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1. Inleiding

1.1. Achtergrond

De deelname van leerlingen aan het speciaal onderwijs (SO) toont een gedifferentieerd beeld.
In 1992 bezocht 1.42% van alle leerlingen in het primair onderwijs een school voor speciaal
onderwijs (2/3 onderwijs); in 1998 was dit 1.68%, hetgeen een relatieve toename is. In dezelfde
periode daalde de instroom in de groep 1 scholen voor SO van 3.73% naar 3.33%, hetgeen
neerkomt op een relatieve afname. De groep leerlingen die in het reguliere basisonderwijs
ambulante begeleiding (AB) krijgt, is in dezelfde periode toegenomen van 0.17% tot 0.34%.

In eerder ITS-onderzoek is op basis van denkbeelden en opvattingen van diverse betrokkenen
bij het 2/3-onderwijs een eerste inzicht verkregen in de mogelijke oorzaken van deze
ontwikkelingen. In dat onderzoek ging het om de mate waarin de groei van de SO 2/3-populatie
een weerspiegeling kan zijn van feitelijk gediagnosticeerde deelpopulaties (zie Oudenhoven &
Smeets, 1999; vgl. ook Oudenhoven & Baarveld, 1999). Het onderzoek bestond uit open
interviews bij directeuren en ambutante begeleiders van de verschillende 2/3-schoolsoorten en
bij enkele vertegenwoordigers van toeleverende instanties (zoals reguliere scholen, kinderdag-
verblijven en instellingen voorjeugdzorg). Alterlei mogelijke factoren waarvan uit de literatuur en
eerder onderzoek was gebleken dat ze een rol kunnen spelen bij het onderwerp in kwestie, zijn
aan de geTnterviewden voorgelegd met het verzoek hierop te reageren. De geTnterviewden
konden ook zelf onderwerpen inbrengen.

Belangrijke onderwerpen waren het beleid van de overheid (WSNS, LGF, REC), het beleid van
de 2/3-scholen zelf (ten aanzien van toelating, terugverwijzing, en aanbod), maatschappelijke
ontwikkelingen (integratie van gehandicapten, positie van gehandicapten op de arbeidsmarkt,
medische ontwikkelingen, opvoedingsomstandigheden), en veranderingen in het toevoergebied
van de school (sociaal-economisch, aanbod hulpverlening, allochtonen). Ook op de wacht-
lijstproblematiek is ingegaan.

Samenvattend, hadden de meeste geTnterviewden de indruk dat in de 2/3-sector over het
geheel genomen sprake is van 'verdichting van de problematiek' (zie Oudenhoven & Smeets,
1999). Zij karakteriseren de huidige 2/3-populatie als een groep met ernstige problemen die al
in een eerder stadium is 'afgeroomd': de kinderen met relatief minder complexe problemen zijn
al eerder naar het reguliere onderwijs of lichtere vormen van SO gegaan. Bovendien wordt
verwacht dat de verdichting zich nog zal doorzetten. Verdere integratie van 2/3-leerlingen in het
reguliere onderwijs is dan ook nauwelijks aan de orde, zo is de opvatting van de
geTnterviewden. De factoren die hier volgens de geTnterviewden een rol spelen, beslaan een
combinatie van het beleid van deoverheid, het beleid van de scholen zelf, maatschappelijke
ontwikkelingen, en sociaal-economische en cultureel-etnische veranderingen in school-
populaties. Voorts wordt gewezen op de belemmeringen voor de opvang van 2/3-leerlingen in
het reguliere onderwijs.

Wat betreft het overheidsbeleid verwachten de geTnterviewden dat de REC-vorming met name
zal leiden tot herschikking van de leerlingenpopulaties binnen de 2/3-sector en verdere
differentiatie van de 2/3-voorzieningen. Een afname van het leerlingenaantal wordt alleen in
cluster 2 verwacht. Voorts zal de AB verder toenemen: de SO 2/3 voorzieningen gaan relatief
meer onderwijs op locatie verzorgen, met AB. Ook de invoering van LGF wordt niet gezien als
integratie-bevorderend: de huidige 2/3-leerlingen stellen dermate hoge eisen aan de opvang dat
deze niet of nauwelijks te realiseren is in het reguliere.onderwijs. Ouders zijn, aldus de
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geinterviewde schoolfunctionarissen, ookgeen voorstanders van integratie. Belemmeringen in
de reguliere scholen betreffen het feit dat de aanname van leerlingen voornamelijk door de
teldatum wordt bepaald, de terughoudende opstelling van de huidige Permanente Commissies
Leerlingenzorg bij overplaatsing van 2/3-leerlingen naar het Speciaal Basis-onderwijs (SBO), en
de fusies in het reguliere Voortgezet Onderwijs die leiden tot voor 2/3-leerlingen ongunstige,
want onoverzichtelijke, schoolomstandigheden.

Er is, aldus de geTnterviewden in het voorgaande onderzoek, een toenemende vraag naar
onderwijsvoorzieningen voor kinderen met ernstige problemen. Deze vraag is maatschappelijk
bepaald: ouders komen meer dan vroeger op voor de rechten op ontplooiing van hun kind en
vragen om een ruimer aanbod. De 2/3-scholen hebben hun aanbod dan ook uitgebreid en zich
gespecialiseerd in de opvang van, deels nieuwe, doelgroepen. Met name de autisten vormen
een belangrijke nieuwe doelgroep voor bijna het gehele 2/3-onderwijs. In drie van de vier
clusters wordt melding gemaakt van een toenemende instroom van deze categorie teerlingen.
Verdere groei van de 2/3-sector wordt vooral verwacht in cluster 4 voor kinderen met ernstige
gedrags- en psychiatrische stoornissen. Maatschappelijke factoren spelen hierin een rol
(complexe samenleving, toenemende gezinsproblemen). Medische ontwikkelingen leiden over
het geheel genomen niettot verdere toename: hier lijken groeibevorderende en -belemmerende
factoren min of meer met elkaar in evenwicht.

Bovenstaande informatie is met name gebaseerd op ervaringen en inzichten van werkenden in
het onderwijs. Aansluitend op deze meningen van direct betrokkenen in het onderwijsveld is
door het ministerie van OCenW een vervolgstudie voorgesteld. Het oogmerk van de
vervolgstudie is evaluatie en verbreding van dit fundament en tegelijk ook verdere analyse,
objectivering en validering van bovenvermelde resultaten. Onderstaand volgt de beschrijving
van het doel en de opzet van dit vervolgonderzoek.

.2. Onderzoeksdoel en -opzet

Het vervolgonderzoek heeft tot doel de verdere analyse, verheldering en mogelijke objectivering
of ook validering van beschikbare kwantitatieve gegevens over de deelname aan 2/3
voorzieningen. De kern iste achterhalen of de geconstateerde groei een weerspiegeling is van
feitelijke groei van de (deel-)populaties. Op grond hiervan kunnen mede indicaties over
ontwikkelingen in de nabije toekomst warden geformuleerd.

Bij de opzet van het onderzoek warden verschillende bronnen benut. Een eerste 'objectieve'
informatiebron betreft de feitelijke kwantitatieve ontwikkelingen in de aantallen leerlingen die de
SO 2/3-scholen bezoeken, ofwel ambulant warden begeleid. Op basis van de omvang van
deelname aan onderwijsvoorzieningen voor leerlingen met lichamelijke, zintuiglijke en / of
verstandelijke handicaps wordt onderzocht of er sprake is van een toename van leerlingen met
gediagnosticeerde handicaps in bepaalde clusters van het 2/3-onderwijs. Dit gebeurt in
hoofdstuk 2.

In bepaalde clusters blijkt zich een relatief grotere deelname voor te doen, en in andere
(onderdelen van) clusters blijft deelname relatief gelijk of neemt deze af. Hiervoor zijn
verschillende verklaringen mogelijk (vgl. Cornel & ten Kate, 1997). Aansluitend op de
beschikbare gegevens maken wij bij het zoeken naar mogelijke verklaringen een onderscheid
naar tij'dstip van registratie (voorafgaand aan of rond de geboorte, via de vroege
jeugdgezondheidszorg, of ook via later cross-sectioneel of longitudinaal onderzoek). De
betreffende resultaten en methodologische conclusies warden weergegeven in hoofdstuk 3. In



hoofdstuk 4 volgen de inhoudelijke conclusies.

Bij de uitvoering van het onderzoek is gebruik gemaakt van literatuuranatyse, gesprekken met
relevante deskundigen, en telefonisch of schriftelijk contact met velerlei relevante instanties.
Van al deze activiteiten wordt hierverslag gedaan.

1.3. Beoogde opbrengst

Het onderzoek leidt tot een inventarisatie en beoordeling van bestaande informatiebronnen
inzake de prevalentie van handicaps in relatie tot ontwikkelingen in deelnamecijfers aan het 2/3
(basis)onderwijs. Meer specifiek wordt een overzicht gegeven van informatiebestanden of
registratiegegevens die beschikbaarzijn wat betreft de mate van voorkomen van handicaps en
de ontwikkelingen hierin, in het bijzonder met betrekking tot de ontwikkelingen in deelname aan
het 2/3 onderwijs. Duidelijk wordt tevens op welke punten de bestaande informatie hiaten
vertoont, en hoe het gebrek aan informatie zou kunnen warden ondervangen.



2. Feitelijke deelname aan SO 2/3-voorzieningen van 1992 -1998

2.1. Aantallen leerlingen op scholen voor speciaal onderwijs

Een eerste kwantitatieve bron bestaat uit de ontwikkelingen in de aantallen leerlingen die de SO
2/3-scholen bezoeken. Op basis van gegevens van het Ministerie van OCenW is een overzicht
samen te stellen van de periode 1992 -1998 wat betreft de absolute aantallen en percentages
leerlingen in de verschillende clusters. Tabel 1 geeff een overzicht van de absolute en relatieve
deelname in 1992, 1995 en 1998 wat betreft de leerlingenpopulaties in de clusters van de SO
2/3-scholen, het SBO en de reguliere basisscholen.

In tabel 1 blijkt dat wat betreft cluster 1 het relatieve aantal leerlingen met een visuele handicap
in instellingen voor SO 2/3-onderwijs, ten opzichte van alle leerlingen in het primair onderwijs, in
de periode 1992-1998 in zeergeringe mate afneemt van .037 in 1992, via .036 in 1995, naar
.035 in 1998.

Tabel 1 - Absoluut en relatief aantal leerlingen op scholen voorSO 2/3-onderwijs (naar cluster
en handicap), SBO en regulier basisonderwijs; per 1992, 1995 en 1998

Ontwikk. In % per jaar van alle lln.
1992 1995 1998 1992-98 1992 1995 1998

cluster 1
- visueel gehandicapten (VG) 549 568 564

cluster 2
-doven 435
- slechthorenden (SH) 1186
- ernstige spraak-/taalmoeilkh. (ESM) 2302

cluster 3
lichamelijk gehandicapten (LG) 1336
meervoudig gehandicapten (MG) 2698
zeer moeilijk lerend (ZMLK) 5728

c/uster 3/4
langdurig zieken (LZ) 2914

cluster 4
zeer moeilijk opvoedbaar (ZMOK) 2818
in ontwikk. bedreigde kleuters (IOBK) 212
pedologische instituten (Pl)

348 308
1164 1167
2750 3287

1415 1436
3238 3877
6518 7861

3219 3866

totaal SO 2/3-onderwijs

SBO

Regulier basisonderwijs

Totaal

1087

21265

55647

1416700

1493612

2898 3086
178 216

1251 1475

+ 3%

29%
2%

+ 43%

+ 7%
+ 44%
+ 37%

+ 33%

+ 10%
+ 2%
+ 36%

23547 27143 + 28%

57500 53700 - 4%

1477000 1534000 + 8%

1558047 1614843 + 8%

.037 .036 .035

.029 .022 .019

.079 .075 .072

.154 .177 .204

.089 .091 .089

.181 .208 .240

.383 .418 .487

.195 .207 .239

.189 .186 .191

.014 .011 .013

.073 .080 .091

1.424 1.511 1.681

3.726 3.691 3.325

94.851 94.798 .94.994

100.0% 100.0% 100.0%

Toelichting: Vanaf1995zijn de 10scholen voorblinde en slechtziende leeriingen gefuseerd tot 4 VG-scholen. Blinde
en slechtziende leerlingen en meen/oudig gehandicapten met visuele handicap zijn opgenomen in de categorie
'visueel gehandicapten'. Langduhg zieken/somatisch horen bij cluster 3 en langdurig zieken/psychisch horen bij
cluster 4 lOBK-voorzieningen zijn uitsluitend opgenomen indien gekoppeld aan eenZMOK-school. De gegevens
hebben betrekking op dejaarlijkse teldatum, 1 oktober. Bron: Ministerie van OCenW.



In cluster 2 van tabel 1 doet zich bij de doven een relatieve afname in deelname voor van
.029% in 1992 naar .019% in 1998. Het percentage slechthorenden op de scholen neemt lets af
(van .079 naar .072), terwijl het percentage ernstige spraak-/taalmoeilijkheden toeneemt van
.154naar.204.

In cluster 3 blijft het percentage lichamelijk gehandicapten gelijk (.089), het percentage
meervoudig gehandicapten neemt iets toe (van . 181 naar .240) en het percentage zeer moeilijk
lerenden neemt ook toe (van .383 naar .487).
Wat betreft cluster 3 / 4 neemt het percentage tangdurig zieken lets toe, van .195 naar .239.
In cluster 4 blijft het relatieve percentage zeer moeilijk opvoedbare kinderen vrijwel gelijk (van
. 189 naar .191). Hetzelfde geldt voor de in hun ontwikkeling bedreigde kleuters (.013); er is een
lichte relatieve toename van leerlingen in pedologische instituten (van .073 naar.091).

Over het geheel van deze speciale onderwijsvoorzieningen blijkt in tabel 1 dat er zich in de
periode 1992 - 1998 een relatieve toename voordoet van 1.424% naar 1.681%. Dit gaat
gepaard aan een retatieve dating van deelname aan SBO (van 3.726% naar 3.325%), en een
jets grotere relatieve deetname aan het regulier basisonderwijs (van 94.851% naar94.994%).

Binnen de scholen voor SO 2/3-onderwijs doet zich in deze periode een absolute en relatieve
afname voor in cluster 2 ten aanzien van de doven en de slechthorenden. In tegenstelling
hiermee is er binnen deze scholen een absolute en relatieve groei bij, in volgorde van meest
naar minst: zeer moeilijk lerenden en meervoudig gehandicapten in cluster 3; ernstige spraak-
/taalmoeilijkheden in cluster 2, langdurig zieken in cluster 3 / 4, en leerlingen in pedologische
instituten in cluster 4. De aantallen leerlingen in de overige categorieen zijn relatiefstabiel: zie
tabel1.

2.2. Ambulante begeleiding vanuit SO 2/3-voorzieningen

Tabel 2 geeft voor de jaren 1992, 1995 en 1998 een overzicht van de absolute en relatieve
aantallen leerlingen in het reguliere basisonderwijs die ambulante begeleiding ontvangen vanuit
de SO 2/3-voorzieningen.

In tabel 2 komt naar voren dat, in absolute zin, er zich met name in 1998 een sterke groei in
ambulante begeleiding voordoet ten aanzien van ernstige spraak-/taalmoeilijkheden en
lichamelijk gehandicapten. In relatieve zin is er tevens een duidelijke groei bij de visueel
gehandicapten, slechthorenden, meervoudig gehandicapten en pedologische instituten: zie
tabel 2 op de volgende pagina.

2.3. Totale omvang in SO 2/3-scholen en ambulante voorzieningen

Tabel 3 presenteert voor 1992, 1995 en 1998 een overzicht van de totals relatieve aantallen
leerlingen die gebruik maken van SO 2/3-voorzieningen. In deze tabel zijn de aantallen
leerlingen die de 2/3-scholen bezoeken en de aantallen die vanuit 2/3-scholen ambulante
begeleiding ontvangen, gesommeerd. Met andere woorden: de aantallen leerlingen zijn steeds
de som van die in de tabellen 1 en 2.

De gegevens in tabel 3 laten zien dat er in de jaren negentig, met uitzondering van de dove
leerlingen en de in hun ontwikkeling bedreigde kleuters, sprake is van een ge'eidelijke groei van
leerlingen in de verschillende clusters van het speciaal onderwijs, zowel absoluut als relatief.
Een preciezer inzicht in deze ontwikkelingen ontstaat door de verschillen tussen 1992 en 1 998



Tabel 2 - Absoluut en relatief aantal leerlingen met ambulante begeleiding vanuit SO 2/3-
onderwijs, naar cluster en handicap; per 1992, 1995 en 1998

Ontwikk.
1992 1995 1998 1992-98

In % perjaarvan alle lln.
1992 1995 1998

cluster 1

- visueel gehandicapten (VG) 342 391 487 + 42% .023 .025 .030

cluster 2
-doven 31 42 46 + 48%
- slechthorenden (SH) 624 738 825 + 32%
- ernstige spraak-Aaalmoeilkh. (ESM) 670 981 1679 + 151%

cluster 3
- lichamelijk gehandicapten (LG) 611 901 1746 + 186% .041 .058
- meervoudig gehandicapten (MG) 133 201 316 + 137% .009 .013
- zeer moeilijk lerend (ZMLK) 2 8 52 +2500% .000 .001

cluster 3/4
- langdurig zieken (LZ) 54 87 84 + 56% .004 .006

cluster 4
- zeer moeilijk opvoedbaar (ZMOK) 47 42 29 - 38% .003 .003
- in ontwikk. bedreigde kleuters (IOBK) 1 7 0 - 100% .000 .000
- pedologische instituten (Pl) 11 22 156 +1318% .001 .001

totaal SO 2/3-onderwijs 2526 3420 5420 + 115% .169 .220 .336

.002 .003 .003

.042 .047 .051

.045 .063 .104

.108

.020

.003

.005

.002

.000

.010

Toelichting: zie onder tabel 1

Tabel 3 - Absoluut en relatief aantal leerlingen in scholen SO 2/3 of met ambulante begeleiding
vanuit SO 2/3-voorzieningen, naar cluster en handicap; per 1992, 1995 en 1998

Ontwikk.
1992 1995 1998 1992-98

In % perjaarvan alle lln.
1992 1995 1998

cluster 1
- visueel gehandicapten (VG) 891

cluster 2
-doven 466
- slechthorenden (SH) 1810
- ernstige spraak-Aaalmoeilkh. (ESM) 2972

cluster 3
- lichamelijk gehandicapten (LG) 1947
- meervoudig gehandicapten (MG) 2831
- zeer moeilijk lerend (ZMLK) 5730

c/uster 3/4
- langdurig zieken (LZ) 2968

cluster 4
- zeer moeilijk opvoedbaar (ZMOK) 2865
- in ontwikk. bedreigde kleuters (IOBK) 213
- pedologische instituten (Pl) 1098

959

390
1902
3731

2316
3439
6526

3306

2940
185

1273

1051

354
1992
4966

3182
4193
7913

3950

3115
216

1631

+ 18%

24%
+ 10%
+ 67%

+ 63%
+ 48%
+ 38%

33%

+ 9%
+ 1%
+ 49%

.060 .062 .065

.031 .025 .022

.121 .122 .123

.199 .239 .308

.130 .149 .197

.190 .221 .260

.384 .419 .490

.199 .212 .245

.192 .189 .193

.014 .012 .013

.074 .082 .101

totaal SO 2/3-onderwijs 23791 26967 32563 37% 1.593 1.731 2.016

Toelichting: zie ondertabel 1.



wat betreft de relatieve deelnamecijfers voor scholen, ambulant, en beide tezamen (zie de
tabellen 1, 2 en 3), naast elkaar te zetten. Dit gebeurt in paragraaf 2.4.

2.4. Verschillen in relatieve deelname 1992 -1998

In tabel 4 warden de verschillen in relatieve deelname van leerlingen aan SO 2/3-voorzieningen
tussen 1992 en 1998 per onderwijscategorie samengevat. De informatie in de kolom onder
'scholen' is gebaseerd op de gegevens in tabel 1. Bijvoorbeeld: het getal -.002 in tabel 4 bij

visueel gehandicapten is berekend door het vergelijkbare percentage in tabel 1 in 1992 (=.037)
af te trekken van het vergelijkbare percentage in tabel 1 in 1998 (=.035). Het getal -.002
indiceert dan een afname van het relatief gebruik van speciaal onderwijs door visueel
gehandicapten in de periode 1992 - 1998. Ofwel: de afname is twee leerlingen per 100.000
leerlingen.

Tabel 4 - Verschillen in relatieve deelname (1998- 1992) van leerlingen in scholen, ambulant,
en beide tezamen, watbetreft SO 2/3-ondenwijs, naar cluster en handicap, ten opzichte van de
populatie leerlingen in het gehele primair ondenwijs

scholen ambulant scholen+ambulant

cluster 1
- visueel gehandicapten (VG)

cluster 2
-doven
- slechthorenden (SH)
- ernstige spraak-/taalmoeilkh. (ESM)

cluster 3
- lichamelijk gehandicapten (LG)
- meervoudig gehandicapten (MG)
- zeer moeilijk lerend (ZMLK)

cluster 3/4
- langdurig zieken (LZ)

cluster 4
- zeer moeilijk opvoedbaar (ZMOK)
- in ontwikk. bedreigde kleuters (IOBK)
- pedologische instituten (Pl)

totaal SO 2/3-onderwijs

-.002

-.010
-.007
.049

..001

.059

.103

.044

.002

..001

.019

.257

.007

.001

.009

.059

.067

.011

.003

.002

.001

.000

.009

.167

.005

.009

.002

.109

.067

.070

.106

.046

.001
-.001
.027

.424

Toelichting: zie tabel 1.

Wanneer de resultaten in tabel 4 op die wijze warden samengevat, zien wij het volgende wat
betreft de ontwikkeling van deelname aan SO 2/3-onderwijs van 1992 naar1998:
cluster 1:

visueel gehandicapten: een lichte afname van schooldeelname, en een iets grotere toename
aan ambulante begeleiding; bij elkaar een lichte relatieve toename (5 per 100.000
leerlingen);

cluster 2:
doven: een lichte afname van schoo!dee!name, en een kleinere toename aan ambuiante
begeleiding; bij elkaareen lichte relatieve afname (9 per 100.000 leerlingen);



slechthorenden: een lichte afname van schooldeelname, en een iets grotere toename aan
ambulante begeleiding; bij elkaareen lichte relatieve toename (2 per 100.000 leerlingen);
ernstige spraak-/taalmoeilijkheden:een toename van schooldeelname, en een toename aan
ambulante begeleiding; bij elkaar een duidelijke relatieve toename (109 per 100.000
leerlingen);

cluster 3:

lichamelijk gehandicapten: een lichte afname van schooldeelname, en een toename aan
ambulante begeleiding; bij elkaar een relatieve toename (67 per 100.000 leerlingen);
meervoudig gehandicapten: een toename van schootdeelname, en een toename aan
ambulante begeleiding; bij elkaar een relatieve toename (70 per 100.000 leerlingen);
zeer moeilijk lerend: een duidelijke toename van schooldeelname, en een lichte toename
aan ambulante begeleiding; bij elkaar een duidelijke relatieve toename (106 per 100.000
leerlingen);

cluster 3/4:

langdurig zieken: een toename van schooldeelname, en een kleine toename aan ambulante
begeleiding; bij elkaar een relatieve toename (46 per 100.000 leerlingen);

cluster 4:

zeermoeilijk opvoedbaar: een lichte toename van schooldeelname, en een lichtere afname
aan ambulante begeleiding; bij elkaar een zeer kleine relatieve toename (1 per 100.000
leerlingen);
in ontwikkeling bedreigde kleuters: een lichte afname van schooldeelname, en een gelijk
blijvende ambulante begeleiding; bij elkaareen zeer lichte relatieve afname (1 per 100.000
leerlingen);
pedologische instituten: een toename van schooldeelname, en een toename aan ambulante
begeleiding; bij elkaar een relatieve toename (27 per 100.000 leerlingen).

Over de verschillende clusters gezien, is er bij scholen een stijging van 257 per 100.000
leerlingen; bij de ambulante begeleiding een toename van 167 per 100.000 leerlingen, en
tezamen een toename van 424 per 100.000 leerlingen in de periode 1992 - 1998.

2.5. Mogelijke verklaringen van de ontwikkeling in deelname

Er kunnen verschillende soorten verklaringen zijn voor de geconstateerde ontwikkelingen in
deelname aan SO 2/3-voorzieningen. Een eerste soort verklaring betreft ontwikkelingen in
aangeboren lichamelijke ofwel somatische kenmerken van jonge kinderen, dan wel
veranderingen in de reacties op deze kenmerken vanuit de zeervroegejeugdgezondheidszorg.
Met andere woorden: ontwikkelingen in aantallen of consequenties van aangeboren
afwijkingen, in samenhang met ontwikkelingen in de perinatale gezondheidszorg.

Een tweede soort verklaring kan liggen in veranderingen in de wisselwerking tussen enerzijds
bepaalde aangeboren lichamelijke ofgeestelijke kenmerken vanjonge kinderen en anderzijds
de aard en intensiteit van (latere) zorg of hulpverlening vanuit medische mogelijkheden, de
jeugdgezondheidszorg of ook het reguliere of speciale onderwijs. Ofwel, en aansluitend op de
eerste verklaring: ontwikkelingen in de aandacht voor of wijzen van omgang met bepaalde
soorten kenmerken van jonge kinderen tot en met circa 10 jaar, met name via
gezondheidszorg, hulpverlening of ook (speciaal) onderwijs.

Daarnaast is nog een derde soort verklaring mogelijk via gegevens in de 'Rapportage
gehandicapten' van het SCP (Timmermans, Schoemakers-Salkinoja, de Wit, & Merens, 1994).
Hierbij dientwelte warden opgemerkt dat de cijfers in directs zinzeermoeilijkvergelijkbaarzijn
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wegens andere categoriseringen van handicaps en de gehanteerde leeftijdsindelingen van
kinderen. Deze SCP-onderzoekers vinden over de jaren tachtig eenzelfde tendens als hier
wordt gevonden voor de jaren negentig. Namelijk: in het algemeen gesproken doet zich een
groei voor in de deelname binnen SO 2/3-scholen en aan ambulante begeleiding. Bovendien
constateren de SCP-auteurs: Ten slotte valt uit de tabellen (...) op te maken dat blijkbaartwee
derde van het (geschatte) totaal aantal jeugdigen met ernstige en zeer ernstige lichamelijke
beperkingen niet in het speciaal onderwijs noch in de ambulante begeleiding te vinden is. Deze
jeugdigen volgen kennelijk het reguliere onderwijs zonder begeleiding, want vrijstelling van de
leerplicht in verband met lichamelijke beperkingen komt in Nederland haast niet voor.' (p. 89).
Met andere woorden: er was blijkbaar een reservoir aan potentiele deelnemers aan SO 2/3-
onderwijs.

De relevantie van deze drie verklaringen wordt onderzocht via informatie vanuit verschillende, in
Nederland bestaande varianten van registratiesystemen van aangeboren afwijkingen, de
jeugdgezondheidszorg, of andere relevante statistieken. De resultaten en methodologische
conclusies wat betreft deze registratiesystematieken worden weergegeven in hoofdstuk 3. In
hoofdstuk 4 warden de inhoudelijke conclusies getrokken ten aanzien van de ontwikkelingen in
de deelname-cijfers, de mogelijke verklaringen hiervan, en de verwachtingen over de nabije
toekomst.
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3. Registratiesystematieken en verklaringen van deelname

3.1. Inleiding

Aangeboren afwijkingen vormen een eerste mogelijke oorzaak van latere instroom in het
speciaal onderwijs. In dit verband is duidelijk dat de pre- en perinatale gezondheidszorg in
Nederland de laatste decennia in aard en kwaliteit is toegenomen. Dit kan effect hebben op de
aantallen aangeboren afwijkingen, hetgeen per afwijking kan verschillen. Zo kan bijvoorbeeld
het gebruik van foliumzuur rond de conceptie bij vrouwen het risico op een kind met
neuralebuisdefecten (NBD) in zeer aanzienlijke mate doen verminderen (den Ouden, Hirasing,
Buitendijk, de Jong-van den Berg, de Walle, & Comel, 1 996). Later komen veel van deze NBD-
kinderen in aanraking met speciaal onderwijs. Het totaal aantal kinderen dat in Nederland per
Jaar met NBD wordt geboren, wordt momenteel geschat op 300 (o.c.).

Een andere invloed op het aantal aangeboren afwijkingen is de mogelijkheid van tijdige of ook
late zwangerschapsafbreking bij ernstige aangeboren afwijkingen (zie bijv. van 't Hof, Brans-
Leijdekker, Wiesenhaan, Edelbroek, & Exalto, 1996). Ook institutionele kenmerken van de
gezondheidszorg zijn van belang. De regionalisatie van de perinatologische zorg voor patienten
met een hoog risico heeft, naast de concentratie van de intensieve zorg voor vroeggeborenen,
via antenatale verwijzing geleid tot vermindering van sterfte van kinderen (Kollee, den Ouden,
Drewes, Brouwers, Verwey, & Verloove-Vanhohck, 1998). Maarjuist deze vermindering van
sterfte leidt later tot verhoogde kansen op problemen op verschillende ontwikkelingsgebieden,
en dus deelname aan het speciaal onderwijs (zie verder par. 3.5).

Wat betreft het registreren van aangeboren afwijkingen bestaan in Nederland verschillende,
onderling deels overlappende, maar onvolledige en veelal niet-longitudinale systematieken. Dit
houdt in dat precieze beschrijving en analyse van aangeboren afwijkingen, de manieren van
omgang hiermee, en de consequenties hiervan voor bijv. het speciaal onderwijs, relatief moeilijk
te onderzoeken zijn. Wij willen hier een aantal belangrijke systematieken en onderzoeks-
bevindingen aan de orde stellen, waarbij wij overigens niet claimen een volledig overzicht te
geven. Wel gaat het steeds om registratiesystematieken waarmee in Nederland empirische
gegevens zijn verzameld betreffende de voor dit onderzoek belangrijkste leeftijdcategorieen. De
volgorde is:

Par. 3.2: niet-representatieve registratie van verloskundige en neonatologie informatie,
respectievelijk LVR en LNR. Tevens bestaat nog een systematiek die wordt bijgehouden
door atle praktiserende kinderartsen in Nederland via het Nederlands Signalerings
Centrum Kindergeneeskunde (NSCK): zie den Ouden et al. (1996);
Par. 3.3: twee regionale registratiesystemen van aangeboren afwijkingen die gebruik
maken van een internationals classificatie (EUROCAT);
Par. 3.4: onderzoek betreffende reden en frequentie van huisarts- en specialisten-
contacten resp. ziekenhuisopname van kinderen uit het 'Sociaal medisch onderzoek
consultatiebureau kinderen' (SMOCK);
Par. 3.5: onderzoek gebaseerd op lange-termijn effecten van vroeggeboorte (vroeg-
geboorte geeft een verhoogde kans op lichamelijke handicaps en ontwikkelings-
stoornissen die niet specifiek zijn voor vroeggeboorte, maar wel vaker in deze groep
voorkomen);
Par. 3.6: peilingsonderzoek naar het voorkomen van lichamelijke beperkingen in een
representatieve steekproefvan kinderen getrokken via dejeugdgezondheidszorg, datwil
zeggen dat de kinderen geregistreerd zijn bij consultatiebureau's en schoolartsendiensten
Cjaarlijks ca 10.000 deelnemers);
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Par. 3.7: instellingen voor gezondheidszorg en hulpverlening, overige instellingen;
Par. 3.8: vergelijking met internationaal onderzoek;
Par. 3.9: conclusies wat betreft registratiesystematieken.

3.2. LVR en LNR

Dorrepaal, den Ouden en Cornel (1998) vermelden onderzoek betreffende twee Landelijke
Verloskunde Registraties (eerstelijns-entweedelijnsbevallingen, respectievelijk LVR-1 en LVR-
2). Deze registraties warden direct na de geboorte ingevuld. De onderzoekers brengen
gegevens hieruit onder in een databestand met gegevens uit de Landelijke Neonatologie
Registratie (LNR). Deze laatste registratie bevat sinds 1992 op vrijwillige basis geregistreerde
gegevens over pasgeborenen die voor de 28e levensdag klinisch warden behandeld door een
kinderarts (vgl. ook Kollee et al., 1998).

Dorrepaal e.a. gaan na of de gegevens van hetjaar 1994 van LVR en LNR goedte combineren
zijn in eenzelfde databestand. Tevens controleren zij of het gezamenlijke bestand een volledig
en betrouwbaar beeld geeft van de situatie in Nederland, via vergelijking met de EUROCAT
Noord-Nederland (zie par. 3.3). Beide uitkomsten zijn positief, hetgeen inhoudt dat het mogelijk
is voor 16 diagnosen een landelijke monitoring te creeren.

De relevantie voor de vaststelling van consequenties van deze registratie voor het (speciaal)
onderwijs lijkt echter nog gering. Vrijwel alle diagnosen in deze systematiekzijn puur lichamelijk,
bijvoorbeeld een verhemeltespleet. Het syndroom van Down is de enige uitzondering inzake
cognitief-sociaal functioneren. Ook volgens Dorrepaal e.a. zou met name de LNR nog
uitbreiding behoeven, zowel qua scoring van diagnosen als van deelnemende huisartsen,
kinderartsen en instellingen.

Relevante informatie is daarnaast opgenomen in een artikel in NRC Handelsblad (27 april 2000,
p. 2), waarin wordt bericht over een advies van de Gezondheidsraad. Het percentage kinderen
dat na de geboorte intensieve zorg nodig heeft, is volgens de raad sinds 1986 gestegen van
1,45% naar 2,3%. Hiervoor warden verschillende oorzaken genoemd. Met het stijgen van de
leeftijd van de moeder warden er meer tweelingen geboren en neemt de kans op
groeivertraging en vroeggeboorte toe. NegroTde vrouwen hebben in Nederland een driemaal
verhoogde kans op een vroeggeboorte; de kans op sterfte van de baby bij geboorte is bij
allochtone vrouwen 1,3 tot twee keer zo hoog als bij autochtone vrouwen. De capaciteit van
intensive care-plaatsen voor pasgeborenen moet volgens de Gezondheidsraad daarom warden
verhoogd van 157 naar 311. Tevens dient follow-up onderzoek plaats te vinden, hetgeen nu niet
gebeurt ondanks dat veel kinderen aan hun vroeggeboorte een handicap overhouden (zie
hiervoor verder par. 3.5).

Het verzoek van de Gezondheidsraad is overigens snel positief gehonoreerd. In NRC
Handelsblad (3 mei 2000) is vermetd dat de minister van Volksgezondheid heeft besloten tot
uitbreiding van het aantal plaatsen op de intensive care van 157 in 2000 tot 277 in 2005

3.3. Eurocat

in net kader van de European Registration of Congenital Anomalies and Twins (EUROCAT)
warden in delen van Europa jaarlijks overzichten gemaakt van aangeboren afwijkingen bij
pasgeborenen. In verschillende landen is deze registratie verplicht (zie Batting, Castilla,

13



Mastroiacovo, & Siffel, 1998; Cornel, Leurquin, de Walle, Staal-Schreinemachers, & Beekhuis,
1997). In Nederland is een dergelijke registratie niet verplicht. De regio's Noord-Nederland
(Groningen, Friesland en Drenthe) en Zuidoost-Nederland (Zeeland, een deel van Zuid-Holland
en een deel van Noord-Brabant) nemen deel aan EUROCAT, zij het dat ook hier sprake is van
deelname op basis van vrijwilligheid. Deelname gebeurt door vrouwenartsen, kinderartsen,
chirurgen, klinisch genetici, pathologen, huisartsen, verloskundigen, consultatiebureau-artsen,
enzovoorts. De registratie heeft betrekking op kinderen waarbij een afwijking voor oftijdens de
geboorte, oftijdens het eerste levensjaar, is vermoed ofvastgesteld (zie Cornel, 1993; Kusters-
Van Barren, Felix, van Gelder, Kersten, & Schuurman, 1996).

Onlangs verscheen een publicatie waarin de gegevens tot en met 1997 zijn verwerkt (Municipal
Health Service of Rotterdam, 1999). Tabel 5 laat de ontwikkelingen in de beide Nederlandse
regio's zien in respectievelijk de periode 1981-1997 en de periode 1990-1997.

Tabel 5 - Aantal levendgeborenen met aangeboren afwijkingen. Bron: Eurocat

-- Regio Noord-Nederland --
aantal aantal met
geboorten afwijking %

- Regio Zuidoost-Nederland
aantal aantal met
geboorten afwijking %

t/m 1993*
1994
1995
1996
1997

totaal

169.972
19.178
19.188
18.921
19.305

3.999
470
452
415
371

246.564 5.707

4.6
2.5
2.4
2.2
1.9

2.3

61.100
32.820
31.710
31.370
31.990

188.990

905
506
450
430
296

2.587

1.5
1.5
1.4
1.4
0.9

1.4

Toelichting: De periode t/m 1993 heeft voorde regio Noord-Nederland betrekking op dejaren 1981-1993 en voorde
regio Zuidoost-Nederland op dejaren 1990-1993.

De gegevens in tabel 5 wekken de indruk dat het aantal aangeboren afwijkingen door dejaren
heen iets is afgenomen en dat er in de regio Noord-Nederland meer aangeboren afwijkingen
zouden zijn dan in de regio Zuidoost-Nederland, met name in de periode tot en met 1993.
Volgens de onderzoekers zijn de verschillen tussen de regio's echterte verklaren doordat in de
regio Zuidoost-Nederland minder aan de registratie wordt meegewerkt. De cijfers over het
aantal geboorten in de regio's zijn afkomstig van het CBS, terwijl de registratie van aangeboren
afwijkingen door de regio zelf wordt verzorgd. De dalende percentages warden door de
onderzoekers toegeschreven aan de tijd die verstrijkt tussen het moment van diagnose en het
moment van aanmelding van de afwijking. In ieder geval kan op grand van de tabel warden
geconcludeerd dat het aantal aangeboren afwijkingen eerder iets af- dan toeneemt en dat hier
derhalve geen verklaring voor de groei van het SO 2/3-onderwijs wordt gevonden.

Uitgaand van een percentage kinderen met aangeboren afwijkingen dat rond 2 ligt (vgl. regio
Noord-Nederland in tabel 5), bedraagt de prevalentie van dergelijke afwijkingen ongeveer 200
per 10.000 kinderen. Hoewel dit overeenkomt met de 2.016% leerlingen in scholen voor 2/3-
onderwijs ofwel met ambulante begeleiding (zie tabel 3, rechts beneden), is een en ander niet
zo eenvoudig te interpreteren. Niet alle kinderen met een aangeboren afwijking komen
uiteindelijk in het speciaal onderwijs terecht. Bij een deel van de groep met aangeboren
afwijkingen is het effect van de afwijking niet dusdanig dat instroom in het speciaal onderwijs
nodig is, of kan de afwijking (deels) warden gecorrigeerd voor de vierjarige leeftijd wordt bereikt.
Daarentegen is een ander deel van de aangeboren afwijkingen van een dusdanige ernst dat de
levensverwachting van het desbetreffende kind minder dan drie a vier jaar is, of de
problematiek is zo ernstig dat het volgen van onderwijs niet aan de orde is. Bij een aantal
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aangeboren afwijkingen is op voorhand niet duidelijk of de afwijking negatieve gevolgen heeft
voor de ontwikkelingsgebieden die aan de orde zijn in verband met onderwijskeuze. Ook Ran
een bepaalde afwijking bij het ene kind, gezien de overige en de gezinsomstandigheden, tot
grote sociale, cognitieve, of emotionele problemen leiden, terwijl dat bij een ander kind met
dezelfde afwijking, maar in andere omstandigheden, niet het geval is.

Alles overziend is het dus, bij gebrek aan voldoende representatieve en per kind gebaseerde
longitudinale informatie, via de beperkte regionale gegevens over de frequentie van
aangeboren afwijkingen met behulp van Eurocat niet mogelijk een betrouwbare of ook valide
schatting te maken van de potentiele instroom in het speciaalonderwijs in geheel Nederland.

3.4. Sociaal medisch onderzoek consultatiebureau kinderen

Vrijwel alle ouders in Nederland komen met hun kind op een consultatiebureau voor zuigelingen
en kleuters. Een belangrijke registratie van mogelijke gezondheidsproblemen is daarom
mogelijk via de consultatiebureaus (zie bijv. Reerink, Hemgreen, Meulmeester, den Ouden,
Verloove-Vanhorick, & Ruys, 1994). Deze auteurs beschrijven resultaten uit onderzoek
betreffende het sociaal medisch functioneren van kinderen, in het bijzonder naar de mate
waarin verschillen in gebruik van medische voorzieningen samenhangen met achtergrond-
kenmerken. Het onderzoek betreft een representatieve steekproef uit de Nederlandse
zuigelingenpopulatie geboren van april 1 988 - oktober 1989, waarover gegevens uit de pre- en
perinatale periode beschikbaar waren (n=2092).

Wegens de beperking van het onderzoek tot de eerste levensjaren van een kind, is de
relevantie voor deelname aan het speciaal onderwijs ook in dit onderzoek niet eenduidig (vgl
ookpar. 3.2-3.3).

3.5. Lange-termijn effecten van vroeggeboorte

Bij een kind geboren binnen een zwangerschapsduur kleiner dan 32 weken of met een
geboortegewicht kleiner dan 1500 gram wordt gesproken over een 'vroeggeboorte'
(Wetenschappelijke begeleidingscommissie van de landelijke neonatologie registratie, 1998).
Deze commissie doet verslag van onderzoek naar de ontwikkeling van het aantal
vroeggeboorten in Nederland bij een vergelijking van 1983 en 1993,gebaseerd op de gegevens
van de LNR.

De resultaten laten zien dat het aantal vroeggeboorten is toegenomen van 1423 in 1983 tot
ongeveer 1882 in 1993. Dat komt neer op een relatieve toename van 8,4 per 1000
levendgeborenen in 1983 tot 9,6 in 1993. Ook de overlevingskansen van deze kinderen zijn
sterk toegenomen, hetgeen latere kansen op ontwikkelingsstoornissen en leer- of
gedragsproblemen vergroot.

De lange-termijn gevolgen van vroeggeboorte in termen van medische consumptie en
lichamelijke beperkingen zijn onderzocht door den Ouden, Drijkoningen, Spee-Van derWekke,
Sigmund-de Bruin, en Verloove-Vanhorick (1998). Van vrijwel alle in 1983 levend geboren
vroeggeboorten werd in een periode van vijf tot tien jaar follow-up onderzoek gedaan bij zowel
de ouders als eventueel betrokken medische instellingen. Tevens warden de resultaten
vergeleken met resultaten uit peilingsonderzoek van de Jeugdgezondheidszorg. Het bleek dat
in 1993, bij de vroeggeboorten in 1983, zes maal zo vaak een lichamelijke beperking werd
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vastgesteld (45%) als bij even oude kinderen uit het peilingsonderzoek (7,5%). Bij de
vroeggeboorten had 10% beperkingen bij hetzien, 12% met horen, 21% met handgebruik, 12%
met lopen, 17% met spraak/taal, en 15% met begrip. Slechts eenderde van deze veel te vroeg
geboren kinderen ondervindt tijdens de schoolleeftijd geen nadelige gevolgen (vgl. ook den
Ouden,1999).

Door den Ouden et al. (o.c.) wordt onder andere geconcludeerd dat beperkingen op vijfjarige
leeftijd over het algemeen al valide kunnen warden vastgesteld in vergelijking met de situatie op
tienjarige leeftijd. Tevens: '(...) zijn er ook na 10 jaar nog ingrijpende problemen die
samenhangen met de vroeggeboorte. Een deel van deze problemen is het gevolg van
lichamelijke en cognitieve beperkingen of van gezinsomstandigheden die met de vroeggeboorte
samenhangen en treedt pas op wanneer het kind niet meer aan de gestelde eisen en
verwachtingen behorend bij een hogere leeftijd kan voldoen. Juist deze secundaire problemen
zijn met een tijdige begeleiding beter op te vangen en daarmee deels te voorkomen. Bij het
onderzoek op de leeftijd van 9 jaar gaf een groot deel van de ouders te kennen dat het heel
lang had geduurd voordat zij de gewenste hulp voor de problemen van hun kind kregen ofzelfs
dat zij nog steeds op zoek naar hulp waren' (p. 141).

Hille, den Ouden, Bauer, Oudenrijn, van den Brand, en Verloove-Vanhorick (1994) rapporteren
eveneens over bovengenoemde follow-up studie. Van de vroeggeboorten was 12% op vijfjarige
leeftijd al in het speciaal onderwijs, tegen 1% landelijk. Op negenjarige leeftijd waren deze
percentages respectievelijk 19 en 6. Er waren twee maal zoveel jongens als meisjes in het
speciaal onderwijs; sociaal-economische gezinsomstandigheden speelden tevens een
belangrijke rol (een hogere sociaal-economische gezinsachtergrond gaat samen met minder
verblijf in het speciaal onderwijs). Daarnaast was van de vroeggeboorten in het basisonderwijs
32% blijven zitten en 38% had speciale ondersteuning in school. Opvallend en ook relevant is
dat de toename van lichamelijke of verstandelijke handicaps bij vroeggeboorten na de leeftijd
van 6 jaar altijd nog twee keer zo groot is als in de gewone bevolking (den Ouden, 1998).

In het onderzoek (o.c.) blijkt ook dat scoring op vijfjarige leeftijd van gegevens omtrent
beperking, handicap, neuromotorisch functioneren, spraak-/taalontwikkeling, concentratie-
vermogen en hyperactiviteit, de schoolvorderingen van een kind op negenjarige leeftijd al
kunnen voorspellen. Ouders spelen hierbij volgens dit onderzoek een belangrijkere rot dan de
school, zoals in het volgende citaat naar voren komt: 'We also found that marginal or poor
school performance as reported by the parents when the children were 5 years of age was
associated with special education and school failure at 9 years of age, but many children with
school failure did not have a report of school failure at 5 years of age. When children who were
in mainstream education at the age of 5 years were studied separately, developmental,
speech/language, and behavior assessment were predictive factors for special education at 9
years of age; developmental assessment was also predictive of any school failure at this age.
(...) The significant risk for children with nonoptimal school performance in kindergarten
underlines the necessity to take these school problems seriously. In the Netherlands, at least,
this is not always the case; as many as 56% of the parents voluntarily offered information
indicating that the necessary extra help was not given until very late or that the appropriate help
was still not being given. Because developmental delay, speech/language delay, and behavioral
problems at 5 years of age are good predictors of later learning problems, long-term follow-up
with specific attention to these items, although time-consuming, is necessary to recognize
children at high risk of having school failure before basic education starts.' (p. 433)
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3.6. Peilingsonderzoeken jeugdgezondheidszorg

In de voorgaande paragraaf is het peilingsonderzoek verricht door dejeugdgezondheidszorg
reeds aan de orde gekomen. Een rapportage in het kader van deze jaarlijkse
peilingsonderzoeken bevestigt het beeld dat in die paragraaf al naar voren kwam, met name
wat betreft relaties met de andere persoonlijke en gezinskenmerken (zie Spee-van derWekke,
den Ouden, Meulmeester, & Radder, 2000). Belangrijk is nog de opmerking dat: 'Even in
children with a severe disability, only a minority reported restriction in their daily pursuits.
Apparently, the experience of a handicap is not commensurate with the severity of the disability,
and severe disability can therefore not be used as a substitute for handicap as is often done'
(o.c., p. 6).

Het belang van peilingsonderzoek is met name dat er via de regelmatige monitoring zichtwordt
verkregen op ontwikkelingen of trends in feitelijke deelname aan bijv. gezondheidszorg en
onderwij's, en dat cross-sectionele verbanden met bijvoorbeeld persoonlijke of gezinsken-
merken kunnen warden vastgesteld. Wat betreft de deelname aan de instellingen voor SO 2/3-
onderwijs zijn de feitelijke deetnamecijfers in hoofdstuk 2 te zien als de best passende
gegevens uitjaarlijks peilingsonderzoek in verband met deelname aan het SO 2/3-onderwijs.
Wanneer het echter gaat om onderliggende verklaringen van ontwikkelingen, bijvoorbeeld in
verband met diagnostiek van lichamelijke, geestelijke of sociale verschijnselen, levert
longitudinaal onderzoek per individu of groep aanzienlijk meer informatie op dan kan warden
verkregen uit peilingsonderzoek, hetgeen bij het huidige complexe onderwerp van belang is.

Bij gebrek aan representatieflongitudinale informatie kan echtereen tussenoplossing liggen in
het combineren van gegevens uit cross-sectioneel en longitudinaal onderzoek. Hierover is
reeds gerapporteerd in par. 3.5.

3.7. Instellingen voorjeugdgezondheidszorg, hulpverlening, overig

Raadpleging van enkele regionale GGD's leverde op dat diagnostiek en registratie van
diagnostische bevindingen niet standaard of uniform zijn, en grotendeels verborgen blijven in
afzonderlijke dossiers. Het spoor leidde naar GGD Nederland (Utrecht), de instantie die de
Landelijke Vereniging van GGD's is opgevolgd. Deze instantie is onder andere bezig de
informatie betreffende gezondheidsregistratie tussen regio's vergelijkbaarte maken, en tevens
een standaardisatie te creeren van de bijpassende systematiek en terminologie. Er werd
doorverwezen naar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu te Bilthoven. Van hier
door naar het Centrum voor Volksgezondheid en Toekomstverkenningen. Dit centrum geeft
regelmatig overzichten uitvan epidemiologische verschijnselen in Nederland, zich daarbij vooral
baserend op CBS-gegevens en resultaten van door TNO, Preventie en Gezondheid, sector
jeugd (Leiden) gehouden peilingsonderzoeken gezondheidszorg (zie par. 3.5 - 3.6).

Doorzoeken bij het RIAGG / jeugdzorg Nijmegen resulteert erin dat men stelt niet over de
gezochte gegevens te beschikken. RIAGG / jeugdzorg Amsterdam verwijst naar het
Gemeentelijk Pedologisch Instituut (GPI). De GGD van Amsterdam werkt met name via dit GPI.
Bij het RIAGG zelfvindt diagnosticering van gehandicapte kinderen slechts incidenteel plaats.
Er warden daar geen protocollen van bewaard. Er is sprake van een keur aan methodieken die
echter per kind en per psycholoog kunnen verschillen. Een en ander wordt ook gedemonstreerd
in activiteiten uitgevoerd door het NIZWen hetTrimbos-tnstituutterconstructievan samenhang
in registratie en informatiesystematiek ten behoeve van de jeugdzorg (zie bijv. Boelhouwers et
al., 1999; Schippersetal., 1999; van Yperen & van den Braak, 1998; van Yperen et al., 1999).
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Een groep die aangewezen kan zijn op speciaal onderwijs, is de groep langdurig zieke
leerlingen. Voor een deel gaat het om kinderen met aangeboren afwijkingen, maar voor een
deel gaat het ook om kinderen die pas later ziek zijn geworden zoals bijvoorbeeld
kankerpatienten, waarvan er ongeveer 400 perjaar in kankercentra warden behandeld (vgl.
Assman-Hulsmans, Roosmalen, & Thoonen, 1998). Ook hiervan bestaat echter, voor zover
bekend, geen registratie die eenduidig ticht kan werpen op de vraag in hoeverre deze groep
inderdaad op speciaal onderwijs zou zijn aangewezen.

Het Nederlands Blinden en Slechtzienden Wezen verwijst naar de Federatie van Ouders van
Visueel Gehandicapten (FOVIG) en naar de scholen. Deze hebben geen registratie paraat. De
verwijzing naar de Federatie van Blinden en Slechtzienden Belang resulteert uiteindelijk in een
weer doorverwezen warden.

Het audiologisch centrum heeft geen registratie vanuit diagnostisch oogpunt en verwijst door
naar de afzonderlijke scholen. Ook hier lijkt een en ander niet paraat.

Via de Gehandicaptenraad en de Algemene Vereniging Gehandicapten Nederland warden
vergelijkbare resultaten geboekt. De meeste informatie die zij hebben betreft oudere
gehandicapten. De Gehandicaptenraad heeft uit de bibliotheek van de raad een exemplaar
opgestuurd van Taal en spraakdiagnostiek bij kinderen uitgevoerd door audiologische centra'
(FENAC, 1994). Het is echter niet duidetijk in welke mate deze diagnostiek in het veld wordt
nagevolgd.

Instellingen voor onderwijsbegeleiding / schooladviesdienst (OBD / SAD) zeggen veelal een
bepaalde specialisatiete hebben. Groningen bijvoorbeeld diagnosticeert intelligentie, concen-
tratie- en functiestoornissen en leerproblemen. Deze OBD heeft een overzicht van bij hen
gangbare tests toegestuurd. Dit overzicht bevat tests betreffende: Anamnese en
voorgeschiedenis; Intelligentie; Functie-ontwikkeling; Gedragswijze-beoordelingsschalen.
Almere is gespecialiseerd in dyslexie. Deze dienst hanteert de criteria zoals beschreven in het
boek van Van der Leij, 'Leesproblemen' en de Gezondheidsraad. Tilburg werkt in eerste
instantie via intake-gesprekken met leerkrachten en ouders. De begeleider gebruikt daarbij een
lijst waarmee vastgesteld Ran warden of behandeling nodig is. Bergen op Zoom heeft twee
medewerkers die van een en ander op de hoogte zouden kunnen zijn. Dit leidde niet tot
bruikbare informatie.

Helmond heeft contact opgenomen met de voorzitter van de Permanente Commissie
Leerlingenzorg. Veenendaal stett dat alleen de afzonderlijke scholen de exacte gegevens
hebben over individuele kinderen. De SAD beschikt alleen over de gegevens van kinderen die
speciaal bij hen warden aangemeld.
In Kampen werkt men niet met gehandicapte kinderen. Wel is er sprake van kinderen met leer-
en gedragsproblemen, die volgens zeggen echter niet als gehandicapt aangemerkt kunnen
warden. Deze kinderen warden individueel gediagnosticeerd door een orthopedagoog die al of
niet verbonden is aan de afzonderlijke school die men op het oog heeft. Er warden voorzover
te overzien individuele rapporten van deze diagnosticeringen opgesteld en bewaard. Jaarlijks
vindt er een algemene rapportage plaats via het centrale kantoor in Nunspeet, in de vorm van
een jaan/erslag.

Ook enkele scholen verbonden aan een Pedologisch Instituut zijn benaderd. Den Haag hanteert
het hypothese-toetsend model. Hierbij bestaan verschillende varianten met betrekking tot de
veronderstelde diagnose, al naar gelang de handicap. De methode is echter nog niet volledig
geTmplementeerd zodat er nog geen rapportage over plaatsvindt. Amsterdam/Duivendrecht
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heeft screeningsonderzoek verricht naar emotionele en gedragsproblemen en de rapportage
toegestuurd (Albrecht & Veerman, 1998). Dit instrumentenonderzoek betreft kinderen in het
ZMLK-onderwijs in Amsterdam. Het instituut is bezig met volgende activiteiten.

GAK-Nederland werkt regionaal: gegevens zullen bij de afzonderlijke GAK-kantoren moeten
worden ingewonnen. Maar de meeste regiokantoren zullen, evenals GAK-Nijmegen, alleen
werken met jeugdige gehandicapten van 17 jaar en ouder, omdat deze pas vanaf die leeftijd in
aanmerking komen voor een uitkering.

Opvallend bij deze instanties is dat diagnostiek veelal eerder is gebeurd, en dan meestal door
anderen. Men weet dit vaak niet precies; men vermoedt dat de bewuste data wel eens in het
bezit zouden kunnen zijn van een andere betrokken instantie of persoon. Vaak werd ook de
Commissie Toelaatbaarheidsbepaling genoemd. Veel antwoorden komen, samengevat, neerop
een doorverwijzing. Dat wil zeggen dat men bij de instantie zelf niet beschikt over concrete
verslagen met gegevens over in de praktijk gehanteerde feitelijke criteria en resulterende
aantallen.

3.8. Vergelijking met internationaal onderzoek

De American Psychiatric Association (1994) geeft een overzicht van mentale stoomissen, de
manierwaarop deze kunnen warden gediagnosticeerd, en de prevalentie. Tabel 6 is ontleend
aan die publicatie. De tabel presenteert een overzicht van de frequentie van stoornissen
waarvan de diagnose in het algemeen tijdens de kinderperiode of puberteit wordt gesteld.

Roeleveld (1991) concludeert op basis van een analyse van verschillende onderzoeken dat
lichte geestelijke handicaps (kinderen met een IQ tussen 50 en 70) in Nederland voorkomen bij
2.6% van de kinderen (oftewel 260 op de 10.000), terwijl ernstige geestelijke handicaps (IQ
lager dan 50) voorkomen bij 0.37% (oftewel 37 op 10.000). Deze aantallen zijn respectievelijk
drie en twee maal zo hoog als de schatting van de American Psychiatric Association.

Een andere opmerking bij de Amerikaanse gegevens is dat niet op voorhand duidelijk is welk
deel van de gediagnosticeerde kinderen speciaal onderwijs nodig heeft. Erwordt bij voorbeeld
melding gemaakt van 5 procent kinderen met problemen met lezen en/of rekenen. Welk deel
daarvan speciaal onderwijs nodig heeft, is echter niet duidelijk. Hetzelfde geldt voor de 6
procent met motorische storingen die van invloed zijn op het leren of op de dagelijkse activitei-
ten, en voor de 3 tot 5 procent met de diagnose ADHD.

In het buitenland lijkt men ten aanzien van diagnostiek en registratie vergelijkbare problemen te
hebben als in Nederland. In tabel 6 is bijvoorbeeld als geschat percentage van het voorkomen
van autisme 4 per 1 0.000 vermeld. Elders gaat Rodier (2000) in op verschijnselen, oorzaken en
diagnostiek in verband met autisme. In het bijzonder de relevantie van vroege, congenitale
determinanten circa 20 - 36 dagen na de conceptie valt op (vgl. Reese, Hellings, & Schroeder,
1999) ten aanzien van destructief en agressief gedrag bij personen met een
ontwikkelingsachterstand. Rodier (o.c.) stett dat tenminste 16 van elke 10.000 babies warden
geboren met autisme of een hiermee verwante stoornis. Dit percentage is vier keer het
percentage in tabel 6. Ook Gillberg (1999) gaat in op autisme, de definitie, diagnostiek en mate
van voorkomen. Deze auteur rapporteert studies waarin er variatie bestaat van 7 tot 20
kinderen per 10.000.
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Tabel 6 - Prevalentie van mentale stoornissen waan/an de diagnose veelal tijdens de
kinderperiode of puberteit wordt gesteld. Bron: American Psychiatric Association (1994)

Stoornis
geschatte mate
van prevalentie

Geschat aantal
per 10.000

Zwakzinnigheid
- licht (IQ van 50-55 tot 70)
- matig (IQ van 35-40 tot 50-55)
- zwaar (IQ van 20-25 tot 35-40)
- zeer zwaar (IQ lager dan 20-25)

1%
85
10
4
2

Leermoeilijkheden'
- problemen met lezen
- problemen met rekenen

- problemen met schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
- niet gespecificeerd of combinatie

4%
1%

400
100

Problemen met motorische vaardigheden, voor zover van
invloed op het leren of op dagelijkse activiteiten' 6% 600

Problemen met communiceren'
- expressieve taalstoornis
- gemengd receptief-expressieve taalstoornis
- phonologische stoornis (matig tot ernstig)
- autisme

3-5%
tot 3%
2-3%**

.02 tot .05%

400
250
250

4

Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD)*
- ADHD, gecombineerd
- ADh^D, voornamelijk gebrek aan attentie
- ADHD, voornamelijk hyperactief-impulsief

3-5% 400

Gedragsproblemen'
- vanafde kinderperiode (< 10Jaar)
- vanaf de adolescentie(> 10jaar)

2-16%*** 900

Voor zover niet samenhangend met een andere diagnose.
** In de leeftijd van 6 a 7 jaar; dit percentage daalt tot 0.5 op 17-jarige leeftijd.
*** De schattingen voorjongens tot 18 jaar varieren van 6 tot 16%; voor meisjes varieren de schattingen van 2 tot

9%. hlierbij wordt opgemerkt dat de prevalentie gedurende de laatste decennia is toegenomen en dat er
verschil is tussen stedelijke gebieden en het platteland. De gedragsproblemen kunnen al optreden op 5 a 6-
jarige leeftijd, maar de meeste problemen openbaren zich rond de puberteit.

Tenslotte gaat Meijer van Putten (2000a) in op medicijnengebruik en ADHD van kinderen in
Nederland. De auteur meldt een prevalentie van ADHD van 2-3%, hetgeen lager is dan de 3-
5% in tabel 6. Dezelfde auteurvermeldt elders (2000b) gegevens uit ruim 30 Europese landen
met betrekking tot de prevalentie van diabetes bij kinderen. Het blijkt dat dejaarlijkse incidentie
wisselt van 3.2 gevallen per 100.000 in Macedonie tot 40.2 per 100.000 in Finland. Deze
verschillen warden met name geweten aan verschillen in omgevingsfactoren.

3.9. Conclusies wat betreft registratiesystematieken

Het doel van dit onderzoek is in hoofdstuk 1 omschreven als de analyse, verheldering en
mogelijke objectivering of ook validering van beschikbare kwantitatieve gegevens over de
deelname aan 2/3 voorzieningen. Het gaat erom te achterhalen of de geconstateerde groei een
weerspiegeling is van feitelijke groei van de (deel-)populaties. Dit mede om indicaties over
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ontwikkelingen in deetname aan deze voorzieningen in de nabije toekomst te formuleren.

De informatie verkregen via de verschillende registratiesystematieken in hoofstuk 3 laat zien dat
de beschikbare gegevens niet kunnen leiden tot een eenduidig antwoord. De redenen zijn
vooral van methodologische aard. Ten eerste vraagt beantwoording van de onderzoeksvraag
het daadwerkelijk functioneren van een samenhangende, longitudinale classificatie en
registratie van relevante verschijnselen en risicofactoren, van voor de geboorte af aan. In de
verschillende paragrafen in hoofdstuk 3 is gebleken dat een dergelijke classificatie in de praktijk
niet wordt gehanteerd. Zelfs op het relatief overzichtelijke gebied van gehoorstoornissen
concludeert Coninx (1997) in een overzichtsstudie: '(...) dat verschillende bronnen
uiteenlopende uitkomsten laten zien. Werkelijk betrouwbare cijfers blijken niet voorhanden te
zijn. Een verbetering zou tot stand gebracht kunnen warden als audiometrische centra, scholen
voordoven en slechthorenden, en gezinsbegeleidingscentra meergeautomatiseerd warden en
zij eenduidige criteria voor categorisering en parameterbeschrijving gaan hanteren. Het
systematisch verzamelen van achtergrondinformatie is hierbij zeer belangrijk.' (p. 401).

Een tweede belangrijke methodologische reden voor de bestaande onhelderheid is dat
diagnostiek en mogelijke effecten van preventie of behandeling nog weinig of niet warden
onderscheiden. Wanneer dit wel zou gebeuren via longitudinale onderzoeken zoals vermeld in
par. 3.5, zou tevens inzichtelijk kunnen warden welke gezondheidsbevorderende, gezins- of
onderwijsmaatregelen vanaf het begin van de schoolperiode effectief (kunnen) zijn in het
voorkomen van problemen later in de schoolperiode. Een en ander vraagt onderling
samenhangende preventieve behandelingspraktijken en registratiesystematieken, mede in
relatie tot onderwijsvorderingen. Coninx (1997) concludeert wat betreft gehoorstoornisssen in
dit verband: 'De gevolgen (zullen) zijn dat meer kinderen in het reguliere onderwijs deel kunnen
nemen. Tevens zal de behoefte aan een intensief en adequaat opsporings- en
begeleidingsprogramma op het gebied van de medische en functionele (hoor)revalidatie
toenemen. De validiteit van deze groep ernstig slechthorenden/doven zal dientengevolge
toenemen.' (p. 403).

Uitwerking van relevante methodologische aspecten in het kadervan onderwijsvoorzieningen
vereist dus diagnostische en zo mogelijk ook prognostische helderheid over individuele
kenmerken en processen, en overeffecten van interacties met specifieke omgevingskenmerken
(bijvoorbeeld handelingsplannen in het kader van ambulante begeleiding, in nauwe samenhang
met dejeugdgezondheidszorg). Over dergelijke beoogde effecten, in feite de rationale van het
bestaan van de SO 2/3-voorzieningen, bestaat gezien de informatie in dit hoofdstuk nog te
weinig inzicht. Het genereren van dergelijke informatie zou kunnen gebeuren via een aanpak
die ook aansluit op de voorstellen van bijvoorbeeld Coninx (1997), den Ouden (1998) en de
Gezondheidsraad (2000). Er kunnen hierbij vijfstappen warden onderscheiden.

In de eerste stap dient verantwoord te warden aangesloten op de verschillende relevante
registratiesystematieken. De oorspronkelijk belangrijkste systematiek van aangeboren
afwijkingen is de tnternationale Classificatie van Stoornissen, Beperkingen en Handicaps
(ICIDH; zie Lankhorst, Halbertsma, & de Kleijn-de Vrankrijker, 1990). De 'Rapportage
gehandicapten' van het SCP was hierop gebaseerd (zie Timmermans et al., 1994). Deze
systematiek is inmiddels gereviseerd (zieWho-Collaborating Centre voor de ICIDH, 1998) en,
belangrijker nog, de gereviseerde ICIDH-versie is ook aanbevolen in het kader van de
'Procedure en criteria voor de toelaatbaarheidsbepaling tot het 2/3-onderwijs' (zie Smets &
Hover, 1998a, 1998b). Deze registratiesystematiektoontnauwesamenhang met andere recent
ontworpen systematieken zoals bijvoorbeeld het 'Protocol geTntegreerde indicatiestelling
gehandicaptenzorg' (Schippers, van Beek, & Hermans, 1999; zie ook FENAC, 1994) en de
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systematiek ter bepaling van de toegang tot de jeugdzorg (Nota, van der Schaft, & van Yperen,
1999). In verband met de jeugdzorg wordt tevens gewerkt aan een landelijk intersectoraal
informatiesysteem (zie Boelhouwers, Bothof, Kayser, Konijn, de Ruyter, & van Yperen, 1999;
van Yperen & van den Braak, 1998; van Yperen, Konijn, & ten Berge, 1999). Gezien deze
ontwikkeling van nieuwe registratiesystematieken in verschillende disciplines is een eenduidige
interdisciplinaire indeling nodig wat betreft soorten en definities van verschijnselen (o.a.
lichamelijk, psychologisch, sociaal, emotioneel). Ook de verschillende medische indelingen
dienen hierin te warden betrokken (vgl. par. 3.1 - 3.5). Deze eerste stap resulteert in een
indeling naar functionele of fysiologische, zintuiglijke, psychologische en andere relevante
gebieden en criteria, min of meer in een chronologische volgorde (van prenataal naar
volwassen).

Een tweede stap per onderscheiden gebied, ook in min of meer chronologische volgorde, is de
operationalisering, meting, en normering. Hierbij kan warden aangesloten op bestaande
instrumenten en praktijken in de medische sector, de (ortho-)psychologische sector, en de
sectoren van dejeugdgezondheidszorg en het (speciaal) onderwijs. Dit integrale overzichtvan
a) verschijnsel / definitie, b) operationalisering / meting, en c) criteria en normering, lijkt tot nu
toe te ontbreken. Toch vormt een eenduidig referentiekader de spit in de uitwisseling van
informatie en correcte samenwerking tussen oudersjeugdzorg, scholen (regulier, speciaal), en
de jeugdhulpverlening.

Een derde stap is de relatering van het overzicht volgens stap twee aan onderwijs- en
hulpverleningsconsequenties, gestandaardiseerd peronderscheiden gebied, in chronologisch
perspectief (\/an prenataal naar volwassenheid). Ook hier is de opbouw van een eenduidige
systematiek essentieel. Wat betreft het onderwijs kan eventueel ook warden aangesloten op
onderzoek naar verschillende soorten beginkenmerken van 966 vierjarigen bij intrede in het
basisonderwijs (vgl. Mooij, in druk) inclusief bijpassende screeningsprocedure voor ouders en
leerkrachten, en op resultaten van Cito-scoringen in de loop van groep 1. Vervolgens is, waar
nodig, directe flexibele pedagogisch-didactisch gebaseerde ondersteuning op veelal
verschillende gebieden aan de orde. In een aantal scholen voor basisonderwijs vindt een proef
plaats met een dergelijk systeem (o.c.). Bij langdurig zieken zou eenzelfde flexibele systematiek
kunnen warden ingezet (vgl. Assman-Hulsmans et al., 1998).

Een vierde stap betreft het verkrijgen van zicht op de feitelijke en mogelijke effecten van inzet
van handelingsplannen binnen en buiten het reguliere onderwijs. Informatie- en
Communicatietechnologie kan hierbij sterk ondersteunend werken (zie ook Coninx, 1997), zoals
al is gebleken bij de aanvang van het basisonderwijs (Mooij, 1999c). Onderzoek kan zowel
vooraf (prognostisch) als achteraf (ter controle) empirisch vaststellen of beoogde pedagogische
ofontwikkelingseffecten zich voordoen. Bijvoorbeeld: bij een effect van die en die behandeling
dienen de aantallen in die en die mate afte nemen; berekening achteraf kan warden gebruikt
om het voorspellingsmodel verder te optimaliseren.

De vijfde stap is de empirische koppeling tussen leerlingverschijnselen / criteria, normen,
handelingsconsequenties, en de kosten hiervan. Zo'n in de praktijk gecontroleerde, preventieve
aanpak lijkt de helderheid en verantwoordingsmogelijkheid van de werkwijzen in en met
betrekking tot onder andere het (speciaal) onderwijs aanzienlijk te kunnen vergroten, hetgeen
zeker in het belang zal zijn van de betrokken leerlingen (vgl. ook den Ouden, 1998).

22



4. Conclusies

4.1. Deelname aan SO 2/3-voorzieningen

In de tabellen 1 - 4 zijn de kwantitatieve gegevens wat betreft deelname van leerlingen aan de
SO 2/3-voorzieningen in de jaren 1992, 1995 en 1998 weergegeven. Hierbij is onderscheid
gemaakt naar deelname aan onderwijs in een school, aan ambulante begeleiding, en beide
tezamen. In het bijzonder is gelet op ontwikkelingen of trends in de negentigerjaren, met name
door vergelijking van relatieve aantallen leerlingen (deelname van leerlingen per speciale
onderwijscategorie ten opzichte van alle leerlingen in het primair onderwijs). Over de
verschillende clusters gezien, is er bij scholen een stijging van 257 per 100.000 leerlingen; bij
de ambulante begeleiding een toename van 167 per 100.000 leerlingen, en tezamen een
toename van 424 per 100.000 leerlingen in de periode 1992 - 1998.

Geconcludeerd wordt dat zich van 1992 - 1998 in SO 2/3-scholen, van meest naar minst:
een afname voordoet van: doven, slechthorenden, visueel gehandicapten, lichamelijk
gehandicapten, en in hun ontwikkeling bedreigde kleuters;
en een toename voordoet van: zeer moeilijk lerenden, meervoudig gehandicapten, ernstige
spraak-/taalmoeilijkheden, langdurig zieken, leertingen in pedologische instituten, en zeer
moeilijk opvoedbaren.

Evenzo is er van 1992 - 1998 in de ambulante begeleiding, van meest naar minst:
een afname van: zeer moeilijk opvoedbaren, en in hun ontwikkeling bedreigde kleuters;
en een toename van: lichamelijk gehandicapten, ernstige spraak-/taalmoeilijkheden,
meervoudig gehandicapten, leerlingen in pedologische instituten, slechthorenden, visueel
gehandicapten, zeer moeilijk lerenden, langdurig zieken, en doven.

Wat betreft deelname aan scholen en begeleiding is er van 1992 -1998, van meest naar minst:
een afname van: doven, en in hun ontwikkeling bedreigde kleuters;
en een toename van: ernstige spraak-/taalmoeilijkheden, zeermoeilijk lerenden, meervoudig
gehandicapten, lichamelijk gehandicapten, langdurig zieken, leerlingen in pedologische
instituten, visueel gehandicapten, slechthorenden, en zeer moeilijk opvoedbaren.

4.2. Mogelijke verklaringen van de ontwikkelingen in deelname

In par. 2.5 zijn drie mogelijke verklaringen gegeven voorde geconstateerde ontwikkelingen in
deelname aan SO 2/3-voorzieningen. De eerste soort verklaring betrof ontwikkelingen in
aangeboren lichamelijke ofwel somatische kenmerken van jonge kinderen, dan wel
veranderingen in de reacties op deze kenmerken vanuit de zeer vroege jeugdgezondheidszorg.

Wat deze eerste mogelijke verklaring aangaat blijkt sprake van een divers beeld. In het
algemeen gesproken lijkt, gezien de informatie in de paragrafen 3.2, 3.3 en 3.4, zich een
tendens voor te doen richting afname van aangeboren afwijkingen. Het duidelijkst wordt dit
gesuggereerd in de Eurocat-gegevens. Dezelfde soorten statistieken, maarin het bijzonderdie
met betrekking tot de lange-termijn effecten van vroeggeboorten in par. 3,5, verhelderen dat er
ook een tendens is richting vergroting van aangeboren afwijkingen, in het bijzonder wegens de
relatieve toename van vroeggeboorten. En hierbij gaat het veelal om meer ernstige, onderling
samenhangende en langdurige effecten, in grote lijnen zoals hierboven aan de orde gekomen in
par. 4.1.
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Uitgaand van een percentage kinderen met aangeboren afwijkingen dat rond 2 ligt (vgl. regio
Noord-Nederland in tabel 5), bedraagt de prevalentie van dergelijke afwijkingen ongeveer 200
per 10.000 kinderen. Hoewel dit overeenkomt met de 2.016% leerlingen in scholen voor 2/3-
onderwijs ofwel met ambulante begeleiding (zie tabel 3), is een en ander niet zo eenvoudig te
interpreteren. In hoofdstuk 3 is gebleken dat niet alle kinderen met een aangeboren afwijking
uiteindelijk in het speciaal onderwijs komen. Bij een deel van de groep met aangeboren
afwijkingen is het effect van de afwijking niet dusdanig dat instroom in het speciaal onderwijs
nodig is, of kan de afwijking (deels) warden gecomgeerd voorde vierjarige leeftijd wordt bereikt.
Daarentegen is een ander deel van de aangeboren afwijkingen van een dusdanige ernst dat de
levensverwachting van het desbetreffende kind minder dan drie a vier jaar is, of de
problematiek is zo ernstig dat het volgen van onderwijs niet aan de orde is. Bij een aantal
aangeboren afwijkingen is op voorhand niet duidelijk of de afwijking negatieve gevolgen heeft
voor de ontwikkelingsgebieden die aan de orde zijn in verband met onderwijskeuze. Ook kan
een bepaalde afwijking bij het ene kind, gezien de overige en de gezinsomstandigheden, tot
grote sociale, cognitieve, of emotionele problemen leiden, terwijl dat bij een ander kind met
dezelfde afwijking, maar in andere omstandigheden, niet het geval is.
Het lijkt er dan op dat de door de onderwijsbetrokkenen geconstateerde 'verdichting van de
problematiek' (zie par. 1.1) vooral is gebaseerd op de relatieve toename van zeer moeilijk
lerenden en meervoudig gehandicapten, in samenhang met de relatieve toename in
vroeggeboorten. Dit biedt echter nog geen verklaring voor de toename van leerlingen met
ernstige spraak-/taalmoeilijkheden in de voorzieningen voor speciaal onderwijs.

Een tweede mogelijke verklaring Ran liggen in veranderingen in de wisselwerking tussen
enerzijds bepaalde aangeboren lichamelijke of geestelijke kenmerken van jonge kinderen en
anderzijds de aard en intensiteit van (latere) zorg of hulpverlening vanuit medische
mogelijkheden, de jeugdgezondheidszorg of ook het reguliere of speciale onderwijs.

Het lijkt erop dat ook deze verklaring opgeld doet. Zowel in de vroege jeugdgezondheidszorg
als in het onderwijs is sprake van specifiekere aandacht voor bepaatde kindkenmerken en
soorten handicaps. Ook ouders spelen hier een steeds belangrijkere rol, die echter nog weinig
lijkt te zijn gedocumenteerd. Het beleid rond LGF heeft deze specifiekere aandacht
waarschijnlijk mede ondersteund, hetgeen in het belang is van de betrokken kinderen en hun
ouders. In dit opzicht leek er in het verleden niet steeds sprake van voldoende adequate
ondersteuning in of via het speciaal onderwijs, hetgeen de relatieve groei in dejaren tachtig en
negentig kan verklaren. Bewijsvoering hiervoor kwam aan de orde in de in par. 3.5 vermelde
onderzoeksresultaten (vgl. ook Mooij, 1999a, 1999b). Het is mogelijkdat hiereen deelvan de
verklaring ligt voor de toename van leerlingen met ernstige spraak-/taalmoeilijkheden in de
voorzieningen voor speciaal onderwijs.

De derde mogelijke verklaring sloot aan op eerder gevonden onderzoeksresultaten met
betrekking tot een mogelijk reservoir aan potentiele deelnemers aan SO 2/3-onderwijs (zie par.
2.5). Hierover kan warden opgemerkt dat er behalve de eerdere gegevens geen nieuwe
aanwijzingen lijken te zijn die het bestaan van een reservoir ontkennen of bevestigen. Het
belangrijkste probleem is dat er in Nederland onvoldoende longitudinale gegevens zijn om qua
betrouwbaarheid, validiteit en representativiteit eenduidige en verantwoorde uitspraken te
kunnen doen. De onzekerheid betreft in het bijzonderde relatie tussen enerzijds de prevalentie
van met name aangeboren afwijkingen en later gebleken intelligentie-, sociale of
gedragsproblemen, of ook langdurige ziekte, en anderzijds diagnostiekenen effecten van
handelingsaanpakken bij leerlingen in het regulierofookspeciaal onderwijs: zie de informatie in
hoofdstuk 3.
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De meest waarschijnlijke verklaring voor de groei van leerlingenaantallen in delen van het
speciaal onderwijs lijkt dan te liggen in een combinatie van:
1. de toegenomen aantallen vroeggeboorten inclusief de kwalitatief betere perinatale

gezondheidszorg, in relatie tot persoonlijke en gezinsomstandigheden;
2. de toegenomen aandacht voor de individuele financiering van de bijkomende, soms zeer

complexe leerlingproblematieken;
3. de nog niet echt doorzichtige of preventieve procedures en wijzen van diagnosticeren en

handelen in het begin van de onderwijspraktijk;
4. de maatschappelijk bredere erkenning dat ook gehandicapte kinderen in het onderwijs een

zo adequaat mogelijke ondersteuning dienen te verkrijgen, inclusief de toegenomen
aandacht van ouders en overige betrokkenen voor het kunnen realiseren van deze
ondersteuning.

4.3. Verwachtingen over deelname in de nabije toekomst

Gezien het ontbreken van voldoende longitudinale informatie, is een verwachting over
deelname aan de SO 2/3-voorzieningen in de nabije toekomst het beste te baseren op de trend
in het jongste verleden. De verwachting over toekomstige deelname is dan identiek aan de
trendmatige resuttaten gepresenteerd in hoofdstuk 2 en par. 4.1, met name door de relatieve
aantallen in de tabellen 1, 2en 3 als trend over de jaren 1 992, 1995 en 1 998 door te trekken
naar hetjaar2001.

Hierbij dient te warden aangetekend dat naarmate er vanaf het begin in het primair onderwijs
preventiever wordt opgetreden, de trend tot toename deels zou kunnen worden omgebogen in
een trend tot afname (zie ook par. 3.5). De informatie in hoofdstuk 3 biedt grand voor de
stellingname dat voor het verkrijgen van methodologisch juiste inzichten in de relevante
processen en (tussentijdse) ontwikkelingen en effecten een zo terughoudend mogelijke, maar
wel gestandaardiseerde en waar nodig complete registratie van somatische en andere
kenmerken vanaf de geboorte nodig is (zie de conclusies in par. 3.9). Deze registratie dient
longitudinaal per individu te zijn, teneinde inzicht te genereren in ontwikkelingsprocessen in
relatie tot de aard, omvang, effecten en preventievan aangeboren afwijkingen (vgl. ookvan den
Berg Jeths, 1997; Gezondheidsraad, 2000). Een eerste aanknopingspunt hiervoor is mogelijk
de verzameling bloedmonsters vanuit de hielprik van alle pasgeborenen in Nederland, die het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu sedert 1994 heeft aangelegd (zie NRC, 24 mei
2000).
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