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In dit artikel wordt een beeld geschetst van de onderwijsintegratie van leerlingen met 
Downsyndroom in het regulier basisonderwijs. Om hoeveel leerlingen gaat het eigenlijk en 
welke ontwikkelingen zijn er hierin geweest in de afgelopen decennia? Waarom kiezen ou-
ders voor regulier dan wel speciaal onderwijs? Wat is er bekend over de effecten van school-
type op de ontwikkeling en het sociaal functioneren van het kind? Welke voorwaarden zijn 
gunstig voor de onderwijsintegratie van kinderen met Downsyndroom?  • Gert de Graaf
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Voor 1985 gingen vrijwel alle kinderen met 
Downsyndroom naar speciaal onderwijs. 
Een kind met Downsyndroom op een gewo-
ne basisschool was zeer uitzonderlijk (de 
Graaf, 1995). In 1985 werd de Vereniging 
voor geïntegreerde opvoeding van Mongo-
loïde kinderen (VIM) opgericht (inmiddels 
is de naam veranderd in: Vereniging voor 
een geïntegreerde opvoeding van kinderen 
met Downsyndroom). Vanaf 1986 werd ook 
de Stichting Downsyndroom (SDS) actief, 
de eerste twee jaren nog als stichting in 
oprichting. Beide organisaties zijn voor-
stander van meer mogelijkheden voor in-
tegratie van kinderen met Downsyndroom 
in het gewoon onderwijs (de Graaf, 1995; 
1996a). Gesterkt door informatie vanuit 
deze organisaties gingen vanaf halverwege 
de jaren tachtig meer en meer ouders van 
deze kinderen in gesprek met gewone 
scholen over plaatsingsmogelijkheden 
voor hun kind (de Graaf, 1995;1996a; 
Scheepstra, 1998). Ook in verschillende 
andere landen, waaronder het Verenigd Ko-
ninkrijk (Cuckle, 1997) en Australië (Boch-
ner & Pieterse, 1996) volgen vanaf midden 
jaren tachtig kinderen met Downsyndroom 
steeds vaker onderwijs op een reguliere 
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school. In Nederland reageerde de over-
heid welwillend op deze ontwikkeling door 
vanaf 1986 extra formatie toe te kennen 
aan reguliere basisscholen met een kind 
met Downsyndroom (4 uur leerkrachttijd 
per week in groep één/twee én 8 uur leer-
krachttijd per week vanaf groep drie) en 
in 2002 door verankering van deze extra 
financiële middelen in de Wet op de Leer-
linggebonden Financiering (LGF). Sinds 1 
augustus 2014 is de LGF opgevolgd door 
de Wet op Passend Onderwijs. Het systeem 
van individueel toegekende gelden voor 
extra ondersteuning is vervangen door een 
regionaal toegekend totaalbudget waarbij 
samenwerkingsverbanden van scholen zelf 
moeten bepalen hoe zij dit budget inzet-
ten. Wat het effect van deze beleidsver-
andering is op de integratiemogelijkheden 
van leerlingen met Downsyndroom en/of 
voor leerlingen met andere beperkingen 
zal de komende jaren pas duidelijk worden. 
Mogelijkerwijs ontstaan er door deze de-
centralisatie ook regionale verschillen. 

Onderzoeksvragen
Met het huidige artikel wordt beoogd een 
breed beeld te geven van de onderwijs-

integratie van leerlingen met Downsyn-
droom, met name in Nederland. Dit beeld 
zal worden geschetst aan de hand van een 
viertal vragen.
• Hoe ziet in Nederland de onderwijsinte-
gratie van leerlingen met Downsyndroom 
er cijfermatig uit? Dat wil zeggen: Hoeveel 
starten er op een reguliere school en hoe-
veel jaar verblijven zij daar? Welk percen-
tage van het totaal aantal leerlingen met 
Downsyndroom gaat naar een reguliere 
school? Wat zijn hierin de historische ont-
wikkelingen?
• Waarom kiezen ouders van deze kinde-
ren voor regulier dan wel speciaal onder-
wijs. Wat is er bekend over hun motieven 
en verwachtingen?
• Wat zijn de effecten van reguliere ver-
sus speciale schoolplaatsing op de ontwik-
keling en op het sociale functioneren van 
leerlingen met Downsyndroom?
• Onder welke voorwaarden heeft inclu-
sief onderwijs voor leerlingen met Down-
syndroom het meeste kans van slagen?
Deze vragen zullen worden beantwoord 
door gebruik te maken van reeds gepubli-
ceerd materiaal, aangevuld met informatie 
uit een recente enquête door de SDS.
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Resultaten

Cijfermatige ontwikkeling
De Graaf, van Hove & Haveman (2014) 
hebben een schatting gemaakt van het 
aantal leerlingen met Downsyndroom op 
reguliere scholen voor de schooljaren 
1984-85 tot en met 2011-12 (geboorte-
jaren 1980-2006). Schattingen van het 
totaal aantal kinderen met Downsyndroom 
in de basisschoolleeftijd op basis van een 
demografisch model (de Graaf et al., 2010) 
zijn daarbij gecombineerd met gegevens 
uit enquêtes uit 2006 (met een follow-up 
in 2007 en 2010) en uit 2009 onder ou-
ders van kinderen met Downsyndroom over 
de schoolloopbaan van hun kind. Deze 
ouders zijn benaderd via de SDS. De data-
base van de SDS bevatte in die jaren voor 
kinderen in de basisschoolleeftijd zo’n 80 
procent van alle kinderen met Downsyn-
droom (de Graaf et al., 2014). Wanneer 
aangenomen wordt dat de 20 procent 
kinderen met Downsyndroom van ouders 
die nooit enig contact hebben opgenomen 
met de SDS niet zijn gestart op reguliere 
scholen wordt de laagste schatting van 
het aantal op reguliere scholen verkregen. 
Deze minimale schatting bleek het beste 
overeen te komen met cijfers uit andere 
bronnen. De schattingen van het totaal 
aantal leerlingen met Downsyndroom op 
reguliere basisscholen zijn namelijk geva-
lideerd door deze te vergelijken met ge-
gevens van het ministerie van Onderwijs, 
beschikbaar voor de schooljaren1993/94 
tot en met 1996/97 in Scheepstra (1998), 
en op verzoek van de eerste auteur, di-
rect aangeleverd door het ministerie voor 
1998/99 tot en met 2003/04. Eerdere en 
latere gegevens waren niet voorhanden. 
Wel kon er nog een andere validering wor-
den gedaan. Het geschatte percentage op 
een reguliere school van het totaal aantal 
kinderen met Downsyndroom in de basis-
schoolleeftijd kwam voor de overeenkom-
stige schooljaren overeen met tellingen 
door een aantal ZML-scholen, door 21 van 
de 121 ZML-scholen in 2005-06 en door 20 
in 2010-11. 
Uit de Graaf et al. (2014) komt naar voren 
dat zo’n 56 procent van alle kinderen met 
Downsyndroom uit de geboortejaren 1993-
2000 is gestart op een reguliere school. 
Voor de geboortejaren 1987-88 ligt dit 
percentage op 39 procent. Van de kinderen 
met Downsyndroom die zijn gestart op 
een reguliere school doorliep uiteindelijk 
iets meer dan 40 procent de gehele basis-
school, althans zij zaten minstens 8 jaar 
op een reguliere school. Het percentage 
(van alle kinderen met Downsyndroom in 
de leeftijd 4-13 jaar) dat onderwijs op een 

reguliere school volgt is gestegen van 1 
à 2 procent (hooguit zo’n 20 kinderen) 
in 1986-87, naar 10 procent (zo’n 140 
kinderen) in 1991-92, 25 procent (zo’n 
400) in 1996-97, 35 procent (zo’n 650) in 
2001-02 tot 37 procent (bijna 800) sinds 
2005-06.
Een belangrijke vraag is of er in de in-
stroom (hoeveel procent start er op een 
reguliere school) of in het verloop van de 
integratie (hoeveel procent van degenen 
die regulier zijn gestart is nog steeds 
regulier geplaatst na 1, 2, 3, 4 ,5, 6 of 7 
jaar) nog veranderingen zijn opgetreden in 
de meest recente schooljaren. Om hiervan 
een beeld te krijgen, kan gebruik worden 
gemaakt van een enquête vanuit de SDS 
uit 2014 onder ouders van kinderen met 
Downsyndroom, gebruikmakend van de-
zelfde werkwijze als toegepast in de Graaf 
et al. (2014). De betreffende enquête is 
een follow-up van een eerdere enquête 
uit 2009 (zie: de Graaf, 2010a). Ouders 
die toentertijd hebben aangegeven later 
nogmaals te willen worden bevraagd zijn 
opnieuw benaderd in 2014. Uit de geboor-
tejaren 2002-2009 zijn er in het totaal 
1418 kinderen aanwezig in de database 
van de SDS. Door middel van het demo-
grafisch model van (de Graaf et al., 2010) 
kan worden geschat dat dit ongeveer 72 
procent is van het totaal aantal kinderen 
in die leeftijdsgroep in 2014. Van de 143 
kinderen uit de geboortejaren 2002-2009 

in de follow-up enquête uit 2014 hebben 
er 100 (70 procent) ooit op een reguliere 
school gezeten. Als er wederom wordt 
uitgegaan van de conservatieve aanname 
dat kinderen die niet bekend zijn bij de 
SDS niet op een reguliere school hebben 
gezeten, dan zou ongeveer 50 procent (70 
procent*72 procent) van dit cohort zijn of 
haar schoolloopbaan zijn gestart op een 
reguliere school, niet zeer verschillend 
van de schatting van 56 procent voor de 
geboortejaren 1993-2005 door de Graaf et 
al. (2014). 
Om het verloop van de onderwijsintegratie 
in kaart te brengen voor het meest recente 
cohort is er binnen de groep kinderen 
geboren in de periode 2002-2009 (in de 
2014- enquête) eerst gekeken hoeveel 
procent van degenen die meer dan één 
jaar op school zaten én ooit op een regu-
liere school waren gestart er na één jaar 
nog steeds regulier zaten. Vervolgens is 
gekeken hoeveel procent van degenen die 
meer dan twee jaar op school zaten én 
minstens één jaar op een reguliere school 
hadden gezeten er na twee jaar nog steeds 
regulier zaten. Door deze werkwijze te 
herhalen tot en met de kinderen die meer 
dan 7 jaar op school hebben gezeten kan 
een verloop van de integratie worden 
geconstrueerd. In figuur 1 is dit verloop 
weergegeven voor de geboortejaren 2002-
2009. Ter vergelijking vindt u hier ook het 
verloop voor de geboortejaren 1993-2000 

Figuur 1: het percentage regulier als percentage van de reguliere instroom
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en 1987-88, zoals eerder geconstrueerd 
door de Graaf et al. (2014). Het beeld voor 
deze verschillende cohorten lijkt veel op 
elkaar. Ook in het meest recente cohort 
(geboortejaren 2002-09) doorloopt naar 
schatting iets meer dan 40 procent van 
degenen die gestart zijn op een reguliere 
school de gehele basisschool. 

Door de schatting van het aantal kinde-
ren dat regulier instroomt te combineren 
met het verloop van de integratie kan 
per schooljaar worden ingeschat hoeveel 
kinderen met Downsyndroom er onderwijs 
krijgen op een reguliere basisschool. Voor 
de geboortejaren tot en met 2001 is hier-
bij gebruik gemaakt van het onderzoek van 
de Graaf et al. (2014). Voor de geboorte-
jaren na 2001 is dezelfde werkwijze toege-
past, maar zijn de instroom en het verloop 
gebruikt zoals geconstrueerd op grond van 
de 2014-enquête (hierboven beschreven). 
Voor alle schooljaren is ervan uitgegaan 
dat steeds zo’n kwart van de vierjarigen 
met Downsyndroom reeds naar school gaat 
en dat een derde van de 13-jarigen nog 
niet is doorgestroomd naar voortgezet 
(regulier of speciaal) onderwijs. Het totaal 
aantal leerlingen met Downsyndroom in de 
basisschoolleeftijd is geschat op geleide 
van het demografisch model van de Graaf 
et al. (2010). Door het aantal leerlingen 
op de basisschool te delen door dit totaal 
aantal is het percentage (van alle kin-

deren met Downsyndroom in de leeftijd 
4-13 jaar) geschat dat onderwijs op een 
reguliere school volgt. De schattingen van 
aantal en percentage zijn weergegeven 
in figuur 2. Als externe validering zijn in 
de figuur de gegevens van het ministerie 
van Onderwijs opgenomen voor de jaren 
dat deze beschikbaar zijn. Tevens zijn de 
schattingen van het percentage dat naar 
een reguliere school gaat op grond van 
tellingen door een aantal ZML-scholen op-
genomen voor de twee schooljaren waarin 
deze voorhanden zijn (zie eerder in de 
tekst).
In de jaren negentig nam het aantal en 
het percentage leerlingen met Downsyn-
droom in het regulier basisonderwijs snel 
toe. De invoering van de Rugzak (LGF) in 
2002 heeft vervolgens niet geleid tot een 
verdere toename van onderwijsintegratie 
van leerlingen met Downsyndroom. Er lijkt 
na 2002 eerder sprake te zijn geweest van 
consolidatie van de situatie die in de loop 
van de jaren negentig is gegroeid, met na 
2000 een min of meer constant percentage 
van rond de 36 procent in regulier on-
derwijs. Het is belangrijk om de komende 
jaren de effecten van de invoering van 
Passend Onderwijs op de integratiemoge-
lijkheden van leerlingen met Downsyn-
droom te monitoren. De informatie in fi-
guur 2 kan worden gebruikt als een ijkpunt 
om eventuele toekomstige veranderingen 
aan te kunnen afmeten.

Motieven van ouders
Onderwijsintegratie van kinderen met 
Downsyndroom is tot stand gekomen door 
de wens van ouders. Waarom kiezen deze 
ouders voor gewoon onderwijs? In de Graaf 
(2010b) worden de resultaten van een 
aantal Nederlandse onderzoeken naar deze 
thematiek (de Graaf, 1996a;b; 1998a;b; 
2001; Poulisse, 2002; Scheepstra,1998) 
samengevat. De volgende motieven spelen 
een rol bij de keuze voor gewoon onder-
wijs:
• ‘sociale’ motieven, zoals: integratie 
in de eigen woonomgeving; vriendjes na 
schooltijd; goede gedragsvoorbeelden.
• ‘cognitieve’ motieven, zoals: opgroeien 
in een meer stimulerende én meer taal-
rijke omgeving; zich optrekken aan andere 
leerlingen; een hoger verwachtingspatroon 
en meer eisen, ook op het gebied van 
schoolse vaardigheden. 
• sociaal-ethische motieven, dat wil zeg-
gen: niet discrimineren en buitensluiten 
én de voorbereiding van kinderen met 
en zonder belemmering op een toekomst 
waarin mensen met een belemmering ín de 
samenleving wonen en werken.
Maar, ook veel kinderen met Downsyn-
droom gaan naar speciaal onderwijs. 
Wat is er bekend over de beweegredenen 
van de ouders van deze kinderen? De 
Graaf (2007) (ook besproken in de Graaf, 
2010b) bevroeg 116 ouders van speciaal 
geplaatste kinderen met Downsyndroom 
(geboortejaren 1993-2000, ten tijde van 
het onderzoek 5-12 jaar oud) hierover. Van 
de betreffende 116 kinderen, gingen er 
50 direct bij de aanvang van hun school-
loopbaan naar speciaal onderwijs. Voor 
39 (78 procent van 50) van de ouders van 
deze kinderen was dit een positieve keuze; 
de overige 11 (22 procent van 50) hadden 
wel op een reguliere school willen starten, 
maar konden geen bereidwillige reguliere 
school vinden. Van de ouders van de 66 
kinderen die na een aantal jaren regulier 
onderwijs alsnog overstapten naar spe-
ciaal onderwijs wilden er 42 (64 procent 
van 66) op dat moment zelf liever speciaal 
onderwijs voor hun kind. Bij de overige 24 
kinderen (36 procent van 66) was er geen 
sprake van een positieve keuze, maar wilde 
de reguliere school - tegen de wens van de 
ouders - de integratie niet langer continu-
eren. Bij de keuze voor speciaal onderwijs 
noemen de ouders diverse motieven:
• Bepaalde kenmerken van het individu-
ele kind maken integratie moeilijker. Het 
gaat hierbij om bijvoorbeeld een relatief 
laag cognitief niveau, complexe medische 
problematiek, problemen met druk gedrag, 
weinig concentratie, gebrek aan zelf-
standig werken en niet goed tegen veel 

Figuur 2: totaal aantal en percentage leerlingen met Downsyndroom in het regulier basis-
onderwijs voor de schooljaren 1983-84 tot en met 2014-15 (het percentage van alle kinde-
ren met Downsyndroom in de basisschoolleeftijd)

Update
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prikkels kunnen, erg weinig spraak, nog 
niet zindelijk zijn, of sterk teruggetrokken 
gedrag. 
• Argumenten met betrekking tot de 
sociale positie van het kind: (dreigend) 
isolement op de reguliere school; geen 
uitzonderingspositie en meer kans op ge-
lijkwaardige vriendschappen in speciaal 
onderwijs.
• Te weinig individuele aandacht voor het 
kind op de reguliere school door te grote 
klassen en/of in de praktijk te weinig of 
inadequate individuele begeleiding.
• Aanwezigheid van het kind op de regu-
liere school vormde een te grote verzwa-
ring voor de klas en de leerkracht (slechts 
door enkele ouders benoemd). 
• In totaal 35 ouders geven aan dat de 
keuze voor speciaal onderwijs een negatie-
ve keuze was (zie eerder). Zij konden ofwel 
geen bereidwillige reguliere school vinden, 
ofwel de school beëindigde de integra-
tie tegen de wens van de ouders. Enkele 
ouders stellen daarbij dat dit ‘vastlopen’ 
tijdens de basisschoolperiode samenhing 
met een negatieve en weinig open hou-
ding van de directie en/of leerkrachten.
• De rol van ouders. Integratie kan ouders 
veel stress bezorgen omdat de plaatsing 
steeds ter discussie kan worden gesteld: 
Ook betekent speciaal onderwijs minder 
geregel en overleg voor ouders.
• Inhoudelijke voordelen van speciaal on-
derwijs, zoals expertise van de leerkrach-
ten; afstemming op de leerbehoeften van 
het kind; kind hoeft (daardoor) niet op 
zijn tenen te lopen; meer aandacht voor 
zelfredzaamheid en sociaal-emotionele 
ontwikkeling; therapie op school; posi-
tieve en veilige sfeer.
De meest recente SDS-enquête uit 2014 
laat ook in dit opzicht een hoge mate van 
continuïteit zien. We beperken de analyse 
hier tot ouders van kinderen geboren in 
de periode 2002-2009 (dus 5-12 jaar ten 
tijde van de 2014-enquête). Van de 143 
gaan er 9 niet naar school (6 procent). 
Van de 134 schoolgaande kinderen, zijn er 
34 direct bij aanvang van hun schoolloop-
baan gestart op een speciale school. Van 
deze 34 ouders hebben er 32 een vraag 
beantwoord over deze keuze. Voor 24 van 
deze 32 ouders (75 procent van 32) was de 
speciale schoolgang een positieve keuze, 
terwijl de overige 8 (25 procent van 32) 
eigenlijk liever een reguliere school wilden 
voor hun kind, maar geen bereidwillige re-
guliere school konden vinden. Van de 100 
kinderen die wel zijn gestart op een regu-
liere school, zaten er ten tijde van de en-
quête 39 kinderen op een speciale school. 
Bij de ouders van deze 39 kinderen is 
door een open vraag geïnformeerd naar de 

redenen van de overstap. De soort argu-
menten blijken overeen te komen met wat 
hierboven is beschreven op grond van het 
eerdere onderzoek van de Graaf (2007).

Effecten van onderwijsintegratie
Ouders die kiezen voor regulier onderwijs 
verwachten daarvan sociale winst en ont-
wikkelingswinst voor hun kind. Hoe reëel 
is deze verwachting? 
De Graaf, van Hove & Haveman (2012a) 
deden een systematische review van on-
derzoeken uit de periode 1970-2010 naar 
de onderwijsintegratie van leerlingen met 
Downsyndroom (ook opgenomen in de 
Graaf, 2014). Alle onderzoeken waarin een 
directe vergelijking werd gemaakt tussen 
leerlingen met Downsyndroom in speciale 
versus reguliere onderwijsomgevingen 
werden meegenomen in de review, met 
uitzondering van onderzoeken met minder 
dan drie participanten. Niet-vergelijkende 
studies, met uitzondering van single case 
studies, werden geïncludeerd als deze 
de acceptatie van regulier geplaatste 
leerlingen met Downsyndroom door hun 
eigen klasgenoten bestudeerden. Er is 
naar studies gezocht gepubliceerd in En-
gels, Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, 
Portugees, Spaans, Noors, Zweeds, Deens 
en Grieks. Gezocht is via Picarta, Google, 
Medline, ERIC en Science Direct. Ook is er 
een oproep gedaan aan alle organisaties 
aangesloten bij de European Down Syn-
drome Organisation (EDSA) en aan een 
aantal onderzoekers in dit veld of bij hen 
nog relevante onderzoeken bekend waren. 
Het proces van literatuur zoeken leverde 
uiteindelijk 133 potentieel relevante 
onderzoeken op, waarvan er 53 aan de in-
clusiecriteria voldeden. In 26 studies werd 
een vergelijking gemaakt tussen regulier 
en speciaal geplaatste leerlingen met 
Downsyndroom. In de overige 27 onder-
zoeken werd gekeken naar de acceptatie 
door klasgenoten.
Bij vergelijkende onderzoeken kan er on-
duidelijkheid zijn of verschillen tussen 
regulier en speciaal geplaatste leerlingen 
het resultaat zijn van selectieve plaat-
sing of van werkelijke verschillen in de 
mate van ontwikkelingsstimulering. Bij 
9 van de 26 vergelijkende onderzoeken 
is er geen poging gedaan om dit te on-
derscheiden. Bij 15 onderzoeken hebben 
de onderzoekers statistisch gecorrigeerd 
voor verschillen tussen leerlingen in be-
langrijke kind- en/of gezinskenmerken die 
een effect kunnen hebben op de ontwik-
keling. Ook zijn er vier studies die kunnen 
worden beschouwd als natuurlijk experi-
ment, waarbij reguliere dan wel speciale 
plaatsing niet is bepaald door kind- en of 

gezinskenmerken, maar door verschillen in 
onderwijspolitiek tussen regio’s en/of door 
een generatieverschil in toegankelijkheid 
van het regulier onderwijs voor leerlingen 
met Downsyndroom.
De Graaf et al. (2012a) concluderen op 
grond van de review dat schooltype geen 
effect heeft op de ontwikkeling van zelf-
redzaamheid. Zij veronderstellen dat zelf-
redzaamheid waarschijnlijk meer beïnvloed 
wordt door wat ouders thuis doen met 
hun kind dan door de school. Wat betreft 
sociale aspecten (o.a. sociaal netwerk, 
gedrag en zelfbeeld) is het beeld gemengd 
met ofwel geen verschil tussen regulier en 
speciaal geplaatste leerlingen met Down-
syndroom ofwel kleine positieve verschil-
len voor regulier geplaatste leerlingen. 
Daarnaast komt uit de niet-vergelijkende 
onderzoeken naar voren dat alleen plaat-
sen niet genoeg is, maar dat voor veel kin-
deren met Downsyndroom sociale integra-
tie gericht moet worden ondersteund. Vaak 
moeten sociale interacties tussen kinderen 
met en zonder Downsyndroom gericht op 
gang worden gebracht. Omdat veel kinde-
ren met Downsyndroom ertoe neigen zelf 
relatief weinig initiatief te ontplooien 
richting andere kinderen, wordt er in som-
mige onderzoeken bovendien geadviseerd 
om daarbij kinderen met Downsyndroom 
af en toe ook een leiderspositie te geven. 
Volgens enkele onderzoeken zullen scholen 
die denken en handelen vanuit een sociaal 
model, in plaats vanuit een medisch mo-
del, eerder de noodzakelijke ondersteuning 
van interacties bieden en ook meer doen 
om daarbij wederkerigheid en gelijke sta-
tus te stimuleren.
Wat betreft taalontwikkeling en de ontwik-
keling van schoolse vaardigheden (lezen, 
rekenen en schrijven) laten de onder-
zoeken in de review van de Graaf et al. 
(2012a) een consistent beeld zien. Leer-
lingen met Downsyndroom profiteren op 
die gebieden van de reguliere schoolgang. 
Ook wanneer er is gecorrigeerd voor de 
effecten van selectieve plaatsing , blijkt 
er ontwikkelingswinst aantoonbaar voor 
regulier geplaatste leerlingen. Dat wil bij-
voorbeeld zeggen dat als je leerlingen met 
Downsyndroom vergelijkt met een zelfde 
IQ en met even hoog opgeleide ouders 
de betreffende leerlingen meer schoolse 
vaardigheden en betere taalvaardigheden 
leren als ze naar een gewone school gaan. 
In sommige onderzoeken gaat het daarbij 
om bescheiden positieve effecten van 
reguliere plaatsing, in andere studies zelfs 
om aanzienlijke effecten op taal- en/of 
schoolse ontwikkeling. 
Twee Nederlandse onderzoeken gedaan na 
2010 (en daarmee niet opgenomen in de 
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Update

review van de Graaf et al. 2012a) beves-
tigen het positieve effect van reguliere 
schoolplaatsing op met name schoolse 
vaardigheden. Het eerste onderzoek wordt 
beschreven in de Graaf & de Graaf (2011). 
In dit onderzoek zijn de resultaten gecom-
bineerd van een aantal onderzoeken waar-
bij ouders met vragenlijsten zijn bevraagd 
over de vaardigheden van hun kind met 
Downsyndroom op het gebied van zelfred-
zaamheid, taal, schoolse vaardigheden en 
computervaardigheden. Het gaat hierbij 
om een schriftelijke enquête uit 2006, 
met telefonische follow-ups in 2007 en 
2010, en om een online enquête uit 2009. 
Met betrekking tot lezen zijn er door het 
samenvoegen van de onderzoeken 1259 
data over 868 personen met Downsyn-
droom in de leeftijd 0-35 jaar beschikbaar. 
Voor schrijven zijn dit 649 data verdeeld 
over 649 personen, voor rekenen 654 data 
verdeeld over 654 personen, voor taal 819 
data verdeeld over 686 personen en voor 
zelfredzaamheid 814 data verdeeld over 
681 personen. Wat betreft IQ zijn er teza-
men 410 data beschikbaar, verdeeld over 
410 personen (bij lang niet alle personen 
is er ooit een IQ-test afgenomen). Infor-
matie over computervaardigheden is be-
perkt tot de 2009-enquête en betreft 513 
personen. Het onderzoek laat zien dat de 
taalvaardigheden toenemen tot een jaar 
of 12 om daarna constant te blijven. In 
tegenstelling hiermee nemen de vaardig-
heden op het gebied van zelfredzaamheid 
nog duidelijk toe in de adolescentie en de 
jongvolwassenheid. Schoolse vaardigheden 
en computervaardigheden nemen toe tot 
een jaar of 14. De veel minder goed ont-
wikkelde vaardigheden op deze gebieden 
bij de oudere adolescenten en volwasse-
nen komen niet zo zeer door het verliezen 
van vaardigheden, maar lijken het gevolg 
te zijn van een generatieverschil. De ou-
dere generatie heeft veel minder ontwikke-
lingskansen gehad. De jongere generatie is 
met name vaker naar een reguliere school 
gegaan en dit  gaat samen met betere 
schoolse vaardigheden en betere compu-
tervaardigheden. In de analyse is een on-
derscheid gemaakt tussen leerlingen met 
een overwegend reguliere schoolloopbaan 
(de leerling gaat naar een reguliere school 
ofwel voorafgaand aan speciale plaatsing 
heeft de leerling minstens vijf jaar op een 
reguliere school gezeten) en leerlingen 
met een overwegend speciale schoolloop-
baan (voorafgaand aan speciale school-
plaatsing heeft de leerling minder dan vijf 
jaar op een gewone school gezeten). In 
beide groepen is een onderverdeling ge-
maakt tussen degenen met een IQ>50 en 
degenen met een IQ tussen de 35 en 50. 

Een vergelijking tussen subgroepen brengt 
een opvallend fenomeen aan het licht: 
kinderen met Downsyndroom met een 
IQ>50 in combinatie met een overwegend 
speciale schoolloopbaan leren minder 
schoolse vaardigheden dan kinderen met 
een IQ tussen de 35-50 in combinatie met 
een overwegend reguliere schoolloopbaan. 
Reguliere schoolplaatsing stimuleert blijk-
baar de ontwikkeling van schoolse vaar-
digheden. Analyse met lineaire regressies 
bevestigt dit. Er kon worden aangetoond 
dat het aantal jaren dat een kind naar een 
reguliere school is gegaan correleert met 
de schoolse vaardigheden, ook na controle 
voor andere variabelen die de ontwikkeling 
kunnen beïnvloeden (geslacht, IQ, zelf-
redzaamheid, taalvaardigheden, leeftijd, 
opleidingsniveau van ouders en de mate 
waarin ouders thuis werken aan schoolse 
vaardigheden met hun kind).
Het tweede onderzoek is te vinden in de 
Graaf, van Hove & Haveman (2013). Het 
is een longitudinaal onderzoek waarbij 
is gekeken naar de vooruitgang in lees-
vaardigheden tussen 2006 en 2010 van 
leerlingen met Downsyndroom die in 2006 
tussen de 5-12 jaar oud waren. Ook na 
correctie voor andere variabelen (geslacht, 
IQ, zelfredzaamheid, taalvaardigheden, 
leeftijd, opleidingsniveau van ouders en 
de mate waarin ouders thuis werken aan 
schoolse vaardigheden met hun kind) kon 
een gunstig effect van regulier onderwijs 
op de leesontwikkeling tussen 2006-2010 
worden aangetoond voor de groep als ge-
heel en vooral voor de kinderen jonger dan 
9 jaar in 2006. In tegenstelling hiermee 
bleken de kinderen die in 2006 9 jaar of 
ouder waren gemiddeld gesproken even-
veel vooruit te gaan in regulier als in spe-
ciaal onderwijs tussen 2006-2010. Maar, 
de oudere regulier geplaatste kinderen wa-
ren in 2006 gemiddeld gesproken al veel 
verder ontwikkeld op het gebied van lezen 
dan hun speciaal geplaatste tegenhan-
gers. De ontwikkeling van de betreffende 
regulier geplaatste leerlingen vindt dus 
plaats op een veel hoger leesniveau. De 
belangrijkste conclusie van dit onderzoek 
is dat vooral gedurende de eerste jaren 
van de basisschool de leesontwikkeling 
van kinderen met Downsyndroom sterk 
wordt gestimuleerd door naar een gewone 
school te gaan.
De Graaf et al. (2012a) stelden naar aan-
leiding van de bevindingen in hun review 
ook de vraag waarom reguliere plaatsing 
leidt tot meer taal- en schoolse ontwik-
keling. De Graaf et al. vonden een klein 
aantal onderzoeken waarin hiernaar is 
gekeken. Daaruit komt naar voren dat 
een reguliere schoolklas een rijkere taal-

omgeving vormt met meer complexe taal 
zowel vanuit de leerkrachten als vanuit 
medeleerlingen. Voorst hechten reguliere 
leerkrachten een groter belang aan het 
aanleren van schoolse vaardigheden. 
In het speciaal onderwijs wordt hieraan 
minder tijd besteed. Bovendien wordt 
de overgang van voorbereidende lees-, 
schrijf- en rekenvaardigheden naar het 
daadwerkelijke lees-, schrijf en rekenon-
derwijs langer uitgesteld in het speciaal 
onderwijs, hetgeen niet gunstig is voor de 
ontwikkeling van schoolse vaardigheden. 
Tenslotte is er in het regulier onderwijs, 
als gevolg van de aanvullende financiering 
van extra onderwijskundige aandacht voor 
geïntegreerde leerlingen met Downsyn-
droom, meer individuele instructietijd voor 
deze leerlingen dan in het speciaal onder-
wijs. Het is onduidelijk of voldoende extra 
financiering van individuele onderwijskun-
dige aandacht voor leerlingen met Down-
syndroom in het regulier onderwijs met de 
invoering van Passend Onderwijs in stand 
zal blijven. Door de verregaande decentra-
lisering in Passend Onderwijs zouden er in 
dit opzicht grote verschillen kunnen gaan 
ontstaan tussen regio’s. 

Voorwaarden
Waar het lukt om leerlingen met Downsyn-
droom regulier onderwijs te laten volgen, 
zien we dat ze daarvan profiteren, in het 
bijzonder wat betreft de ontwikkeling van 
taal en schoolse vaardigheden. Tegelijker-
tijd is het duidelijk dat er in de praktijk 
ook veel leerlingen met Downsyndroom 
‘vastlopen’ in het reguliere onderwijs. 
Waar hangt dit vanaf? Welke voorwaarden 
zijn gunstig of juist ongunstig voor de 
onderwijsintegratie van leerlingen met 
Downsyndroom?
In vier Nederlandse onderzoeken (de re-
sultaten zijn ook besproken in de Graaf, 
2010b) is gekeken naar het ‘vastlopen’ van 
integratie. Het eerste onderzoek is van 
de Graaf (1996a; 1998a). Daarbij zijn 18 
casussen van regulier geplaatste kinderen 
bestudeerd aan de hand van ouderinter-
views. In drie gevallen werd de integratie 
voortijdig beëindigd. Er was in deze geval-
len sprake van aanzienlijke gedragspro-
blemen (slaan, schoppen, schreeuwen, 
storen van andere kinderen en/of clownesk 
gedrag). Ouders schreven deze problema-
tiek echter ook toe aan onvoldoende eisen 
door de leerkracht (wat betreft gedrag en 
wat betreft leren) en een inconsequente 
aanpak van negatief gedrag, in combinatie 
met onvoldoende steun voor integratie 
binnen het team van de school en onvol-
doende samenwerking tussen ouders en 
leerkrachten. Bij twee andere kinderen 
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werden vergelijkbare gedragsproblemen 
wel opgelost, volgens de ouders doordat 
leerkrachten en ouders goed samenwerk-
ten bij het consequent inperken van on-
aangepast gedrag en het bewust aanleren 
van alternatief gedrag. De Graaf (1996a) 
veronderstelt dat het verloop en succes 
van onderwijsintegratie tot stand komt in 
een complexe wisselwerking tussen kind-
kenmerken, ouderkenmerken en school-
kenmerken, waarbij een positieve of een 
negatieve spiraal kan ontstaan. 
Scheepstra (1998) interviewde ouders 
en reguliere leerkrachten van veertien 
naar het speciaal onderwijs doorverwezen 
kinderen met Downsyndroom. Zij onder-
scheidt drie categorieën van redenen voor 
‘vastlopen’ in het regulier onderwijs: on-
voldoende steun voor integratie door de 
leerkrachten; sociale of sociaal-emotionele 
problematiek van het kind (gedragsproble-
men en/of isolement); de school vond dat 
zij het kind te weinig kon bieden in het 
leerproces (omdat zij het cognitief niveau 
van het kind te laag achtten). Dit onder-
zoek werd nog aangevuld met een schrif-
telijke enquête onder regulier scholen die 
een leerling met Downsyndroom in het 
schooljaar 1993-94 hadden doorverwezen 
naar speciaal onderwijs. Als belangrijkste 
redenen voor de doorverwijzing voerden de 
leerkrachten het volgende aan: de leerling 
heeft behoefte aan een ander programma 
(65 procent); de leerling is te onzelfstan-
dig (49 procent); de school heeft te wei-
nig middelen en expertise (46 procent); 
het cognitief niveau van de leerling is te 
laag (44 procent); de leerling heeft een 
geïsoleerde positie (33 procent). 
Een derde Nederlands onderzoek betreft 
een uitgebreide studie van Poulisse 
(2002). In het eerste deel van haar on-
derzoek raadpleegde zij (ervarings)
deskundigen over de onderwijsintegratie 
van leerlingen met een verstandelijke be-
perking (ZML-niveau) door middel van een 
schriftelijke vragenlijst met zowel geslo-
ten als open vragen. Deskundigen kwamen 
uit verschillende geledingen: leerkrachten, 
intern begeleiders, ambulant begeleiders, 
ouders, onderzoekers, vertegenwoordigers 
van belangenorganisaties. De kind-, ou-
der- en schoolkenmerken die volgens de 
respondenten van het grootste belang zijn 
voor integratiesucces waren bij de geslo-
ten vragen: het kind met een belemmering 
voelt zich prettig op school; de leerkracht 
heeft een positieve houding ten opzichte 
van de integratie van het kind; de leer-
kracht is in staat adaptief onderwijs te ge-
ven; de schoolleiding heeft een positieve 
visie ten aanzien van integratie en draagt 
dit uit naar het team. In het open deel 

werd de respondenten gevraagd om voor-
beelden te noemen van succesvolle inte-
gratie versus niet zo succesvolle integratie 
(‘grensgevallen’ in de termen van Poulisse) 
en daarbij aan te geven welke problemen 
er waren en hoe die eventueel waren op-
gelost. Bij de ‘succesgevallen’ noemden de 
respondenten als de belangrijkste elemen-
ten voor succes ook weer een positieve 
visie en positief schoolbeleid ten aanzien 
van integratie; pedagogisch handelen van 
de leerkracht (duidelijke structuur en re-
gels; consequent reageren; positieve feed-
back geven aan de leerling) en daarnaast 
ook een goede samenwerking tussen alle 
betrokkenen. Bij bijna alle ‘succesgeval-
len’ waren er ook wel problemen geweest 
die moesten worden opgelost, zowel 
gedragsproblemen (o.a.: weglopen; niet 
zelfstandig werken; voortdurend aandacht 
vragen; schoppen) als onderwijskundige 
problemen (o.a.: noodzaak tot materiaal-
aanpassing; moeilijk niveau van kind in te 
schatten). Bij de ‘grensgevallen’ werden 
soortgelijke problemen genoemd. Uitge-
probeerde oplossingen werkten hier echter 
onvoldoende volgens de respondenten, 
en er was vaak sprake van een combinatie 
van meerdere problemen (bij het kind en/
of de school) waardoor de leerkrachten 
gedemotiveerd raakten. Dit is vergelijk-
baar met het ontstaan van een negatieve 
spiraal, zoals door de Graaf (1996a) wordt 
gesuggereerd.
In het tweede deel van haar onderzoek 
bestudeerde Poulisse 20 concrete casus-
sen (waaronder 11 kinderen met Down-
syndroom) aan de hand van gesprekken 
met de direct betrokken leerkrachten en 
ouders: 9 ‘succesgevallen’ en 11 ‘grensge-
vallen’. Bij de ‘succesgevallen’ hadden alle 
direct betrokken leerkrachten een posi-
tieve houding ten aanzien van integratie 
en accepteerden zij dat het kind met een 
belemmering op een lager niveau werkte 
dan de rest van de klas. Bij de ‘grensgeval-
len’ werd de houding van de leerkrachten 
ten aanzien van integratie door de onder-
zoeker als iets minder positief beoordeeld. 
Toch was ook bij de ‘grensgevallen’ niet 
één leerkracht uitgesproken negatief. 
Opvallend is dat bij de ‘grensgevallen’ vijf 
leerkrachten niet accepteerden dat een 
kind met een belemmering op een lager 
niveau werkt dan de rest van de klas; dit 
specifieke aspect van de houding van de 
leerkracht is blijkbaar wel relevant. Bij 
twee van de ‘grensgevallen’ vonden de 
leerkrachten de ouders veeleisend en onre-
alistisch en was het contact tussen ouders 
en leerkrachten onprettig. Op grond van 
haar analyse concludeert Poulisse dat het 
toch vooral kindkenmerken zijn die onder-

scheidend waren tussen de ‘succesgeval-
len’ en de ‘grensgevallen’. Maar, omdat 
het bij de ‘succesgevallen’ om veel oudere 
kinderen gaat dan bij de ‘grensgevallen’ is 
deze vergelijking wellicht niet valide. Van 
kindkenmerken als gezeglijkheid, zelfstan-
dig werken, communicatie en zindelijkheid 
kan men immers verwachten dat oudere 
kinderen hier beter op zullen functioneren 
dan kleuters. Poulisse vermeldt bovendien 
dat ook bij de meeste ‘succesgevallen’ 
retrospectief door de geïnterviewde ou-
ders en leerkrachten problemen worden 
genoemd die van zodanige aard waren dat 
doorverwijzing naar het speciaal onderwijs 
is overwogen. Alleen is in al deze geval-
len besloten om het toch nog maar een 
tijd te proberen. Geduld, het nog een tijd 
aanzien, in combinatie met een gerichte 
aanpak van problemen, zou volgens Pou-
lisse weleens een sleutel tot succes kun-
nen zijn.
Het vierde onderzoek is een kwalitatief 
exploratief onderzoek naar de voorwaarden 
voor inclusief onderwijs (de Graaf, 2006; 
de Graaf, van Hove & Haveman, 2012b). 
In het kader van een interventieproject 
door de Stichting Downsyndroom konden 
20 casussen van leerlingen met Downsyn-
droom die dreigden vast te lopen (of defi-
nitief ‘vastliepen’) op een reguliere school 
worden onderzocht. Informatie is binnen 
dit project verzameld door middel van 
semigestructureerde open interviews met 
ouders en met leerkrachten/ begeleiders 
en naturalistische observaties op school. 
De Graaf et al. (2012b)komen tot drie 
hoofdconclusies. Ten eerste: hoewel be-
paalde ‘kindkenmerken’ (met name gebrek 
aan leerbaarheid, welbevinden, communi-
catieve vaardigheden en sociale aanslui-
ting) de kans vergroten dat een kind met 
Downsyndroom definitief ‘vastloopt’ op 
een reguliere school, zijn deze kenmerken 
dynamisch en staan deze in wederzijdse 
wisselwerking met de omgeving. Daarbij 
gaat het bovendien niet alleen om feite-
lijke ‘kindkenmerken’, maar zeker ook om 
de perceptie ervan door de betrokkenen. 
Ten tweede: volgens ouders en begeleiders 
van buiten de school spelen verschillen 
in visie- en houdingsaspecten van de 
school een belangrijke rol in het al dan 
niet ‘vastlopen’ van kinderen. Volgens alle 
partijen spelen daarnaast verschillen in de 
onderlinge betrekkingen van de volwas-
senen rondom het kind een cruciale rol. 
Dat wil zeggen: ‘Scholen die er samen met 
de ouders echt voor gaan kunnen het red-
den met zeer bewerkelijke kinderen’. Ten 
derde: aan de andere kant vormt succes op 
dit moment nog geen garantie dat inte-
gratie in een later stadium niet alsnog zou 
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kunnen ‘vastlopen’. Het is zoals Poulisse 
(2002) het noemt: een wankel evenwicht. 
Maar, scholen die inclusief onderwijs 
belangrijk vinden en die bereid zijn om 
the zoeken naar creatieve oplossingen én 
ouders en scholen die samenwerken als ge-
lijkwaardige partners kunnen deze balans 
gunstig beïnvloeden.

Conclusie
In de jaren negentig nam het aantal en 
het percentage leerlingen met Downsyn-
droom in het regulier basisonderwijs snel 
toe. De invoering van de Rugzak in 2002 
heeft geleid tot consolidatie van de situ-
atie die in de loop van de jaren negentig 
is gegroeid, met na 2000 een min of 
meer constant percentage van rond de 36 
procent (van alle leerlingen met Down-
syndroom in de basisschoolleeftijd) in 
regulier onderwijs. Het is belangrijk om de 
komende jaren de effecten van de invoe-
ring (ingevoerd per 1 augustus 2014) van 
Passend Onderwijs op de integratiemoge-
lijkheden van leerlingen met Downsyn-
droom te monitoren.
Ouders die kiezen voor regulier onderwijs 
verwachten daarvan sociale winst en ont-
wikkelingswinst voor hun kind. Ouders en 
scholen die reguliere plaatsing van een 
leerling met Downsyndroom overwegen 
kunnen zich gesteund voelen door resulta-
ten van onderzoek. In zijn algemeenheid 
heeft reguliere plaatsing een gunstige 
invloed op de ontwikkeling van met name 
taal- en schoolse vaardigheden. 
Voor het slagen van inclusief onderwijs 
is een positieve visie en houding van de 
school belangrijk. Tevens is het cruciaal 
dat ouders en scholen goed samenwer-
ken in een gelijkwaardige partnerschap. 
Natuurlijk moeten ook de financiële 
voorwaarden die het de afgelopen decen-
nia mogelijk hebben gemaakt om extra 
individuele onderwijskundige aandacht te 
besteden aan geïntegreerde leerlingen met 
Downsyndroom niet worden uitgehold door 
de invoering van Passend Onderwijs. De 
gunstige effecten van reguliere plaatsing 
op de ontwikkeling worden immers mede 
mogelijk gemaakt door voldoende indivi-
duele ondersteuning. 
De resultaten van onderzoeken naar de 
ontwikkeling van kinderen met Downsyn-
droom suggereren dat deze leerlingen in 
het speciaal onderwijs vaak onvoldoende 
worden aangesproken op hun leerpoten-
tieel op het gebied van schoolse vaardig-
heden. Daarin zou verbetering moeten 
komen. Schoolse vaardigheden, zelfs 
beperkte schoolse vaardigheden, kunnen 
het leven van mensen met Downsyndroom 
immers verrijken, wat betreft participatie-

mogelijkheden, zelfstandigheid en plezier. 
Tot slot: ongeacht het schooltype, moeten 
sociale interacties met andere kinderen, 
zowel op school als buiten schooltijd, voor 
veel kinderen met Downsyndroom gericht 
worden georganiseerd en ondersteund. Er 
zijn aanwijzingen dat scholen die denken 
en handelen vanuit een sociaal model, in 
plaats vanuit een medisch model, eerder 
de noodzakelijke ondersteuning van inter-
acties zullen bieden en ook meer zullen 
doen om daarbij wederkerigheid en gelijke 
status te stimuleren.

Dit artikel is geschreven in het kader van 
het project ‘Gijs gaat naar de reguliere 
school’, gefinancierd door de familie Kroese.
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