omdat deze laatste

het enorm druk heeft op andere scholen. De directie laat blijken datze graag

iets meer begeleiding zou ontvangen en dat hun problemen even belangrijk
zijn als die van andere scholen. De leerkrachten daarentegen hebben geen

nood aan ondersteuning vanuit het P.M.S.-centrum. Zij wagen eerder om con-

crete ondersteuning bij de klaswerking.

H. Samenwerking met de ouders
De contacten met de ouders verlopen vlot. De school organiseert de formele
oudercontacten steeds vlak na schooltijd. Op deze manier hopen ze gemakke-

lijker de ouders te bereiken. De directie maakt van deze gelegenheid gebruik

om de ouders aan te spreken. Dit vindt ze het grote voordeel van een kleine
school: "Ik ken de naam, de geboortedatum, ...van alle kinderen".
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Bij de doorlichting van de school, hebben ze de prijs van 'open school'gekre-
gen. De mogelijkheid voor de ouders om leerkrachten te contacteren is groot.
Alle ouders weten dat ze steeds welkom zijn en dat de leerkrachten bereid zijn
om met hen te spreken. Ook via de agende van de leerlingen worden berich-
ten doorgegeven. Eén leerkracht geeft de opmerking dat er toch altijd ouders
zullen zijn die men nooit ziet.

Op de school is ook een oudervereniging die zeer actief is. In verhouding tot
het aantal kinderen, bestaat de vereniging uit veel ouders (twintig). Door de
directie wordt aangegeven dat ze steeds kunnen rekenen op hulp van de
ouders bij schoolfeesten: "Als we schoolfeesten doen, dan zijn die ouders hier
allemaal, dan is de school te klein!"

De ouders van de leerling met het syndroom van Down hebben omwille van
een aantal praktische redenen voor deze school gekozen. De school ligt vlak-
bij en is klein, waardoor de ouders verwachtten dat hun kind meer kansen zal
krijgen om als individu beschouwd te worden dan als een nummer. Bovendien
zou in een kleine klas, de leerkracht meer tijd aan hem kunnen besteden.
Daarnaast hadden de ouders het gevoel dat het teamzeeÍ open stond voor de
opvang. Toen hun kind nog klein was, is het in de kribbe opgevangen, die bii
de school ligt. De ouders vonden het belangrijk dat het personeel kon zien, dat
ook dankzij hun inspanningen, hun kind nu zover staat. Als laatste argument
geven de ouders aan dat hun kind de structuur van de school kende door de
opvang in de kribbe, en de ouders vonden het belangrijk dat hij niet van
milieu zou moeten veranderen. Ook de andere kinderen kenden hem reeds
van in de kribbe.

I. Samenwerking met het buitengewoon onderwijs
Vlakbij school 'J' is een school voor buitengewoon onderwijs, type 2 en 4
gelegen. Tussen de twee scholen gebeurt een uitwisseling voor twee kinderen
met een fysieke handicap. Deze kinderen hebben een normale intelligentie en
volgen in de namiddag de lessen in de hoogste graadklas. Volgens de ortho-
pedagoog van het buitengewoon onderwijs is het zeer belangrijk dat deze kin-
deren ook contacten hebben met leeftijdsgenoten met een normale intelligen-
tie. Op de school voor buitengewoon onderwijs bevinden ze zich grotendeels
tussen kinderen met een matig mentale handicap.

Voor de kleuter met het syndroom van Down wordt een GON-project ver-
leend. Twee mensen van de school voor buitengewoon onderwijs komen
beurtelings in de klas voor begeleiding. Dit gebeurt twee keer per week gedu-
rende een half uur. Door de kleuterleidster wordt echter aangegeven dat ze
deze mensen nog niet veel heeft gezien. Zij heeft wel bij het begin van de
begeleiding uitdrukkelijk gesteld dat de leerling in een groepje met andere
kinderen begeleid moest worden. Zij was van mening dat dit de integratie tus-
sen de kinderen zou bevorderen. Bovendien moest de leerling met het syn-
droom van Down leren dat er nog andere kinderen zijn, met wie hij rekening
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zal moeten houden. Voor de kleuterleidster is de begeleiding een moment van

ontspanning, zodal ze zich kan bezig houden met haar werk en met de ande-

re kinderen. De oefeningen sluiten sterk aan bij hetgeen de leerkracht aan acti-
viteiten binnen haar klas organiseert. Over de aanpak op sociaal-affectief
vlak, geeft ze aan dar ze deze aanpak zelf niet kan realiseren in de klas met
nog twintig andere leerlingen. Op onze vraag of ze de begeleiding als een

ondersteuningziet, krijgen we een tegenstrijdig antwoord. Zekan haar pro-
blemen melden bij deze begeleiders, maar de enige reactie is "dat moeten we
in de gaten houden". De juiste bedoeling van deze opmerking is niet duidelijk
voor de leerkracht. Bovendien heeft de GON-begeleiding zo beperkt plaats,

dat de leerkracht meent dat ze ook zonder GON-begeleiding zou kunnen ver-
der werken.

J. Ondersteuning en overleg
Het contact tussen de leerkrachten vedoopt soepel. De directie stelt dat het

werken met een klein team de samenwerking en het onderling overleg bevor-
dert. Tijdens middagpauzes zitten ze samen en op zulke momenten wordt de

tijd zinvol opgevuld door (problemen van) leerlingen te bespreken. Daardoor
kennen de leerkrachten vrijwel alle leerlingen even goed. "Het is hier niet
zoals op een grote school, waar de leerkrachten misschien de naam kennen

van de leerlingen die nu in het eerste ziÍten. Maar echt de leerling door en

door kennen zoals hier, dat gebeurt daar niet." Ook door de leerkrachten

wordt aangegeven dat ze zeet veel met elkaar praten en samenwerken.
Ondanks dit uitgebreide contact, vertelt een leerkracht dat men het uiteinde-
lijk toch alleen moet oplossen binnen de klas. Ze kunnen bij problemen wel
beroep doen op de directie om de ouders te contacteren.

K. Klasoverschrij dende initiatiev en

Door deze school zijn de mogelijkheden voor klasoverschrijdende activiteiten
reeds aanwezig door het vormen van graadklassen. Door de leerkracht van de

hoogste graadklas worden de lessen van wereldoriëntatie soms aangepast

voor de drie leerjaren tegelijkertijd. Dit gebeurt in de eerste plaats enkel om
de organisatie van de klas te vergemakkelijken. Indien men deze graadklassen

ook nog zou samennemen, wordt het leeftijdsverschil tussen de leerlingen te

groot.

Vorig schooljaar is door de directie een leerling opgevangen die op vlak van
taal niet meer kon volgen binnen het tweede leerjaar. Zijheeft toen voor hem

de leerstof aangepast tot het niveau van het eerste leerjaar. Bijvoorbeeld bij
een dictee diende hij alleen de woorden over te schrijven.

L. Onderwij s oriëntatie
De onderwijsoriëntatie op school 'J'is eerder leerlinggericht. Een belangrijke
vereiste, zoniet de belangrijkste vereiste, voor de werking op school is dat de

leerlingen zich goed voelen. Men besteedt aandacht aan de inbreng van de
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leerlingen. Dit wordt ook door de directie bevestigd. Zijheeft gemerkt dat bij
de lessen de leerkrachten niet strikt de handboeken volgen, maar eerder met

thema's werken.

Bovendien houden de leerkrachten rekening met het niveau en het tempo van

de leerlingen. De leerkracht van de hoogste graadklas geeft aan datzevet ach-

ter is op schema, maar dat ze het belangrijker vindt dat de leerlingen de leer-

stof goed beheersen. De meeste leerlingen zitten volgend schooljaar ook nog

bij haar in de klas, waardoor ze dan verder kan gaan op het punt waar ze dit
schooljaar zal moeten stoppen.

Ook bij de leerling die door de directie apart is genomen voor taal, is de

manier van evalueren aangepast. De ouders zijn ingelicht dat het rapport voor

taal zou bestaan uit opmerkingen omtrent hetgeen hij goed had gedaan. De

bedoeling was het zelfvertrouwen terug opkrikken en de leerling succes laten

ervaren. Dit schooljaar zit hij in dezelfde graadklas, maar doet het tweede

leerjaar over.

M. Beoordeling van de slaagkansen
De opvang zoals die op dit moment plaatsvindt op de school, wordt door alle

betrokkenen als positief omschreven. De leerkrachten zien het als onderdeel

van hun taak dat ook de zwakkere leerlingen een kans moeten krijgen binnen
het gewoon onderwijs, vooraleer ze doorverwezen worden naar het buitenge-

woon onderwijs. De leerlingen worden hier opgevangen in een kleine klas-
groep en kunnen rekenen op extra aandacht van de leerkracht. De school pro-

beert de klassen klein te houden door deze volgend jaar opnieuw te splitsen

in aparte klassen voor het eerste en het tweede leerjaar, één klas voor de twee-

de graad en één klas voor de derde graad.

De resultaten die met de opvang worden behaald, zijn goed. De meeste leer-

lingen die op een andere school een verwijzing naar het buitengewoon onder-

wijs hadden gekregen, gaan ondanks die negatieve verwachtingen nog voor-

uit. Volgens de directie moet de leerling zich eerst gelukkig voelen, anders

kanhijlzij ook niet leren.

De leerkrachten vragen wel om meer middelen. De aanwezigheid van een

taakleerkracht zou reeds een welkome ondersteuning zijn. Het apart bijwer-
ken van de leerlingen blijft meestal nog erg beperkt. Voor één leerkracht zou

de remediëring ook binnen de klas mogen plaatsvinden, indien dit organisa-

torisch mogelijk is. Ook de kleuterleidster van de leerling met het syndroom

van Down zou de GON-begeleiding iets uitgebreider willen zien. Dagelijks
een halfuurbegeleiding, zou voor haar a\ een oplossing zijn. De ouders en de

orthopedagoog van het buitengewoon onderwijs zijn het hiermee eens. Deze

laatste stelt trouwens de hele GON-begeleiding in vraag. Hij vraagt ook in de

eerste plaats om een persoon, met ervaring in het buitengewoon onderwijs,

die de leerkracht gedurende grote delen van de dag kan bijstaan in de klas.
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Bovendien zou het gewoon onderwijs meer middelen moeten ontvangen om
deze opvang te realiseren.

N. Samenvatting
Op school 'J'krijgen leerlingen die vanuit andere scholen een verwijzing naar
het buitengewoon onderwijs hebben gekregen, nog een kans binnen het
gewoon onderwijs. Bovendien worden drie leerlingen met een handicap
opgevangen. Eén leerling met het syndroom van Down zit momenteel in de
eerste kleuterklas. In de hoogste graadklas worden in de namiddag twee leer-
lingen met een fysieke handicap uit het nabijgelegen MPI opgevangen.

De grens van de opvang wordt bepaald door de mogelijkheden van de school
en de ernst van de handicap. Daardoor ziet de school het momenteel wel haal-
baar om leerlingen met leerproblemen op te vangen, omdat ze met kleine klas-
groepen werken. Voor een leerling met een zware mentale handicap of een
meervoudig probleem, kunnen ze onvoldoende opvang voorzien.

Tijdens ons bezoek aan de school, hebben we kunnen vaststellen dat de leer-
krachten zonder extra begeleiding in de vorm van een taakleerkracht of een
leerkracht zorgverbreding, deze leerlingen opvangen. We vrezen dan ook dat
bij een toename van het aantal leerlingen, deze mogelijkheden zullen vermin-
deren. De leerkrachten kunnen niet én de zwakkere leerlingen extra aandacht
geven én voor de grote klasgroep zorgen.

Het dagelijks overleg tussen de leerkrachten zorgt ervoor dat alle problemen
bespreekbaar zijn. Ook het feit dat de directie steeds bij dit overle g aanwezig
is, leidt ertoe dat iedereen op de hoogte is van de werking op school.
Een andere positieve factor is de soepele hantering van het curriculum. Door
met graadklassen te werken, kunnen de leerkrachten gemakkelijker de leer-
stof herverdelen tussen twee leerjaren.

Tenslotte menen we dat deze school haar opvang zou kunnen uitbreiden
indien ze over meer middelen zou beschikken. Bovendien zouden de leer-
krachten beroep moeten kunnen doen op een taakleerkracht of een leerkracht
zorgverbreding, zodat ze hun verantwoordelijkheid kunnen delen met andere
begeleiders. De samenwerking met het buitengewoon onderwijs zou ook in
deze richting kunnen uitgebreid worden.

2.2. 10.3 Kwantitatieve analvse

Van school 'J' kunnen we geen kwantitatieve resultaten geven, daar we
slechts éénvan de drie vragenlijsten hebben ontvangen. De resultaten geven
dan slechts de mening van één leerkracht weer, waardoor we geen waar-
heidsgetrouw beeld kunnen verkrijgen van de school.
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ffi Resultaten van de horizontale analyse

2.3.1 Wenkwijze

Door een horizontale analyse uit te voeren op de onderzoeksgegevens kunnen

we de scholen met elkaar te vergelijken. We proberen een verklaring te zoe-

ken voor de verschillen en de gelijkenissen tussen de scholen inzake de wijze

waarop zij aan de ideeën van het inclusief onderwijs concreet gestalte geven.

Wij hebben hiertoe alle verzamelde informatie over de tien scholen opnieuw

doorgenomen. Daarnaast hebben we van elke school het beeld bestudeerd dat

we hierboven geschetst hebben. Van daaruit zullen we per analysecategorie

nagaan op welke punten deze scholen verschillen en op welke punten ze over-

eenkomsten vertonen.

2.3.2 Resultaten per analysecategonie

A. De visie over inclusief onderwijs
In de meeste scholen hebben we een positieve visie kunnen vaststellen ten

aanzien van inclusief onderwijs. De respondenten geven aan dat ook in het

gewoon onderwijs de mogelijkheden bestaan om leerlingen met een handicap

of met een leerprobleem op te vangen. Toch stellen we vast dat de opvattin-

gen omtrent welke leerlingen opgevangen kunnen worden verschillend zijn.

Naar leerlingen met leerproblemen toe, stellen we vast dat in de meeste scho-

len veel inspanningen worden geleverd om hen te begeleiden. Zowel door

leerkrachten als door directies wordt aangegeven dat deze leerlingen nog een

kans moeten krijgen in het gewoon onderwijs. Dit kan door in de klas voort-

durend te differentiëren, door een uitgebreide taakklaswerking of zorgverbre-

dingsactiviteiten, door samenwerking met het buitengewoon onderwijs of met

buitenschoolse diensten of door een soepele hantering van het curriculum. In

twee scholen worden zelfs vormen van brugklaswerking georganiseerd, om

de overstap naar het eerste leerjaar soepel te laten verlopen. Een ander initia-

tief is het werken volgens individuele leerlijnen, zodat de leerling op zijnlhaat

niveau en in zijnlhaar tempo de leerstof kan verwerken. Indien deze moge-

lijkheden onvoldoende resultaten opleveren, wordt alsnog tot doorverwijzing

naar het buitengewoon onderwijs besloten'

Voor leerlingen met een fysieke of sensorische handicap staan de meeste

scholen achter de opvang in de gewone school. De leerkrachten vragen hier

wel naar een specifieke begeleiding om de leerling te helpen. De onbekend-

heid met de handicap lijkt soms de opvang tegen te houden'
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Naar leerlngen met een mentale handicap toe, zijn de meningen zeer veÍ-
deeld. Deze verdeeldheid bestaat niet alleen op scholen waar geen leerling
met een mentale handicap school loopt, maar ook op scholen waar wel zo'n' leerling is ingeschreven. voor veel respondenten ligt de grens voor inclusief
onderwijs bij de intellectuele mogelijkheden van de leerling. Dit betekent
voor een aantal scholen dat de kloof tussen de capaciteiten van de leerling met
een handicap en die van de andere leerlingen van de klas niet te groot mag
zijn. De leerling zou in min of meerdere mate moeten kunnen volgen in de
gewone klassituatie. vandaar dat in een school waar een leerling met een
matig mentale handicap wordt opgevangen, de leerkrachten niet achter de
inclusie staan omdat de normale klaswerking te veel verstoord wordt en aan
de leerling niet alle kansen voor zijn ontwikkeling kunnen geboden worden.
voor één school ligt de grens veel verder, namelijk op het onderscheid onder-
wijzen - opvoeden. Indien de leerkracht meer met verzorging moet bezigzijn,
dan met onderwijzen, dan is men van mening dat de leerling meer kansen
geboden krijgt in het buitengewoon onderwijs.

De houding naar leerlingen met gedragsproblemen toe is eveneens ambiva-
lent. we hebben de indruk dat die scholen openstaan voor de opvang van leer-
lingen met een gedragsprobleem, zelf reeds te maken hebben met een school-
populatie die in het algemeen reeds voor meerdere problem en zorgt.
opvallend in dit verband zijn de opvattingen van enkele leerkrachten van
school 'G'en school 'J', die stellen daÍzenietzoveelonderscheid zien tussen
de leerling die in het kader van inclusief onderwijs wordt opgevangen en de
andere leerlingen van de klas.

vaak worden de positieve meningen tegenover het inclusief onderwijs ver-
sterkt door een eerder negatieve houding tegenover het buitengewoon onder-
wijs. Dit blijkt uit de argumenten die de respondenten aanhalen om leerlingen
op te vangen. Het stigmatiserend karakter van het buitengewoon onderwijs
speelt hierbij een belangrijke rol. De respondenten vinden het belangrijk dat
een kind binnen zljn eigen omgeving naar school kan gaan, samen met de
andere kinderen uit de buurt. ook naar de ouders toe vinden ze het positief dat
ze een andere oplossing dan het buitengewoon onderwiis kunnen aanbieden.
Inclusief onderwijs is een oplossing voor ouders die de handicap van hun kind
moeilijk aanvaarden.

Deze houdingten aanzien van de opvang in het buitengewoon onderwijs valt
weg wanneer de leerkrachten geen opvang meer kunnen voorzien binnen hun
klas. De positieve kanten van het buitengewoon onderwijs worden dan sterk
benadrukt: kleine klasgroepen, veel individuele aandacht, aangepaste bege-
leiding van de leerling en een paramedische omkadering.

B. Hoe ontstaan?
we vinden een duidelijk onderscheid in verband met het starten van inclusief
werken op de scholen.
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In een aantal scholen is de werking begonnen als gevolg van een uitdrukke-
liike vraag vanwege de ouders of de school voor buitengewoon onderwijs om

een kind op te nemen in een school voor gewoon onderwijs. De rol van de

directies is hierbij duidelijk. Op een aantal scholen is vooraf grondig overleg
gepleegd met de leerkrachten . Deze directies geven aan dat zij een dergelijke
beslissing niet kunnen nemen zonder vooraf het leerkrachtenteam te raadple-
gen, Op school 'A'is dit zelfs gebeurd door een referendum te organiseren

waarin naar de mening van de leerkrachten werd gepeild.

Indien vooraf een overleg plaatsvond tussen de directie, de leerkrachten en

eventuele andere betrokkenen, blijkt dat op alle scholen behalve één, rekening
werd gehouden met de visie van de leerkrachten. In één school heeft de direc-
tie zijn mening doorgedrukt, ondanks protest van de leerkrachten. Dit heeft tot
gevolg gehad dat de leerkrachten zich bedrogen voelen door hun directie. De

directie zelf is op de hoogte van de negatieve visie, maar lijkt de ernst ervan

niet juist in te schatten. In school 'D' wordt soms ovedeg gepleegd met de

leerkrachten, soms beslist de directie alleen, al dan niet in samenspraak met

het P.M.S.-centrum. Dit laatste is het geval bij kleuters die pas laat worden
ingeschreven. De ene keer dat in deze school een overleg werd georganiseerd

met alle leerkrachten, leidde het tot een negatief antwoord op de vraag voor
opvang.

In een andere groep scholen is het inclusief onderwijs geleidelijk ingevoerd
omwille van de sociale context waarbinnen de school zich bevindt (school 'G'
en school 'J'), of door een nood gevoeld binnen de school om leerlingen beter

op te vangen (school 'B', school 'H'). De rol van deze directies is dan tot
uiting gekomen door het helpen zoeken naar oplossingen of het voorzien in
een alternatieve aanpak. Op sommige scholen wordt dan door de leerkrachten

aangegeven dat hun directies het voortouw hebben genomen bij de invoering
van vormen van inclusief onderwijs. Op de scholen waar de nood aan inclu-
sief werken is gegroeid vanuit de sociale context waarin de school zich
bevindt, geven de leerkrachten aan dat de directie achter de ideeën staat, maar

kunnen ze dit niet verder specifiëren.

C. De verwachtingen vooraf
Aansluitend bij het voorgaande vinden we eveneens verschillen inzake de

verwachtingen. Door het organiseren van een overleg op school, hebben de

leerkrachten meestal een duidelijk beeld omtrent de opvang van de leerling
met een handicap. Bij dit overleg is soms gebruik gemaakt van videomateri-
aal of publicaties over de integratie van leerlingen in het gewoon onderwijs.
Bij reeds bestaande GON-begeleidingen of bij een samenwerking met het bui-
tengewoon onderwijs of buitenschoolse diensten, namen deze begeleiders ook
vaak deel aan het overleg. Zij gaven de leerkrachten van de school een uit-
eenzetting over de problematiek en de aanpak van deze leerlingen. Op som-

mige scholen bleef dit overleg beperkt tot het al dan niet opnemen van de leer-
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ling, zodat de leerkracht vooraf weinig informatie had over hoe de leerling het
beste kan opgevangen worden in de klas.

Opvallend is dat de leerkrachten die vooraf contact hebben gehad met GON-
begeleiders of met de ouders inzake de opvang van de leerling, aangeven dat
het vooraf niet in te schatten is hoe de opvang in de klas concreet zal verlo-
pen. Anders is het voor leerkrachten die een kind in de klas krijgen dat ook in
het voorgaandejaar op de school is opgevangen. Door contacten met hun col-
lega, kunnen ze zich een betere voorstelling maken van hun taak.

Indien de leerkrachten op voorhand niet weten wat ze ervan moeten ver-
wachten, kan dit tot twee reacties leiden. Eén leerkracht geeft aan dat zehet
vanzelfsprekend vindt dat de leerling wordt opgevangen en dat hijlztl deleer-
stof van dat jaar moet verwerken. Andere leerkrachten drukken hun gevoel
van hulpeloosheid uit en vermelden dat ze werkelijk met de handen in het
haar zaten gedurende de eerste maanden.

Een ander belangrijk aspect hierbij zijn de verwachtingen van de ouders.
Indien zij een kind hebben met een mentale handicap, ligt de nadruk eerder
op de sociale integratie en zijn de schoolse resultaten van secundaire aard. Bij
de ouders van kinderen met een leerprobleem blijven de verwachtingen vaak
hooggespannen, waardoot ze een extra druk op de schouders van de leer-
krachten leggen.

D. De klaspraktijk en het pedagogisch-didactisch handelen
Opvallend zijn de beperkte aanpassingen die doorgevoerd zijn nadat in de
klas een leerling met een handicap is opgenomen. In de meeste klassen wordt
de gewone aanpak verdergezet.

Voor de leerlingen met een fysieke of een sensorische handicap worden in de
klas aanpassingen doorgevoerd, betrekking hebbende op hun handicap. Bij
kinderen met een auditieve stoornis bijvoorbeeld, let de leerkracht er steeds
op dat hij/zij metheÍ aangezicht naar de leerling gericht staat. In de algeme-
ne didactische aanpak gebeuren verder geen aanpassingen.

Indien een leerling met een mentale handicap wordt opgevangen, kunnen we
ook weinig veranderingen vaststellen. De leerkrachten rapporteren dat deze
leerlingen meer aandacht vragen, maar meestal dienen ze hun klaswerking
weinig te veranderen. De leerkracht ontvangt meestal extra begeleiding door
een therapeut (school 'E') of door vrijwilligers (school 'F'). Op school 'C'
staat de leerkracht alleen voor de opvang.

Op school 'B' en school 'H', waar nieuwe structuren zijn opgericht voor de
opvang van leerlingen met leerproblemen, wordt de gewone klaswerking wel
gewijzigd. De leerlingen worden er respectievelijk opgevangen in een brug-
klas of met individuele leerlijnen en in een schakelklas tussen de derde kleu-
terklas en het eerste leerjaar.
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Op school 'G' is de aanpak binnen de klas in het teken gesteld van de leerltng.

De klassikale werking is grotendeels opgeheven door het werken in groepen'

De leerstof wordt aangebracht door te werken vanuit de ervaringen van de

leerlingen. Door deze aangepaste werking in de klas, zijn alle betrokkenen

van mening dat er nu meer leerlingen kunnen opgevangen worden in het

kader van het inclusief onderwijs.

E. Signaleren, diagnosticeren en remediëren

Indien op de school een taakleerkracht of een leerkracht zorgverbreding aan-

wezig is, gebeurt de diagnose en het remediëren grotendeels buiten de klas,

onder de vorm van individuele begeleiding. In enkele scholen vinden deze

activiteiten reeds grotendeels binnen de klas plaats. Op school 'J' komt dit

doordat op de school geen taakleerkracht aanwezig is. School 'H'heeft bin-

nen de nieuwe werking de nadruk gelegd op het signaleren van problemen. De

leerkrachten kunnen hierop zelf inspelen indien een groep van de klas uitvalt.

Voor individuele begeleiding worden de leeilingen doorverwezen naar de

leerkracht zorgverbreding. Op school 'B' wordt een deel van de remediëring

in de klas uitgevoerd. Bij het stellen van de diagnose zijn de leerkrachten nog

sterk afhankelijk van de leerkrachten van het buitengewoon onderwijs, waar-

mee ze in een samenwerkingsverband zitten.

Door het gebruiken van een leerlingvolgsysteem zijn de meeste leerkrachten

zelf in staat om problemen bij de leerlingen vast te stellen. Op alle scholen,

behalve twee, wordt een leerlingvolgsysteem gebruikt. Soms is dit nog maar

tot in het vierde leerjaar uitgewerkt, maar de scholen geven aan dat ze de

komende jaren de invoering ervan wensen uit te breiden. Op school 'J' waar

nog geen leerlingvolgsysteem voorhanden is, willen de directie en de leer-

krachten op de eerstkomende kindvrije dag een zelfopgesteld systeem uit-

werken. Op school 'C'worden op de rapporten van de leerlingen alle vorde-

ringen vermeld. Deze rapporten worden ieder jaar verder aangevuld en vor-

men op deze manier een soort leerlingvolgsysteem'

In elke school hebben we activiteiten van differentiatie kunnen vaststellen.

Dit gebeurt meestal door het werken met hoeken en contracten. Binnen graad-

klassen is de differentiatie beperkt. De leerkrachten geven aan dat differentia-

tie per leerjaar in hun klas niet haalbaar is. Door het hoeken- en contractwerk

kan hieraan wel tegemoet worden gekomen.

Andere vormen zijn het klasoverschrijdend werken (zie K: Klasoverschrij-

dende initiatieven) en differentiatie tussen de sterkere en de zwakkere leerlin-

gen. Deze laatste vorm kunnen we in elke school in min of meerdere mate

vaststellen. In de Freinetschool wordt dit zelfs per leerling aangepast omwil-

le van de individuele benadering die gehanteerd wordt.
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P. I'ormele overlegmomenten: multidisciplinair overleg en personeelsverga-
deringen
op elke school, behalve in school 'J', vinden MDo's plaats om de leerlingen
te bespreken. In school 'J' gebeurt dit op personeelsvergaderingen of tiidens
informele contacten. Deze mogelijkheid bestaat omdat het om een kleine
school gaat, waar het hele team mekaar dagelijks kan spreken. De leerkrach-
ten kennen daardoor alle leerlingen van de hele school.

op deze MDo's zijn in iedere school de klasleerkracht en de directie aanwe-
zig. Indien er een taakleerkracht of een leerkracht zorgverbreding of onder-
wijsvoorrangsbeleid op de school is, kan deze ook betrokken worden bij de
bespreking van de leerlingen. Bij samenwerking met het p.M.S.-centrum is
ook steeds een medewerker aanwezig. Enkel in school 'I'heeft men deze
samenwerking op MDo's beperkt omwille van het grote aantal klassen. De
P.M.s.-medewerker komt dan enkel indien de school ernaar vraagt. De direc-
tie van school 'H' betrekt ook de nieuwe leerkracht van het volgende school-
jaar bij de laatste besprekingen van het schooljaar. De mondelinge overdracht
van gegevens voor de volgende leerkracht beklijft volgens hem beter dan
alleen het bekijken van het leerlingendossier.

School 'A'vraagt ook aan de GoN-begeleiding om deze MDo's bij te wonen.
op deze manier kan er meer informatie uitgewisseld worden. op school ,D'
stelt de directie vast dat in de toekomst deze begeleiders meer betrokken zou-
den moeten worden bij de besprekingen. Hierbij maakt ze danook de beden-
king of het aanwezig zijn op MDO's een oplossin g zou zijn.

G. Samenwerking met het P.M.S.-centrum
op twee scholen ('c'en 'J') blijkt er vrijwel geen samenwerking te zijn tus-
sen de school en het P.M.S,-centrum. opvallend is dat op deze scholen wel
contact is met de verpleegkundige. De contacten met de psycho-pedagogisch
consulent zijn minimaal. Door beide scholen wordt aangegeven dat de reden
hiervoor is dat ze kleine scholen zijn en dat de medewerker het veel te druk
heeft door het grote aantal scholen dat deze moet begeleiden. vandaar dat ook
wij geen gesprek hebben gehad met deze medewerker.

In de overige scholen blijkt dat de klassieke p.M.S.-werking nog primeert. De
medewerkers bevestigen meestal de problemen waarmee de school worstelt,
maar kunnen geen bijstand verlenen om deze op te lossen. vooral in school
'B'heeft men lang gezocht naar een gepaste begeleiding. uiteindeliik hebben
ze deze gevonden in een samenwerkingsverband met het buitengewoon
onderwijs, nadat ze op het P.M.s.-centrum geen gehoor kregen. ook op de
andere scholen geven de leerkrachten aan dat de p.M.S.-medewerker de per-
soon is die gericht onderzoek komt uitvoeren bij een leerling. ondersteuning
naar de klaspraktijk toe wordt alleen door de mensen van de eerste graad aan-
gegeven. De hogere klassen hebben veel minder contact met het p.M.S.-cen-
trum.
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Op school 'G'en school 'H' geven de P.M.S.-medewerkers aan dat ze gelei-

delijk aan een nieuw takenpakket krijgen. De nadruk verschuift van een test-

gerichte aanpak, naar een meer leerlinggerichte aanpak. Het systematisch tes-

ten van de leerlingen wordt grotendeels opgevangen door het leerlingvolg-
systeem. Er wordt meer beroep gedaan op de P.M.S.-medewerker om de leer-

ling te observeren, een grondige diagnose te stellen en na te denken over een

geschikte aanpak. Door de P.M.S.-medewerker van school 'I' wordt deze

nieuwe werking ook als wenselijk voorgesteld, maar van realisatie is nog geen

sprake.

Naar inclusief onderwijs toe, kunnen we stellen dat buiten school 'G' en

school 'H' geen duidelijke inbreng gebeurt. De P.M.S.-werking blijft onver-

anderd, ondanks het feit dat op alle scholen (waar het P.M.S.-centrum actief
is) de houding tegenover inclusief onderwijs positief is. De P.M.S.-medewer-

ker steunt de initiatieven die de school uitvoert, behalve op school 'E'. Daar

heeft de directie een leerling met een mentale handicap opgenomen tegen het

advies van het P.M.S.-centrum in.

H. Samenwerking met de ouders
Formele oudercontacten vinden op alle scholen, gemiddeld drie keer per jaar

plaats. Daarnaast hebben de ouders ook de gelegenheid om de school te con-

tacteren op eigen initiatief of informeel bij de schoolpoort. Hierbij valt het op

dat op de kleine scholen meer gebruik wordt gemaakt van deze laatste moge-

lijkheid. De kleinschaligheid en het open karakter van school 'C'en school 'J'
werken voor de ouders drempelverlagend. Op school 'G'is het contact met de

ouders zeer uitgebreid. De school nodigt de ouders uit om deel te nemen aan

huiswerk- en open-klas-activiteiten en vormende activiteiten. In totaal komen

de ouders vijfenzeventig keer perjaar naar de school toe.

Bij het starten van een inclusieve werking na een vraag van de ouders, wor-
den op een aantal scholen de leerkrachten vooraf ingelicht (zie C. De ver-

wachtingen vooraf). Op school 'A', school 'E' en school 'F' ook informatie-
vergaderingen belegd om de ouders van de andere kinderen van de klas uitleg
te geven omtrent de handicap van het kind en de concrete werking van de

klas. Op school 'A' en school 'E' wordt deze uitleg gegeven door de ouders

van de leerling met de handicap. De andere ouders reageren hierop over het

algemeen positief. Toch geven sommige leerkrachten aan, dat" ze merken dat

bepaalde ouders niet achter deze opvang staan en datzevrezen leerlingen te

verliezen indien de school de inclusieve werking verder zou uitbouwen. In
school 'H' zijn de ouders vanaf het begin sterk betrokken bij de oprichting van

de schakelklas. Zo wisten ze precies wat de bedoeling was. Bovendien is aan

de oprichting veel ruchtbaarheid gegeven binnen de school en in de lokale
pers. School 'B'daarentegen heeft enkel de ouders van de betrokken leerlin-
gen ingelicht. Maar de werking van de brugklas en de individuele leerlijnen

zijn niet bekend bij de andere ouders.
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De keuze voor de school gebeurt meestal vanuit praktische overwegingen. De
ouders kiezen voor een school in hun omgeving. Op school 'E'hebben de
ouders de keuze gemaakt omwille van het feit dat ze een leerkracht kenden
die openstond voor hun vraag. De directie van deze school geeft aan dat deze
eerste opvang soepeler aanvaard is doordat die leerkracht de ouders kende.
Bij de opvang van andere leerlingen heeft dat geen rol meer gespeeld. Op de
andere scholen hebben we geen verschil kunnen vaststellen tussen kinderen
die bekend waren op school, bijvoorbeeld vanuit de kleuterklas, en kinderen
die zijn aangemeld nadat ze vorig schooljaar op een andere school hadden
gevolgd.

L Samenwerking met het buitengewoon onderwijs of met externe hulpverle-
ners
Door alle betrokkenen op iedere school wordt de samenwerking met het bui-
tengewoon onderwijs, in de vorm van een samenwerkingsverband of in de
vorm van GON-begeleiding, steeds positief beoordeeld. Ook het samenwer-
ken met een privé-therapeut of met vrijwilligers verloopt soepel.

De GON-begeleiding vindt soms in de klas plaats, soms erbuiten. Dit is
aftrankelijk van de handicap en de mate waarin de klaswerking wordt gehin-
derd door de individuele begeleiding. De leerkrachten zijn in het algemeen
zeer positief over deze begeleiding. Voorwaarde voor een succesvolle samen-
werking zijn het onderlinge overleg en het aanvaarden door de klasleerkracht
dat een tweede persoon mee in de klas komt werken.

Over de organisatie van de GON-begeleiding zijn er heel wat kritieken te
horen, zowel van de GON-begeleiders zelf, als van de leerkrachten en de
ouders. In de praktijk blijkt de GON-begeleiding sterk ingeperkr te worden
omwille van tijdverlies door de verplaatsingen. Op deze manier blijven de
momenten tot overleg met de leerkracht beperkt. De GON-begeleiders zou-
den ook liever zien datze op één school zouden kunnen werken. Dit bevor-
dert het samenwerken met de verschillende leerkrachten en men zou meer tijd
kunnen investeren in het overleg. De leerkrachten geven aan dat deze bege-
leiding ondersteunend is. Meestal vinden ze de twee momenten per week te
weinig. Bij de opvang van leerlingen uit het type 8-onderwijs geven de leer-
krachten en de GON-begeleiders aan dat deze opvang langer zou moeten
duren dan één schooljaar.

Indien de ondersteuning van de leerkrachten gebeurt vanuit een samenwer-
kingsverband met het buitengewoon onderwijs (op school 'B' en school 'H')
merken we op dat bij de start van de samenwerking andere opvattingen aan
de grond liggen. Door zowel school 'B' als school 'H' werd de samenwerking
gezien als praktische ondersteuning voor de opvang van zwakkere leerlingen.
Door de scholen van het buitengewoon onderwijs lag de nadruk eerder op het
werken van team tot team om kennis en theorie over te dragen. Daardoor ver-
liep de samenwerking in het begin niet zo soepel. Door echter de problemen
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te bespreken hebben de scholen van het buitengewoon onderwijs hun aandeel

in de samenwerking veranderd en begeleiden ze nu de leerkrachten door prak-

tische tips en adviezen door te spelen of leerlingen individueel bij te werken.

J. Ondersteuning en overleg
Ondersteuning en overleg op school blijken belangrijke factoren te zijn om de

opvang van leerlingen met een handicap of met leerproblemen tot een succes

te brengen. Naast de begeleiding door collega's van het buitengewoon onder-

wijs, privé-therapeuten of vrijwilligers, draagt het overleg met collega's ook

bij tot een gevoel van ondersteuning. Een overlegcultuur op school leidt ertoe

dat de leerkrachten steeds bij anderen te rade kunnen gaan voor advies. Dit
bevordert de werking met de leerlingen. De leerkrachten staan daardoor veel

positiever ten aanzien van de opvang. In alle scholen geven de leerkrachten

aan dat zij methun problemen bij hun directie terecht kunnen. Op school 'E'

wordt dit zeer duidelijk door het feit dat de directie achter de beslissing staat

van het leerkrachtenteam om een leerling met een mentale handicap op te

vangen tegen het advies van het P.M.S.-centrum en de inrichtende macht in.

Dit heeft de leerkrachten het vertrouwen gegeven dat ze niet alleen staan in

de opvang. Op één school geven de leerkrachten aandatzenietbij hun direc-

tie terecht kunnen. Zij voelen zich niet begrepen door de directie' Het inclu-

sief onderwijs wordt door de betrokkenen negatief beoordeeld. Het onder-

scheid gewoon onderwijs en buitengewoon onderwijs wordt hier sterk bena-

drukt. Door de afwezigheid van overlegmogelijkheden staan de leerkrachten

niet open voor nieuwe initiatieven. Onderling bestaat er wel een goede sfeer

tussen de leerkrachten, maar ze kunnen elkaar onvoldoende Steunen bij pro-

blemen.

K. Klasoverschriidende initiatieven
In alle scholen wordt gewerkt volgens het klassieke leerstofjaarklassensys-

teem. Leerlingen blijven binnen hun klasgroep voor de verschillende vakken.

In de meeste scholen blijven de klasoverschrijdende initiatieven beperkt tot

creatieve activiteiten of schooluitstapjes.

In school 'C'en school 'J'worden de leerlingen opgevangen in graadklassen,

waardoor men het strikte systeem doorbreekt. Kleine initiatieven die klas-

doorbrekend zijn, vinden we terug op school 'H'en school 'I'. Op school 'H'
bestaat de mogelijkheid dat leerlingen voor een bepaald vak de lessen volgen

van een lagere klas. Dit systeem wordt slechts toegepast voor enkele leerlin-

gen. School 'I' werkt in het eerste leerjaar klasoverschrijdend. Per twee paral-

lelklassen wordt de groep verdeeld in een zwakke, middelmatige en sterke

groep. De twee klasleerkrachten en de taakleerkracht nemen dan ieder een

groep voor hun rekening. De zwakste groep werkt samen met de taakleer-

kracht. Deze activiteiten vinden plaats voor niveaulezen en rekenen.
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op school 'B'worden geen initiatieven genomen die klasdoorbrekend zijn.
Men werkt wel met individuele leerlijnen, waardoor de leerling individueel
op zljnlhaar niveau kan werken. De leerling werkt hierbij binnen zijnlhaar
klas. De lessen worden niet gevolgd in een lagere klas.

L. Onderwij s oriëntatie
De onderwijsoriëntatie is in de meeste scholen eerder leerstofgericht. Het is
de leerkracht die bepaalt welke stof verwerkt dient te worden. De inbreng
vanuit de leerlingen is nog beperkt.

op alle scholen wordt het zelfstandig werken van de leerling aangemoedigd
door het werken met hoeken en contracten. Daardoor heeft de leerling meer
inspraak in het plannen van zijn werkmethode.

op drie scholen hebben we een eerder leerlinggerichte benadering vastge-
steld. School 'c'besteedt veel aandacht aan de individuele aanpak van elke
leerling. Door te werken volgens de principes van het Freinetonderwijs wordt
elke leerling op zijn niveau aangesproken. Het zelfstandig werken en het
samenwerken staan centraal in het onderwijs.

op school 'G'wordt ook leerlinggericht gewerkt. De aanpak binnen de school
is erop gericht om elke leerling vanuif de eigen ervaringen aan te zetten tot
leren. De leerkracht heeft eerder de taak van begeleider. Het is de leerling zelf
die spontaan tot leren wordt aangezet.

In school 'J'gebeurt de leerlinggerichte aanpak ook vanuit de visie dat elke
leerling zich op zijnlhaar niveau moet kunnen ontwikkelen. Door het werken
in graadklassen, waardoor het curriculum soepeler kan gehanteerd worden,
hebben de leerlingen meer kansen om de leerstof te verwerken. Bovendien
stelt de school als belangrijkste doelstelling dat de leerling zich goed moet
voelen. Leren kan pas lukken indien de leerling zich goed in zijn vel voelt.

M. Beoordeling van de slaagkansen
Door de respondenten op alle scholen wordt aangegeven dat hun werking in
het kader van inclusief onderwijs succesvol is. op één school wordt door de
leerkracht aangegeven dat het geen succes is, maar de directie en de ouders
zijn zeer tevreden over de behaalde resultaten. De initiatieven die we hebben
gezien vinden nog plaats op zeeÍ beperkte schaal. vandaar dat we kunnen stel-
len dat inclusief onderwijs in vlaanderen nog niet voorkomt. Initiatieven tot
beginnend inclusief werken daarentegen zijn we wel tegengekomen.

In iedere school geven de directies en de leerkrachten aan dat ze op dit
moment beperkt zijn in hun inclusieve werking. Hiervoor worden een aantal
factoren aangegeven,

Eerst en vooral wordt op iedere school een dringende oproep gedaan voor
meer personeel. Door de grote klasgroepen kan de leerkracht weinig indivi-
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duele aandacht schenken aan de leerlingen. De leerkrachten zijn van mening

dat ze voor de leerlingen met een handicap of met leerproblemen te weinig
kansen kunnen bieden. Hierbij aansluitend hoort ook de vraag naar meer

financiële bijstand. De scholen die een nieuwe aanpak hebben gerealiseerd,

hebben vaak een tekort aan materiaal. Zo geeft school 'H'aan dat ze het mate-

riaal voor de schakelklas zelf hebben gefinancierd en dat betekende een

behoorlijke aderlating voor de school.

De huidige normen voor de grootte van de klasgroepen vormen een probleem.

Iedere leerkracht geeft aan dat hijlzij zich voornamelijk beperkt voelt om

extra opvang te verlenen, doordat er vaak nog twintig andere leeilingen in de

klas zitten. In een kleinere groep zouden meer mogelijkheden bestaan.

Op school 'I'worden vooral vragen gesteld over het klassieke leerstofiaar-
klassensysteem. Zij zouden liever werken met niveaugroepen zoals binnen
het buitengewoon onderwijs type 8 gebeurt. Op deze manier kan iedere leer-

ling op zijn niveau evolueren en valt de druk bij de leerkracht weg om ieder

iaar het curriculum afgewerkt te krijgen.

De organisatie van de GON-begeleiding roept ook heel wat vragen op. Zowel
door de scholen van het gewoon onderwijs als door de GON-begeleiders en

de scholen van het buitengewoon onderwijs worden problemen aangekaart.

De begeleiding wordt grotendeels gehinderd door de slechte organisatie. Door
de GON-begeleiders van school 'I' zijn een aantal factoren op een rijtje gezet:

de leerlinggebonden werking waardoor veel tijd verloren gaat door de ver-

plaatsingen; de beperkte samenwerking op sommige scholen; de korte duur

van het project; het ontbreken van een opleiding voor GON-begeleiders om

deze taak uit te voeren.

Een laatste belangrijke factor die we hebben vastgesteld na het bezoek aan de

tien scholen, is het bestaan van een overlegcultuur op school. Indien de leer-

krachten onderling en met hun directie problemen kunnen bespreken, ver-

loopt de opvang van leerlingen met een handicap soepel. De leerkrachten voe-

len zich door de anderen ondersteund in hun werking. Dit overleg moet ook
naar de ouders toe uitgewerkt worden. De ouders moeten bereid zijn om

samen met de school te zoeken naar de meest gepaste opvang.
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pl Toetsing van de
kritische succesfacËoren

In dit hoofdstuk willen we de onderzoeksresultaten van de verticale en hori-

zontale kwalitatieve analyse confronteren met de kritische succesfactoren

zoals deze door de Vlaamse Onderwijsraad geformuleerd zijn in hun Advies

over Inclusief Onderwijs.

Regelgeving

Om inclusief onderwijs te kunnen invoeren, speelt de regelgeving een grote

en belangrijke rol. De scholen formuleren allen de idee dat kinderen met een

handicap ook recht hebben op een plaats binnen het gewoon onderwijs'

Daarbij worden echter een aantal bedenkingen geformuleerd die verband hou-

den met de regelgeving.

Voor de meeste leerkrachten is het een zware opgave om kinderen met een

handicap op te vangen als ze daarnaast nog aan twintig andere leerlingen aan-

dacht moeten besteden. De vraag naar extra mankracht binnen de klas is
groot. Voor één leerkracht alleen is deze opdracht te zwaat. Hiermee samen-

hangend worden ook de normen voor de grootte van de klasgroepen in vraag

gesteld. Indien de scholen de klassen kleiner zouden kunnen maken, kan de

aandacht per leerling vergroten.

Zolang aan deze materiële en personele voorwaarden niet voldaan wordt, is er

geen echte keuze mogelijk tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs.

De keuze van de ouders tussen beide alternatieven mag niet bepaald worden

door de middelen en de faciliteiten. Beide onderwijssystemen dienen te

beschikken over de nodige middelen om volwaardig tegemoet te komen aan

de specifieke noden en vragen van alle kinderen, ook deze met een handicap.

Deze schaarste aan middelen wordt door de mensen in het buitengewoon

onderwijs ook als voornaamste kritiek geformuleerd op het inclusief onder-

wijs. wanneer men een deskundige omkadering kan creëren, valtdeze kritiek
grotendeels weg.

Indien inclusief onderwiis verder zijn ingang zal vinden binnen het gewoon

onderwijs, dienen er specifieke middelen ingezet te worden om een degelijke

werking te kunnen garanderen.
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m Cunriculumdifferentiatie

Om tegemoet te komen aan de noden van alle leerlingen, dienen de leer-
krachten het curriculum soepel te hanteren. Hierbij bedoelen we niet alleen de
doelstellingen die bereikt moeten worden. De hele klaswerking dient aange-
past te worden aan de vragen van elke leerling. Naast de doelstellingen
behelst dit ook de groeperingsvormen, de didactische werkvormen en de eva-
luatie.

Bij de kwalitatieve verwerking van de onderzoeksgegevens bleek dit het
zwakste punt te zijn. Aanpassingen in de klas gebeurden slechts op beperkte
schaal en dienden meestal om een technisch probleem op te lossen. Hiermee
bedoelen we de specifieke aanpassingen voor kinderen met een fysieke en/of
sensorische handicap.

Echte differentiatie binnen de klas komt weinig voor. De meeste leerkrachten
verschuilen zich achter de werking met hoeken en contracten om aldus diffe-
rentiatie in de klas in te voeren. volledigheidshalve moeten we hieraan toe-
voegen dat sommige leerkrachten deze werking uitgebreid hebben, aangepast
aan hun leerstofprogramma, zodat hier wel sprake is van differentiatie.
Meestal echter wordt het hoeken- en contractwerk als oplossing gehanteerd
om de klasgroep zinvol aan het werk te zetten na een klassikale opdracht.

op school 'G' is wel bewust gekozen voor klasinterne differentiatie. De leer-
lingen worden in groepen geplaatst, aftrankelijk van de opdracht. Iedere groep
dient vervolgens een opdracht uit te werken op zijn eigen niveau. De leer-
kracht houdt dit leerproces nauwgezet in het oog om naar volgende opdrach-
ten toe de groepen opnieuw in te richten en de leerlingen andere vaardighe-
den aan te leren.

Het werken met het klassieke leerstofjaarklassensysteem brengt een aantal
beperkingen met zich mee. In het gewoon onderwijs zouden de mogelijkhe-
den naar begeleiding van leerproblemen toe, uitgebreid kunnen worden indien
de werking met niveaugroepen vanuit het buitengewoon onderwijs type 8,
ook binnen het gewoon onderwijs zou ingevoerd worden.

Een ander punt dat we hierbij willen bespreken is het behalen van de eindter-
men. Over dit concept dient opnieuw nagedacht te worden om het verder te
verfijnen naar de praktijk toe. voor de leerkrachten vormen de eindtermen een
belangrijke struikelblok. Het halen van de eindtermen legt volgens hen een
belangrijke beperking op de mate waarin de leerlingen met leerproblemen en
zeker wanneer sprake is van een handicap, kunnen opgevangen worden. Het
zal noodzakelijk zijn dat de overheid duidelijk maakt hoe de eindrermen ook
vanuit een keuze voor inclusief onderwijs adequaat gehanteerd kunnen wor-
den.
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ffi Beleid van de school als geheel

De directie speelt een belangrijke rol bij de start van een vorm van inclusief
onderwijs. Hijlzij dient een duidelijke visie uit te dragen en achter de opvang

van leerlingen met een handicap te staan. Hierbij is het wel belangrijk dat de

directie openstaat voor de mening en de houding van zijn personeelsleden.

Indien er geen overleg op school gebeurt, verloopt de opvang nieÍ- zo soepel

dan wanneer er wel overleg gebeurt.

Dit overleg dient voorafgaand aan de opvang te gebeuren. Een succesvolle

opvang vraagt om een duidelijk overleg en een grondige informering van alle

betrokkenen van de school. De opvang van een leerling is immers bedoeld

voor meerdere schooljaren. De leerkrachten van de hogere klassen dienen ook

open te staan voor deze vernieuwingen. Bij dit overleg is het belangrijk om

aandacht te schenken aan de draagkracht van de leerkrachten. Het zijn uitein-

delijk de leerkrachten die binnen hun klas deze opvang dienen te realiseren.

In de school waar de directie hiermee geen rekening heeft gehouden, bestaat

een grote weerstand tegenover inclusief onderwijs.

Ook het onderling overleg met collega's, directie en externe begeleiders

speelt een belangrijke rol. Dit overleg kan zowel formeel als informeel uitge-

bouwd zijn. De leerkrachten voelen zich ondersteund door het feit dat ze hun

problemen aan anderen kunnen voorleggen. Voor de leerkrachten leidt dit tot

een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid. Op de scholen waar deze

overlegcultuur niet aanwezig was, bleek het inclusief werken een grotere last

voor de leerkracht dan op de andere scholen.

Een continuUm van onderwiis
en ondersteuning

Hierboven hebben we reeds aangegeven dat de leerkrachten nood hebben aan

extra personeel om de opvang van leerlingen met een handicap of met leer-

problemen te organiseren. Hieruit blijkt dat naast de leerling met een handi-

cap, ook de leerkracht nood heeft aan hulp en ondersteuningbij z4nlhaar taak.

Op de meeste scholen gebeurt de hulpverlening naar de leerlingen toe vanuit

een samenwerkingsverband met een school voor buitengewoon onderwijs of
vanuit een GoN-project. De begeleiding van de leerkracht gebeurt bij deze

twee vormen totaal verschillend.

Bij een GON-project wordt de leerkracht betrokken bij de opvang van één

bepaald kind. Concrete tips en adviezenworden geformuleerd in verband met
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de juiste aanpak naar die leerling toe. Met vragen kan de leerkracht steeds
terecht bij de begeleiders.

Indien er een samenwerkingsverband bestaat tussen een school van het
gewoon onderwijs en een school van het buitengewoon onderwijs, dan was de
begeleiding in het begin gericht op het werken van team tot team. De bedoe-
ling van het buitengewoon onderwijs was het theoretisch scholen van de leer-
krachten in het gewoon onderwijs. van deze laatsten kwam echter de uit-
drukkelijke wens naar concrete en praktische begeleiding. De informatie-
overdracht was eerder algemeen van karakter en niet specifiek gericht op de
aanpak van één bepaalde leerling.

Het continuiim tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs blijkt uit de
invoering van een aantal nieuwe werkwijzen in het gewoon onderwijs.
Structuren zoals de brugklas, het werken op individuele leerlijnen zijn struc-
turen die, mits de nodige begeleiding, vanuit het buitengewoon onderwijs in
het gewoon onderwijs kunnen worden ingevoerd.

ffi Opleiding en nascholing

In verband met opleiding en nascholing hebben we door de leerkrachten vaak
de opmerking horen formuleren dat zij voor deze nieuwe taken geen enkele
deskundigheid hebben. Het wordt als een vanzelfsprekendheid aangenomen
dat de leerkrachten in het buitengewoon onderwijs veel meer ervaring hebben
om leerlingen met een handicap te begeleiden.

we kunnen hieruit concluderen dat in de leerkrachtenopleiding meer aandacht
geschonken dient te worden aan de visie omtrent handicap en de houding
tegenover leerlingen met een handicap. ook in verband met de signalerende,
diagnosticerende en remediërende activiteiten hebben de leerkrachten weinig
ervaring. Dit blijkt uit de onderzoeksgegevens. De zwakkere leerlingen wor-
den in de meeste scholen doorverwezen naar de taakleerkracht, de leerkracht
zorgverbreding of de leerkracht onderwijsvoorrangsbeleid. voor het stellen
van een diagnose wordt bovendien vaak beroep gedaan op de medewerker
van het P.M.s.-centrum. De leerkrachten zijn niet alleen beperkt in deze reme-
diërende werking door gebrek aan kennis en ervaring, maar ook door de ande-
re kinderen van de klas die hun aandacht vragen.

De vraag naar bijscholing wordt ook gesteld door de GoN-begeleiders. Zij
zijnvan mening dat ze voor hun taak ook te weinig opleiding hebben gekre-
gen. vanuit het beleid wordt aangenomen dat ze binnen het gewoon onderwijs
collega's kunnen bijscholen. volgens de begeleiders is dit echter niet vanzelf-
sprekend.
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ffi Vniiwilligheid

Inclusief onderwijs vraagt van de scholen een totale mentaliteitswijziging. De

leerkrachten moeten hun houding tegenover onderwijzen op een andere

manier gaan bekijken. Bovendien wordt er gevraagd om het denken 'in kast-

jes' op te geven. Ook leerlingen met een handicap kunnen school lopen bin-

nen het gewoon onderwijs. Dit is geen vanzelfsprekende gedachtengang.

Tegenover vernieuwingen bestaat er meestal een zekere terughoudendheid'

Dit wordt regelmatig door de leerkrachten zelf aangegeven. De fundamente-

le verandering die inclusief onderwijs met zich meebrengt, vraagt van de leer-

kracht een volledig engagement. We hebben hierboven reeds aangehaald dat

wanneer de leerkrachten niet achter dit ideeëngoed staan, de gehele werking

in het gedrang komt. De leerkrachten vinden het dan enkel een taakverzwa-

ring.

En Wijze van invoening

Samenhangend met het voorgaande dienen we ook de wijze van invoering aan

een nadere toelichting te onderwerpen. Kleinschalige projecten creëren een

zekere openheid voor een grootschaligere opvang in de toekomst.

De leerkrachten moeten deze onderwijsvernieuwingen geleidelijk leren ken-

nen. Door de leerkrachten in het begin te overdonderen met teveel leerlingen

die extra aandacht behoeven, omwille van hun handicap of omwille van leer-

problemen, voelen de leerkrachten zich bedreigd in hun taak. Ze hebben

immers geen ervaring en ook vanuit de lerarenopleiding wordt er weinig aan-

dacht bestee d aan deze nieuwe taakinvulling. Uit het onderzoek blijkt dat

leerkrachten na een succeservaring spontaan meewerken indien er zich een

nieuw probleem aanmeldt.
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Besluit

Met dit onderzoek hebben we een analyse willen maken van de wijze waarop

een aantal scholen vormgeven aan inclusief onderwijs als innovatieproces. De

bedoeling was na te gaan welke factoren dit vernieuwingsproces zowel in
positieve als in negatieve zin beïnvloeden. De doelgroep omvatte tien door de

sturugroep geselecteerde praktijkvoorbeelden uit het basisonderwijs. Het ging
om reguliere scholen die kinderen opnemen die normalerwijze in het buiten-
gewoon onderwijs zouden terechtkomen. Deze operationalisering vertrekt
weliswaar eerder van de integratiegedachte dan van inclusie, maar laat niette-

min toe om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Alleen moet het duidelijk
zijn dat daardoor de resultaten geen representatief beeld vormen van de reali-
satie van inclusief onderwijs in Vlaanderen.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er in de betrokken scholen duidelijke
aa:nzetten in de richting van inclusief onderwijs vast te stellen zljn.Dewrjze
waarop en de mate waarin inclusie gerealiseerd wordt is echter zeer divers. De

vastgestelde diversiteit kan echter goed geïnterpreteerd worden vanuit de

voorwaarden voor de realisatie van inclusief onderwijs zoals die in het advies

over inclusief onderwijs door de Vlaamse Onderwijsraad opgesomd werden.

In deze doorstaat het Vlor-advies in hoge mate de realiteitstoets.

Elke vernieuwing in een school vertrekt vanuit de interpretatie van de inno-
vatie-opdracht door de betrokken teamleden. In onze onderzoeksresultaten
valt het op dat in vrijwel alle scholen de kernideeën van inclusief onderwijs
een belangrijk deel gaan uitmaken van de visie op de eigen onderwijsop-
dracht. Opvallend hierbij is dat deze visie niet beperkt blijft tot enkele leer-

krachten van de school, maar dat de directie samen met het hele schoolteam
gezarnenlijk een proces van visie-ontwikkeling in deze richting doormaken.

Wat vise-ontwikkeling betreft, worden dus duidelijk stappen in de richting
van inclusie gezet. Toch willen we opmerken dat binnen deze visie kinderen
met een handicap nog steeds als bijzondere groep beschouwd worden. Slechts
in twee scholen (school 'G' en 'J') gaat men in het vormen van deze nieuwe

onderwijsvisie reeds een stap verder. Daar gaat men ervan uit dat leerlingen
met een handicap en andere kinderen geen twee te onderscheiden groepen

zijn, maar allen te plaatsen zijn op één continuiim met zeer heterogene onder-

wijsleerbehoeften. De leerkracht dient dus voor alle leerlingen een gepaste

onderwijsvorm te voorzien. Leerlingen met een handicap vonnen dus geen

uitzondering meer.
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Bij de realisatie van deze visie in de klaspraktijk zou curriculumdifferentiatie
een belangrijke plaats moeten innemen. Ook op dat vlak merkten we een grote
diversiteit. De meeste leerkrachten proberen curriculumdifferentiatie waar te
maken door het gebruiken van differentiërende werkvormen, zoals hoeken-
en contractwerk. Niettemin menen we dat ze zich hierbij vaak tot die werk-
vorm beperken zonder de beoogde doelstellingen, inhouden en evaluatiewij-
zen aan te passen aan individuele onderwijsleerbehoeften. De aanpassingen in
de didactiek zijn dus relatief beperkt en voornamelijk organisatorisch van
aard. Twee scholen vormen hierop een uitzondering, de ene vanuit de speci-
fieke Freinetwerking (school 'C'), de andere vanuit een sterk doorgedreven
differentiatie in de klaswerking (school 'G').

De beperkte curriculumdifferentiatie hangt heel sterk samen met de leerstof-
gerichte onderwijsoriëntatie die we in de meeste scholen nog terugvinden.
Volgens de leerkrachten dwingen de eindtermen (en het leerplan) hen om voor
alle leerlingen in de klas op het einde van het schooljaar dezelfde vooropge-
stelde doelen te bereiken. Niet de leerling maar de leerstof stuurt het onder-
wijskundig handelen. Deze leerstofgerichte onderwijsoriëntatie belemmert op
dit moment grotendeels de opvang van kinderen met een mentale handicap in
het gewoon lager onderwijs. Omdat deze kinderen qua intellectuele moge-
lijkheden verschillen van de andere leerlingen van de klas, kunnen ze immers
dezelfde doelen en inhouden veelal niet bereiken. Dit verklaart waarschijnlijk
waarom vele leerkrachten inclusief onderwijs voor kinderen met een mentale
handicap niet haalbaar achten.

Duidelijk positief te noemen is het feit dat de meeste leerkrachten de speci-
fieke onderwijsleerbehoeften van de beoogde doelgroep onderkennen. Ze
zien de nood aan geindividualiseerde ondersteuning van deze leerlingen.
Taakleerkrachten, zorgverbredingscoórdinatoren, GON-begeleiders en vrij-
willigers nemen deze taken momenteel op een bevredigende manier waar.
Ook al erkennen wij dat dit wellicht een noodzakeliik onderdeel vormt van
het continutim van onderwijs en ondersteuning, toch ervaren wij dat leer-
krachten praktisch alle heil van deze 'externe' deskundigen verwachten. Men
gaatff nog te vaak vanuit dat men zelf niet voldoende kansen kan bieden voor
die 'inclusieve' leerlingen. Daarmee schuift de leerkracht een deel van zijn
verantwoordelijkheid af. Uit ander onderzoek leren we echter dat de experti-
se die bestaat in het buitengewoon onderwijs, leerkrachten in het gewoon
onderwijs handelingsbekwamer maakt in het omgaan met specifieke onder-
wijsleerbehoeften. Intercollegiale consultatie is hiervoor een adequate werk-
vorm (Ghesquière et al., 1997). Om het continuiim van zorg voor leerlingen
én leerkrachten te realiseren, zal de verdere uitbouw van een kader van inter-
ne en externe begeleiding noodzakelijk zijn. Het buitengewoon onderwijs, de
CLB's en interne zorgcoórdinatoren of taakleerkrachten zullen hierin een ver-
nieuwde taak moeten opnemen. Ook de verdere ontwikkeling van de visie dat
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alle leerlingen (Ook Clre met een nandrcap) een neterogene groep vorrllell' Kau

bijdragen tot de verantwoordelijkheid van de leerkracht voor alle leerlingen,

Toch moeten we ook niet alle heil van visie-ontwikkeling verwachten. In de

praktijkvoorbeelden stellen we duidelijk vast dat leerkrachten die bij inclusie-

experimenten betrokken zijn, positieve ervaringen opdoen, zich gaandeweg

meer achter de ideeën van inclusief onderwijs scharen en tegelijkertijd pro-

fessionaliteit in deze ontwikkelen. Dit overtuigt ons ervan dat het op dit ogen-

blik wenselijk en zinvol is om praktijkprojecten op dat vlak aan te moedigen

en te ondersteunen. Het zou goed zijn dat scholen die creatieve paden op weg

naar inclusief onderwijs bewandelen, door het beleid hiervoor gehonoreerd

zouden worden.
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Bijlage 1: Voorbeelditems van de vragenlijst "Zorg voor leerlingen met
onderwij sleerproblemen"

De vragenlij st"Zorg voor leerlingen met onderwijsleerproblemen" bestaat uit
6 schalen op schoolniveau en 4 schalen op klasniveau.

s1 Het schoolhoofd en de gezamenlijke zorg voor leerlingen met
onderwijsleerproblemen

SCHOOL03: Het schoolhoofd maakt ons geregeld duidelijk dat de zorg voor
leerlingen met onderwijsleerproblemen een prioriteit is voor onze school.

SCHOOL14: Op onze school worden de zwakke punten en tekorten in het

onderwijs- en hulpverleningsaanbod van de school onderzocht en besproken.

52: Structureel overleg en registratie in functie van overleg

SCHOOL04: Op onze school wordt de beslissing over het al dan niet uitvoe-
ren van diagnostisch onderzoek genomen in overleg tussen klasleerkracht,

schoolhoofd en taakleerkracht (als die er is).
SCHOOL46: Op onze school worden de leervorderingen van alle leerlingen
systematisch geregistreerd.

53: Gebrek aan zorg voor leerlingen met onderwijsleerproblemen

SCHOOL0S: In de leerlingenbesprekingen worden leerlingen met onderwijs-
leerproblemen omwille van tijdgebrek eerder oppervlakkig besproken.

SCHOOL3T: Op onze school zijn de leerlingendossiers moeilijk toegankelijk
voor leerkrachten.

54: Samenwerking met het P.M.S.-centrum en met ouders

SCHOOL34: De ouders worden vanuit onze school geihformeerd over de

hulpverleningsactiviteiten voor hun kind.
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SCHOOL43: De samenwerking met het P.M.S.-centrum is gericht op de
ondersteuning van leerkrachten bij de aanpak van leerlingen met onderwijs-
leerproblemen

S5 Klasoverschrijdende inititatieven en coórdinatie

SCHOOL06: Het is op onze school moeilijk te realiseren dat een leerkracht
individueel met een leerling uit zijn klas werkt, terwijl iemand anders de klas
overneemt.
SCHOOL41: Op onze school wordt gewerkt met klasoverschrijdende
niveaugroepen.

56: Continuïleit

SCHOOLl8: Op onze school weten de leerkrachten hoe ver de leerkracht in
de vorige klas gekomen is met de leerstof.
SCHOOL55: Op onze school stemmen de leerkrachten hun aanpak af op de
gebruikte methodes van voorgaande en volgende jaren.

Kl: Diagnosticerendenremediërendonderwijzen

KLAS 17: Ik laat leerlingen met onderwijsleerproblemen meer of andere hulp-
middelen gebruiken bij het oplossen van taken.
KLAS38: Ik tracht patronen te vinden in de fouten van een leerling met een
onderwij sleerprobleem.

K2: Ondersteuning en overleg

KLASO5: Bij de begeleiding van een leerling met onderwijsleerproblemen
vraag ik raad aan collega's.
KLASO7: Voor de opstelling van een handelingsplan kan ik binnen de school
op weinig hulp rekenen.

K3: Opvattingen van de leerkracht

KLAS23: Ik heb de indruk dat ik een aantal kinderen met onderwijsleerpro-
blemen laattijdig opmerk.
KLAS51: Ik weet waar ik informatie kan halen om mij te documenteren voor-
aleer ik tot hulpverlening overga.
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K4: Binnenklasdifferentiatie

KLAS20: Voor leerlingen met onderwijsleerproblemen gebruik ik altijd
dezelfde toetsen als voor de andere leerlingen van de klas.
KLAS27: Om de leerlingen met onderwijsleerproblemen te helpen, verdeel ik
de klas in deelgroepen
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Bijlage 2: Overzicht van de doelgroepleerlingen per school

Naam
van de school

Inclusieve werking

School'A GON-projecten voor leerlingen uit type 6-, 7- en 8-

onderwijs

School'B' Samenwerkingsverband met een school voor buitenge-
woon onderwijs, oprichting brugklas en individuele
leerlijnen

School'C' Twee leerlingen met het syndroom van Down; één leer-
ling in de kleuterklas, één leerling in het lager onder-
wijs

School'D' GON-projecten voor leerlingen uit type 4- en 7-onder-
wijs

School'E' Twee leerlingen met een matig mentale handicap; één

leerling in de kleuterklas, één leerling in het lager
onderwijs

School'F' Eén leerling met het syndroom van Down

School'G' Eén leerling met zware auditieve handicap en werking
aangepast voor een concentratieschool voor bijna 1007o

migrantenkinderen

School'H' Samenwerkingsverband met een school voor buitenge-
woon onderwijs, oprichting schakelklas

School'I' GON-projecten voor leerlingen uit type 8-onderwijs

School'J' Leerlingen met een doorverwijzing naar buitengewoon
onderwijs, type 1 en 8
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Bijlage 3: De interviewleidraad

Voor het interview hebben we gebruik gemaakt van één leidraad, waarbij de

verschillende respondenten, al naargelang hun functie verschillende vragen

moesten beantwoorden. Dit wordt aangegeven door middel van een code.

De directie: a

Leerkrachten: b
Externe hulpverleners: c

P.M.S.-medewerker: d
Ouders: e

l. De visie over inclusief onderwijs (a, b, c, d, e)

Hoe denkt u over inclusief onderwijs?
Wat betekent inclusief onderwijs voor deze school?

Waarom hebt u voor inclusief onderwijs gekozen?

Wat zijn de mogelijkheden voor inclusief onderwijs in deze school?

Wat zijn de beperkingen voor inclusief onderwijs in deze school?

Wat is de visie over inclusief onderwijs van de andere betrokkenen: directie,
de klasleerkracht, het schoolteam?
Is deze visie ergens geëxpliciteerd of wordt deze impliciet uitgedragen door

de betrokkenen?

2. Activiteiten in de school

Vinden er MDO's of andere ovedegmomenten plaats in de school? Wie is
hierbij aanwezig? (a, b)
Wordt er een leerlingvolgsysteem gehanteerd op school? (a, b)
Hoe verloopt de informatieverstrekking op school? (a, b)

Zorgt er iemand voor de interne coórdinatie in de school? (a, b)

Worden er klasoverschrijdende initiatieven ondernomen? (a, b)

Bestaat er een continuïteit op school inzake de gebruikte werkmethodes,

materiaal? (a, b)
Welke is de rol van de directie bij de invoering van deze vorm van inclusief
onderwijs? (a, b, c, d, e)
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3. Activiteiten op de klasvloer

Wist u vooraf wat u kon verwachten? (b)
Wat verwacht men van u dat er gebeurt in uw klas op korte en lange termijn?
(b)

Welke vernieuwingen hebt u doorgevoerd in uw klas? (b)
Wat heeft u in uw didactisch handelen veranderd om de opvang van deze leer-
ling te realiseren? (b)
Welke activiteiten onderneemt u in verband met diagnosticeren en remedië-
rend werken binnen uw klas? (b)
Organiseert u een vorm van binnenklasdifferentiatie? Zoja, welke vorm? (b)
Wat is de plaats en de functie van de externe hulpverlening in uw klas? (b)
Wat is de uw plaats en functie als externe begeleider in de klas? (c)
Wat is uw aandeel in het leerproces? (b)
Wat is het aandeel van de leerlingen om het leerproces te organiseren en te
reguleren? (b)

4. Samenwerking

Hoe verloopt de samenwerking met het P.M.S.-centrum? (a, b, d)
Hoe verloopt de samenwerking met de externe hulpverleningsinstanties
(GON-begeleiding, buitengewoon onderwijs, therapeuten)? (a,b, c, d, e)
Hoe verloopt de samenwerking met de ouders? Onder welke vorm vinden de
contacten plaats? (a, b, c, d)
Hoe verloopt de samenwerking met de school? (c, d, e)

5. Ondersteuning en overleg

Bestaat er een overlegcultuur op school? (a)

Voelt u zich ondersteund door een netwerk in de school? (b)
Is er onderlinge afstemming of werkt iedereen op zijn manier? (a, b)
Voelt u een druk om activiteiten te organiseren? (b)

6. Beoordeling van de slaagkansen (a,b, c, d, e)

Hoe voelen de leerlingen die in het kader van inclusief onderwijs aanwezig
zijn, zich op school?
Hoe verloopt de cognitieve ontwikkeling?
Hoe reageren de andere kinderen van de klas?
Wat zijn de slaagkansen?

Wat zou de slaagkansen kunnen vergroten?
Waardoor wordt het succes belemmerd?
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illilffiillilffiilq

Dit boek is een kritische analyse van inclusief onderwijs als

innovatieproces. Het gaat na hoe scholen concreet vormgeven
aan inclusief onderwijs als onderwijsvernieuwing

Telkens wordt gekeken naar facturen als: wat voor school is dit;
hoe denkt ze over inclusiefonderwijs; hoe is het begonnen; wat
waren de verwachtingen van tevoren; wat zijn de consequenties

voor de klaspraktijk en het pedagogisch-didactisch handelen; hoe

signaleren, diagnostiseren en remediëren; hoe is
het multidisciplinair overleg georganiseerd; op welke wijze wordt
samengewerkt met het Centrum voor leerlingenbegeleiding, met
ouders, ...; onstaan er klasoverschrijdende initiatieven; waarop

is het onderwijs van de school georiënteerd; welke slaagkansen

geeft de school zichzelf; -..?

Vanzelfsprekend is dit boek van groot belang voor wie nadenkt
over inclusief onderwijs en zeker voor wie het wil realiseren.
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