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1. Vraag- en doelstelling van het onderzoek  
 

De ontwikkeling van sociaal beleid en welzijnsbeleid voor personen met een handicap vormt 

een belangrijke uitdaging in de huidige verzorgingsstaat. De opkomst van de conceptuele 

basis van burgerschap leidde tot verscheidene, voor de sector belangrijke, 

beleidsveranderingen. Verschillende onderdelen in het sociale ondersteuningssysteem voor 

personen met een handicap kennen een incrementele evolutie van beschermen naar 

zelfbeschikking en van exclusie naar inclusie. Er is een groeiende aandacht voor de rechten, 

individuele noden en belangen van de persoon met een beperking. De gewijzigde beleidsvisie 

leidde tot maatregelen zoals persoonsvolgende budgetten voor personen met een beperking 

en meer inclusieve diensten zoals ambulante familieondersteuning, inclusieve kinderopvang 

en geïntegreerd onderwijs.  

De focus in dit doctoraatsonderzoek ligt voornamelijk op hoe kinderen met een beperking 

toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van zorg binnen het onderwijssysteem. Binnen 

de onderwijssector zien we in het verlengde van bovenstaande evolutie beleidsveranderingen 

met betrekking tot het onderwijs voor kinderen met een beperking (of bijzondere 

onderwijsbehoeften). In een internationaal perspectief is er de tendens om meer afstand te 

nemen van het psycho-medische model waarbij speciale interventie voor kinderen met een 

beperking centraal staat. Bovendien maakt een meer sociologische visie van inclusie opgang 

waarbij kinderen met een beperking de mogelijkheid moeten hebben om deel te nemen aan 

de reguliere onderwijssystemen. De eerste initiatieven van inclusief onderwijs ontwikkelden 

zich in de jaren 1960, maar de meeste Europese onderwijswetgeving werd niet gewijzigd in 

functie van dit inclusief onderwijs tot de jaren 1990 en het begin van de huidige eeuw 

(Ebersold, 2011; Network of Experts in Social Sciences on Education and training, 2012). De 

UNESCO Salamanca verklaring van 1994 beschrijft een internationale overeenkomst over het 

gegeven dat kinderen met een beperking de kans moeten krijgen om onderwijs te volgen in 

dezelfde reguliere scholen als kinderen zonder beperking. Ook in het VN-Verdrag inzake de 

rechten van personen met een beperking van 2006 wordt dit principe nogmaals bevestigd. 

Initiatieven in het Vlaamse onderwijs die we binnen dit principe kunnen plaatsen zijn onder 

andere het geïntegreerd onderwijs, het inclusief onderwijs, STICORDI1-maatregelen en het 

recente decreet ‘maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’ (M-

decreet). In dit doctoraatsonderzoek kijken we enkel naar de maatregel ‘geïntegreerd 

onderwijs’. In 1980 ontstond het geïntegreerd onderwijssysteem gericht naar kinderen met 

bijzondere onderwijsnoden. Binnen dit systeem bieden leerkrachten en professionals 

tewerkgesteld in het buitengewoon onderwijs ondersteuning in het regulier onderwijs aan 

leerlingen met bijzondere onderwijsnoden. Reguliere scholen krijgen hierbij middelen 

                                                                 
1 STICORDI is een acroniem voor STImuleren - Compenseren- Remediëren – Dispenseren 
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toegewezen voor de realisatie van een beperkt aantal extra ondersteuningsuren door 

leerkrachten en professionals. Afhankelijk van de aard van de beperking krijgt men wel, geen 

of geen rechtstreekse toegang tot dit geïntegreerd onderwijssysteem. Het aantal kinderen 

met bijzondere onderwijsnoden dat gebruik maakt van dit systeem blijft klein, maar stijgt wel 

met de jaren. Ondanks de internationaal ondersteunde visie van inclusief onderwijs blijft tot 

op de dag van vandaag het buitengewoon onderwijs een gewaardeerd systeem in 

Vlaanderen. Sinds 1970 bestaat er in Vlaanderen zo een gesegregeerd systeem van speciale 

scholen dat aangepast onderwijs, zorg en therapie geeft aan die leerlingen wiens persoonlijke 

ontwikkeling niet verzekerd kan worden in het regulier onderwijs. Ongeveer 80% van de 

Vlaamse leerlingen met een beperking loopt school in het buitengewoon onderwijs (cijfers 

2012). 

We selecteerden voor het onderzoek dus twee onderwijsvormen voor kinderen met een 

beperking: het geïntegreerd onderwijs en het buitengewoon onderwijs. De eerste situeren we 

binnen een eerder inclusieve onderwijsvorm, de tweede is een gesegregeerde 

onderwijsvorm. In figuur 1 zien we het percentage kinderen dat school loopt in het 

buitengewoon onderwijs tegenover het percentage kinderen dat school loopt in het 

geïntegreerd onderwijs.  

 

Figuur 1. Schoolbevolking in het geïntegreerd en buitengewoon lager onderwijs t.o.v. de 

totale schoolbevolking in het lager onderwijs, %, berekend op data van Studiedienst van de 

Vlaamse regering, 2016 

Het gegeven dat er verschillende onderwijsvormen voor kinderen met een beperking zijn, 

maakt dat keuzes gemaakt kunnen worden. Elke ouder staat op een dag voor de keuze van 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2
0

1
3

 -
 2

0
1

4

2
0

1
2

 -
 2

0
1

3

2
0

1
1

 -
 2

0
1

2

2
0

1
0

 -
 2

0
1

1

2
0

0
9

 -
 2

0
1

0

2
0

0
8

 -
 2

0
0

9

2
0

0
7

 -
 2

0
0

8

2
0

0
6

 -
 2

0
0

7

2
0

0
5

 -
 2

0
0

6

2
0

0
4

 -
 2

0
0

5

2
0

0
3

 -
 2

0
0

4

2
0

0
2

 -
 2

0
0

3

2
0

0
1

 -
 2

0
0

2

2
0

0
0

 -
 2

0
0

1

1
9

9
9

 -
 2

0
0

0

1
9

9
8

 -
 1

9
9

9

1
9

9
7

 -
 1

9
9

8

1
9

9
6

 -
 1

9
9

7

% buitengewoon lager
onderwijs

% geïntegreerd lager onderwijs



 
 

Doctoraatsonderzoek Leen Sebrechts  p 4/268 

 

een gepaste school voor hun kind. Het recht van ouders om een school te kiezen voor hun 

kind is erkend in het onderwijsbeleid. Bij sommige ouders komt hier de bijkomende 

overweging tussen regulier of buitengewoon onderwijs bij. De keuze van een onderwijsvorm 

kan ertoe leiden dat maximale voordelen behaald worden doordat een keuze gemaakt kan 

worden die het beste aansluit bij de noden van het kind. Daarbij wordt er van uitgegaan dat 

een ernstige beperking meer nood heeft aan gespecialiseerde onderwijsondersteuning 

(Heward, 2009). De keuze en toewijzing van onderwijsvormen is evenwel veel complexer en 

wordt beïnvloed door vele andere factoren dan enkel de aard en ernst van de beperking, wat 

aangegeven wordt in internationaal onderzoek (Szumski en Karwowski, 2012).  

Gezien de recente ontwikkelingen binnen het Vlaamse zorg- en onderwijslandschap voor 

kinderen met een beperking met als doelstelling meer integratie van personen met een 

beperking, is het van belang om voor de specifieke Vlaamse context de determinanten in 

kaart te brengen die spelen bij de besluitvorming voor een onderwijsvorm voor kinderen met 

een beperking. Bovendien is onderzoek naar besluitvorming van ouders hieromtrent beperkt 

en het proces van schoolkeuze is zo goed als onzichtbaar (Glenys, Cuskelly en Moni, 2015, 

Byrne, 2013). Met dit doctoraatsonderzoek willen we hiertoe een bijdrage leveren. We gaan 

op zoek naar de determinanten en processen die spelen bij de toegang tot en het gebruik van 

de twee onderscheiden onderwijsvormen (GON of BuO) voor kinderen met een beperking. 

Wat drijft hen naar de ene of de andere onderwijsvorm? Welke factoren en actoren zijn 

hierbij van invloed? Dit brengt ons tot volgende onderzoeksvraag: 

‘Welke factoren, context en omstandigheden beïnvloeden het gebruik van 

onderwijsvormen voor kinderen met een beperking in Vlaanderen en welke 

handelingsprocessen leiden tot de beslissing voor een bepaalde onderwijsvorm?’  

Voor de empirische studies om de onderzoeksvraag te beantwoorden, maken we gebruik van 

twee theoretische kaders ontwikkeld als verklaringsmodellen voor medisch en sociaal 

zorggebruik. De onderwijsondersteuning voor kinderen met een beperking situeert zich onder 

de sociale dimensie van zorg. Een eerste conceptueel model bruikbaar voor het identificeren 

en ordenen van mogelijke determinanten van zorggebruik is het gedragsmodel van Andersen 

en collega’s (1995). Het is een statisch model dat stelt dat het gebruik van zorgdiensten wordt 

bepaald door een individu zijn geloof in zorg, zijn nood voor hulp, zijn toegang tot economisch 

en geografisch georiënteerde bronnen en zijn subjectieve evaluatie van mogelijke resultaten 

van zijn zorggebruik. Het tweede conceptueel model dat we hanteren is beter in staat het 

dynamische, het proceskarakter van zorggebruik te vatten: het Network Episode Model van 

Berenice Pescosolido (1992). De analysefocus ligt hier op het individu in interactie. Een 

bepaalde actie, keuze of beslissing is ingebed in een sociaal proces waarbinnen 

netwerkinteracties van individuen niet enkel de voorkeur beïnvloeden en de situatie bepalen, 

maar ook het proces aandrijven van beslissen of iets verkeerd is, of er iets gedaan kan 
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worden, wat gedaan kan worden en hoe te evalueren. Het gebruik van beide theoretische 

modellen maakt dat we een correlatiebenadering en carrièrebenadering combineren. We 

doen dit aan de hand van mixed methods onderzoek.  

Bij de determinanten van onderwijsgebruik door kinderen met een beperking geven we 

speciale aandacht aan de factor ‘sociale positie van het gezin’. We doen dit omdat de 

omwenteling naar het burgerschapsmodel vele normatieve kwesties met zich meebrengt, 

zoals het realiseren van meer zelfbeschikking en keuzevrijheid en tegelijkertijd de nood aan 

adequate zorg voor de meest kwetsbaren in de samenleving en daarbij het reële gevaar dat 

sociale ongelijkheid versterkt wordt (Cantillon, Sebrechts en De Maesschalck, 2012). De 

invloed van sociale positie op het gebruik van (zorg)diensten is één van de meest traditionele 

thema’s in de medische sociologie en de onderwijssociologie. Echter, handicap is grotendeels 

afwezig in onderwijsstratificatie-onderzoek (Powell en Planck, 2003). Door 

onderwijsstratificatie-onderzoek te combineren met handicapstudies trachten we inzicht te 

krijgen in sociale ongelijkheid en te verklaren hoe die aanwezig is binnen onderwijsvormen 

voor leerlingen met een beperking.  Alvorens hiermee van start te gaan, is het belangrijk dat 

we het algemene sociale profiel van gezinnen met een kind met een beperking verkennen.  

Met dit doctoraatsonderzoek verschaffen we inzicht in de determinanten en processen die 

werkzaam zijn bij de besluitvorming voor een onderwijsvorm voor een kind met een 

beperking. Hierdoor geven we belangrijke informatie mee die gebruikt kan worden door 

beleidsmakers en praktijkwerkers ter evaluatie van hun instrumenten. Willen we evolueren 

naar meer integratie van kinderen met een beperking in het Vlaamse onderwijs, dan moeten 

we gebruik maken van en inspelen op onderzoeksresultaten die de complexe factoren en 

mechanismen die resulteren in een onderwijsvorm voor het kind met een beperking 

blootleggen. Men dient bewust te zijn van de mogelijke (ongewenste) neveneffecten 

(Boudon, 1977) naast de gewenste positieve effecten.  
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1.1 Opbouw  
 

In deel II schetsen we op basis van een beknopt historische overzicht en een comparatieve 

studie de context waarbinnen de onderzoeksvraag benaderd wordt, geven we een overzicht 

van bestaand empirisch onderzoek rond sociale positie als determinant bij zorg- en 

onderwijsgebruik en beschrijven we de theoretische kaders die gebruikt worden voor het 

identificeren van relevante determinanten en dynamieken bij de ouderlijke besluitvorming 

voor een onderwijsvorm voor hun kind met een beperking. 

 

We starten dit deel met een schets van de evolutie in conceptualisering van handicap 

(hoofdstuk 2). Men kan de fundamenten van de kernconcepten van handicapbeleid niet 

begrijpen zonder ook te begrijpen hoe wij en anderen denken over handicap. Hoe we naar 

beperkingen kijken en hoe we erop reageren is continu in beweging. De beknopte 

geschiedenis weergegeven in dit hoofdstuk geeft hier inzicht in. Op basis hiervan komen we 

ook tot een beslissing met betrekking tot de gehanteerde terminologie in de 

doctoraatsverhandeling. In hoofdstuk 3 beschrijven we, in het verlengde van de 

veranderingen in denkkaders met betrekking tot handicap, de evolutie van het Vlaamse zorg- 

en onderwijsbeleid voor personen met een beperking. De geschiedenis van het zorgbeleid 

laat zich lezen als een langzame, incrementele evolutie van aanbodgestuurde naar 

vraaggestuurde zorg. Het onderwijsbeleid kent een langzame weg naar meer integratie van 

leerlingen met een beperking in het regulier onderwijs naast een sterke dominantie van het 

gesegregeerd onderwijs voor leerlingen met een beperking. Door het Vlaamse 

onderwijssysteem in vergelijking te plaatsen met dit van Nederland, Noorwegen en Engeland 

krijgen we inzicht in hoe systemen en aanbodindicatoren van invloed zijn op de 

keuzemogelijkheden voor kinderen met een beperking en hoe de beoordelingsprocedure van 

de beperking en de (ouderlijke) ondersteunings- en begeleidingsdiensten relevant zijn voor de 

onderwijsloopbaan. Na elke evolutieschets (eerst zorg, daarna onderwijs) beschrijven we de 

actuele verschillen in beeldvorming met betrekking tot handicap en de aanwezige 

machtsverschillen in het zorg- en onderwijsveld. In een 4e hoofdstuk plaatsen we de Vlaamse 

context in internationaal perspectief door over het muurtje te kijken naar het Noorse zorg- en 

onderwijsbeleid en -systeem, dat vaak gezien wordt als de avant-garde in inclusiebeleid. 

 

Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van bestaand empirisch onderzoek relevant voor de 

specifieke interesse van het doctoraatsonderzoek in sociale positie als determinant voor 

onderwijsgebruik van leerlingen met een beperking. In een eerste deel beschrijven we de 

bestaande onderzoekslijnen met betrekking tot het verband tussen sociaal-economische 

positie en het hebben van een beperking. In een tweede en derde onderdeel tonen we aan 

hoe de factor sociale positie van invloed kan zijn op het gebruik van diensten door personen 

met een beperking. Zo komen we tot een vierde onderdeel waarin we op basis van theorie en 
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bestaand empirisch onderzoek beschrijven hoe deze factor speelt binnen het onderwijs, in 

het algemeen en specifiek voor de groep van leerlingen met een beperking.  

 

Hoofdstuk 6 beschrijft de theoretische kaders die ondersteunen bij het identificeren van 

relevante determinanten van zorggebruik en bij het in kaart brengen van de dynamieken 

gerelateerd aan besluitvorming. Achtereenvolgens wordt er ingegaan op de theorieën en 

modellen van Anderson en collega’s, Berenice Pescosolido en Pierre Bourdieu. Verder geeft 

het hoofdstuk inzicht in het rationele-keuze perspectief als besluitvormingsmodel.   

 

In deel III beschrijven we uitgebreid de gehanteerde onderzoeksmethodologie. Voor het 

beantwoorden van de onderzoeksvraag maken we gebruik van mixed methods onderzoek, 

een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve analyses. Deel III start met een beschrijving 

van de onderzoeksmethodologie van het kwantitatief onderzoeksluik, daarna het kwalitatief 

onderzoeksluik om zo te eindigen met een beschrijving van de mixed methods benadering. 

Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van de gebruikte databestanden, variabelen en 

analysemethoden voor het kwantitatief onderzoek. In een eerste stap van het kwantitatief 

onderzoeksluik analyseren we de sociale positie van gezinnen met een kind met een 

beperking. De data voor deze studie zijn afkomstig uit het GEZO-onderzoek. Verschillende 

regressie-analyses werden gehanteerd om de unilaterale verbanden tussen de sociaal-

economische status van een gezin en de aanwezigheid van kinderen met een beperking te 

bepalen. In een tweede stap analyseren we het verband tussen verschillende determinanten 

en het onderwijsgebruik van kinderen in Vlaanderen. We maken hiervoor gebruik van de data 

in het GEZO-bestand en het onderwijsdatabestand. Op beide databestanden werden 

verschillende beschrijvende analyses uitgevoerd en binaire logistische regressie-analyes om 

de determinanten van het onderwijsgebruik in kaart te brengen. Hoofdstuk 8 bevat een 

uitgebreide beschrijving van het veldwerk en analysemethoden van het kwalitatief 

onderzoek. Voor het kwalitatief onderzoek voerden we een selectie uit op basis van de aard 

en de ernst van de beperking van het kind in het gezin om de respondentengroep qua 

zorgnoden gerelateerd aan de beperking zo homogeen mogelijk te maken. We kozen hier 

voor autismespectrumstoornis en een (rand)normale begaafdheid. Het hoofdstuk eindigt dan 

ook met de nodige informatie over wat ASS is en wat de impact hiervan is op het gezin.   

Zo komen we tot mixed methods onderzoek (hoofdstuk 9) waarbij de verschillende 

gehanteerde onderzoeksmethoden elks eigen aspecten van de onderzoeksvraag benaderen. 

De kwalitatieve data maken het mogelijk om de resultaten van de kwantitatieve data-

analyses, die breed dekken, verder in de diepte te verkennen om zo tot een meer complete 

set van onderzoeksresultaten te komen en tot een betere interpretatie (Hunter en Brewer, 

2003; Bryman, 2004). We hanteren dus een mixed methods onderzoeksmethode waarbij de 

kwalitatieve data-analyses aanvullend, verdiepend en ter interpretatie gebruikt wordt op de 
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resultaten van de kwantitatieve data-analyse. Dit zal leiden tot een synthese van een 

correlatie- en een carrièrebenadering. Door beide methoden met elkaar te verbinden 

verkrijgen we een meer betrouwbaar en valide beeld op de werkelijkheid van het onderwijs- 

en zorggebruik door gezinnen voor hun kind met een beperking.  

Deel IV geeft de resultaten weer van het eigen empirisch onderzoek. Hier wordt eenzelfde 

structuur aangehouden als in het onderdeel methodologie: eerst de resultaten van het 

kwantitatief onderzoek naar het verband tussen sociaal-economische positie en de 

aanwezigheid van een kind met een beperking in het gezin, daarna de resultaten die inzicht 

geven in de determinanten bij onderwijsgebruik door leerlingen met een beperking en als 

laatste de resultaten van het kwalitatief onderzoek naar ouderlijke besluitvorming omtrent de 

geschikte onderwijsvorm voor hun kind met ASS.  

In hoofdstuk 10 bestuderen we voor Vlaamse gezinnen het verband tussen de sociaal-

economische positie van gezinnen en de aanwezigheid van een kind met een beperking in het 

gezin. We identificeren hierbij drie onderzoeksvragen. 

- Welk verband is er tussen het opleidingsniveau van de moeder en de 

aanwezigheid van een kind met een beperking in het gezin? 

- Welk verband is er tussen de aanwezigheid van een kind met een beperking in 

het gezin en de partnersituatie van het gezin? 

- Staat de aanwezigheid van een kind met een beperking in het gezin in verband 

met de huidige sociaal-economische situatie van het gezin? 

Door deze verbanden in kaart te brengen, kunnen we de draagkracht van gezinnen met een 

kind met een beperking beschrijven in functie van hun rol als empowerende burgers binnen 

het opkomende burgerschapsmodel. 

 

Hoofdstuk 11 bestudeert de situatie van kinderen met een beperking in het Vlaamse lager 

onderwijs. Het hoofdstuk presenteert analyseresultaten die inzicht geven in de 

beïnvloedende factoren op de gebruikte onderwijsvorm van leerlingen met een beperking en 

de resultaten brengen de onderwijsloopbaan in kaart van kinderen met een beperking binnen 

twee onderscheiden onderwijsvormen, geïntegreerd lager onderwijs en buitengewoon lager 

onderwijs. Voortgaand op de resultaten uit hoofdstuk 10 vormen de gezinsfactoren (sociaal-

economische en sociaal-culturele kenmerken van het gezin) belangrijke inhoudsvariabelen 

van het onderzoek. We testen hierbij volgende hypothese: 

Onder controle van contextfactoren is op basis van gezinskenmerken geen verschil in 

gebruik van de twee onderwijsvormen voor kinderen met een beperking.  

Verder bestuderen we in dit hoofdstuk hoe het onderwijsbeleid en het onderwijsaanbod in 

Vlaanderen in verband staat met het gebruik van het geïntegreerd onderwijs of 

buitengewoon onderwijs door leerlingen met een beperking en beschrijven we hoe 



 
 

Doctoraatsonderzoek Leen Sebrechts  p 9/268 

 

kenmerken van het kind van invloed zijn op het gebruik van een onderwijsvorm voor 

leerlingen met een beperking.   

 

De uiteindelijke schoolkeuze, in deze studie geïntegreerd of buitengewoon onderwijs, 

reflecteert niet altijd het veelzijdige proces dat ouders ondergaan vooraleer tot een besluit te 

komen. Hoofdstuk 12 gaat in op het ouderlijke besluitvormingsproces voor de geschikte 

onderwijsvorm voor hun kind met ASS. Hierbij behandelen we het tweede deel van de 

algemene onderzoeksvraag en beschrijven we verder de context waarbinnen beslissingen 

worden genomen:  

‘Welke factoren, context en omstandigheden beïnvloeden het gebruik van 

onderwijsvormen voor kinderen met een beperking in Vlaanderen en welke 

handelingsprocessen leiden tot de beslissing voor een bepaalde onderwijsvorm?’ 

De focus van de kwalitatieve analyse die in dit hoofdstuk gepresenteerd wordt, ligt op het 

event dat de actie noodzaakt. Het event dat de start van het zorgtraject van ouders inluidt, is 

de signalisatie van een probleem dat ervaren wordt met betrekking tot het functioneren van 

het kind. Het studiekader is het geheel van acties en strategieën rond dit ervaren probleem, 

met een specifieke focus op de sociale organisatie van acties gericht naar 

onderwijsondersteuning voor het kind met een beperking. Het hoofdstuk start met een 

beschrijving van de verschillende kaders van de centrale actoren waarmee ouders in contact 

komen bij de events en hoe ze van invloed zijn op het besluitvormingsproces van de ouders. 

Daarna beschrijven we rationele elementen die spelen bij de ouderlijke besluitvorming voor 

een onderwijsvorm voor hun kind met ASS. Ten slotte toont het hoofdstuk aan hoe de positie 

van een actor in het zorg- en onderwijsveld van invloed is op het besluitvormingsproces, 

waarmee we weer komen tot het belang van de sociale positie van het gezin bij het gebruik 

van en toegang tot (zorg)diensten.  

 

Ten slotte brengen we in hoofdstuk 13 de verschillende bevindingen uit de aparte 

hoofdstukken samen, reflecteren we over interessante pistes voor vervolgonderzoek en 

geven we enkele beleidsaanbevelingen voortkomend uit de resultaten van het 

doctoraatsonderzoek.  
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DEEL II: Literatuurstudie 
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2. De evolutie in conceptualisering van beperking en handicap 
 

De evoluties in het Vlaamse zorg- en welzijnsbeleid gaan gepaard met veranderingen in 

denkkaders, in waarden en normen, in structuren,… binnen de sector zelf en binnen de 

ruimere context. Hoe we naar beperkingen kijken en hoe we erop reageren is continu in 

beweging. In de vroege Westerse samenleving werd handicap gezien als het resultaat dat 

men kreeg als ouders de goden hadden misnoegd (dit theologische perspectief kan nog 

steeds aanwezig zijn binnen sommige gemeenschappen). Personen met een beperking 

groeiden op in hun eigen familie of werden verbannen. Religieuze gemeenschappen trachtten 

genezing voor mensen met een beperking te vinden via rituelen en acties als exorcisme, of 

boden zorg aan personen met een beperking als een daad van barmhartigheid en christelijke 

plicht (Clapton en Fitzgerald, 1997). In de moderne tijd van verlichting en industrialisering 

waar religieuze waarden en gewoontes werden betwist door de opkomst van rede en 

rationaliteit maakte het geloof in bovennatuurlijke oorzaken van beperking plaats voor de 

medische interpretatie van beperking (Byrom, 2004 in Lalvani en Polvere, 2013 ). ‘Normaliteit’ 

werd in de moderne tijd bepaald door het ideaal van het witte, jonge, capabele, mannelijke 

lichaam. Het afwijkend zijn van dit ideaal werd hiërarchisch bepaald als inferieur. Artsen 

hadden de autoriteit om diegene die geschikt zijn voor tewerkstelling te onderscheiden van 

de zieken en personen met een beperking. Mensen met een beperking werden een klasse die 

fysiek verwijderd diende te worden van de bekwame en productieve mensen. Bijgevolg 

werden medische en geestelijke gezondheidszorgprofessionals agenten van sociale controle 

belast met de beschermende taak van ‘het welzijn van de gehele samenleving’ op basis van 

‘objectieve wetenschap’ (Foucault, 1965 in Lalvani en Polvere, 2013). Kinderen met gekende 

beperkingen werden systematisch geïnstitutionaliseerd (Lalvani, 2014). Na de wereldoorlog 

diende de visie op beperking als ‘gevaar voor de gezondheid van de samenleving’ herzien te 

worden bij de terugkeer van vele soldaten met beperkingen. Er werden meerdere initiatieven 

opgericht ter ondersteuning van ex-dienstplichtigen (voornamelijk gericht op 

tewerkstellingsmogelijkheden). Deze initiatieven breidden zich uit naar de bredere 

gemeenschap van personen met een beperking. Onder invloed van het normalisatieprincipe 

sinds 1970 vond er een verschuiving plaats van door de staat gerunde publieke instituten naar 

zorg en diensten binnen gemeenschappen. Echter, het medisch perspectief van handicap en 

segregatie van personen met een beperking blijft de standaard op basis van de mogelijkheid 

tot tewerkstelling van een persoon (economisch principe). In meer recente jaren, onder 

invloed van de burgerrechtenbeweging, zochten personen met een beperking een politieke 

stem en werden politiek actief tegen sociale krachten die handicap bewerkstelligen. 

Handicapactivisten gebruikten de strategieën van andere sociale bewegingen die 

burgerrechten opeisten en boekten zo successen (Clapton en Fitzgerald, 1997).  
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Onderstaande figuur 2 geeft de verschillende modellen van handicap weer die doorheen 

bovenstaande tekst aan bod komen. De integratie van existentiële (waarom), technische 

(hoe) en politiek ecologische (interactie) vragen leidt tot verandering van model.  

 

dimensies Religieus 
model 

Medisch model Sociaal model Cultureel model 

Oorsprong van het 
probleem 

God(en) Natuurlijke 
wereld 

Sociale structuur Representaties, 
culturele 
waarden en 
normen, sociale 
en economische 
contexten 

Waar gelokaliseerd Kwaadaardige 
krachten 

Individu Samenleving Woorden, 
beelden en 
informatie 

Probleemniveau (is 
het een probleem? 
Welke soort?) 

Bestraffing of 
gift 

Meetbaar 
defect 

Interactie 
patroon 

Identiteit 
ontwikkeling, 
sociale beweging 

Wie of wat heeft er 
controle over het 
fenomeen 

Kosmologie Natuur-
wetenschappen 

Sociale 
wetenschappen 

Informatie - 
communicatie 

Wat is de impact op 
de kwaliteit van 
leven? 

Marginaal, 
afzondering 

Verminderde 
levenskwaliteit 

In-de-wereld-zijn Potentieel en 
transformerende 
impact worden 
benadrukt 

Wat is de aanpak 
van beperking? Op 
welke vragen wordt 
een antwoord 
gegeven? 

Existentieel 
(waarom) 

Technisch (hoe) Rechtvaardigheid Kritiek, 
constructie en 
deconstructie 
van informatie 
via woorden, 
beelden, 
emoties en 
spiritualiteit 

Figuur 2. Modellen van kijken naar handicap. Overgenomen uit Rethinking disability (p. 15) 

door P. Devlieger, F. Rusch en D. Pfeiffer, 2003, Antwerpen: Garant. 
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De geschiedenis leert ons dat de twee meest dominante modellen in het handicapdiscours 

van de laatste vijftig jaar het medisch model en het sociaal model zijn. Beide modellen zijn 

historisch te scheiden, maar de geïnstitutionaliseerde waarden van beide modellen zijn in de 

huidige samenleving aanwezig.  We lichten kort de kenmerken van deze modellen toe.  

2.1.1 Medisch model van handicap 
 

Van zodra de medische wetenschap meer inzicht kreeg in het menselijk lichaam en nadat er 

verschillende behandelingsmethodes werden ontwikkeld, werd de geneeskunde 

‘geïnteresseerd’ in beperking. Beperking werd een opportuniteit om innovaties in medische 

wetenschap en technologie te demonstreren. Hierbij wordt er impliciet van uit gegaan dat 

mensen met een beperking willen ‘herstellen’. De expertise en welwillendheid van de 

medische professionals zal hen leren te bewegen, praten, denken en handelen op een wijze 

die als ‘normaal’ gezien wordt (Hardonk, 2011). De medische professie krijgt de positie om 

het discours over verschillende aspecten van het leven met betrekking tot lichaam en geest te 

leiden, inclusief beperking.  

Handicap wordt in dit model opgevat als een individueel en/of medisch fenomeen dat 

resulteert in een beperkt functioneren. Handicap wordt gezien als een aantasting van 

lichaamsfuncties en structuren, inclusief de geest, en wordt veroorzaakt door ziekte, ongeval 

of gezondheidscondities. Deze visie stelt een beperking en handicap gelijk met ziekte en de 

‘ziekenrol’ (Talcott Parson, 1951). Behandeling van personen met een beperking is gericht op 

het vernietigen van de oorzaak van de beperking of het ‘beter maken’ van de beperking. Dit 

wordt het best gerealiseerd door individuen met een beperking onder direct gezag van de 

medische professie te plaatsen, in rehabilitatieprogramma’s of geïnstitutionaliseerde zorg. In 

de onderwijscontext vertaalt zich dat in gespecialiseerde, gesegregeerde scholen (Haegele en 

Hodge, 2016).  

Irving Zola (1973) omschreef deze omwenteling begin de jaren zeventig als ‘medicalisering’ 

van de samenleving. In de literatuur worden een culturele en structurele dimensie 

onderscheiden ten aanzien van het begrip medicalisering. De culturele dimensie houdt het 

proces in waarbij steeds meer verschijnselen in het perspectief van gezondheid en ziekte 

worden geplaatst en daardoor in medische termen worden gedefinieerd. Door brede 

definities te hanteren wordt bijna iedereen ongezond verklaard en wordt daarmee het 

potentiële werkterrein van de gezondheidszorg sterk uitbreid. Zo komen we tot de structurele 

dimensie van medicalisering. Deze dimensie duidt op het gegeven dat steeds meer 

verschijnselen van het menselijk bestaan de invloed ondergaan van medisch toezicht, 

handelen en oordelen. Beide dimensies zijn onderling verweven, wat zichtbaar is bij het 

classificeren en labelen. Een etiket kan voor de betrokkenen een sociale en maatschappelijke 
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erkenning betekenen (aanspraak op de ziekenrol) en enkel artsen hebben de bevoegdheid om 

dergelijk etiket toe te kennen (Stüssgen, 1997).  

Centrale kritiek op dit medisch model is dat menselijke problematiek wordt geïndividualiseerd 

doordat de maatschappelijke dimensie ervan wordt versluierd. Daarnaast ontstaat er een 

afhankelijkheid van zorg, geneesmiddelen en medische professionals. Artsen hebben binnen 

dit model een sociale controlefunctie waarbij het medisch systeem het economisch systeem 

en de daaruit gevestigde orde en machtsrelaties beschermt (Zola, 1973; Navarro, 1976; 

Haegele en Hodge, 2016)   

2.1.2 Sociaal model van handicap 
 

Naar het medisch model wordt verwezen als het oude model, wat in contrast staat met het 

sociaal model van kijken naar handicap. Een doorbraak in de ontwikkeling van een 

sociologische benadering van handicap werd tijdens de jaren zeventig gerealiseerd door 

Michel Foucault (1980). Hij hanteerde als eerste het uitgangspunt dat ziekte, gezondheid en 

handicap sociaal geconstrueerd zijn en wijst op de belangrijke rol van de medische 

wetenschap binnen de werking van een biomacht die het denken over handicap stuurt. Deze 

inzichten hebben geleid tot de ontwikkeling van het sociaal model van handicap. Binnen dit 

model zijn historisch twee grote strekkingen te onderscheiden. Enerzijds heeft zich in de VS 

een sociaal constructionistische strekking ontwikkeld die uitsluiting van mensen met een 

beperking en het belang van vrijheid, zelfstandigheid en rechten (“disability rights”) 

vooropstelt (Zola, 1993). Daarnaast is in het Verenigd Koninkrijk een materialistisch sociaal 

model tot stand gekomen (Oliver, 1996), dat de sociaal-economische achterstelling en de 

uitsluiting van personen met een beperking van de arbeidsmarkt centraal stelt. Beide hebben 

invloed gehad op het wetenschappelijke en politieke denken over handicap, aangestuurd 

door academici en activisten (personen met een beperking die tegen institutionalisatie en 

exclusie optreden) (Hardonk, 2011). Zo spreekt Dr. Ad Van Gennep in Nederland over het 

burgerschapsmodel binnen dit kader. Hierbinnen worden personen met een beperking 

benaderd als burgers met gelijke rechten en plichten. Ze hebben recht op (specifieke) 

ondersteuning om gelijkwaardig te kunnen participeren in de samenleving. Kenmerken van 

dit model zijn: volwaardig burgerschap, keuze en controle over hun eigen bestaan, goede 

kwaliteit van bestaan en recht op ondersteuning (Van Gennep, 2000).  

Centraal in het sociaal model is het gegeven dat de termen handicap en beperking twee 

verschillende concepten zijn. Beperking is een abnormaliteit van het lichaam en handicap 

wordt gezien als een benadeling of activiteitenbeperking veroorzaakt door sociale 

organisaties die personen met een beperking niet in acht nemen en ze zo uitsluiten van het 

gemeenschapsleven. Isolatie en exclusie  is het resultaat van een samenleving die weigert of 
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niet in de mogelijkheid is om de omgevingsbarrières die personen met een beperking 

ondervinden te verwijderen (Haegele en Hodge, 2016).  

Kritiek op het model is dat de persoonlijke ervaringen van de beperking niet relevant zijn voor 

het sociaal model en dat er een strikt onderscheid behouden moet blijven tussen beperking 

en handicap. Een andere bron van kritiek is de historische preoccupatie van het sociaal model 

met handicap gerelateerd aan zichtbare fysieke beperking. Veel minder aandacht is 

geschonken aan intellectuele en sensorische handicaps. Men negeert de rol van beperking en 

de diversiteit op het niveau van het lichaam en het individu (Haegele en Hodge, 2016).  

2.1.3 Disability studies 
 

Vertrekkend vanuit assumpties en ideeën van het sociaal model, maar rekening houdend met 

de gefundeerde kritieken hierop, ontstond het interdisciplinair paradigma van disability 

studies. Niet enkel het sociaal model speelt hier een rol, maar ook elementen uit het 

individueel model en andere sociologische benaderingen van handicap zoals medische 

sociologie en fenomenologie. Men baseert zich hierbij op het kritisch realisme. Het kritisch 

realisme is gebaseerd op de assumptie dat verschillende analyseniveaus en theoretische 

benaderingen niet beschouwd moeten worden als tegenstrijdig, maar als verschillende 

logica’s in de conceptualisering van handicap. Dit impliceert niet dat er verschillende 

theoretische benaderingen en disciplines gemixt worden in een nieuwe en omvattende 

theorie. Elke benadering creëert inzichten die bijdragen aan een beter begrip van 

handicapvraagstukken. Binnen dit kader ontstaan nieuwe modellen van handicap zoals het 

biopsychosociaal model. Deze modellen bouwen grotendeels voort op de ‘International 

Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps’ (ICIDH), meer specifiek de relatie 

van stoornis, beperking en handicap met sociale factoren. Inzichten in deze modellen leidden 

dan weer tot een herziening van de ICIDH wat leidde tot de realisatie van de ‘International 

Classification of Functioning’ (ICF) (World Health Organization, 2001; Hardonk, 2011).  

De ICIDH heeft de volgende begrippenreeks als uitgangspunt: 

Ziekte -> stoornis -> beperking -> handicap 

Stoornis, beperking en handicap zijn begrippen die de manifestaties en gevolgen van ziektes 

en aandoeningen beschrijven en dit op drie niveaus. Stoornissen zijn afwijkingen op 

orgaanniveau, beperkingen worden door een persoon ondervonden bij het uitvoeren van 

activiteiten en handicaps beschrijven sociale nadelen als gevolg van de 

gezondheidsproblemen. Later werd handicap vervangen door participatie (Van Gemert en 

Minderaa, 1997).  
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Het doctoraatsonderzoek betreft in het algemeen kinderen met een beperking, gezien de 

definities die gehanteerd worden bij de databestanden gebruikt voor de empirische analyses 

(zie onderdeel 7.1.1 en 7.1.2). De kinderen kunnen bepaalde activiteiten moeilijk uitvoeren 

als gevolg van een stoornis. Bij een deel van deze kinderen is hun beperking een handicap 

doordat ze eveneens participatieproblemen ondervinden (kinderen aangesloten bij het VAPH2 

en kinderen in het buitengewoon onderwijs). Een ander deel ondervindt geen 

participatieproblemen als gevolg van de maatschappelijke context. De verschillende groepen 

van kinderen, wel en niet erkend binnen de overheidsdiensten en in de verschillende 

onderwijsvormen, worden doorheen de onderdelen van het doctoraatsonderzoek op 

verschillende wijzen gemengd waardoor we meestal opteren voor de algemene term van kind 

met een beperking.  

                                                                 
2 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
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3. De evolutie naar het burgerschapsparadigma binnen de huidige 
instituten van de welvaartstaat 

3.1 Een korte historische schets van het zorgbeleid voor personen met een 
beperking3 
 
 

In het verlengde van de veranderingen in denkkaders met betrekking tot handicap, kan de 

evolutie van het zorgbeleid voor personen met een beperking en de ontwikkeling van 

welzijnsdiensten opgedeeld worden in vier grote, overlappende beleidslijnen: beheersing, 

vergoeding, zorg en burgerschap. Beheersing houdt het verwijderen van personen met een 

beperking uit de gemeenschap in. Vergoeding wijst op de uitkeringen die toegekend worden 

aan de waardige personen met een beperking (zoals in eerste instantie oorlogsslachtoffers en 

personen met een beperking als gevolg van een arbeidsongeval in de vroege 

welvaartsstaten). In de tweede helft van de 20e eeuw kwam het element ‘zorg’ naar de 

voorgrond. Overheidsprogramma’s zoals dagcentra, buitengewoon onderwijs, beschutte 

tewerkstelling, gezondheidszorg en bredere sociale bijstand- en sociale 

zekerheidsprogramma’s ontwikkelden zich ter ondersteuning van personen met een 

beperking. Vanaf de jaren ’80 treedt ‘burgerschap’ naar voren als nieuw richtinggevend 

beleidsconcept waarbij rechten, plichten en inclusie van personen met een beperking centraal 

staan (Drake, 2001).  

 

De grondslagen van de moderne zorg voor personen met een beperking in Vlaanderen 

werden gelegd op het einde van de 19e Eeuw. Door de oprichting van het ‘Gemeen Fonds’ in 

1876 kregen de gemeenten de taak opgedragen te zorgen voor het onderhoud en de 

verzorging in aparte gestichten van geesteszieken, blinden, doofstommen en andere 

hulpbehoevenden (Lammertyn, 1990). Men zag in het thuismilieu, de ouders, de oorzaak van 

het afwijkend zijn van het kind of volwassene met een beperking. Hij/zij moesten uit het 

thuismilieu verwijderd worden en aan specialisten worden toevertrouwd. Deze vorm van 

‘beheersing‘ van het probleem kaderde volledig binnen de sfeer van wat toen de openbare 

onderstand werd genoemd. In de tweede helft van de 20e eeuw richtte men bij Koninklijk 

Besluit van 1967 het Fonds voor Medische, Sociale en Pedagogische Hulp aan Gehandicapten 

op, dat in 1969 operationeel werd. Dit Fonds, Fonds 81 genoemd, verlaat het 

behoeftigheidcriterium. Personen met een beperking hebben - zo luidde het nieuwe 

uitgangspunt - nood aan bijzondere zorg die is afgestemd op hun (bijzondere) behoeften. Dit 

ging gepaard met een decentralisering van de plaatsing van personen met een beperking naar 

                                                                 
3 Cantillon, B., Sebrechts, L., & De Maesschalck, V. (2012). Wat kan het sociaal beleid leren van het 
welzijnsbeleid? Enkele reflecties vanuit de sector die zorg draagt voor personen met een handicap. In. H. Gevers, 
L. Sebrechts, (2012) (Eds). Hoe cash zorg verandert. Een multidisciplinaire benadering van de persoonlijke 
financiering in de zorg. Antwerpen. Garant. 
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de provincies, hoewel de zorg voor personen met een beperking op zich een nationale 

bevoegdheid bleef. De oprichting van het Fonds 81 ging aldus gepaard met een duidelijke 

shift in de zorg voor personen met een beperking van armenzorg naar gemeenschapszorg. 

Het Fonds 81 heeft voor de kwantitatieve en kwalitatieve uitbouw van de voornamelijk 

intramurale hulpverlening gezorgd. Vooral tussen 1970 en 1980 werd er  in voorzieningen 

geïnvesteerd, in collectieve, gesegregeerde zorgvormen (Vogels, 2004). 

 

Vanuit nieuwe (orthopedagogische) denkkaders over een minder beperkende en meer 

‘genormaliseerde’ opvang enerzijds en vanuit besparingsoverwegingen omwille van 

begrotingstekorten in de jaren ’80 anderzijds, ging men later op zoek naar minder ingrijpende 

en structurerende zorgvormen. Die nieuwe denkkaders en inzichten vielen samen met de 

overdracht van het Fonds 81 aan de gemeenschappen, na de eerste belangrijke Bijzondere 

Wet van 8 augustus 1980 tot herziening van de instellingen (Vogels, 2004). Dit leidde onder 

meer tot een stijgend gebruik van de zogenaamde semi-residentiële zorgvormen. 

Verschillende proefprojecten, experimenten e.d. versterkten deze evolutie, welke eveneens 

afgedwongen werd door verschillende belangenorganisaties voor volwassenen met een 

beperking (de Independent Living Movement) en door ouders met een kind met een mentale 

beperking. Het in 1990 opgerichte VFSIPH (Vlaams Fonds voor de sociale integratie van 

personen met een handicap) gaf een belangrijke nieuwe impuls aan het beleid betreffende 

personen met een beperking. Het werkte in de beginjaren vooral aan de ontwikkeling van 

minder beperkende opvang en de (wettelijke) uitbouw van ambulante diensten: begeleid en 

zelfstandig wonen en thuisbegeleiding. Het VFSIPH wilde een diversiteit aan 

hulpverleningsmogelijkheden organiseren en legde nog meer de nadruk op de nood aan een 

totale multidisciplinaire evaluatie van zorg- en begeleidingsbehoeften. Verder was er ook 

meer nadruk op de effectieve inspraak van personen met een beperking, op zelfstandigheid 

van personen met een beperking en op het volwaardig participeren van de persoon in de 

samenleving. De aandacht verschoof naar sociale integratie en de sociale gevolgen van de 

aanwezigheid van een beperking (Lammertyn, 1990).  

 

Volledig in de lijn van dit nieuwe beleidsconcept startte de Vlaamse regering in 1997 met een 

experiment waarbij 15 personen met een beperking een individueel budget kregen toegekend 

om hun persoonlijke assistentie mee in te kopen. In 2000 werd het persoonlijk 

assistentiebudget decretaal verankerd. Een persoon met een beperking kreeg  vanaf dan de 

mogelijkheid om te kiezen uit zorg in natura die via de traditionele zorgvormen wordt 

geleverd of voor een PAB waarmee hij zelf assistentie inkoopt (Vogels, 2004). Diverse 

initiatieven volgen elkaar op, zoals trajectbegeleiding, PTP, convenanten, geïntegreerd 

wonen, persoonsgebonden financiering en persoonsvolgende financiering. Ze reiken de ene 

keer aan de persoon met een beperking instrumenten aan, de andere keer aan de 

voorziening. Tegelijkertijd gaat men op een hoger beleidsniveau ook op zoek naar andere 
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mechanismen om de sector aan te sturen. De acties in het kader van de zorgregie, 

zorggradatie en deregulering kunnen we zien in het licht van het streven naar een 

kwaliteitsvolle en persoonsgerichte ondersteuning voor iedere persoon met een beperking.  

 

De geschiedenis laat zich lezen als een langzame, incrementele evolutie van aanbodgestuurde 

naar vraaggestuurde zorg. Terwijl in de jaren ’70 en ’80 de persoon met een beperking een 

alomvattend zorgpakket kreeg, groeide tijdens de jaren ’90 en begin 21e eeuw de aandacht 

voor minder ingrijpende zorgvormen, voor de individuele noden en vragen van de persoon 

met een beperking, voor zelfbeschikking en individuele keuzevrijheid (Van Buggenhout, 

2005). In de praktijk blijft het aanbod van voorzieningen het uitgangspunt van de zorg, 

weliswaar met de zorg om dit zo goed als mogelijk op de individuele behoeften en vragen van 

de persoon met een beperking af te stemmen. Hoever organisaties hierin gaan, blijft nog 

steeds tot de (professionele) autonomie van de voorziening behoren mits zij aan de 

vooropgestelde erkennings- en subsidiëringvoorwaarden voldoen (Van Landeghem, 2008). 

 

3.1.1 Het ondersteuningsaanbod 

 

Mede vanwege de incrementele opbouw van de zorg voor personen met een beperking kent 

deze sector een erg grote diversiteit aan instrumenten van beleid. Vooreerst wordt het 

gekenmerkt door zowel cash als ‘in kind‘ prestaties. Cash voordelen omvatten in het 

algemeen twee grote componenten: 

- Sociale verzekering: toegekend zonder een inkomens- of vermogenstest, meestal op 

basis van vroegere bijdragen en de aanwezigheid van een specifieke onzekerheid zoals 

werkloos worden of een bepaalde leeftijd bereiken.  

- Niet bijdragegerelateerde voordelen: er zijn twee vormen, de zogenaamde universele 

voordelen op basis van een bepaalde omstandigheid zoals kinderbijslag en de sociale 

bijstand op basis van een inkomenstest zoals een leefloon (Barr, 2004). 

In de sector van de gehandicaptenzorg vinden we voorbeelden van elk van deze 

beleidsmodellen. De Vlaamse zorgverzekering leunt dicht aan bij de sociale verzekering in die 

zin dat elke inwoner van Vlaanderen vanaf het jaar waarin hij 26 wordt zich verplicht dient 

aan te sluiten bij een Vlaamse zorgkas waaraan een bijdrage is verbonden. Deze aansluiting 

geeft de burger het recht op een forfaitaire uitkering wanneer hij zorgbehoevend wordt. Op 

federaal niveau beschikt de sector van de zorg voor personen met een beperking over de 

invaliditeitsuitkering en de uitkeringen voor beroepsziekten en arbeidsongevallen als vormen 

van sociale verzekering met een inkomensgebonden uitkering. De integratietegemoetkoming 

en de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap behoren tot 

de sociale bijstand. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden is sinds 2017 een Vlaamse 

bevoegdheid geworden. De Vlaamse persoonlijke budgetten voor personen met een handicap 
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zijn, net zoals de verhoogde kinderbijslag op federaal niveau, voorbeelden van niet 

bijdragegebonden universele cash voordelen. Bij de in kind prestaties onderscheiden we 

(semi)residentiële zorgdiensten zoals internaten, observatiecentra, verzorgingstehuizen en 

ambulante zorgdiensten zoals thuisbegeleiding en begeleid wonen. Figuur 4 bevat per 

beleidsniveau een overzicht van deze beleidsinstrumenten. Ten slotte is er sinds 2003 het 

dienstencheque systeem dat de persoon met een beperking een betaalmiddel verschaft 

waarmee hij een werknemer van een erkende onderneming kan betalen voor huishoudelijk 

werk. Dienstencheques kunnen aangewend worden voor hulp in de huishouding bij de 

gebruiker thuis (schoonmaken, wassen en strijken, verstelwerk van strijkgoed en bereiden 

van maaltijden). Ze kunnen echter ook gebruikt worden voor het bekomen van hulp 

buitenshuis, met name voor dagelijkse boodschappen, voor strijkhulp binnen een atelier of 

voor hulp bij verplaatsingen van een mindervalide4. Het stelsel van de dienstencheques is de 

laatste jaren sterk gegroeid. Het aantal gebruikers is nu meer dan zeven keer zo groot als bij 

de start in 2003. Sinds 1 juli 2008  kunnen personen met een beperking die van de Vlaamse 

overheid een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) krijgen om hun zorg te organiseren, niet 

langer onbeperkt huishoudelijke hulp betalen met dienstencheques. De RVA heeft een 

maximumgrens van 2000 dienstencheques per jaar ingesteld5. 

 

Op 1 januari 2017 werd de persoonsvolgende financiering ingevoerd binnen de visie van het 

burgerschapsmodel. De persoonsvolgende financiering is een belangrijke pijler van het 

nieuwe ondersteuningsbeleid voor personen met een beperking, zoals beschreven in het 

Perspectiefplan 2020. In dat plan staan gedeelde zorg en ondersteuning, inclusie, vraagsturing 

en zelfregie centraal. Zorg en ondersteuning voor personen met een beperking is een 

gedeelde verantwoordelijkheid. Gebaseerd op het model van de American Association on 

Mental Retardation (huidige benaming: American Association on Intellectual and 

Developmental Disabilities), visualiseren vijf concentrische cirkels de gedeelde 

verantwoordelijkheid. De persoon met een beperking is het middelpunt van de cirkels. De 

verschillende mogelijke bronnen van ondersteuning voor de persoon kunnen door elkaar en 

onafhankelijk van elkaar ingezet worden, om tegemoet te komen aan de specifieke vraag van 

de persoon met een beperking (Kabinet van Vlaams minister van welzijn, volksgezondheid en 

gezin, 2013). 

 

                                                                 
4 FOD Wergelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 
5 Ook andere groepen die nood hebben aan hulp van buitenaf, namelijk personen op leeftijd die een 
tegemoetkoming voor hulp aan ouderen genieten en eenoudergezinnen met kinderen ten laste, kunnen gebruik 
maken van 2000 dienstencheques per jaar. Voor andere gebruikers ligt de grens op 500 dienstencheques per 
jaar (RVA). 

https://www.vaph.be/documenten/perspectiefplan-2020-nieuw-ondersteuningsplan-voor-personen-met-een-handicap
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Cirkel 1: Zelfzorg: de zorg en ondersteuning die de persoon zelf opneemt 

Cirkel 2: Gebruikelijke zorg: de dagelijkse zorg en ondersteuning die gezinsleden die bij elkaar 

wonen aan elkaar geven 

Cirkel 3: Zorg en ondersteuning van familie, vrienden en kennissen die niet bij elkaar wonen 

Cirkel 4: Professionele zorg en ondersteuning voor alle burgers: Centra Algemeen 

Welzijnswerk (CAW), gezinszorg, poetshulp, kinderopvang... 

Cirkel 5: Professionele zorg en ondersteuning die het VAPH vergoedt 

Figuur 3. Model van persoonsvolgende financiering. Overgenomen van www.vaph.be, 2017 

 

Het subsidiariteitsprincipe is van toepassing op deze cirkels: men kijkt eerst naar de 

dichtstbijzijnde cirkels, alvorens zich te richten tot de buitenste cirkels. Dit houdt in dat de 

persoon met een beperking eerst zijn gezin, familie/vrienden en informele contacten en de 

regulieren diensten zal aanspreken, alvorens zich te wenden tot de gespecialiseerde (VAPH) 

ondersteuning. Dit in de vorm van een getrapt systeem: trap 1 omvat het 

‘basisondersteuningsbudget’ (BOB) wat enkel kan ingezet worden voor niet-medische kosten 

uit cirkel 1, 2, 3, 4 en 5 (rechtstreeks toegankelijke hulp). Wanneer deze BOB ontoereikend is, 

kan er in trap 2 niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning worden aangevraagd. 

Dit kan een cashbudget zijn en/of een voucher voor VAPH aanbieders van zorg en assistentie. 

Om dit te bekomen is er eerst een ondersteuningsplan vereist. In dit ondersteuningsplan 

wordt in kaart gebracht welke zorg en ondersteuning er geleverd wordt door welke personen 

en wat de wensen zijn van de persoon met een beperking zelf. Naast dit ondersteuningsplan 

dient er ook een objectivering van de ondersteuningsbehoefte te komen. Dit wordt 

opgemaakt door een multidisciplinair team aan de hand van het ‘zorgzwaarte-

inschalingsinstrument’.  

 

 

  

http://www.vaph.be/
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Figuur 4. Ondersteuningsvormen voor personen met een beperking in Vlaanderen 

Instrumenten 

Vlaamse gemeenschap 

In 
kind 

(semi)residentiële sector  VAPH (2006; 
VFSIPH: 1990) 

Internaten, instellingen voor 
personen met een beperking, 
begeleid wonen,…. 

 Ambulante sector VAPH  

In 
cash 

Sociale verzekering 
(bijdrage-gerelateerd, 
universeel) 

Vlaamse Sociale 
bescherming (1999) 

Vlaamse zorgverzekering (2001) 

 Niet-bijdrage gerelateerde 
universele voordelen 

VAPH Persoonlijk assistentiebudget (2000) 
 
  

 
 
 
Sociale bijstand 

VAPH 
Vlaamse sociale 
bescherming 
VAPH 
Vlaamse sociale 
bescherming 

Individuele Materiële Bijstand (1992) 
Basisondersteuningsbudget (2016) 
 
Persoonsvolgend budget 
Tegemoetkoming voor hulp aan 
bejaarden (1989) 

Federaal 

In 
Cash 

Sociale verzekering 
(bijdragegerelateerd en 
inkomensgebonden 

Rijksdienst voor 
sociale zekerheid 
(1944) 

Invaliditeitsuitkering (cijfers 2009) 

  Arbeidsongevallen (1967) 
  Beroepsziekten, blijvende arbeids- 

ongeschiktheid (1963) 
 

 Niet bijdragegerelateerde 
universele voordelen 

Verhoogde kinderbijslag voor 
kinderen met een handicap (1964)  
 

 Sociale bijstand Fonds Sociale 
Zekerheid (Directie-
generaal Personen 
met een handicap) 

Integratietegemoetkoming en 
inkomensvervangende 
tegemoetkoming voor  personen met 
een handicap (1987) 
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3.2 De beeldvorming van handicap binnen het hedendaagse zorgveld voor personen 
met een beperking 
 

Noch personen met een beperking, noch ouders van kinderen met een beperking, noch 

professionals bevinden zich in een sociopolitiek vacuüm. In interactie treffen verschillende 

visies en modellen elkaar. Het is dan ook belangrijk om de verschillen in beeldvorming en 

interpretaties van handicap tussen deze groepen te begrijpen (Lalvani, 2015). Dit begrip zal 

mee het besluitvormingsproces kunnen verklaren en hoe bepaalde actoren hierbinnen sociale 

controle  uitoefenen (Hoff en Stiglitz, 2016; Lalvani, 2014).  

In het formeel zorgsysteem, publiek en privé, en in de professionele dienstverlening is de 

cultuur van kennis, wetenschap en technische interesse dominant. Centraal staat het geven 

van antwoorden op welomschreven noden, beperkingen en problemen van het menselijk 

lichaam en gedrag. In de literatuur zijn er op basis van empirische resultaten twee 

onderscheiden vaststellingen te vinden. De eerste is dat professionals werkzaam binnen 

zorgsystemen nog sterk aanhangen bij het medisch model van kijken naar handicap. Ook de 

methodes en processen die zorgdiensten vandaag de dag managen, stoelen sterk op een 

(medisch) wetenschappelijke rationaliteit binnen structuren van kapitalisme. Een 

gepersonaliseerd model is eerder secundair. Een tweede vaststelling is de sterkere opkomst 

van het biopsychosociaal en  sociaal model van kijken naar handicap in de professionele 

dienstverlening. Binnen deze visie tracht de professional de mensen te helpen bij het 

bereiken van hun doelen, aspiraties en volledig potentieel, door barrières te verwijderen en 

breder te kijken dan de stoornis. Het erkent mensen met een beperking als gewaardeerde en 

opgenomen leden van de gemeenschap die niet ‘genezen’ moeten worden. Ze hebben 

dezelfde rechten en plichten als iemand anders. Genezing en zorg maken plaats voor 

coaching, keuzevrijheid en zelfbeschikking (De Corte, 2005). Men spreekt in de literatuur ook 

over partnerschappen. De literatuur geeft verder aan dat er voorbeelden zijn van goede 

partnerschappen, maar dan is dit eerder gerealiseerd door de individuele professional en 

minder door een bepaald systeem (Clear, 1999, Hodge en Runswick-Cole, 2008).   

Bij ouders van een kind met een beperking heeft de beperking een dominante claim op het 

gezinsleven en zij zijn daardoor onderhevig aan levenservaringen die zeer anders zijn dan 

deze van professionals. De ouder bezit hierbij vaak een andere zorgcultuur op basis van een 

gepersonaliseerde en holistische zorgervaring (Hodge en Runswick-Cole, 2008). Ondanks dat 

literatuur vaak aangeeft dat de interpretatie van ouders eerder aanleunt bij het sociaal-

cultureel paradigma, kunnen we in het licht van het proces dat als protoprofessionalisering is 

bestempeld, ook stellen dat ouders zich de grondhouding en basisbegrippen van professionals 

eigen hebben gemaakt. Zij hebben de standaard van wat medisch gezien ‘normaal’ of 

‘gezond’ is, geïnternaliseerd en passen deze maatstaf op zichzelf en anderen toe (Stüssgen, 

1997). Daarbij stelt onderzoek vast dat de visie kan verschillen tussen sociale groepen. Ouders 
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met een hogeschooldiploma hebben een meer positieve visie ten opzichte van inclusie in 

vergelijking met ouders zonder diploma (Byrne, 2013). 

Naast het gegeven dat de visie van ouders en professionals niet altijd overeen komt, is veel 

literatuur gewijd aan het gegeven dat de professional meer gewicht heeft als het komt tot 

beslissen. Hulpvragers en hulpverleners vormen complementaire rollen, ze hebben elkaar 

nodig, maar zijn niet in dezelfde mate afhankelijk van elkaar (Driessens, 2003). Daarbij komt 

dat binnen de gehandicaptensector de ouder formeel afhankelijk is van de professional voor 

toegang tot diensten en middelen. De structuur van de ouder-professional relatie is 

onderbouwd met een ongelijkheid en een objectiviteit die zorgen commodificeert en maakt 

de gebruikers van de diensten tot consumenten, patiënten of cliënten (Clear, 1999). Een 

bepaalde kennis wordt boven een andere geplaatst. De observatie dat professionals een 

disproportioneel gewicht hebben in de relatie met de ouders en terughoudend kunnen zijn 

om informatie te delen is aanwezig in verschillende studies (Glenys, Cuskelly en Moni, 2015; 

Clear, 1999; Hodge en Runswick-Cole, 2008; Hanson e.a., 2001; Lalvani, 2014). Het 

achterhouden of niet delen van kennis kan geïnterpreteerd worden als bewuste dwang of 

eerder zachte nudging6 naar een bepaalde keuze. 

Professionals aanvaarden de opinie van ouders vaak niet op gronde van hun emotionele 

betrokkenheid bij het kind (Foucault, 1980). Het geloof bij professionals dat ouders niet altijd 

handelen in het welzijn van hun kind doordat hun beslissing beïnvloed wordt door gevoelens 

van ontkenning, rouw, boosheid, schaamte of schuld blijft aanwezig, wat een nalatenschap is 

van de historische positionering van gezinnen met een kind met een beperking als de bron 

van het probleem (Lalvani, 2014). Een reactie van ouders hierop is dat ze een bepaald niveau 

van professionele kennis zich eigen gaan maken (Hodge en Runswick-Cole, 2008; Clear, 1999). 

Hierdoor nemen ze niet enkel de rol van ouder op, maar ook deze van paraprofessional in de 

disciplines van geneeskunde en onderwijs.  

  

                                                                 
6 mensen op een vriendelijke, niet dwingende wijze helpen om een betere keuze te maken 
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3.3 Een korte historische schets van het onderwijsbeleid voor kinderen met een 
beperking 
 

Ook binnen de Vlaamse onderwijssector evolueerde men vanaf de jaren 1980 mee met de 

internationale ontwikkelingen naar normalisatie en inclusie van kinderen met een beperking. 

Het algemene en universele recht op onderwijs voor iedereen is reeds enige tijd een 

welgevestigde waarde. Er is internationale overeenstemming omtrent dit principe. Hoewel de 

Salamanca verklaring van 1994 en het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een 

handicap van 2006 vooropstellen dat kinderen met een beperking onderwijs dienen te volgen 

in reguliere scholen bij hun medeleerlingen zonder een beperking, blijven in vele landen 

speciale, gesegregeerde, scholen voor kinderen met een beperking bestaan. De speciale 

school blijft een gewaardeerd concept en vele landen blijven investeren in deze schoolvorm. 

Daarnaast evolueerden de onderwijssystemen in de meeste landen naar systemen met 

vormen van inclusief onderwijs. De eerste initiatieven ontstonden in de jaren ’60. De 

wijzigingen in onderwijswetgeving van de meeste Europese landen startten echter eind jaren 

negentig. Landen nemen vandaag de dag verschillende posities in op de ‘inclusiebarometer’ 

met betrekking tot onderwijs (zie o.a. Ebersold, 2011; Meijer, 2003; Euridyce, 2005; OECD, 

2005). Zo gaan in Noorwegen zo goed als alle kinderen met speciale onderwijsnoden naar de 

reguliere school. Zij worden binnen deze reguliere school door bijvoorbeeld 

onderwijsassistenten of verpleegkundigen ondersteund waar nodig (Magnus e.a., 2010). In 

Engeland gaan kinderen met speciale onderwijsnoden zowel naar reguliere scholen als naar 

speciale scholen (Priestley e.a., 2010). In België gaan de meeste kinderen met een beperking 

naar speciale scholen, opgedeeld in verschillende types7. Figuur 5 toont aan dat België de 

leiding neemt in het percentage kinderen met een beperking dat naar speciale, 

gesegregeerde, scholen gaat.  

                                                                 

7 Type basisaanbod: voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk 
curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs. 
Dit type vervangt vanaf september 2015 geleidelijk de types 1 en 8; Type 1: voor kinderen met een lichte 
verstandelijke handicap (in afbouw);Type 2: voor kinderen met een verstandelijke beperking; Type 3: voor 
kinderen met een emotionele of gedragsstoornis, maar zonder verstandelijke beperking; Type 4: voor kinderen 
met een motorische beperking; Type 5: voor kinderen in een ziekenhuis, een preventorium of een residentiële 
setting; Type 6: voor kinderen met een visuele beperking; Type 7: voor kinderen met een auditieve beperking of 
een spraak- of taalstoornis; Type 8: voor kinderen met ernstige leerstoornissen (in afbouw); Type 9: voor 
kinderen met een autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking (sinds september 2015). Voor 
dit doctoraatsonderzoek geldt de situatie van voor 2015: type 1 tot en met 8.  

 

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/redelijke-aanpassingen


 
 

Doctoraatsonderzoek Leen Sebrechts  p 26/268 

 

 
Figuur 5. Onderwijsvorm voor kinderen met een beperking. Overgenomen uit  Inclusive 

education for young disabled people in Europe: trends, issues and challenges. University of 

Leeds (p. 45) door S. Ebersold, 2011, ANED. 

3.3.1 De langzame weg naar integratie 

 

Vanaf de jaren ’90 proberen beleidsmakers in Vlaanderen via allerlei maatregelen de 

segregatie en ongelijkheid van kansen in het onderwijs weg te werken of te verminderen. In 

1991 werd het onderwijsvoorrangsbeleid uitgewerkt dat zich specifiek richtte op kansarme 

allochtone leerlingen. Drie jaar later werd het zorgverbredingsbeleid gerealiseerd dat zich 

richtte naar de verbetering van de positie van de kansarme autochtone leerlingen in het 

basisonderwijs. In 1999 werd er gekozen voor een gelijke kansenbeleid. Discriminatie op basis 

van geslacht, afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid en beperking moet weggewerkt worden. 

Onderwijs wordt als een belangrijk middel beschouwd tegen de ontwikkeling naar een duale 

samenleving. De intentie om drempels in de toegang en de doorstroming door het onderwijs 

weg te werken, kreeg een vertaling in het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke 

onderwijskansen. De voorgaande projecten werden in dit decreet ingepast. Het decreet heeft 

tot doel de realisatie van optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen, het 

vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie en het bevorderen van sociale mix en 

cohesie. Om de doelgroepleerling te bepalen werkt men met de GOK-indicatoren. In het 

basisonderwijs spreekt men van een doelgroepleerling wanneer: 

- de leerling deel uitmaakt van een gezin dat leeft van een vervangingsinkomen  

- de moeder van de leerling geen diploma of getuigschrift van het secundair onderwijs 
heeft 

- de leerling deel uitmaakt van een gezin dat voor de gangbare communicatie een 
andere taal gebruikt dan het Nederlands 
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- de leerling permanent of tijdelijk buiten het eigen gezin verblijft 

- de ouders van de leerling tot de trekkende bevolking behoort (Ghesquière et al., 2007; 
Van Rompu et al., 2007). 

Basisscholen met minstens 10% doelgroepleerlingen en secundaire scholen met minstens 

25% doelgroepleerlingen kunnen rekenen op extra middelen. 

Concrete maatregelen voor kinderen met een beperking worden sterk achterwege gelaten in 

de teksten van het GOK-decreet. Een aparte visie werd uitgeschreven voor het buitengewoon 

onderwijs. Voornamelijk het versterken van de banden tussen regulier en buitengewoon 

onderwijs werd vooropgesteld (Van Rompu et al, 2007). Het decreet  basisonderwijs van 1997 

verenigt het regulier onderwijs en het buitengewoon onderwijs in één wettelijk kader. 

Daarvoor was er sinds 1970 een autonoom wettelijk systeem voor scholen voor 

buitengewoon onderwijs. Vóór 1970 hanteerde men het systeem van speciale klassen in 

reguliere scholen. Deze ontwikkelingen zijn tot stand gekomen door de professionalisering en 

medicalisering van de zorg en ondersteuning van personen met beperking. Buitengewoon 

onderwijs wordt gedefinieerd als een systeem dat aangepast onderwijs, zorg en therapie 

biedt aan leerlingen wiens persoonlijke ontwikkeling niet gegarandeerd kan worden in het 

regulier onderwijs (Van Rompu et al, 2007). 

In 1980 werd het geïntegreerd onderwijs opgenomen in de Vlaamse wetgeving, onder impuls 

van de integratiebeweging. Leerkrachten en andere professionals werkzaam in het 

buitengewoon onderwijs kunnen nu ondersteuning bieden aan leerlingen met een beperking 

in het regulier onderwijs (Bossaert, 2012). De reguliere school ontvangt financiering voor een 

beperkt aantal extra ondersteuningsuren door deze specialisten. Of een leerling met een 

beperking toegang heeft tot het geïntegreerd onderwijs, wordt bepaald door het type van 

buitengewoon onderwijs waarvoor hij gediagnosticeerd is. Voornamelijk leerlingen met een 

fysieke, visuele of auditieve beperking kunnen gebruik maken van het geïntegreerd onderwijs. 

Leerlingen met sociaal emotionele problemen, leerproblemen en licht verstandelijke 

beperking kunnen instromen in het geïntegreerd onderwijs nadat ze eerst minstens negen 

maanden school hebben gelopen in het buitengewoon onderwijs. Deze groep leerlingen 

maakt dan ook weinig gebruik van het systeem. Leerlingen met een matige tot ernstige 

verstandelijke beperking hebben geen toegang tot het geïntegreerd onderwijs. Voor deze 

laatste groep is er wel sinds 1999 aanvullend een programma opgestart dat onderwijs aan 

een beperkt aantal kinderen met een milde tot zware intellectuele beperking in de reguliere 

school mogelijk maakt (inclusief onderwijs, ION). Voor deze kinderen is aanpassing van het 

curriculum noodzakelijk.  De ondersteuning die de leerling krijgt in het regulier onderwijs is 

afhankelijk van de aard en ernst van de beperking. De meeste leerlingen krijgen twee uur per 

week extra ondersteuning gedurende twee jaar per onderwijsniveau (kleuter, lager, secundair 

en hoger). De laatste jaren is het aantal leerlingen in het geïntegreerd onderwijs sterk 
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toegenomen zoals in figuur 6 te zien is, maar het buitengewoon onderwijs voor kinderen met 

een beperking blijft tot op heden een zeer gewaardeerde onderwijsvorm in Vlaanderen en de 

meeste kinderen met een beperking gaan naar de scholen voor buitengewoon onderwijs: 

80,5% in het schooljaar 2011-2012. De oprichting van een nieuw type van buitengewoon 

onderwijs voor normaalbegaafde leerlingen met ASS vanaf september 2015 onderschrijft 

eveneens deze waardering voor het buitengewoon onderwijs.   

 

Figuur 6. Schoolbevolking in het geïntegreerd en buitengewoon lager onderwijs t.o.v. de 

totale schoolbevolking in het lager onderwijs, %. Aangepast overgenomen van de 

Studiedienst van de Vlaamse regering, 2016.  

Andere maatregelen die genomen worden gericht naar leerlingen met een beperking of 

leermoeilijkheden zijn de STICORDI-maatregelen. De term STICORDI werd geïntroduceerd 

door Henneman (1989) en is een acroniem voor STImuleren - Compenseren- Remediëren – 

Dispenseren. In Vlaanderen zorgt Van Vugt voornamelijk voor de verspreiding van het begrip 

(Van Vugt, 1994).  

1) Stimulerende maatregelen: kinderen met een leerstoornis of beperking aanmoedigen. 

Stimuleren vormt dus de affectieve component van het begeleidingsplan. Dit kan op 

verschillende manieren. Het probleem herkennen en erkennen is hierbij belangrijk 

(Desoete, 2005). 

2) Compenserende maatregelen: deze maatregelen stellen extra hulpmiddelen die het 

lezen, spellen, rekenen, leren en studeren vereenvoudigen ter beschikking. Een kind 

mag dus hulpmiddelen gebruiken om een gemeenschappelijk leerdoel te bereiken 

(convergente differentiatie). 
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3) Remediëren: remediërende maatregelen proberen, door blijvende aandacht en 
training, bepaalde vaardigheden te verbeteren. Dit gebeurt zowel binnen als buiten de 
klas en school.  

4) Dispenseren: deze maatregelen houden in dat de leerling met een leerstoornis 

bepaalde activiteiten niet moet meemaken of bepaalde eindtermen niet gehaald 

moeten worden (divergente differentiatie). (Van Kerckhove, 2010) 

Sinds het schooljaar 2014-2015 is het decreet ‘maatregelen voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften’ (M-decreet) in voege in Vlaanderen. Het M-decreet heeft tot doel om 

een stap te zetten richting de geleidelijke realisatie van meer inclusief onderwijs in 

Vlaanderen. Dit op grond van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het 

Vlaamse gelijke kansen- en gelijke behandelingsbeleid en het VN-verdrag van 2006 inzake  de 

rechten van personen met een handicap dat in 2009 door België en Vlaanderen werd 

geratificeerd. Meer inclusief onderwijs zou betekenen dat er verhoudingsgewijs minder 

leerlingen in het buitengewoon onderwijs terecht komen en meer leerlingen met specifieke 

onderwijsnoden kunnen opgevangen worden in het regulier onderwijs. Het M-decreet wil 

echter niet het buitengewoon onderwijs afschaffen. Het beoogt wel een modernisering van 

het buitengewoon onderwijs met beter aangepaste onderwijssettings voor leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften. Het decreet bevat 6 krachtlijnen: 

- Eerst gewoon onderwijs, dan buitengewoon onderwijs. Enkel wanneer aanpassingen 

onvoldoende of onredelijk zijn om een leerling binnen het gemeenschappelijk 

curriculum mee te nemen of studievoortgang te laten maken op basis van een 

individueel aangepast curriculum, kan een oriëntering naar het buitengewoon 

onderwijs.  

- Recht op redelijke aanpassingen. Van elke reguliere school mag verwacht worden dat 

ze samen met de ouders en het CLB op zoek gaat naar redelijke aanpassingen. 

- Recht op inschrijven in een reguliere school. Elk kind heeft het recht om zich in te 

schrijven in een reguliere school. Zijn  inschrijving  kan  pas  ontbonden  worden  na  

een  gesprek  tussen school, CLB en ouders over de (on)redelijkheid van aanpassingen. 

De school motiveert haar beslissing en de rechtsbeschermingsprocedure wordt 

aangescherpt.  

- Nieuwe types in het buitengewoon onderwijs. Het  streven  naar  meer  inclusief  

onderwijs  doet  geen  afbreuk  aan  de  nood  aan  een kwaliteitsvol buitengewoon 

onderwijs. Leerlingen voor wie de aanpassingen die gevraagd worden van een school 

voor  gewoon onderwijs onredelijk of onvoldoende zijn, kunnen tijdelijk of permanent 

nood hebben aan een gespecialiseerde, aparte setting als garantie voor  hun  recht  op  

onderwijs.  Kwaliteitsvol  buitengewoon  onderwijs  blijft  dus  ook  een belangrijke 

doelstelling.  Types 1 en 8 worden vervangen door een type basisaanbod. Een nieuw 
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type 9 wordt georganiseerd voor leerlingen met een autismespectrumstoornis zonder 

verstandelijke beperking.  

- Nieuwe toelatingsvoorwaarden buitengewoon onderwijs. Het medisch label staat niet 

langer centraal bij de opmaak van het verslag, wel de onderwijsbehoeften van de 

leerling en de ondersteuningsnoden van de leraar. Een Vlaamse 

Bemiddelingscommissie treedt op bij onenigheid.  

- Ondersteuning voor het gewoon onderwijs 

Een tussentijdse meta-evaluatie van het M-decreet stelt echter dat er nog steeds een 

medische diagnose vereist is voor het toekennen van redelijke aanpassingen. Ouders en 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ervaren ook nog veel onzekerheden inzake 

inschrijvingen en redelijke aanpassingen in reguliere scholen. Bovendien stelt men vast dat 

hoewel er een positieve evolutie te zien is inzake toekenning van redelijke aanpassingen, 

scholen en CLB’s nog onvoldoende kennis hebben over de regelgevende kaders. De vraag of 

aanpassingen disproportioneel of onvoldoende zijn vormt voor veel scholen en CLB’s een 

struikelblok. Eveneens zijn leerkrachten vaak niet op de hoogte van redelijke aanpassingen 

voor bepaalde leerlingen wat duidt op een gebrekkige samenwerking binnen lerarenkorpsen 

en met het CLB. CLB’s worstelen ook met hun nieuwe rol en de veelheid aan opdrachten. De 

rollen en taken inzake zorg en leerlingenbegeleiding zijn onvoldoende uitgeklaard en er zijn 

grote verschillen in competenties en taakopvattingen tussen CLB-medewerkers. Ten slotte 

benadrukt men het belang dat er voldoende ondersteuning moet zijn voor leerlingen met 

bijzondere onderwijsnoden in het reguliere onderwijs. Zowel van de kant van de scholen als 

van de kant van ouders klinkt de bezorgdheid of er naast leraargerichte ook nog voldoende 

leerlinggerichte ondersteuning zou zijn voor leerlingen die hier specifieke nood aan hebben. 

Leraargerichte ondersteuning zal leerlinggerichte ondersteuning nooit helemaal kunnen 

vervangen (Departement Onderwijs & Vorming, 2017).  
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3.4 Het concept inclusief onderwijs 
 
 

In de literatuur rond het versterken van de rechten van personen met een handicap jongleren 

onderzoekers en politiekers met begrippen als 'integratie', 'inclusie' en 'mainstreaming 

(gedeeltelijke integratie)'. Binnen het onderwijsveld kunnen we een algemene verschuiving 

waarnemen weg van integratie en naar inclusie. Terwijl integratie tot het einde van de jaren 

tachtig (OESO-projecten) de belangrijkste kwestie was, werd inclusie in de jaren negentig 

prominent. Het begrip integratie stelt dat aan kinderen met een beperking de mogelijkheid 

geboden moet kunnen worden om in reguliere scholen opgeleid te worden. Het begrip 

inclusie aanschouwt de reguliere scholen als de meest geschikte school voor elk kind. 

Wanneer de reguliere scholen kinderen met een beperking integreren, trachten ze deze 

kinderen in de dominante schoolcultuur te passen. Het begrip integratie is ontwikkeld tegen 

de achtergrond van de Europese geschiedenis van segregatie van personen met een 

beperking en werd geformuleerd als een principe voor nieuwe maatschappelijke praktijken en 

institutionele hervormingen (Vislie, 2003). Inclusie daarentegen stelt dat scholen zich in die 

mate dienen aan te passen dat elk kind school kan lopen in de reguliere school, met 

diversiteit als de heersende norm (Van Hove, 1999). Een inclusief systeem impliceert een 

aantal belangrijke onderwijskundige vereisten: het afschaffen van eindtermen, het 

doorbreken van het jaarklassensysteem, de totaalbenadering van de 

persoonlijkheidsontwikkeling, ervaringsgericht leren en sterk individualiserend en responsief 

of adaptief onderwijs (De Fever en Flamant, 2001 in Van den Broeck, 2016). Sinds de 

goedkeuring ervan door 92 landen en 25 internationale organisaties in 1994 is de Salamanca 

Verklaring een krachtig instrument voor innovaties in het onderwijsveld (Unesco, 1994). Met 

dit document werd inclusie de algemene term. Echter, het debat tussen integratie en inclusie 

wordt voortgezet. Sommige onderzoekers beweren dat beide termen gebruikt worden om 

vergelijkbare processen en uitkomsten uit te drukken (Pijl, Meijer en Hegarty, 1997), terwijl 

anderen stellen dat elke term een andere focus heeft en dat de twee termen best niet 

gecombineerd worden (bijv. door integratie te koppelen aan systeemhervorming en inclusie 

aan kwaliteit van geïntegreerde voorziening)  (Vislie, 2003).  

 

Ondanks dat het VN-verdrag helder bepaalt dat alle landen die het verdrag ratificeerden op 

termijn naar een volledig inclusief onderwijs moeten evolueren, wenst niemand in politiek 

Vlaanderen de ontmanteling van het buitengewoon onderwijs. Er is in Vlaanderen, noch in de 

politieke wereld, noch in het onderwijsveld een draagvlak voor een radicale variant van 

inclusie, wel voor een gematigde vorm van inclusie (Van den Broeck, 2016). Wanneer we 

binnen de Vlaamse context spreken over inclusief onderwijs, leunen we dus eerder aan bij het 

begrip van integratie, in die zin dat kinderen met een beperking meer dienen te worden 

ingepast in de bestaande schoolwerking en –cultuur, maar dat buitengewoon onderwijs een 
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optie blijft voor diegene voor wie volwaardige participatie aan het regulier onderwijs niet 

mogelijk is.  
 

Van den Broeck (2016) stelt hierbij vast dat de Vlaamse overheid geen heldere keuze maakt 

van waar ze naartoe wil, wat voor de nodige discussie zorgt bij de implementatie van het M-

decreet. Het wordt heel anders bekeken door verschillende stakeholders al naargelang hun 

ervaringen en perspectieven: ouders van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften staan 

er anders tegenover en lopen tegen andere drempels en hinderpalen aan dan leraren, CLB-

medewerkers, ondersteuners, of pakweg politieke besluitvormers. Het is uiteraard zo dat 

verschillende stakeholders verschillende ervaringen en perspectieven hebben en 

verschillende bezorgdheden in het publieke debat uiten. Van den Broeck stelt echter wel dat 

hoe minder het onderwijs inclusief is georganiseerd, hoe meer de aanpassingen onredelijk 

lijken of zijn in de context van het reguliere onderwijs. De criteria voor redelijkheid van 

aanpassingen zijn bijgevolg zeer laag waardoor leerlingen vaak onvoldoende ondersteuning 

krijgen.  
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3.5 De invloed van het onderwijsbeleid en het onderwijssysteem op de 
onderwijskeuzemogelijkheden voor een kind met een beperking: een internationale 
vergelijking  
 

Zoals we hierboven reeds aangaven zijn er verschillen tussen landen met betrekking tot 

onderwijs en schoolsystemen voor kinderen met een beperking. In dit onderdeel plaatsen we 

het formele onderwijssysteem en de begeleidingsdiensten in Vlaanderen tegenover deze van 

Noorwegen, Engeland en Nederland. Door de verschillende onderwijssystemen te schetsen 

krijgen we inzicht in hoe systemen en aanbodindicatoren van invloed zijn op de 

keuzemogelijkheden voor kinderen met een beperking en hoe de beoordelingsprocedure van 

de beperking en de (ouderlijke) ondersteunings- en begeleidingsdiensten relevant zijn voor de 

onderwijsloopbaan.  

We selecteren deze vier landen om verschillende redenen. Ten eerste kozen we ervoor om de 

focus te leggen op meer ‘volwassen’ Europese welvaartsstaten. Ten tweede hebben 

Noorwegen, Engeland, Nederland en Vlaanderen een verschillend onderwijsbeleid voor 

kinderen met een beperking waarbij ze verschillende posities vertegenwoordigen binnen het 

onderwijsveld op het gebied van inclusie. In Vlaanderen is het aantal leerlingen met een 

beperking dat naar het regulier onderwijs gaat vrij klein. Noorwegen situeert zich aan de 

andere kant van de onderwijsinclusiebarometer. De meeste kinderen met een beperking zijn 

ingeschreven in de reguliere school. Het aantal kinderen met een beperking in het speciaal 

onderwijs is nooit zeer hoog geweest. Nederland en Engeland positioneren zich in het midden 

van het spectrum. In Nederland zorgt de grondwettelijke vrijheid van onderwijskeuze voor 

een breed aanbod van speciale scholen voor kinderen met een beperking. Zowel ouders als 

scholen zijn vrij om hun eigen onderwijsideeën te kiezen en scholen kunnen leerlingen 

weigeren wiens ouders het niet eens zijn met de waarden en ideologie van de school (Smits, 

2007). Het onderwijsbeleid en de financieringsstructuren in Nederland hebben echter recent 

een grote reorganisatie ondergaan gericht naar meer inclusief onderwijs. Op 1 augustus 2003 

trad de Nederlandse wet op de Leerling Gebonden Financiering, in de volksmond ‘de 

rugzakwet’, in werking. Daarmee konden ouders zélf kiezen welke ondersteuning en in welke 

setting ze hun kind wilden laten begeleiden. Met de invoering van het Passend Onderwijs in 

2014 schrapte Nederland de rugzak. Het budget van de leerling wordt sindsdien in een 

grotere pot gestoken en wordt een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het speciaal 

onderwijs blijft echter bestaan in Nederland, het klinkt er nu “buitengewoon onderwijs als het 

moet, gewoon onderwijs als het kan.” Via het Passend Onderwijs is er voor de eerste maal 

een lichte daling van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs. In Engeland gaat 

ongeveer 40% van de kinderen met bijzondere onderwijsnoden naar speciale scholen, 

ondanks de vele beleidswijzigingen gericht naar inclusief onderwijs. Het algemene wettelijke 

kader garandeert scholing voor alle kinderen, maar niet gegarandeerd in reguliere scholen. 
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Engeland behoudt het recht om kinderen met een beperking te onderwijzen in speciale 

scholen, welke buiten de gemeenschap kunnen gelegen zijn (Priestley et al., 2010).  

Tabel 1 geeft cijfers uit 2010 weer met betrekking tot het aantal kinderen (met bijzondere 

onderwijsnoden) in scholen van buitengewoon onderwijs in de vier geselecteerde landen. 

Deze cijfers bevestigen de uiteenzetting in vorige alinea: Vlaanderen kent het grootste 

aandeel kinderen met speciale onderwijsbehoeften die school lopen in het buitengewoon 

onderwijs, gevolgd door Nederland en Engeland. In Noorwegen gaat slechts 4% van de 

kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften naar een speciale school. We zien weinig 

veranderingen in de percentages tegenover het jaar 2000. Het lage percentage kinderen met 

bijzondere onderwijsnoden in het speciaal onderwijs in Noorwegen contrasteert met het 

gegeven dat Noorwegen het grootste aandeel schoolgaande kinderen met bijzondere 

onderwijsnoden heeft, gevolgd door Vlaanderen, Nederland en Engeland (hierbij is het wel 

belangrijk om te weten dat de verschillende landen hiervoor verschillende definities 

gebruiken en verschillende leeftijdsgroepen hanteren8). Het aandeel schoolgaande kinderen 

met bijzondere onderwijsnoden is hierbij gestegen ten opzichte van het jaar 2000 met 1,2% in 

Vlaanderen, met 2,1% in Noorwegen en met 2,2% in Nederland. In Engeland is er een daling 

van 0,4% waar te nemen.  

 

Tabel 1  
% en gebruik onderwijsvormen kinderen met bijzondere onderwijsnoden op landniveau 
(2010) 

 Vlaanderen Noorwegen Nederland Engeland 
(UK) 

% schoolgaande kinderen met 
bijzondere onderwijsnoden 

6,2 7,9 4,3 2,8 

% schoolgaande kinderen met 
bijzonder onderwijsnoden in 
buitengewoon onderwijs 

85 4 62 43 

% schoolgaande kinderen in het 
buitengewoon onderwijs 

5,3 0,9 2,7 1,2 

% schoolgaande kinderen met 
bijzondere onderwijsnoden in 
speciale klassen 

Niet van 
toepassing 

11 Niet van 
toepassing 

7 

Opmerking. Eigen bewerking data uit rapport van A. Watkin (ed.), 2010                                                      

* alle cijfers refereren aan leerlingen die officieel gekend zijn als leerling met bijzondere 

onderwijsnoden, zoals gedefinieerd door het betreffende land.  

                                                                 
8 Leeftijdsgroepen gedekt door verplicht onderwijs: Vlaanderen: 6-18; Noorwegen: 6-16; Nederland: 5-18; en 
Engeland: geen specifieke leeftijdsgroep, kinderen jonger dan vijf en ouder dan 16 zijn ook opgenomen. 
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De verdeling van kinderen met bijzondere onderwijsnoden over regulier en speciaal onderwijs 

wordt bepaald door het bestaande onderwijssysteem en de methodes die gebruikt worden 

om de bijzondere noden van de kinderen te identificeren en vast te stellen. Het percentage 

kinderen met bijzondere onderwijsnoden die school lopen in het buitengewoon onderwijs 

reflecteert dus verschillen naargelang beoordelingsprocedures en financieringsstructuren 

tussen landen, eerder dan verschillen in  het daadwerkelijk voorkomen van een beperking 

(Eurodyce, 2005). Verschillen in de relatieve proportie van kinderen in regulier en speciaal 

onderwijs zijn gekoppeld aan de specifieke karakteristieken van de onderscheiden 

schoolsystemen die als wenselijk worden ervaren door scholen, leerkrachten en ouders, zoals 

bijvoorbeeld meer ondersteuning vanuit de overheid. We zullen inzicht geven in de formele 

onderwijssystemen van de vier landen en beschrijven de relatieve verdeling van positieve en 

negatieve stimulansen. We bespreken het onderwijsbeleid, de beoordelingsprocedures, de 

financieringsstructuren, de transportmogelijkheden en de aanwezigheid van specifieke 

ondersteuningsmiddelen zoals persoonlijke assistentie in scholen.  

3.5.1 Drie vormen van schoolbeleid 

Aanvullend aan factoren zoals de densiteit van de populatie en cross nationale verschillen in 

het voorkomen van bepaalde categorieën van beperking, zijn het verschillen in 

onderwijsbeleid die van invloed zijn op de verschillen tussen landen qua centrale 

onderwijsvormen voor leerlingen met bijzondere onderwijsnoden. Landen kunnen 

gegroepeerd worden in drie categorieën naargelang het beleid gericht op onderwijs voor 

kinderen met bijzondere onderwijsnoden: één systeem, een tweesporen systeem en een 

meersporen systeem. Figuur 7 verdeelt de vier landen ter studie over de drie categorieën. 

Zoals we in de volgende paragrafen zullen toelichten, geven de huidige trends in het 

onderwijsbeleid een shift weer van een duidelijk tweesporen systeem naar een continuüm 

van onderwijsvormen tussen reguliere scholen en speciale scholen.   

Onderwijsbeleid Land 

Tweesporen, maar in transformatie België (Vlaanderen) 
Tweesporen, maar in transformatie Nederland 
meersporen Engeland 
Één systeem Noorwegen 

Figuur 7. Verschillende onderwijsbeleid benaderingen naar land 

Noorwegen is een voorbeeld van een land met een één-systeem-benadering. Sinds de 

integratie van de wettelijke en administratieve systemen in 1975, is er geen specifieke 

wetgeving meer met betrekking tot het speciaal onderwijsveld. In Noorwegen hebben de 

gemeenten de verantwoordelijkheid om onderwijs te voorzien voor alle kinderen die binnen 

hun grenzen wonen. Kinderen zijn geregistreerd in de lokale scholen. Tot 1992 had 

Noorwegen 40 nationale scholen van speciaal onderwijs. De ideologie van inclusie en 
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beleidsinitiatieven hebben gradueel aan kracht gewonnen wat leidde tot de sluiting van 20 

van deze scholen sinds 1991. De andere 20 scholen zijn omgevormd tot gespecialiseerde 

centra die samenwerken met de lokale onderwijspsychologische agentschappen om de 

reguliere scholen te ondersteunen. Het Noorse onderwijsdecreet geeft bepaalde rechten aan 

kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften in relatie tot hun beperkingen. Het decreet stelt 

dat scholen een fysieke, sociale en onderwijsomgeving moet garanderen die gepast is voor 

alle kinderen. Het decreet stelt verder dat kinderen die geen voldoende ondersteuning krijgen 

in het regulier aangepast onderwijs recht hebben op speciaal onderwijs. Hoewel exclusie uit 

het regulier onderwijs ongewoon is, kan speciaal onderwijs aangeboden worden buiten de 

klas in de reguliere school. Dit is het geval bij ongeveer 11% van de kinderen met bijzondere 

onderwijsnoden zoals je in de tabel kan lezen (Meijer (ed.), 2003; Magnus, Wendelborg en 

Tossebro, 2010). 

Vlaanderen heeft een tweesporen systeem, maar kent enkele recente belangrijke transities 

gericht naar een meersporensysteem. Sinds 1970 is er een volledig autonoom systeem van 

speciale scholen voor kinderen met bijzondere onderwijsnoden. Daarvoor was België één van 

de eerste landen met een systeem van speciale klassen binnen reguliere scholen ter 

aanvulling van het systeem van speciale scholen. De wetgeving rond bijzonder onderwijs van 

1970 bracht een einde aan de gesegregeerde klassen (Van Rompu et al., 2007). Bijzonder 

onderwijs werd uit de reguliere school gehaald. De wet van februari 1997 op het 

basisonderwijs verenigt het regulier en het speciaal onderwijs onder één wettelijk kader. In 

1980 werd het geïntegreerd onderwijs gevestigd in de Vlaamse regelgeving onder impuls van 

de integratiebeweging. Niet elke vorm van beperking heeft rechtstreeks toegang tot dit 

onderwijssysteem. Het aantal leerlingen in het geïntegreerd onderwijs is de laatste jaren sterk 

gestegen. Een nieuw decreet van gelijke onderwijskansen is in voege sinds 2002. Deze 

wetgeving benadrukt het recht van ouders om hun kind in te schrijven in de school naar 

keuze. Scholen kunnen echter kinderen met bijzondere onderwijsnoden weigeren indien ze 

kunnen aantonen dat hun draagkracht te klein is om het kind goede ondersteuning te bieden 

(Meijer (ed.), 2003). Het M-decreet van 2015 bouwt hierop voort.  

Nederland kent traditioneel een groot aanbod aan scholen van buitengewoon onderwijs in 

het lager en secundair onderwijs. Het huidige inclusiebeleid heeft tot doel om te verschuiven 

van een duidelijk tweesporenbeleid naar een continuüm van diensten tussen het regulier 

onderwijs en het buitengewoon onderwijs. De beleidsveranderingen zorgen voor een zeer 

geleidelijke daling van het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Het 

buitengewoon onderwijs blijft wel dominant voor leerlingen met een beperking. In 2003 

traden twee wetten in werking die een potentiële invloed hadden op de inclusie binnen het 

onderwijs: de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte en de wet 

op de Leerling Gebonden Financiering. De eerste wet stelt voorop dat scholen kinderen met 

bijzondere onderwijsnoden moeten toelaten wanneer ze aan de academische vereisten 
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kunnen voldoen en wanneer de noodzakelijke aanpassingen redelijk zijn. De tweede wet 

introduceert toelatingscriteria voor buitengewoon onderwijs, samen met een vast 

leerlinggebonden budget voor kinderen die in aanmerking komen voor buitengewoon 

onderwijs en die ervoor kiezen om te blijven of over te gaan naar een reguliere school in het 

basis- of voortgezet onderwijs. In theorie verhoogde het leerlinggebonden budget de 

keuzemogelijkheden voor leerlingen met bijzondere onderwijsnoden waarbij ze de 

mogelijkheid kregen om een meer inclusieve onderwijsomgeving te kiezen. Statistieken tonen 

echter aan dat deze financieringsvorm in praktijk voornamelijk werd gebruikt om bijkomende 

ondersteuning te voorzien aan leerlingen die al school liepen in het regulier onderwijs. 60% 

van alle leerlingen met een leerlinggebonden budget zijn leerlingen met ASS (Minne, Webbink 

& Van der Wiel, 2009) doordat het aantal diagnoses ASS sterk verhoogd is. De budgetten 

werden bovendien gebruikt om te voorzien in eerder latente zorgbehoeften. Met de 

invoering van het Passend Onderwijs in 2014 schrapte Nederland de rugzak. Het budget van 

de leerling wordt sindsdien in een grotere pot gestoken en wordt een verantwoordelijkheid 

van de gemeenten. De wet heeft tot doel om de kosten van buitengewoon onderwijs te 

reduceren en de kwaliteit van onderwijs voor leerlingen met bijzondere onderwijsnoden te 

verhogen (voornamelijk in het regulier onderwijs). De Nederlandse overheid ondersteunt een 

verschuiving naar een meersporensysteem waarin inclusie in het reguliere basisonderwijs de 

norm is. De keuze tussen reguliere scholen en scholen van buitengewoon onderwijs blijft 

echter een mogelijkheid en zowel scholen als ouders hebben het recht om het 

onderwijssysteem te kiezen waar zij de voorkeur aan geven (Smits, 2010).  

Het onderwijssysteem van Engeland wordt beheerd onder een meersporen 

beleidsbenadering. Het beleid bevat een veelheid aan benadering van inclusie waarbij ze een 

veelheid aan diensten tussen het regulier en het buitengewoon onderwijssysteem aanbieden. 

De meerderheid van leerlingen met bijzondere onderwijsnoden loopt school in het regulier 

onderwijs. Het zijn voornamelijk de leerlingen met emotionele en gedragsproblemen die 

school lopen in het buitengewoon onderwijs. Het huidige systeem garandeert gratis scholing 

voor iedereen en voorzieningen in zowel het regulier als het buitengewoon onderwijs. De 

lokale overheid heeft de voornaamste verantwoordelijkheid bij het bepalen en beoordelen 

van individuele noden en de plaatsing in een onderwijsvorm van leerlingen. Er is een 

nationaal curriculum sinds 1988 dat elk kind mag volgen. Een ongeëvenaard aantal 

beleidsmaatregelen gericht op onderwijsinclusie voor leerlingen met bijzondere 

onderwijsnoden passeerden sinds de toetreding van New Labour in 1997. Wetten en 

beleidsmaatregelen hebben de neiging om de voorkeur te geven aan plaatsing van leerlingen 

met bijzondere onderwijsnoden in een reguliere school indien mogelijk. Daarnaast zijn er 

voorzieningen voor het garanderen van de voorkeur van ouders samen met maatregelen om 

in beroep te gaan tegen een beslissing.  Er is geen wetgeving doorgevoerd voor de volledige 
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ontmanteling van het buitengewoon onderwijs. Het blijvend geloof in de ouderlijke keuze 

behoudt tot dusver het bestaan van buitengewoon onderwijs (Priestley et al., 2010).  

Samenvattend, het één spoor beleid in Noorwegen oriënteert sterk naar het inclusief 

onderwijs voor leerlingen met bijzondere onderwijsnoden. Echter, het systeem van speciaal 

onderwijs in een aparte klas binnen de school is sterk aanwezig in de reguliere scholen. In 

contrast met Noorwegen evolueerde Vlaanderen van een systeem van speciale klassen 

binnen reguliere scholen naar een volledig autonoom onderwijssysteem van scholen van 

buitengewoon onderwijs. Geïntegreerd onderwijs werd wettelijk gezien een optie, maar het 

aantal leerlingen in dit onderwijssysteem blijft klein. In Nederland tracht de overheid het 

onderwijssysteem om te vormen naar een meersporensysteem met inclusief onderwijs als de 

norm, maar ook daar blijft het buitengewoon onderwijs tot op vandaag de meest gangbare 

onderwijsvorm voor leerlingen met bijzondere onderwijsnoden. In Engeland tracht het 

onderwijsbeleid de voorkeur te geven aan inclusief onderwijs waar mogelijk, maar het beleid 

richt zich niet op de afschaffing van het buitengewoon onderwijssysteem. Het geloof in 

ouderlijke keuze ligt hierbij aan de basis. Verschillen in schoolbeleid tussen deze landen kan 

ook toegeschreven worden aan verschillen in waarden waarop het onderwijssysteem is 

gestoeld, wat zich reflecteert in het onderwijsbeleid. In sommige landen focust onderwijs op 

het stimuleren van de ontwikkeling van de leerling in zijn geheel met als doel de leerling voor 

te bereiden op een verder leven in de samenleving, terwijl in andere landen het onderwijs 

voornamelijk focust op het vergaren van kennis.  Dit leidt ook tot variatie tussen landen in de 

mate waarin het curriculum gevolgd moet worden en de verplichting om bepaalde resultaten 

te behalen in het regulier onderwijs.  

3.5.2 De bepaling van de bijzondere onderwijsnoden 

Zoals je kan lezen in tabel 1 verschilt het aantal kinderen met bijzondere onderwijsnoden 

tussen de landen. Ook de definities van handicapcategorieën verschillen van land tot land wat 

ervoor zorgt dat de voorzieningen binnen onderwijs anders zijn voor elk land. In de meeste 

landen wordt de bepaling van de behoeften van een leerling gerealiseerd door een 

multidisciplinair team. De bepaling van de ondersteuningsnoden die moeten worden 

toegekend aan de leerling worden vaak geformaliseerd in een individueel onderwijsplan, dat 

specifieke academische doelen bevat.  

In Vlaanderen is het recht op onderwijsondersteuning voor leerlingen met bijzondere 

onderwijsnoden vastgelegd in een gemotiveerd verslag van het Centrum voor 

Leerlingenbegeleiding (CLB). Dit bestaat uit een attest dat recht geeft op een bepaalde vorm 

van onderwijsondersteuning en een protocol dat alle documenten bundelt die de oriëntering 

van de leerling naar de bepaalde onderwijsvorm motiveren en verantwoorden. In theorie is 

het buitengewoon onderwijs een recht en geen verplichting. Reguliere scholen kunnen echter 

wel de inschrijving van een leerling met bijzondere onderwijsnoden weigeren door beperkte 
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draagkracht van de school. Bij het geïntegreerd onderwijs wordt er naast het attest en het 

protocol een integratieplan opgesteld wat het resultaat is van overleg tussen alle betrokken 

partijen: de school, leerling, ouders en CLB (Meijer (ed.), 2003). 

In Nederland beoordeelt de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) of een leerling 

toegang krijgt tot het speciaal basisonderwijs dat gericht is op de ondersteuning van 

leerlingen met leer- en gedragsproblemen. Het speciaal basisonderwijs is wettelijk gezien 

geen speciaal onderwijs, maar regulier onderwijs. Het curriculum dat men volgt is hetzelfde 

als in het regulier onderwijs, maar men mag er langer over doen. Hoewel de wettelijke 

verantwoordelijkheid voor de aanvraag van bijkomende ondersteuningsdiensten bij de 

ouders ligt, kunnen reguliere scholen ouders ondersteunen bij deze aanvraag. Regionale 

expertisecentra bevatten Commissies voor indicatiestelling (CVI) die de ondersteuningsnood 

beoordelen van leerlingen met grote onderwijsnoden. Er zijn CVI’s per cluster: 

• kinderen met een visuele beperking 

• dove en slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraak-/taalmoeilijkheden en 

kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum waarbij de focus ligt op 

communicatie 

• zeer moeilijk lerende kinderen, leerlingen met lichamelijke én/of verstandelijke 

beperkingen, langdurig zieke kinderen en leerlingen met epilepsie  

• zeer moeilijk opvoedbare kinderen, kinderen met psychiatrische stoornissen of 

ernstige gedragsproblemen, langdurig zieke kinderen zonder een lichamelijke 

beperking en scholen die verbonden zijn aan pedologische instituten 

Een positieve indicatie geeft het recht op een inschrijving in het speciaal onderwijs of in een 

reguliere school met ondersteuning (Den Dulk & Van Petegem, 2006). 

In Engeland hebben de lokale overheden de verantwoordelijkheid voor de beoordeling over 

bijzondere onderwijsnoden. Wettelijk gezien moeten alle scholen hun best doen om te 

voorzien in ondersteuning van alle leerlingen en reguliere scholen zijn in staat om tegemoet 

te komen aan vele van deze noden (in sommige gevallen met ondersteuning van externe 

specialisten). Wanneer blijkt dat een kind niet voldoende vooruitgang maakt in de reguliere 

school, kunnen de school of de ouders de lokale overheid vragen om de onderwijsnoden van 

het kind te bepalen, gebaseerd op gespecialiseerd advies. Een wettelijke beoordeling 

(multidisciplinair) wordt dan opgemaakt en een attest voor buitengewoon onderwijs kan 

worden opgemaakt. Hoewel de ouders in deze situatie het recht blijven hebben om een 

school te kiezen (regulier of buitengewoon) is de draagkracht van de school eveneens van 

belang.  Scholen van buitengewoon onderwijs aanvaarden meestal leerlingen met specifieke 

vormen van beperking (Priestley et al., 2010).  
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In Noorwegen kan het lokale centrum voor leerlingenbegeleiding (Educational and 

Psychological Counselling Service) een expertenrapport schrijven over de noden van de 

leerling, met de geschreven toestemming van ouders. Dit rapport bevat de reden waarom de 

leerling speciaal onderwijs nodig heeft, de hoeveelheid en inhoud van de ondersteuning en 

hoe het best georganiseerd wordt. De reguliere scholen werken op basis hiervan een 

individueel plan uit voor de leerling (Meijer (ed.), 2003). 

Deze informatie toont aan dat in Nederland en Vlaanderen scholen een sterke stem hebben 

in de beoordeling van bijzondere onderwijsnoden. In vele gevallen worden aanbevelingen 

voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs gedaan door de school. In Engeland en 

Noorwegen zijn de lokale overheden verantwoordelijk voor dergelijke beoordelingen, op 

vraag van de ouders (en met hulp van de school). 

 

3.5.3 Het financieringssysteem als belangrijke indicator voor inclusief onderwijs 

Meijer (1999) onderscheidt drie indicatoren die de schoolfinancieringssystemen van 

verschillende Europese landen bepalen: input financiering, throughput financiering en output 

financiering. Bij input financiering is de financiering gebaseerd op noden (bv het aantal 

leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften in de school, aantal leerlingen in 

kansarmoede). Throughput financiering is gebaseerd op functies of taken die ondernomen of 

ontwikkeld moeten worden (bijvoorbeeld diensten voorzien door een school, gemeente of 

regio). Het output-financieringsmodel wijst financiën toe aan de hand van bepaalde outputs 

(bijvoorbeeld prestatie scores). 

Vlaanderen kent een inputgebaseerd financieringssysteem op schoolniveau. De meeste 

middelen voor speciaal onderwijs worden gebruikt in het apart systeem van scholen van 

buitengewoon onderwijs. Elk type van het buitengewoon onderwijs en de vier 

onderwijsvormen in het secundair onderwijs9 hebben hun eigen coëfficiënt voor het 

                                                                 
9 Leerlingen met een beperking uit verschillende types kunnen in vier opleidingsvormen terecht: 

• Opleidingsvorm 1: sociale aanpassing 
Deze opleidingsvorm geeft een sociale vorming met het oog op integratie in een beschermd leefmilieu. 

• Opleidingsvorm 2: sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking 
Deze opleidingsvorm geeft een algemene en sociale vorming en een arbeidstraining met het oog op 
integratie in een beschermd leef- en werkmilieu. 

• Opleidingsvorm 3: beroepsonderwijs 
Deze opleidingsvorm geeft een sociale vorming en een beroepsvorming met het oog op integratie in 
een gewoon leef- en werkmilieu. Er worden verschillende opleidingen georganiseerd. 

• Opleidingsvorm 4: algemeen, beroeps-, kunst- en technisch onderwijs 
Deze opleidingsvorm geeft een voorbereiding op een studie in het hoger onderwijs en op de integratie 
in het actieve leven. De studierichtingen komen overeen met de studierichtingen uit het gewoon 
voltijds secundair onderwijs. 
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omzetten van het aantal leerlingen naar een bepaald financieringsbedrag. Deze coëfficiënt is 

het meest voordelig voor leerlingen met een visuele of auditieve beperking. De financiering 

van geïntegreerd onderwijs is zo georganiseerd dat reguliere scholen financiering ontvangen 

voor extra uren ondersteuning in de school door leerkrachten en therapeuten. Enkel voltijdse 

en permanente integratie vertaalt zich in bijkomende financieringsmiddelen. Leerlingen met 

bijzondere onderwijsnoden in het geïntegreerd onderwijs trekken slechts een kleine 

hoeveelheid extra middelen naar zich toe ten opzichte van wat ze zouden kosten in het 

buitengewoon onderwijs (gegeven dat een totaalpakket wordt aangeboden in het 

buitengewoon onderwijs: therapeuten, verpleging, pedagogische, psychologische en sociale 

staf, transport, technische middelen). Het financieringssysteem stimuleert dus de segregatie 

van leerlingen met bijzondere onderwijsnoden en een overstap naar het buitengewoon 

onderwijs wordt financieel beloond (voor zowel de school als het gezin).  

Het financieringssysteem van Noorwegen is enigszins anders. Er is geen apart nationaal 

financieringssysteem voor speciaal onderwijs. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid 

voor alle leerlingen binnen hun grenzen. De gemeente ontvangt een vast bedrag dat alle 

staatsubsidies voor onderwijs en cultuur omvat, evenals voor gezondheidsdiensten 

(gedecentraliseerde financiering van ondersteuning van bijzondere noden). De gemeentelijke 

autoriteiten verdelen deze middelen, rekening houden met het aantal leerlingen met 

bijzondere onderwijsnoden in het voorgaande schooljaar. Dit soort financieringssysteem, dat 

is gebaseerd op het principe van gelijkwaardigheid en dat alle leerlingen in het verplicht 

onderwijs dekt, kan gezien worden als gunstig voor de uitbouw van integratie. Verschillen 

tussen gemeenten zijn meer waarschijnlijker het gevolg van de manier waarop speciaal 

onderwijs is georganiseerd, eerder dan verschillen in financiering van onderwijs. 

Net als in Noorwegen is de financiering van het speciaal onderwijs in Engeland de 

verantwoordelijkheid van de lokale overheden. De gemeenten krijgen schoolfinanciering in de 

vorm van een ‘Dedicated Schools Grants’. De gemeenten behouden een deel van deze 

subsidie om uitgaven zoals vergoedingen voor onafhankelijke speciale scholen en 

ondersteuningsdiensten voor speciale onderwijsbehoeften te kunnen dekken. Een ander deel 

van de subsidie wordt toegewezen aan scholen. Het bestuursorgaan van elke school is vrij om 

te bepalen hoe de beschikbare middelen worden besteed en hoeveel wordt uitgegeven aan 

ondersteuning voor speciale onderwijsbehoeften. In sommige gevallen besteden de lokale 

overheden een deel van hun eigen budget om de nodige voorzieningen in de scholen te 

kunnen waarborgen (European Agency for Development in Special Needs Education, 2012). In 

theorie wordt het budget voor speciale scholen bepaald door het aantal plaatsen dat het 

biedt. Hiervoor bestaan verschillende formules meestal gerelateerd aan aard en ernst van de 

beperking (Meijer, 1999). 
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In Nederland werd het financieringssysteem een eerste maal gewijzigd in 2003. Daarvoor was 

het primair financieringssysteem eenvoudig, gebaseerd op input financiering. Elke school van 

buitengewoon onderwijs kreeg een bepaald aantal leerkrachturen gefinancierd op basis van 

het aantal leerlingen. Verschillende types van buitengewoon onderwijs kregen verschillende 

budgetten en werkingsbudgetten werden voorzien. De financiering van bijzondere 

onderwijsnoden in reguliere scholen was beperkt (Meijer, 1999). In 2003 wijzigde het 

financieringssysteem van een aanbodgeoriënteerde financiering naar een persoonsgebonden 

financiering , gekend als het rugzakje. Leerlingen die recht hebben op een budget nemen dit 

mee naar de school van hun keuze, buitengewoon of regulier (European Agency for 

Development in Special Needs Education, 2010). Voor het lager onderwijs varieerden deze 

budgetten, gefinancierd door het Ministerie van onderwijs, van 12.000 Euro tot 18.000 Euro, 

afhankelijk van de school en beperking. Dit systeem stimuleert de identificatie van leerlingen 

met bijzondere onderwijsnoden aangezien zowel reguliere scholen als scholen van 

buitengewoon onderwijs hier financieel bij winnen (Smits, 2010). Toch bleef ook bij dit 

systeem de overstap naar het buitengewoon onderwijs financieel interessanter, zoals in 

Vlaanderen (Minne, Webbink & Van der Wiel, 2009). Sinds 2014 is het rugzaksysteem 

afgeschaft. Het systeem werd vervangen door een systeem zoals in Noorwegen en Engeland: 

Regionale  samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor extra ondersteuning. Ze verdelen 

dit geld over de scholen in hun regio. Zo kunnen scholen de extra begeleiding van 

leerkrachten en leerlingen betalen.  

We concluderen hieruit dat input gebaseerde financiering de segregatie van leerlingen met 

bijzondere onderwijsnoden in Vlaanderen stimuleert omwille van de beperkte 

financieringsmiddelen die worden toegekend voor ondersteuning van leerlingen met 

bijzondere onderwijsnoden in het regulier onderwijs. Ook een rugzakfinanciering blijkt de 

groei van het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs niet tegen te gaan. Wanneer 

de financiering van leerlingen met bijzondere onderwijsnoden de verantwoordelijkheid is van 

de gemeenten kunnen middelen beter ingezet worden voor inclusief onderwijs, maar 

verschillen tussen gemeenten kunnen de algemene onderwijsinclusie verstoren.  

3.5.4 Leerlingenvervoer als incentive voor buitengewoon onderwijs 

Een belangrijke incentive of disincentive om te kiezen voor inclusief onderwijs houdt het 

transport van en naar school van leerlingen met een beperking in. De wijze waarop het 

leerlingentransport is georganiseerd kan bepaalde onderwijskeuzes vergemakkelijken of 

ontmoedigen. De mate van inclusie van het mobiliteitslandschap hangt af van de mate waarin 

het rekening houdt met diversiteit in menselijke bekwaamheden en omstandigheden, met 

inbegrip van fysieke, zintuiglijke en cognitieve vaardigheden. De mate waarin inclusie kan 

worden bereikt wordt bepaald door het type van mobiliteitsdienst, het doel van de trip en de 

taken die gedaan moeten worden (kopen van een ticket, wachtrijen, opstappen). Zowel de 



 
 

Doctoraatsonderzoek Leen Sebrechts  p 43/268 

 

fysieke toegankelijkheid als de gebruiksvriendelijkheid van het systeem zijn cruciaal. De 

realisatie van naadloze deur-tot-deur-diensten voor kwetsbare passagiers maakt deel uit van 

het actieplan van de Europese Unie rond stedelijke mobiliteit. De manier waarop een land zijn 

leerlingenvervoersystemen organiseert voor kinderen met een beperking, kan de gezinnen 

van deze kinderen leiden naar een bepaalde onderwijsvorm. Over het algemeen vereist de 

ontoegankelijkheid van het openbaar vervoer de organisatie van speciaal leerlingenvervoer 

voor kinderen met een beperking. De systemen voor financiering en organisatie van dit 

transport verschillen per land en deze verschillen hebben een invloed op het 

onderwijslandschap. We beschrijven het leerlingenvervoer voor de vier gekozen landen op 

basis van overheidsinformatie.  

In Vlaanderen hebben leerlingen met een beperking die ingeschreven zijn in een school voor 

buitengewoon onderwijs recht op gratis vervoer naar de school voor buitengewoon onderwijs 

die het dichtst bij hun huis gelegen is. Het vervoer is georganiseerd en gefinancierd door het 

Ministerie van onderwijs (regionaal). De school onderzoekt of het kind recht heeft op gratis 

vervoer. Kinderen met een beperking in het regulier onderwijs (bijvoorbeeld binnen het GON-

systeem) zijn verplicht de beschikbare vormen van leerlingenvervoer te gebruiken 

(bijvoorbeeld privé- of openbaar vervoer), welke niet gratis zijn. Het Vlaams Agentschap voor 

personen met een handicap kan hierbij wel financiële steun verlenen onder de volgende 

voorwaarden: (1) het kind heeft beperkte mogelijkheden om naar school te lopen of (2) het 

kind zit in een rolstoel. Een andere optie voor het organiseren van transport naar de reguliere 

scholen voor kinderen met een beperking is het persoonlijk assistentiebudget. Dit budget kan 

dan gebruikt worden om een persoonlijke assistent in te huren om het kind van en naar 

school te brengen. 

In Nederland is het vervoer van en naar het basis- en secundair onderwijs de 

verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het leerlingenvervoer is gedecentraliseerd in 1987. 

Gemeenten zijn sindsdien verplicht een regeling vast te stellen op basis waarvan ouders van 

leerlingen, onder bepaalde voorwaarden, aanspraak kunnen maken op bekostiging van de 

vervoerkosten van en naar school. De financiële middelen zijn onderdeel van de Algemene 

uitkering gemeentefonds.  Op basis van de gemeentelijke wetgeving inzake leerlingenvervoer 

bepaalt de gemeente of een kind recht heeft op het vervoer van een leerling of een 

vergoeding in vervoerskosten. Het grootste deel van de leerlingen dat hiervoor in aanmerking 

komt, bestaat uit leerlingen in het buitengewoon onderwijs (in tegenstelling tot de regulier 

onderwijs), leerlingen in het buitengewoon lager onderwijs (in tegenstelling tot leerlingen in 

het buitengewoon secundair onderwijs), leerlingen die zich buiten de kilometergrenzen 

moeten verplaatsen (in de meeste gevallen, 6km) om ideologische redenen en kinderen wiens 

beperking hen verhindert om het openbaar vervoer te gebruiken. Het is aanvaard dat 

gemeenten een bijdrage vragen aan ouders voor transportkosten, maar niet wanneer het 

kind met een beperking geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer. Gemeenten zijn 
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ook verantwoordelijk voor het verlenen van speciaal vervoer naar recreatieve activiteiten en 

activiteiten die algemene participatie in de maatschappij mogelijk maken. 

Ook in Engeland zijn gemeenten verantwoordelijk voor de organisatie van leerlingenvervoer. 

Hoewel gemeenten kunnen beslissen of vervoer naar school nodig is, zijn ze verplicht gratis 

vervoer van en naar school te verschaffen voor leerlingen op schoolplichtige leeftijd die 

school lopen in de dichtstbijzijnde geschikte school als die school zich buiten de wettelijke 

wandelafstand bevindt (twee mijl voor leerlingen jonger dan acht jaar en drie mijl voor 

leerlingen van 8 jaar of ouder). Zij moeten ook vervoer voorzien voor leerlingen die niet 

kunnen lopen wegens bijzondere onderwijsbehoeften, beperkingen of mobiliteitsproblemen. 

Kinderen met een beperking kunnen ook in aanmerking komen voor het mobiliteitsonderdeel 

van de ‘Disability Living Allowance’, een cash uitkering gerelateerd aan mobiliteit. 

In Noorwegen hebben leerlingen in de lagere en middelbare school recht op gratis 

schoolvervoer als de afstand tot de school meer dan twee tot vier kilometer bedraagt (voor 

leerlingen in de lagere school) of ongeacht de afstand als de weg bijzonder gevaarlijk of 

moeilijk is. Leerlingen die vervoer nodig hebben wegens een beperking, een tijdelijk letsel of 

ziekte hebben recht op gratis vervoer, ongeacht de afstand tussen huis en school. 

Wanneer het inclusief onderwijs wordt vooropgezet als norm dient goed en gratis 

leerlingenvervoer voor leerlingen met een beperking naar alle scholen een basiscomponent 

van het onderwijssysteem te zijn. Verschillende afspraken voor verschillende 

onderwijsvormen hebben een invloed op de schoolkeuze van ouders. 

3.5.5 Persoonlijke assistentiebudgetten in het onderwijs 

Persoonlijke assistentiebudgetten komen onder meer voort uit de humanistische idealen 

(zoals keuze, controle en autonomie) van de Independant Living Movement. Mensen met een 

beperking (of hun zorg verlenende ouders) kunnen deze budgetten gebruiken om zorg- en 

hulpdiensten te regelen. Sinds deze budgetten in het begin van de jaren negentig zijn 

ontstaan, is het aantal en de soorten budgetformules in heel Europa verder toegenomen. We 

bekijken hier welke rol deze persoonlijke assistentiebudgetten kunnen hebben binnen het 

onderwijs van leerlingen met een beperking. 

In Vlaanderen en in Nederland kunnen persoonlijke assistentiebugetten worden gebruikt om 

onderwijs aan leerlingen met een beperking in reguliere scholen te ondersteunen. De 

Vlaamse persoonlijke assistentiebudgetten (PAB) kunnen gebruikt worden voor materiële 

uitgaven en voor de organisatie van extra ondersteuning van het kind met een beperking in 

de klas. De middelen mogen echter niet voor pedagogische doeleinden worden gebruikt, 

maar enkel voor praktische en organisatorische doeleneinden (bijv. hulp bij persoonlijke 

hygiëne op school). De persoonlijke assistenten zijn uitsluitend bedoeld voor sociale zorg. 
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Bijkomend kunnen de budgetten ook worden gebruikt om kinderen met een beperking te 

helpen buiten de schooluren (bijvoorbeeld vervoer, huiswerk). De wachtlijsten voor dergelijke 

hulp zijn echter vrij lang.  

In Nederland is het primaire persoonsgebonden budget het persoonlijk budget voor 

bijzondere ziektekosten (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten of AWBZ), welke gebruikt 

kan worden voor persoonlijke verzorging en verpleging, evenals voor ondersteunende en/of 

activerende counseling en kortverblijf. Ondersteuningsvormen die met dit persoonlijk budget 

op school kunnen worden geregeld zijn onder meer persoonlijke verzorging, verpleging en 

supervisie. Alleen kinderen met een matige tot ernstige beperking komen in aanmerking voor 

hulp via het PGB. Deze budgetten kunnen niet ingezet worden voor toezicht tijdens de lunch 

van leerkrachten (De Bruijn, 2010). De toekomst van het PGB in Nederland is onzeker. 

In Engeland kunnen kinderen met een beperking beroep doen op financiering via persoonlijke 

budgetten, maar kunnen ze kunnen deze steun niet inzetten in de school van het kind. De 

praktische ondersteuning op school van kinderen met een beperking (zoals assistentie) wordt 

verstrekt en gefinancierd door de onderwijsinstelling of school (Priestley et al., 2010). 

In Noorwegen wijzen de lokale overheden assistenten toe aan de reguliere scholen op basis 

van een beoordeling van de speciale onderwijsnoden in de school. Uit een overzicht van de 

taken van deze assistenten blijkt dat ze voornamelijk gebruikt worden om persoonlijke en 

praktische bijstand te verlenen aan individuele leerlingen (Norwegian Directorate for 

Education and Training, 2010). Naast deze schoolassistenten zijn sinds 2000 de persoonlijke 

assistenten een vast onderdeel van de algemene sociale dienstverlening geworden (de 

meeste persoonlijke assistenten zijn in dienst van de gemeente). De persoonlijke assistent kan 

het kind met een beperking buiten de schooluren ondersteunen. 

3.5.6 Formele ouderbegeleiding en de ervaring van ouders 

Het hebben van een kind met een beperking brengt voor ouders uitdagingen met zich mee 

met betrekking tot het samenwerken met ondersteunende diensten en scholen. Goede 

samenwerking tussen thuis en school is echter belangrijk voor de leerling, de ouders en de 

leraar. Dit is voor elke leerling zo maar zeker wanneer de leerling bijzondere onderwijsnoden 

heeft. Artikel 59 van de Salamanca Verklaring beschrijft de noodzaak van adequate 

begeleiding en ondersteuning van de ouders van kinderen met bijzondere onderwijsnoden: 

“The education of children with special educational needs is a shared task of parents 

and professionals. A positive attitude on the part of parents favours school and social 

integration. Parents need support in order to assume the role of a parent of a child 

with special needs. The role of families and parents could be enhanced by the 

provision of necessary information in simple and clear language (…) Both parents and 
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teachers may need support and encouragement in learning to work together as equal 

partners.”(UNESCO Salamanca Statement, 1994) 

 

Het is belangrijk dat er een goed systeem bestaat van vroegtijdige evaluatie, follow-up en 

effectieve coördinatie, evenals een goede ondersteuning bij overgang tussen de verschillende 

schoolniveaus en een goede coördinatie en interactie tussen de verschillende 

ondersteunende diensten en actoren. Ouders van leerlingen met bijzondere onderwijsnoden 

hebben informatie nodig van een verscheidenheid aan diensten op verschillende momenten 

in de schoolloopbaan van hun kind. Verschillende nationale beleidsmaatregelen hebben tot 

doel een goede samenwerking tussen thuis-, school- en andere diensten te stimuleren. In de 

meeste gevallen is een coördinerend agentschap verantwoordelijk voor deze taak. 

In Vlaanderen bieden centra voor leerlingenbegeleiding multidisciplinaire begeleiding aan 

scholen, leerlingen en gezinnen. Deze centra bieden hulp bij het omgaan met leerlingen met 

bijzondere (onderwijs) behoeften. Ouders ervaren deze ondersteuning echter niet altijd als 

positief. Onderzoek toont een barrière aan tussen CLB’s en de ouders van de leerlingen die ze 

helpen. Ten eerste stelt men een hoge toegangsdrempel vast. Ten tweede fungeert de school 

meestal als tussenpersoon in het contact tussen het CLB en de ouders, waardoor een gebrek 

aan continuïteit in contacten ontstaat. Ten derde kan de hoeveelheid en aard van het contact 

en de ondersteuning die wordt geboden sterk verschillen van consulent tot consulent. Ten 

slotte, de adviezen die door het CLB worden verstrekt (bijv. doorverwijzing naar 

buitengewoon onderwijs) zijn niet bindend voor de ouders. De wijze waarop de consulenten 

de ouders begeleiden (bijv. confrontatie of verwijzen naar andere diensten die hun 

aanbevelingen bevestigen) doet echter vaak een verplicht karakter van de aanbeveling 

veronderstellen bij ouders (Ruelens et al., 2001).  

 

Noorwegen kent ook problemen met het verstrekken van leerlingbegeleiding aan de ouders 

van kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften. Vele ouders voelen dat ze de hulp en 

ondersteuning die ze nodig hebben niet ontvangen. Zij geven aan dat de overgangsfasen 

moeilijk verlopen en dat de coördinatie tussen de verschillende instellingen vaak mislukt, 

waardoor de ouders de rol van coördinator zelf moeten opnemen. Ouders moeten beter 

geïnformeerd worden over de rechten van hun kinderen, de ondersteunende diensten die 

beschikbaar zijn en de netwerken die relevant zijn. Er worden initiatieven genomen ter 

verbetering van de facilitaire dienstverlening aan de ouders van leerlingen met bijzondere 

onderwijsbehoeften. Dergelijke inspanningen omvatten de ontwikkeling van een verbeterde 

opleiding voor ouders, de oprichting van een onmiddellijk respons team in Statped 

(Norwegian Support System for Special Needs Education, het expertisecentrum) en 

verbeteringen in de coördinatie van diensten. Daarnaast heeft de lokale dienst voor 

leerlingenbegeleiding een familiecentrum dat ondersteuning biedt aan ouders en zorgt voor 
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coördinatie tussen de verschillende diensten (Norwegian Ministry of Education and Research, 

2010-2011). 

In Engeland hebben de lokale overheden de plicht om informatie, advies en ondersteuning te 

bieden aan ouders van kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften. Deze diensten worden 

geleverd door medewerkers die onafhankelijk van het buitengewoon onderwijs werken, 

waardoor de onpartijdigheid van het advies en de informatie die zij verstrekken verzekerd 

wordt. Zulke scheiding zorgt er ook voor dat de mensen die deze diensten verlenen niet 

betrokken zijn bij het besluitvormingsproces met betrekking tot speciale onderwijsbehoeften 

van de leerling. De lokale overheden kunnen toegang bieden tot ‘Independent Parental 

Supporters (IPS's)’, dit zijn vrijwilligers die getraind zijn om individuele ondersteuning aan 

ouders te bieden. 

In Nederland vereist de vrije keuze van de ouders om hun kinderen in het regulier of 

buitengewoon onderwijs in te schrijven, gepaste en adequate begeleiding van ouders. 

Dergelijke ondersteuning kan worden verstrekt door de school, de regionale expertisecentra 

en/of ouderorganisaties. Expertisecentra zijn door de wet belast met de taak om begeleiding 

te geven aan ouders en hun kinderen gedurende de onderwijsloopbaan van deze kinderen. 

Onderzoek toont echter aan dat veel ouders niet tevreden zijn over de begeleiding van deze 

centra. Velen hebben bij de beoordelingsprocedure en de schoolkeuze een gebrek aan 

ondersteuning ervaren. Daarnaast verschillen de centra veel in de wijze waarop zij 

begeleiding geven aan ouders (Walraven & Andriessen, 2004). 

 

3.5.7 Conclusie  

Kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften en hun ouders kunnen wel of niet kiezen voor 

een bepaalde onderwijsvorm voor hun kind: een speciale gesegregeerde onderwijsvorm of 

een inclusieve onderwijsvorm. Deze keuze wordt beïnvloed door een aantal factoren, 

waaronder het onderwijsbeleid- en systeem van het land en de aanwezige begeleiding van 

ouders. 

Verschillen tussen de vier bestudeerde landen met betrekking tot het percentage kinderen 

met bijzondere onderwijsbehoeften in het buitengewoon onderwijs, weerspiegelen eerder 

verschillen in beleid, beoordelingsprocedures en financieringssystemen dan verschillen in de 

feitelijke incidentie van bijzondere onderwijsbehoeften. Noorwegen heeft een één spoor 

beleidsaanpak waarbij de gemeente verantwoordelijkheid draagt voor de beoordeling van 

bijzondere behoeften bij leerlingen en waarin het financieringssysteem is gebaseerd op 

gelijkwaardigheidsbeginselen. Dit systeem biedt dus een beperkte schoolkeuze met inclusief 

onderwijs als norm. Niettemin lijkt er een tendens te bestaan naar meer onderwijsuitsluiting 

van kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften, grotendeels op verzoek van de ouders die 
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op zoek zijn naar een gespecialiseerde opleiding voor hun kind met bijzondere 

onderwijsnoden. Deze gespecialiseerde opleiding wordt gegeven in een privéschool, 

voornamelijk gefinancierd door de ouders zelf (mondeling gesprek Statped Oslo, 2012).  

Vlaanderen heeft een tweesporen-beleidsaanpak en neemt een leidende positie in met 

betrekking tot het opleiden van leerlingen met bijzondere behoeften in gesegregeerde 

instellingen. Het werkt volgens een input-gebaseerd financiering systeem waarbinnen het 

grootste deel van de middelen voor ondersteuning van bijzondere onderwijsnoden wordt 

ingezet in het buitengewoon onderwijs. De reguliere school heeft een sterke stem bij het 

beoordelen van de onderwijsbehoeften van het kind en kan weigeren kinderen met 

bijzondere onderwijsbehoeften op te nemen door zich te beroepen op een gebrek aan 

draagkracht. Nederland ondergaat een overgang naar een meersporensysteem. Het 

buitengewoon onderwijs blijft momenteel nog dominant, maar de omvorming van de 

rugzakwet naar het passend onderwijs tracht het inclusief onderwijs als norm voorop stellen 

met een zeer geleidelijke daling van het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs tot 

gevolg.  Net als in Vlaanderen heeft de school een sterke stem in het beoordelingsproces van 

de onderwijsbehoeften van een leerling. Het systeem in Engeland werkt volgens een 

meersporen beleidsbenadering. Scholen van buitengewoon onderwijs blijven bestaan omwille 

van het belang van ouderlijke keuze binnen het onderwijssysteem en vele ouders  blijven het 

concept van gesegregeerd speciaal onderwijs waarderen. De beoordelingstaak wordt 

toegewezen aan de lokale overheden, evenals de toewijzing van financieringsmiddelen. 

Vlaanderen kent als enige geen gratis vervoersdiensten voor leerlingen met bijzondere 

onderwijsnoden in het regulier onderwijs (behalve wanneer het georganiseerd wordt door 

het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap). Het gebrek aan dergelijke diensten 

vormt een belangrijke ontmoediging voor het inclusieve onderwijs. In Vlaanderen en 

Nederland kan een persoonlijke assistent het kind op school ondersteunen (gefinancierd door 

het zorgsysteem en kindgericht). In Noorwegen en Engeland zijn schoolassistenten 

beschikbaar om kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften te ondersteunen (gefinancierd 

door het onderwijssysteem en schoolgericht). 

Omgaan met beperking en bijzondere onderwijsnoden is een sociaal proces dat wordt 

bepaald door de contacten die individuen hebben binnen de gemeenschap en met het 

formele ondersteuningssysteem. Centra voor leerlingbegeleiding vormen een belangrijke 

actor in het onderwijskeuzeproces van leerlingen met bijzondere onderwijsnoden. Onderzoek 

in Vlaanderen, Noorwegen en Nederland wijst erop dat ouders vaak problemen ondervinden 

met de begeleiding door deze centra, die erg geprofessionaliseerd zijn en sterk volgens 

schoolgerichte logica functioneren. Ouders ervaren dat ze de nodige steun niet krijgen en dat 

het veel vertrouwen en kennis vereist om tegen aanbevelingen van deze centra in te gaan. Er 

is duidelijk spanning tussen het aanbod van de scholen, de begeleidingsdiensten en de 

ouders. Zoals waargenomen in Engeland, lijken diensten van leerlingenbegeleiding die 



 
 

Doctoraatsonderzoek Leen Sebrechts  p 49/268 

 

onafhankelijk zijn van de beoordelingsdienst en van de school beter te werken, samen met 

ondersteuning door ervaringsdeskundigen. 
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3.6 De beeldvorming van handicap binnen het hedendaagse onderwijsveld  
 

Binnen de literatuur is er een strekking die stelt dat binnen de geïndustrialiseerde landen de 

dominantie van een economische rationaliteit een grote invloed heeft op het onderwijsbeleid 

en de onderwijspraktijk. Dit leidde tot een resem aan significante veranderingen in waarden, 

prioriteiten, doelen, resultaten en bestuur binnen onderwijs (Barton en Armstrong, 2001). 

Reay en Lucey (2004) stellen dat onderwijsretoriek en beleid doordrongen is van een 

hyperrationaliteit, waarbij niet alleen de gebruikers van onderwijs worden gezien als gelijke 

spelers in een gelijk veld, maar ze worden ook verwacht om rationele, risico-vermijdende 

subjecten te zijn die ‘objectieve’ informatie objectief afwegen en op basis hiervan de ‘beste’ 

beslissing nemen. Er wordt weinig rekening gehouden met emotionele processen, en hun 

connectie met sociale en structurele processen. Er is een sterke nadruk op standaarden, 

verantwoording en testen wat bijdraagt aan een beeld van onderwijs als een onderdeel van 

de markt. Binnen dit normgericht onderwijssysteem (Juchtmans en Nicaise, 2014), wat 

eveneens gekenmerkt wordt door vrije schoolkeuze en competitie onder scholen, zijn het de 

zelfproducerende, zelfregulerende, autonome leerlingen die het meeste kans hebben op 

slagen. Dit weerspiegelt zich in het opgelegde curriculum. De leerlingen die het meeste succes 

hebben binnen dit schoolsysteem zijn de leerlingen met een brede kennis, die vaardigheden 

bezitten om zelf informatie op te zoeken en die onafhankelijke studievaardigheden hebben 

(Goodley, 2011).  

 

Deze context maakt dat het achterblijven van kinderen meer en meer wordt 

geïndividualiseerd en gelabeld, wat een vertaling is van de medicalisering en therapeutisering 

van het onderwijs. Variaties in leervermogen worden hierbij al snel ervaren als problemen die 

alleen door een specialist aangepakt kunnen worden. Dit leidt tot een zeer sterke toename 

van het aantal diagnoses in het onderwijs (vooral ASS en ADHD), wat eveneens een 

rechtstreeks gevolg is van de koppeling die er bestaat tussen diagnose en recht op specifieke 

begeleiding of maatregelen (Van den Broeck, 2014). Hierbij is het verschil belangrijk tussen de 

zogezegde ‘zachte’ vormen van beperking (zoals leerstoornissen en gedragsstoornissen) en de 

‘harde’ vormen van beperking (zoals blindheid, fysieke beperking). Het zijn de ‘zachte’ 

vormen van beperking waarbij het diagnoseproces vaak begint bij de beoordeling van de 

leerkracht. Hierbij vergelijkt de leerkracht de leerling met andere leerlingen op basis van leer- 

en gedragsstandaarden. De referentiegroep is dan ook van belang bij de beoordeling van een 

mogelijke stoornis door de leerkracht. Bij scholen met een hogere graad van academische 

prestaties zal een leerling met een ‘zachte’ vorm van beperking er sneller uitspringen en 

doorgestuurd worden voor diagnose (Hibel, Farkas en Morgan, 2010).  

 

Binnen de onderwijsliteratuur zien we dat er tegengewicht wordt gegeven aan het 

normgericht onderwijs via het universeel ontwerp van leren. Scholen die deze visie 
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ondersteunen, zien inclusie als startpunt (Hanson e.a., 2001). De oorsprong van de term 

‘universal design for learning’ wordt toegeschreven aan David Rose en Anne Meyer (2000). De 

‘Universal Design’ beweging startte wanneer architecten en ingenieurs zich realiseerden dat 

vele van de structuren en omgevingen die men had gecreëerd niet bruikbaar waren voor een 

groot deel van de bevolking. Deze principes vormden de basis van een universeel ontwerp 

van leren (UOL). Het principe van dit universeel ontwerp van leren is dat leren verder gaat 

dan toegang tot materialen en informatie. Flexibiliteit staat centraal in het UOL, samen met 

instructies die effectief zijn voor de meeste leerlingen. Er is niet een enkele oplossing voor 

iedereen, maar nood aan inherente, flexibele en aanpasbare inhouden, opdrachten en 

activiteiten (Lancaster, 2008, Edyburn, 2005). In Vlaanderen sluit de versterking van de brede 

basiszorg voor alle leerlingen binnen het M-decreet sterk aan bij het idee van universeel 

ontwerp. Universeel ontwerp van leren gaat echter veel verder dan brede basiszorg. Het 

kader is bedoeld voor alle leerlingen.  

 

Binnen het onderwijssysteem oefent de beslissing van een leerkracht veel macht uit. Zij 

kunnen handelen naar bepaalde standaarden en hierbinnen beslissingen nemen. De 

betekenis die een leerkracht geeft aan het concept handicap bepaalt dan ook sterk mee de 

onderwijsloopbaan van een kind met een beperking. Lalvani (2015) stelt dat vele leerkrachten 

het niet mee kunnen met het curriculum of niet aanvaard worden van een kind met een 

beperking in de klas zien als een gevolg van de beperking van het kind. Hierdoor is een 

overstap naar een andere, meer beschermde, omgeving noodzakelijk. Leerkrachten zijn vaak 

geneigd om de handicap te plaatsen in de individuele leerling en zijn vaak gefocust op de 

voortgang in schoolprestaties. Onderzoek van Struyf, Bodvin en Jacobs (2016) stelt dit 

eveneens vast voor andere schoolpersoneelsleden zoals de zorgjuf en de CLB-consulent. De 

voornaamste reden voor toeleiding naar zorg wordt verbonden aan de kenmerken van de 

leerling en zijn thuissituatie en veel minder aan een eventuele gebrekkige afstemming tussen 

de noden van de leerling en het aanbod op school. Een onderwijsprofessional die handicap 

vanuit een sociaal model waarneemt, onderschrijft het universeel ontwerp van leren en 

bepaalt een curriculum in samenspraak met de leerling en diens mogelijkheden (Haegele en 

Hodge, 2016).   

 

De visie van de leerkracht komt binnen een school in contact met de visie van de ouders van 

de leerling. Ouders kunnen de problemen die hun kind op school ervaart eerder zien als een 

gevolg van een complexe wisselwerking tussen de beperking van het kind, de instructies die 

het kind krijgt en de schoolomgeving. Ouders zijn meer geneigd om de handicap te plaatsen in 

het individu én in de context of cultuur van het onderwijs. Hoewel, voor ouders is de scholing 

van hun kinderen geen academisch noch een ideologische vraag, maar een intense 

persoonlijke ervaring die ze hebben geleefd en leven. Ouders die een keuze maken voor hun 

kind zijn gedreven door persoonlijke factoren, door wat zij ervaren als de noden van het kind 
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en door hun eigen angsten en bezorgdheden met betrekking tot het kind. Ouders die opteren 

voor inclusief onderwijs zien voordelen in de mogelijkheid tot socialisatie met kinderen 

zonder beperking, meer mogelijkheden om academische vaardigheden te ontwikkelen en 

betere rolmodellen voor goed gedrag. Ouders hebben dus vaak een duidelijke visie over 

inclusie en zien hierin vele voordelen, maar zijn niet altijd geneigd om de 

ondersteuningsvoordelen voor hun eigen kind in het buitengewoon onderwijs in te ruilen 

voor de sociale voordelen van inclusief onderwijs (Byrne, 2013). Dit maakt dat ouders toch 

ook vaak handelen vanuit een ‘within-child’ visie die eerder aanleunt bij het medisch model 

van kijken naar handicap (Gasteiger-Kliper et al., 2013, Hanson et al., 2001, Mcmenamin, 

2011).  

 

3.7 Besluit  
 

De geschiedenis leert ons dat de twee meest dominante modellen in het handicapdiscours 

van de laatste vijftig jaar het medisch model en het sociaal model zijn. Beide modellen zijn 

historisch te scheiden, maar de geïnstitutionaliseerde waarden van beide modellen zijn in de 

huidige samenleving aanwezig.  Dit zien we naar voor komen wanneer we de evolutie van het 

Vlaamse zorg- en welzijnsbeleid bestuderen. Visies aanleunend bij het medische model van 

kijken naar handicap komen in interactie met visies aanleunend bij het sociaal model van 

kijken naar handicap. Dit vertaalt zich binnen de onderwijscontext in een interactie tussen 

een sterk normgericht onderwijssysteem en het universeel model van leren, wat zich 

internationaal vergeleken uit in verschillen in beleid, beoordelingsprocedures en 

financieringssystemen tussen Europese landen. België/Vlaanderen hinkt hierbij achterop in 

het inclusieverhaal van personen/kinderen met een beperking.   
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4. Vlaanderen in internationaal perspectief: wat kunnen we leren van het 
inclusiebeleid in Noorwegen? 

 

De Scandinavische landen, en voornamelijk Zweden en Noorwegen, worden vaak aanzien als 

de avant-garde in inclusiebeleid. Het is dan ook interessant om deze landen nader te 

bestuderen. In het kader van dit doctoraatsonderzoek bekijken we de casus Noorwegen. 

Algemeen kan gesteld worden dat Noorwegen een land is met kleine sociale verschillen en 

waar waarden als gelijkheid en rechtvaardigheid centraal staan. 

Een historische schets van de Noorse sector voor personen met een beperking leert ons dat 

de eerste geformaliseerde diensten voor personen met een beperking gevestigd werden in de 

tweede helft van de 19de eeuw.  Gedurende de eerste 70 jaar van de 20ste eeuw kende 

Noorwegen een groeiend systeem van instituten met een sterke stijging van het aantal 

bedden in de jaren 1950 en 1960. De grootte van de instituten bleef wel beperkt. De 

achterliggende ideologie veranderde bij het begin van de jaren 1960. Het vrijheidsbenemende 

karakter van instituten werd bekritiseerd. Er werd vanuit de standaarden van  de evoluerende 

welvaartsstaat kritisch gekeken naar de levensomstandigheden in de instituten. Het concept 

‘normalisatie’ werd de ideologische vlag van de hervormingsbeweging. Bij de start gaf de idee 

van normalisatie gestalte aan een programma voor het hervormen van de instituten. Bij het 

begin van de jaren 1990 zette zich een nieuwe fase in het normalisatietijdperk door. Het 

ideologische debat intensifieerde, er was ruimte voor nieuwe sociale hervormingen en een 

groeiende aandacht vanuit de wetenschappelijke gemeenschap. Dit resulteerde in een zeer 

snelle afbouw van het institutenmodel. De klassieke instellingen verdwenen volledig in een 

tijdsbestek van amper tien jaar (Tossebro e.a., 2012). Deze evolutie wordt mooi weergegeven 

in Figuur 8 (Tossebro, 2004). We zien in deze figuur dat er vanaf het jaar 2000 geen instituten 

voor personen met een verstandelijke beperking meer zijn. Het beeld van de ‘totale institutie’ 

verdween op deze manier. Vaak vestigden groepshuizen zich op de plaats van de voormalige 

instellingen. In zo een groepshuis leven maximaal vier personen samen. Dit maximum werd 

expliciet opgenomen in de financieringsregeling voor deze woonvormen.  
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Figuur 8. Groei en afbouw van instituten voor personen met een verstandelijke beperking in 

Noorwegen. Overgenomen uit Challenges of deinstitutionalization door J. Tossebro, 2004, 

Council of Europe Publishing. p. 79-94. 

Gelijktijdig met deze tendens van deïnstitutionalisering kent de Noorse politieke retoriek 

vanaf de jaren 1980 een verschuiving van traditionele waarden van gelijkheid bewaakt door 

een sterke staat naar een grotere nadruk op een lokale invulling van beleid en keuzevrijheid. 

De autonomie van de gemeente als locus van sociaal beleid, wordt versterkt zodat meer 

flexibelere en op maat gemaakte diensten aangeboden kunnen worden (Mortimore, Field en 

Pont, 2004). De grote hervormingen van de jaren 1990 werden grotendeels geïnitieerd door 

de centrale overheid, maar de praktische implementatie werd een opdracht voor de lokale 

overheid.  

Het onderwijsbeleid in Noorwegen kende eveneens een belangrijke verandering rond 1965, in 

het verlengde van de algemene ideologische omslag naar decentralisatie in het land. In 1969 

werd er bij wet negen jaar verplicht onderwijs vastgelegd in Noorwegen. Dit hield een 

verlenging van twee jaar in. Twee niveaus ontstonden: het basisonderwijs en het lager 

secundair onderwijs. Zo werd getracht om bestaande parallelle lokale schoolsystemen gelijk 

te maken. De gesegregeerde scholen voor kinderen met een beperking bleven op dat 

moment wel bestaan. De oprichting van scholen voor buitengewoon onderwijs startte in 

Noorwegen in 1881 (Bradley et al., 1994). Veranderingen in de wetgeving in de eerste helft 

van de jaren 1960 maakte het voor het beleid mogelijk om lokale scholen voor buitengewoon 

onderwijs te financieren. In 1966 werd een programma voorgesteld dat de ambitie inhield om 

een groot aantal nieuwe scholen voor buitengewoon onderwijs te creëren. Op een meer 

algemeen niveau werd echter tegelijkertijd benadrukt dat normalisatie een belangrijk principe 

voor de toekomst vormde. Dit had tot gevolg dat de tweede helft van 1960 gekenmerkt werd 

door tegengestelde tendenzen: enerzijds de expansie van een schoolsysteem van 

buitengewoon onderwijs voor kinderen met een beperking en anderzijds de integratie van 

buitengewoon onderwijs in de reguliere school (Nilsen, 2010).  
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Geleidelijk aan wonnen geïntegreerde oplossingen aan draagvlak, mede ook doordat het 

bestaan van een aparte wet voor buitengewoon onderwijs en een nieuwe wet voor verplicht 

onderwijs ambiguïteit creëerde met betrekking tot de verdeling van verantwoordelijkheden. 

In 1975 werd een nieuwe wet van kracht voor al het verplicht onderwijs en de 

verantwoordelijkheden werden toegewezen aan de lokale overheden. Het wettelijke 

onderscheid tussen ‘opvoedbare’ en ‘niet opvoedbare’ kinderen, dat lang het beleid 

kenmerkte, werd verlaten. Het wetgevend kader van 1975 stelt dat de meest geschikte vorm 

van onderwijs moet aangeboden worden aan het kind, met als eerste doel dat zoveel mogelijk 

kinderen onderwijs verkrijgen in de thuisgemeenschap. In de jaren 1980 werd het 

onderwijsbeleid dat gespecialiseerd onderwijs in de thuisgemeenschap en in de reguliere 

school vooropstelt nog versterkt. Dit leidde tot een herdefiniëring van de rol van scholen voor 

buitengewoon onderwijs, wat resulteerde in de sluiting van twintig van de veertig nationale 

scholen voor buitengewoon onderwijs. De andere twintig scholen voor buitengewoon 

onderwijs werden omgevormd tot expertisecentra die de lokale onderwijsdiensten en scholen 

ondersteunen (Magnus, Wendelborg and Tossebro, 2010). Een volgende stap was de 

versterking van de lokale centra voor leerlingenbegeleiding (Educational and Psychological 

Counselling Service). Bevoegdheden van de expertisecentra werden overgeheveld naar de 

centra voor leerlingenbegeleiding die meer in direct contact staan met de reguliere scholen 

(Nilsen, 2010). Sinds het begin van de jaren 1990 gaat minder dan 1% van de leerlingen naar 

een school voor buitengewoon onderwijs (Fasting, 2013). In Vlaanderen ging in 1990 3% van 

de leerlingen naar het buitengewoon onderwijs. De laatste jaren schommelt dit percentage 

steeds boven de 5%.   

4.1 Wat na de grondige hervorming … 
 

De decentralisatie naar lokale overheden en de opname van specifiek beleid in een algemeen 

beleid voor iedereen had zo zijn implicaties. Diensten werden meer blootgesteld aan lokale 

trends, problemen en prioriteiten, met inbegrip van financiële tekortkomingen en 

bezuinigingen (Tossebro et al., 2012). Zo leidde de sterke controle op het gebruik van 

publieke diensten en gelden tot barrières voor rechthebbenden op deze diensten en gelden. 

Toegang krijgen tot de nodige diensten blijkt een dagelijks gevecht voor ouders van een kind 

met een beperking, vaak via het gerecht. Verder hebben vele gezinnen met een kind met een 

beperking het gevoel dat zij optreden als coördinator van het gedecentraliseerde 

ondersteuningssysteem waarin het noodzakelijk is dat alle actoren kennis hebben van elkaar 

en van elkaars aanbevelingen (Fasting, 2004). 

Lokale overheden kwamen na de hervorming onder financiële druk doordat verschillende 

eerder beschikbare fondsen van de nationale overheid en de monitoring door deze overheid 

werden afgebouwd. Dit veroorzaakte een tegenhervorming op de deïnstitutionalisering van 

2000. De groepshuizen van drie tot vier personen werden stelselmatig terug groter.  
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Momenteel laat de regelgeving toe dat het dubbele aantal mensen in één groepswoning 

woont. Gemeenten kopiëren elkaars beleid, waarbij die gemeenten voortrekkers zijn die 

veranderingen invoeren die verondersteld worden kostenbesparend te zijn. Door het 

groeiende verzet tegen deze ontwikkelingen wordt het argument van kostenbesparing slechts 

gedeeltelijk als motivatie gebruikt voor de hervormingen en wordt er sterker verwezen naar 

het psycho-sociale welbevinden van de bewoners die in grotere groepen minder met 

eenzaamheid zouden kampen, naar de meer professionele zorg en naar de stabiliteit van 

personeel in grotere groepshuizen.  Deze argumenten van welbevinden en zorgkwaliteit laten 

zich echter nog niet staven door onderzoek.  

We kunnen dus concluderen dat, na de grote hervorming in 2000, de Noorse ideologie van 

gemeenschapszorg en kleine groepshuizen blijft bestaan, maar dat de implementatie in het 

beleid tegenstrijdige trends vertoont. Ouderverenigingen gingen de strijd aan met deze 

nieuwe ontwikkelingen en een hernieuwde aandacht van de media sinds 2011 zorgde ervoor 

dat lokale overheden beleidsprincipes beter zijn gaan verklaren en dat de plannen voor het 

bouwen van grote instituten geannuleerd werden (Tossebro et al., 2012).  

Binnen het onderwijs wordt het laatste decennium eveneens een significante verandering 

waargenomen in de manier waarop Noorwegen omgaat met de diversiteit aan leerlingen. De 

nadruk verschuift van het bevorderen van het collectieve aspect van onderwijs, waarbij de 

nadruk ligt op het belang van interactie met anderen naast het klassieke ‘leren’, naar 

individuele academische prestaties. Dit heeft tot gevolg dat het aantal speciale klassen en 

gesegregeerde groepen in het regulier onderwijs is toegenomen. Het buitengewoon 

onderwijs dreigt op die manier een ‘ingebedde’, maar opnieuw gesegregeerde variant te 

worden binnen de reguliere school. Figuur 9 toont deze evolutie aan. Het aantal scholen voor 

buitengewoon onderwijs is vrij stabiel gebleven. Het aantal speciale klassen en groepen in 

reguliere scholen is tussen 2005 en 2009 sterk gestegen. Een tendens tekent zich af waarin 

leerlingen die moeilijkheden hebben met het volbrengen van het reguliere curriculum meer in 

aparte groepen geplaatst worden buiten de reguliere klas (Fasting, 2013). Naarmate het kind 

ouder wordt, is de kans op segregatie groter. Cijfergegevens tonen dit helder aan voor de 

groep kinderen met een verstandelijke beperking. 81% van de kinderen met een 

verstandelijke beperking loopt school in de reguliere klas van de kleuterschool. Dit percentage 

daalt naar 56% in de eerste vier leerjaren van het lager onderwijs en loopt verder terug naar 

7% in het hoger secundair onderwijs. De goede cijfers in de eerste schooljaren moeten 

genuanceerd worden. Onderzoek toont aan dat er een tendens is naar meer verborgen 

onderwijsexclusie van kinderen met bijzondere onderwijsnoden (Wendelborg en Tossebro, 

2008). De mate van segregatie is, net zoals in Vlaanderen, eveneens gekoppeld aan de aard 

en ernst van de beperking en aan directe omgevingsfactoren (gezin, leerkracht, school), maar 

eveneens aan demografische factoren zoals de grootte van de gemeente. Segregatie is meer 

aanwezig in grotere gemeenten en dichtbevolkte gebieden (Tossebro, 2004).  
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Figuur 9. Percentage leerlingen in gesegregeerde settings in Noorwegen 2002 – 2010. 

Overgenomen uit Adapted education: the Norwegian pathway to inclusive and efficient 

education door R.B Fasting, 2013, International journal of inclusive education. 17:3, 263-276 

We kunnen concluderen dat Noorwegen een land is dat op het vlak van beleid veel eerder 

dan Vlaanderen de keuze voor inclusie maakte. Het land is inzake inclusie een koploper in 

vergelijking met de meeste andere Europese landen. Toch kenmerkt de situatie in Noorwegen 

zich door een duidelijk zichtbare breuk tussen het beleidsideaal en de praktijk. De realisatie 

van diversiteit en de opname van kinderen met een beperking in het onderwijs is vrij 

succesvol in de kleuterschool, maar blijft een grote uitdaging in het secundair onderwijs. De 

Noorse praktijk past zich hierbij aan de frictie aan tussen de ideologie van inclusie en de vraag 

naar efficiënte onderwijsvoering met een nadruk op individuele prestaties. De politiek van 

decentralisatie zorgt verder voor grote verschillen tussen scholen op gebied van inclusie van 

kinderen met een beperking. Momenteel wordt op beleidsniveau sterk ingezet op het 

wegwerken van de verschillen via de methode van ‘capacity building’ bij scholen, waarbij men 

via het systematisch oplijsten van pijnpunten en op een evidence based manier aanpakken 

ervan inzet op meer onderwijskwaliteit.  
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5. Kritische kanttekening bij de ontwikkelingen binnen het 
burgerschapsmodel: de sociale positie als indicator voor zorg- en 
onderwijsgebruik van kinderen met een beperking 

 

In Vlaanderen, net als in de rest van Europa, ervaren gezinnen in lagere sociaal-economische 

posities meer integratiemoeilijkheden op verschillende domeinen zoals onderwijs, 

tewerkstelling, vrije tijd, huisvesting en deelname aan het culturele leven. Dit ondanks 

bestaande maatregelen die genomen worden om de toegankelijkheid te verbeteren via een 

inclusief beleid. Om deze reden kan een achterstelling in sociaal-economische status die 

gepaard gaat met een achterstelling in gezondheid binnen één gezin een grote impact hebben 

op de mogelijkheden tot empowerment en integratie van deze gezinnen (Calton, 2010). De 

huidige welzijns- en gezondheidszorg veronderstelt namelijk goed geïnformeerde burgers 

(Lauwers, 1990 in Driessens, 2003). In een context waar medische en professionele 

beredenering centraal staat, toont onderzoek aan dat ouders professionele kennis gaan 

ontwikkelen als reactie op deze context. Dit kan gezien worden als empowerend, maar niet 

elke ouder kan of wil zich deze vaardigheden eigen maken (Hodge en Runswick-Cole, 2008). 

Sommige mensen hebben nood aan een sterke sturing binnen het aanbod, andere maken 

eerder een geïnformeerde eigen keuze (Glenys, Cuskelly en Moni, 2015). Stüssgen (1997) 

ontwikkelde ideaaltypes van patiënten in verhouding tot de arts als deskundige, met 

volgzaamheid en eigenzinnigheid als bouwstenen: 

- De eigenzinnige patiënt: oriënteert zich primair op zijn eigen ideeën, ervaringen en 

wensen 

- De volgzame patiënt: oriënteert zicht primair op de medische normen en richtlijnen 

van de  arts 

- De balancerende patiënt: oriënteert zich zowel op zijn eigen ideeën, ervaringen en 

wensen als op de medische normen en richtlijnen van de arts. Hij ervaart een spanning 

tussen beide oriëntaties. Hij zoekt een evenwicht hiertussen door aan zijn bereidheid 

tot volgzaamheid de voorwaarde te verbinden dat de arts hem als subject erkent. 

 

Het onderzoek van Stüsgenn (1997) toont hierbij aan dat lager opgeleiden meer afstand 

ervaren tot de professional en minder affiniteit voelen met de denkwijze, er is weinig 

overeenstemming tussen de lekencultuur van laag opgeleiden en de professionele cultuur. 

Hierdoor worden ze minder betrokken in overleg met de professional en werken ze minder 

samen. Ze bevinden zich daardoor meer in het volgzame of eigenzinnige ideaaltype van 

patiënt. Mensen met een lagere klassenachtergrond hebben over het algemeen ook minder 

kennis over de verschillende hulpverleningsvormen, ze hebben geen overzicht (Driessens, 

2003).  
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Door de sociaal-economische positie van gezinnen met een kind met een beperking in kaart 

te brengen, kunnen we hun draagkracht beschrijven in functie van hun rol als empowerende 

burger. We geven hierbij twee voorbeelden hoe de draagkracht van het gezin van invloed kan 

zijn op het gebruik en toegang tot zorgdiensten, zowel binnen de groep van personen met 

een beperking als in vergelijking met gezinnen zonder beperking. Hierna beschrijven we hoe 

de sociaal-economische positie van een gezin van invloed kan zijn op de onderwijsloopbaan 

van kinderen, in het algemeen en specifiek voor de groep van kinderen met een beperking. 

5.1 De sociaal-economische status van gezinnen met een kind met een beperking 
 

Hoofdzakelijk hanteren internationale sociaal-wetenschappelijke onderzoekers naar de 

sociaal-economische situatie van gezinnen met kinderen met een beperking unilaterale 

modellen waarbij de invloed van het kind met een beperking op het gezin centraal staat. 

Empirisch onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen met een beperking een grotere zorg- of 

draaglast voor het gezin met zich meebrengen. Daarnaast stelt men dat gezinnen met 

kinderen met een beperking een zwakkere draagkracht vertonen (Buysse et al., 2008, Ghysels 

en debacker, 2007, Desnerck, 2007). Deze twee invalshoeken veronderstellen enige 

causaliteit. Bij onderzoek naar de relatie tussen sociaal-economische status en gezondheid 

bepalen deze twee onderscheiden onderzoekslijnen sterk de richting van onderzoek. Men 

spreekt over ‘sociale oorzaken hypothese’ of ‘gezondheid-selectie hypothese’, waarbij de 

eerste onderzoekslijn de sociaal-economische status als oorzakelijke factor aanziet en de 

gezondheid-selectie hypothese stelt dat de gezondheidheidstoestand voornamelijk de sociaal-

economische status bepaalt (Warren, 2009, Desnerck, 2007). Een derde hypothese, de 

‘indirecte selectie hypothese’, bekijkt in welke mate achterliggende variabelen zowel een 

invloed uitoefenen op de gezondheid als op de sociaal-economische situatie. Fundamentele 

causaliteit is een term die in dit discours eveneens een centrale plaats inneemt. Dit concept 

stelt dat verschillende metamechanismen verantwoordelijk zijn voor het continu genereren 

van verschillende mechanismen welke de richting van het verband behouden, ondanks 

verandering bij één (enkele) mechanisme(n). Het gevonden verband is een product van 

accumulatie van een groot aantal factoren. Deze opereren meestal in dezelfde richting. 

Diegene in een hogere sociaal-economische positie genieten meer van wetenschappelijke 

kennis en technologieën dan anderen. Ze verschillen ook in termen van sociaal netwerk, 

financiën, vaardigheden en behandeling door sociale instituten. Dit heeft implicaties voor de 

verdelingen van gezondheidsuitkomsten. De belangrijkheid van een mechanisme verschilt 

volgens individuele omstandigheden (Luftey en Freese, 2005, Link e.a., 2008). Het verband bij 

fundamentele causaliteit is een complex en robuust gegeven waarbij oplossingen vaak enkel 

een verschuiving van oorzaken teweegbrengen. Deze theorieën en invalshoeken kunnen 

doorgetrokken worden naar het verband tussen sociaal-economische status van een gezin en 

de aanwezigheid van kinderen met een beperking in het gezin (zie o.a. Shahtahmasebi, 

Emerson, Berridge en Lancaster, 2011).  
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Onderzoeken op basis van unilaterale modellen werden echter bekritiseerd omwille van hun 

éénrichtingsverkeer. Recent zijn er enkele modellen ontwikkeld die zich richten naar het 

bidirectioneel verband tussen kinderen met een beperking en hun gezin. De context van het 

gezin en kindeffecten beïnvloeden elkaar. De modellen richten zich naar de ouder-kind 

interactie binnen een bepaalde context (Buysse et al., 2008, Cook, 2001). Binnen het 

doctoraatsonderzoek richten we ons omwille van inhoudelijke en methodologische redenen 

enkel naar de unilaterale verbanden. De aanwezigheid van bidirectionaliteit dient echter in 

het achterhoofd gehouden te worden. 
 

Unilaterale verbanden in de internationale lit eratuur 
 

De sociaal-economische positie van een gezin wordt bepaald door de combinatie van 

verschillende onderling beïnvloedende factoren: het opleidingsniveau van de ouders, de 

gezondheidstoestand van de leden van het gezin, het gezinsinkomen, de woningsituatie, de 

gezinssamenstelling en de werksituatie van de gezinsleden. Wanneer we het verband van 

sociaal-economische status met de aanwezigheid van kinderen met een beperking in het 

gezin onderzoeken, richten we ons hoofdzakelijk naar de sociaal-economische status van de 

moeder (opleidingsniveau van de moeder, de tewerkstellingsstatus van de moeder en 

partnersituatie van de moeder). Verschillende onderzoeken duiden op significante verbanden 

tussen de sociaal-economische situatie van de moeder en de aanwezigheid van kinderen met 

een beperking in het gezin, terwijl deze verbanden niet aanwezig zijn wanneer men de 

sociaal-economische situatie van de vader centraal stelt. Door zich te concentreren op de 

situatie van de moeder wordt eveneens vermeden dat een groter aantal alleenstaande 

moeders buiten het onderzoek terecht komt.  

 

Het opleidingsniveau van de moeder wordt in de meeste empirische onderzoeken benaderd 

als een oorzakelijke factor waarbij men vaststelt dat beter geschoolde moeders gezondere 

kinderen hebben. Men vindt positieve effecten van hogere scholing bij moeders op 

geboortegewicht en negatieve effecten op roken tijdens de zwangerschap en 

tienerzwangerschap (Cutler, Lleras-Muney en Vogl, 2008; Kearney en Levine, 2007). Cutler en 

Lleras-Muney (2009) stellen dat hoger opgeleiden over meer specifieke kennis beschikken 

over o.a. de schade die roken en drinken kan aanrichten. Verder verhoogt scholing de kennis 

en verbetert in vele gevallen het gezondheidsgedrag van de mens door deze verhoogde 

kennis. Als men hoger geschoold is, maakt men ook meer gebruik van preventieve zorg en 

beschikt men in vele gevallen over een hoger inkomen dat gespendeerd kan worden aan zorg 

(Currie en Moretti, 2003). Daarnaast is het belangrijk om weten dat hoger geschoolde 

moeders hun kinderen positiever ranken dan lager geschoolde moeders (Roskam, 2005). Er 

dient dus rekening gehouden te worden met mogelijke bias bij het hanteren van de 

zelfgerapporteerde indicator van een beperking bij het kind.  
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Het verband tussen de aanwezigheid van een kind met een beperking en de 

tewerkstellingsgraad van de moeder is meermaals onderzocht. Men stelt vast dat er een 

negatieve impact is van gezondheidsproblemen of beperking bij kinderen op de tewerkstelling 

van de moeder. Moeders met een kind met een beperking werken doorgaans meer deeltijds 

en zijn meer niet actief op de arbeidsmarkt (Loprest en Davidoff, 2004; Gorden, Rosenman en 

Cuskelly, 2007, Reichman et al., 2008). Kwalitatief onderzoek heeft uitgewezen dat moeders 

van kinderen met een beperking het moeilijk vinden om werk en gezin te combineren omwille 

van ongewone tijdsvereisten van het kind met een beperking en het gebrek aan betaalbare en 

adequate kinderopvang (ook binnen de eigen sociale omgeving). Het komt voor dat kinderen 

met een ernstige beperking gedurende hun hele levensloop thuis blijven wonen en dus ook 

gedurende de hele levensloop van de moeder een zorg met zich meebrengen. Moeders van 

kinderen met een beperking hebben het daardoor moeilijker om de rol van moeder en werker 

te combineren (waarbij werk gezien wordt als betaald werk door verandering van de 

gangbare rol van de moeder in de samenleving). Onderzoek stelt echter eveneens vast dat 

alleenstaande moeders meer (voltijds) tewerkgesteld zijn. Dit geldt eveneens voor 

alleenstaande moeders met een kind met een beperking. De hierboven omschreven 

resultaten zijn slechts van toepassing op gezinnen met een kind met een beperking waar twee 

ouders aanwezig zijn (zie o.a. Cantillon, Verbist en De Maesschalck 2004; Yinnah en 

Stoneman, 2008; Derigne en Potterfield, 2010). Moeders van kinderen met een beperking die 

werken, worden met een zeer grote werklast geconfronteerd door de extra zorg voor hun 

kind met een beperking (Shearn en Todd, 2000). Ze ervaren ook een gebrek aan begrip en 

flexibiliteit vanuit de werkgever. Tewerkstelling vervult echter belangrijke psychosociale 

noden zoals sociale contacten en tijd voor zichzelf (Stiell, Shipton en Yeandel, 2006). Moeders 

van kinderen met een beperking ervaren vaak het verschil tussen wonen in een gemeenschap 

en deelnemen aan de gemeenschap. Ze voelen zich gevangen in hun huis, zijn sociaal 

geïsoleerd. Dit omdat de fundamentele structuren van het dagelijks leven zoals eten, wassen, 

aankleden, slapen, veel meer ordening en planning vragen dan bij kinderen zonder een 

beperking, waardoor er geen tijd of mogelijkheid meer bestaat om het huis regelmatig te 

kunnen verlaten (Yantzi, Rozenberg en McKeever, 2006). Uiteraard speelt de ernst van de een 

beperking hier een belangrijke rol. Naast deze moeilijkheden tot tewerkstelling voor moeders 

van kinderen met een beperking, is het voor deze gezinnen vaak noodzakelijk om een voltijds 

inkomen te verwerven. Kinderen met een beperking vergroten namelijk de directe kosten in 

het gezin zoals medicijnen, aangepaste kinderopvang, aangepast vervoer,… (Emerson en 

Hatton, 2007; Kiernan en Mensah, 2009). Deze meerkosten verhogen het risico van gezinnen 

met kinderen met een beperking om in armoede terecht te komen.  

 

Bijkomend stelt onderzoek vast dat de aanwezigheid van kinderen met een beperking in het 

gezin het risico op éénouderschap verhoogt, wat weer leidt tot een zwakkere financiële 
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positie. Indicatoren als gedragswanorde, onaangepastheid en agressie bij kinderen staan in 

positief verband met relatieconflicten. Gedragsproblemen zorgen voor extra stress in de 

relatie. Moeders met kinderen met ontwikkelingsproblemen zijn minder tevreden met hun 

relatie dan moeders met kinderen met een normale ontwikkeling (Kersch et al., 2006). Ook 

gezinnen met een kind met een fysische beperking kennen meer conflicten dan gezinnen 

zonder kind met een beperking. De zorglast kan voor spanningen zorgen tussen ouders, wat 

eventueel kan leiden tot een breuk. Hierbij speelt de graad van ernst van de beperking mede 

een rol (Bennet en Hay, 2007, Al-Krenawi et al., 2011, Reichman et al., 2008).  

 

Vorige alinea’s maken duidelijk dat de verschillende variabelen die de sociaal-economische 

situatie van een gezin bepalen, niet altijd een rechtstreeks verband hebben met het 

voorkomen van kinderen met een beperking in het gezin. We spreken van distant causes. De 

sociaal-economische status beïnvloedt de gedragingen en levensgewoonten van een individu. 

Onderzoek wijst uit dat mensen uit lagere sociaal economische klassen meer roken, meer 

drinken, slechtere voedingsgewoontes hebben, minder bewegen, meer depressiviteit 

vertonen, een slechtere gezondheid vertonen, slechtere woningomstandigheden hebben, 

andere opvoedingsgewoonten,…  Het is meer waarschijnlijk dat één (of een combinatie) van 

deze factoren de oorzaak is van het verhoogde risico op kinderen met een beperking. In de 

andere richting speelt het concept van distant causes eveneens. De aanwezigheid van een 

kind met een beperking in het gezin heeft een invloed op verschillende factoren die het gezin 

in een neerwaartse spiraal kunnen brengen, wat een impact kan hebben op de sociaal-

economische situatie van deze gezinnen (bv. extra zorglast bij aanwezigheid van kind met een 

beperking -> deeltijds gaan werken -> geen gepaste opvang vinden -> niet meer gaan werken 

-> depressief worden -> relatieproblemen -> relatiebreuk -> financiële problemen). In beide 

richtingen herkennen we fundamentele oorzaken. 

 

Inzicht in de verbanden tussen de indicatoren van sociaal-economische status en de 

aanwezigheid van een kind met een beperking in het gezin is van belang voor de studie naar 

het verband tussen bijvoorbeeld armoede en beperking. Alleenstaand ouderschap, lage 

tewerkstellingsgraad en lagere scholingsgraad verhogen het risico op armoede bij gezinnen. 

Hierboven tonen we aan dat deze factoren eveneens in verband staan met het risico op een 

kind met een beperking in het gezin. Het gevolg hiervan is dat het noodzakelijk is dat bij een 

vergelijking van gezinnen met een kind met een beperking met gezinnen zonder een kind met 

een beperking rekening wordt gehouden met de mogelijke effecten van de samenhang van 

deze variabelen. En inderdaad, steeds meer onderzoek suggereert dat verschillen die 

gevonden worden tussen gezinnen met een kind met een beperking en gezinnen zonder, 

bijvoorbeeld met betrekking tot armoederisico, gerelateerd lijken te zijn aan aspecten van de 

sociaal-economische positie van het gezin eerder dan aan de aanwezigheid van een kind met 

een beperking per se (Emerson en Hatton, 2007; Shahtahmasebi et al., 2011). Net zoals dit 
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binnen de groep van gezinnen zonder kind met een beperking het geval is, is ook binnen de 

groep van gezinnen met een kind met een beperking de sociaal-economische positie van het 

gezin van invloed op het gebruik van en toegang tot allerlei middelen en diensten. We geven 

van beide een voorbeeld in onderstaande paragrafen: de invloed van beperking en sociaal-

economische positie op kinderopvanggebruik en de invloed van sociaal-economische positie 

op het persoonsgebonden budget.  
 

5.1.1 De invloed van een beperking op kinderopvanggebruik in Vlaanderen 

 

Het burgerschapsmodel stelt voorop dat personen met een beperking volwaardige burgers 

zijn die toegang moeten hebben tot de reguliere diensten. Doelgroepspecifieke 

ondersteuning dient aanvullend op te treden. Rechtstreekse toegang tot reguliere 

kinderopvang behoort eveneens tot de beleidsinstrumenten binnen het  burgerschapsmodel. 

Onderzoek door Ghysels en Van Lancker (2009) op de GEZO-data (zie 7.1.1) laat zien dat 

Matheuseffecten werkzaam zijn in de kinderopvangsector: de 20% armste gezinnen met 

jonge kinderen maken de helft minder gebruik van kinderopvang dan de andere gezinnen in 

Vlaanderen. Dit kan verklaard worden door de verschillen in werkgelegenheid bij de moeders, 

maar het grootste probleem is de weinig flexibele toegang tot de gesubsidieerde 

kinderopvang. Hoe vertaalt zich dat naar gezinnen met een kind met een beperking? Eigen 

analyseresultaten op dezelfde GEZO-data tonen aan dat ouders van een kind met een 

beperking weinig gebruik maken van externe kinderopvang voor hun kind zoals je in 

onderstaande tabel 2 kan zien. Kinderen zonder beperking maken meer gebruik van externe 

kinderopvang: 43,3% ten opzichte van 29%.    
 

Tabel 2  
Verband tussen extern kinderopvanggebruik en de aanwezigheid van een beperking bij het 
kind (GEZO-data) 
  

Heeft het kind een beperking? (gewogen deelbestand) 

  nee (n=2953) ja (n=293) 

Gebruikt het kind externe 
kinderopvang?  

nee 56,7% 71,0% 

 ja 43,3% 29,0% 
Totaal  100,0% 100,0% 

P chi-square = 0.000  

 

Wanneer we specifiek kijken naar de groep kinderen met bijzondere behoefte erkend door 

het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), leren we dat het merendeel 

van deze kinderen (2/3) beroep doet op doelgroepspecifieke opvangdiensten, voornamelijk 

de (semi-)residentiële instituten zoals internaten en observatiecentra (Van Landeghem, Breda 

en Mestdagh, 2007). Het gebruik van reguliere en inclusieve kinderopvangdiensten is bij deze 
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doelgroep dus zeer beperkt. De reguliere diensten worden wel aanvullend op 

doelgroepspecifieke opvang gebruikt.  

 

Naast een inventarisatie van het gebruik van externe kinderopvang door kinderen met een 

handicap, tonen de GEZO-data aan dat er verschillende factoren van invloed zijn op het 

gebruik van deze externe kinderopvang. De resultaten in tabel 3 tonen aan dat sociaal-

economische factoren als opleidingsniveau van de moeder, tewerkstellingssituatie van de 

moeder, de partnersituatie en de leeftijd van het kind, sterker het gebruik van reguliere 

externe kinderopvangdiensten beïnvloeden dan de aanwezigheid van een beperking bij het 

kind. Dit is in lijn met de resultaten van verschillende andere studies (bijvoorbeeld Yinnah en 

Stonemen, 2008; Brandon, 2000; Parish et al., 2005). Een ouder maakt meer gebruik van 

externe kinderopvang wanneer de moeder tewerkgesteld is, wanneer het onderwijsniveau 

van de moeder hoger is en wanneer de ouder alleenstaand is. Een alleenstaande ouder met 

een kind met een beperking maakt evenveel gebruik van kinderopvang als een koppel zonder 

kind met een  beperking. Daarnaast hebben gezinskenmerken een invloed op het gebruik van 

kinderopvang. Grotere families en oudere kinderen maken minder gebruik van kinderopvang 

(Bonsang, 2004 in Bulckens et al., 2007; Ghysels en Debacker, 2007; Buysse, 2009; 

Schoenmaekers en Breda, 2006). Beschrijvende analyses tonen aan dat tot de leeftijd van 6 

jaar ongeveer 65% van de kinderen gebruik maakt van externe kinderopvang. Dit percentage 

daalt tot 44% voor de leeftijd tussen 6 en 12 jaar en verder naar 9% voor kinderen boven de 

leeftijd van 12 jaar.  
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Tabel 3  

Binaire logistische regressie: de invloed van factoren op het gebruik van externe 

kinderopvang gedurende de week. (GEZO-data)10 

 
B sub-file  Exp(B) sub-file 

Kind met een beperking -,314  ,731 

Aantal kinderen (<16) in het gezin -,080  ,923 

Alleenstaande ouder 1,123  3,075*** 

Onderwijsniveau van de moeder 

(referentiecategorie = hoger onderwijs) 
   

Lager onderwijs of geen -,452  ,636 

Lager sesundair onderwijs -,521  ,594*** 

Hoger secundair onderwijs -,363  ,696*** 

Leeftijd van het kind -,244  ,783*** 

Tewerkstellingsstatus moeder 

(referentiecategorie= voltijds) 
   

deeltijds ,121  1,129 

inactief -1,708  ,181*** 

Leeftijd moeder -,031  ,969** 

Equivalent gezinsinkomen ,000  1,000*** 

Constante 2,617  13,700*** 

Cox en Snell R square= 0.312, Nagelkerke R square= 0.419; N= 3155 

 

5.1.2 De invloed van sociaal-economische positie op het persoonsgebonden budget 

 

Opdat sociale instituten doelmatig zouden kunnen functioneren, is administratieve 

beheersbaarheid vanzelfsprekend belangrijk. Daarbij spelen twee aspecten: begrijpbaarheid 

en afwezigheid van misbruik (Barr, 2004). Een systeem dat goed te begrijpen en simpel is, is 

belangrijk om zoveel mogelijk mensen te kunnen laten deelnemen aan het systeem.  

Resultaten van het experiment persoonsgebonden budget tonen aan dat de administratieve 

belasting en complexiteit van het persoonsgebonden budget als groot ervaren wordt. 

Ondanks de professionele administratieve ondersteuning van bijvoorbeeld budgethouders-

verenigingen komt er nog steeds veel administratieve last op de schouders van de 

budgethouder en/of diens omgeving en blijft het gevoel van administratieve overlast bestaan 

(Breda, 2011). Ook bij het beheren van het PAB is de administratieve druk voor de 

budgethouder groot. Gebruikers moeten in staat zijn om assistenten te vinden, deze aan te 
                                                                 
10 *= overschrijdingskans < 0,05 
  ** = overschrijdingskans < 0,01 
  *** = overschrijdingskans < 0,001 
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kunnen werven op een wijze die juridisch correct is, de lonen uit te betalen en ook het 

overige deel van zijn eigen budget te beheren op een formele wijze.  

 

De onderzoeksresultaten van het experiment geven verder aan dat iedereen die tot hier toe 

met het PGB-budget aan de slag is, ermee kan werken. Dus zowel personen met een 

verstandelijke als niet-verstandelijke beperking, personen met zowel een hoog als een laag 

budget (wat een indicatie is van de zorgzwaarte) slagen erin om te werken met de PGB-

budgetformule. Op basis van uitvallers van het experiment, alsook van de 

steekproefprocedure die aan het experiment voorafging, kan echter geconcludeerd worden 

dat de PGB-budgetformule minder toegankelijk is voor de personen met een verstandelijke 

beperking (Breda, 2011). Eveneens zorgt de complexiteit van het systeem ervoor dat niet 

iedereen over de nodige vaardigheden beschikt om met het systeem te werken. Kijken we 

bijvoorbeeld in grafiek 10 naar het opleidingsniveau van de verschillende deelnemersgroepen 

aan het experiment persoonsgebonden financiering. 43% van de PGB-houders heeft een 

diploma hoger secundair onderwijs of hoger of universitair onderwijs. Bij de PAB-houders is 

dit 59%. De lage geschoolde personen met een beperking zijn duidelijk 

ondervertegenwoordigd binnen het systeem van persoonlijke budgetten. 

 

 
Figuur 10. opleidingsniveau in experimentele en controlegroep experiment 

persoonsgebonden budget (aantal in %) overgenomen uit Het experiment persoonsgebonden 
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budget door J. Breda, 2011,  Eindverslag van de wetenschappelijke evaluatie. 

[onderzoeksrapport] 

 

Voldoende ondersteuning is noodzakelijk om horizontale gelijkheid in het gebruik van 

persoonlijke financiering te realiseren. Bij het PAB kan deze ondersteuning geboden worden 

door een zorgconsulent. 13,5% van de meerderjarigen laat hun volledige administratie 

betaald beheren door een zorgconsulent. Door de  hoge kost die zorgconsulenten met zich 

mee brengen, kunnen budgethouders met een zorgconsulent gemiddeld 2,312 uur minder 

zorg inkopen in vergelijking met personen met een beperking die geen zorgconsulent hebben 

(Molleman, 2011). Dit duidt op de aanwezigheid van een Mattheüs-effect doordat 

budgethouders die al een groter netwerk of meer intellectuele capaciteiten hebben, hierdoor 

zich meer zorg kunnen veroorloven in tegenstelling tot budgethouders met een klein netwerk 

en beperkte verstandelijke vermogens die genoodzaakt zijn beroep te doen op een 

zorgconsulent (Molleman, 2011). 

 

Sociale bescherming en zorg voor de zwaksten in de samenleving vormen  het ethisch 

fundament van de hedendaagse verzorgingsstaat. Deze principes staan echter op gespannen 

voet met de idee van wederkerigheid waarop het sociale investeringsdenken is gestoeld. 

Wanneer sociaal beleid te eenzijdig wordt geënt op de sociale investeringsgedachte, dreigt dit 

fundament dan ook te worden ondergraven. Derhalve bestaat het gevaar dat ook de 

aandacht voor het herverdelende karakter van sociale uitgaven naar de achtergrond 

verdwijnt. Dus door binnen het burgerschapsmodel sterk te beroepen op de (sociaal-

economische) capaciteiten van personen gaan Matheüseffecten naar de voorgrond treden en 

gaan de initiatieven weinig herverdelend werken. Daarbij komt dat de aanwezigheid van een 

beperking en een kwetsbare sociaal-economische positie aan elkaar gerelateerd zijn 

waardoor de nieuwe initiatieven slechts effectief zijn voor zijn voor een eerder beperkte 

groep.  
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5.2 Sociale bepaaldheid van onderwijsgebruik  
 

Aanvullend op de kenmerken van een onderwijssysteem heeft de factor ‘sociale status’ een 

invloed op de schoolcarrière van een kind. Er is internationaal reeds veel empirisch onderzoek 

verricht dat het verband tussen sociale positie en schoolsucces nagaat. Onderzoekers stellen 

vast dat kinderen uit lagere sociale klassen minder schoolsucces ervaren. Deze kinderen 

starten hun schoolcarrière met een academische achterstand en de kloof met kinderen uit 

hogere sociale klassen wordt groter doorheen de schoolcarrière. Specifiek voor Vlaanderen 

toont het ‘cijferboek sociale ongelijkheid in het Vlaamse onderwijs’ (Groenez et al., 2003) aan 

dat de ongelijkheid in het Vlaamse onderwijs groot blijft, zowel in het kleuteronderwijs als in 

het lager, het secundair en het hoger onderwijs. Kleuters uit lagere sociale klassen starten 

later met kleuteronderwijs en lopen vaker achterstand op. Kinderen van niet-actieve ouders 

en kinderen van alleenstaande moeders participeren minder vlug aan het kleuteronderwijs en 

lopen tegen het einde van de kleuterschoolperiode vaker achterstand op. De sociale 

ongelijkheid tekent zich verder af in het lager onderwijs waarbij zowel de beroepsklasse van 

de vader als die van de moeder belangrijke verklarende variabelen zijn. Ook kinderen van 

alleenstaande moeders hebben hier meer kans op achterstand. Migrantenkinderen raken in 

het basisonderwijs meer achtergesteld omwille van hun gemiddeld zwakkere sociaal-

economische positie, eerder dan omwille van taal- of culturele discriminatie. In het secundair 

onderwijs neemt de sociale ongelijkheid nog verder toe.  

 

De sociale ongelijkheid in het onderwijs vertaalt zich onder andere in een hogere concentratie 

van kinderen van lagere sociale klassen in het beroepsonderwijs (tracking), meer zittenblijven 

binnen deze groep, grotere uitstroom zonder diploma secundair onderwijs en eveneens een 

oververtegenwoordiging van kinderen uit kansarmere gezinnen in het buitengewoon 

onderwijs. Verschillende onderzoeken hebben dit laatste fenomeen ook voor Vlaanderen 

aangetoond (zie onder andere Ruelens et al., 2007; Groenez et al., 2003; Ghesquière et al., 

2007). Het buitengewoon onderwijs vervult hierbij mogelijks een alibifunctie voor het gewoon 

onderwijs; het buitengewoon onderwijs gaat als opvangnet dienen voor die leerlingen die 

omwille van verschillende redenen moeilijkheden ondervinden in het gewoon onderwijs.  

 

De sociale positie van de leerling heeft een effect op schoolse prestaties van leerlingen en op 

het keuzegedrag van leerlingen (Van der Velden, 1994). Het artikel van Boone en Van Houtte 

(2013) geeft een mooi overzicht van de centrale theoretische strekkingen die een 

sociologische verklaring bieden voor de verschillen in onderwijsgebruik tussen sociale 

groepen: de culturele reproductietheorie, de rationele actie theorie en het concept sociaal 

kapitaal.  
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Volgens de theorie van Bourdieu (1977, 1979) zijn de verschillen in cultureel kapitaal 

verantwoordelijk voor de sociale ongelijkheid in het onderwijs. Elke statusgroep heeft zijn 

eigen levensstijlkenmerken en om te kunnen functioneren in het onderwijssysteem wordt 

vertrouwdheid met de cultuur van de dominante statusgroepen verondersteld. Bourdieu 

deduceert zijn theorie uit empirisch onderzoek van het Franse universitaire onderwijssysteem 

in de jaren ‘60 waarbinnen de academische cultuur dominant is (boven de technische functie 

van het onderwijs). Het academisch cultureel kapitaal vormt de basis voor examens en papers 

waardoor kennis en vertrouwdheid met de academische cultuur noodzakelijk is om te kunnen 

slagen. Dit cultureel kapitaal en de daaraan verbonden privileges worden doorgegeven van 

generatie op generatie en sociale positie bepaalt dus de slaagkansen in het onderwijs. 

Leerlingen die onbekend zijn met de heersende cultuur worden uit het onderwijssysteem 

gefilterd via selectie en zelfselectie. Ook leerkrachten beïnvloeden dit proces doordat zij als 

gatekeepers een zekere voorkeur hebben voor leerlingen met het cultureel kapitaal uit de 

hogere klassen. Vandaag de dag is de inhoudelijke betekenis van cultureel kapitaal wat 

verschoven tegenover de periode waarin het onderzoek van Bourdieu plaatsvond. Binnen het 

huidige neoliberaal getinte onderwijssysteem is het de zelfproducerende, de zelfregulerende 

autonome individuele leerling (Goodley, 2011) die zijn weg vindt. Een leerling moet een brede 

kennis hebben, zelf informatie kunnen opzoeken, zelf leerstof kunnen verwerken. Deze 

schoolcultuur komt overeen met de waarden en cultuur van de sociaal-economische hogere 

statusgroepen, die belang hechten aan het bereiken van iets op basis van vaardigheden 

verworven door inspanning (Szumski en Karwowski, 2012). Een andere onderzoekstraditie 

met betrekking tot cultureel kapitaal hanteert een bredere definitie van het concept dan 

wanneer men cultureel kapitaal gelijk stelt met de culturele participatie van de elitegroep. Zij 

focussen op het belang van doorgedreven kennis over het onderwijssysteem ter bevordering 

van de schoolcarrière van het kind (Boone en Van Houtte, 2013). Samengenomen, de 

culturele reproductietheorie stelt voorop dat kapitaal in de vorm van ouderlijke kennis, 

middelen en culturele bronnen een machtige factor is welke de toegang tot, de ervaring met 

en resultaten binnen scholen van kinderen beïnvloedt (Barton en Armstrong, 2001).  

 

De rationele actie theorie verklaart de sociale ongelijkheid in onderwijs door de verschillende 

keuzes die ouders met verschillende sociale klasse-achtergrond maken op 

overgangsmomenten in de schoolloopbaan van hun kinderen. Men veronderstelt hierbij dat 

het primaire motief van ouders is om neerwaartse sociale mobiliteit  te vermijden en hierbij 

geen risico’s te nemen. Dit resulteert in verschillen in onderwijsuitkomsten op 

maatschappijniveau doordat ouders in een lager sociale positie hun kinderen niet 

noodzakelijk in een academische richting dienen te oriënteren om de status te behouden, ze 

hebben minder middelen om de kosten van voortgezet onderwijs  het hoofd te bieden en 

hebben gemiddeld gezien kinderen die minder positieve schoolrapporten hebben. De 

schoolkeuze is dus een afweging tussen voordelen, kosten en succeskansen. 
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De sociaal kapitaal theorie ten slotte stelt dat middenklasse gezinnen in staat zijn om cruciale 

informatie te verzamelen via hun sociale connecties (bijvoorbeeld onderwijzers en 

professionals in het netwerk), wat het voor hen mogelijk maakt om weloverwogen keuzes te 

maken. De arbeidersklasse heeft deze contacten over het algemeen niet. Er zijn dus 

verschillen in informatie die verzameld kan worden tussen sociale posities door de 

verschillende netwerken waarin men opgenomen is (Boone en Van Houtte, 2013).  

 

De sociaal netwerk gerichte en rationele keuze gerichte benaderingen vormen eveneens de 

basis voor de eigen studie naar de besluitvorming voor een onderwijsvorm voor kinderen met 

een beperking. Op deze kaders wordt nog dieper ingegaan in onderdeel 6 .  

 

5.2.1 De invloed van sociale positie op het onderwijsgebruik van kinderen met een 
beperking  

 

Een onderwijssysteem waarin meerdere onderwijsvormen voor kinderen met een beperking 

aanwezig zijn, maakt het mogelijk om die onderwijsvorm te kiezen die de beste 

ondersteuning geeft aan het kind op basis van de aard en ernst van de beperking (Heward, 

2009). In praktijk betekent dit meer gespecialiseerde onderwijsvormen voor kinderen met 

een ernstigere beperking. De beslissing voor een onderwijsvorm voor een kind met een 

beperking wordt echter zelden gemaakt op basis van één factor. Verschillende factoren en 

een wisselwerking tussen deze factoren dienen in overweging te worden genomen: factoren 

gerelateerd aan de aanbodzijde (meso en macro), kenmerken gerelateerd aan het gezin en de 

direct omgeving (meso en micro) en kenmerken gerelateerd aan het kind (micro). In 

onderdelen 3.5 en 3.6 gaan we reeds in op de invloed van de macro en mesofactoren op de 

onderwijsloopbaan van kinderen met een beperking: de invloed van het onderwijssysteem en 

de mate van ondersteuning binnen de verschillende onderwijsvormen voor kinderen met een 

beperking, de schoolcultuur, de visie van de leerkracht en de visie van de ouder op handicap. 

Kenmerken gerelateerd aan het kind die van invloed zijn op de schoolloopbaan van een kind 

met een beperking zijn de leeftijd van het kind, het geslacht van het kind, de aard en ernst 

van de beperking en de cognitieve mogelijkheden van het kind. De kloof tussen kinderen met 

een beperking en kinderen zonder wordt groter in het onderwijs wanneer de academische 

vereisten groter worden. Dit heeft tot gevolg dat naarmate de leeftijd van het kind stijgt, de 

instroom in het buitengewoon onderwijs groter wordt. Ouders met kinderen met een 

ernstige vorm van beperking kiezen sneller voor het buitengewoon onderwijs omdat men het 

geloof heeft dat de aard en ernst van de beperking de participatie in het regulier onderwijs in 

de weg staat. Hetzelfde geldt bij de cognitieve vaardigheden van het kind (Palmer, Fuller en 

Nelson, 2001; Byrne, 2013; Kasari et al., 1999). Belangrijke factoren voor de keuze voor 

buitengewoon onderwijs zijn de kleinere klassen, de gespecialiseerde opleiding van de 
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leerkrachten en de mogelijkheid voor één op één onderwijs (Byrne, 2013). Hierbij is de 

aanbodzijde binnen het regulier onderwijs in Vlaanderen ook sterk van belang omdat niet 

elke vorm van beperking reeds toegang heeft tot het geïntegreerd onderwijs en er ook 

vereisten zijn naar cognitieve mogelijkheden van het kind. Dit maakt dat er ouders zijn die 

genoegen nemen met het buitengewoon onderwijs, maar hier niet actief voor kiezen (Byrne, 

2013). Met betrekking tot het geslacht stelt men dat jongens sneller doorstromen naar het 

buitengewoon onderwijs dan meisjes (Van Landegem en Van Damme, 2009). Er zijn 

verschillende verklaringen voor deze verschillen naar geslacht te vinden in de bestaande 

literatuur, waarbij culturele factoren waarschijnlijk meer van invloed zijn dan organische 

factoren (Network of Experts in Social Sciences of Education and training, 2012). Een eerste 

vaststelling die onderzoekers maakten, is dat meisjes overschaduwd worden door het meer 

assertieve, meer verstorende gedrag van jongens in de klas. Meisjes worden geacht zich te 

gedragen waardoor ze minder snel aangeven bepaalde extra noden te hebben. Ze worden 

daardoor minder snel geïdentificeerd en krijgen minder snel de nodige ondersteuning (Sadker 

en Sadker, 1994). Jongens daarentegen worden door leerkrachten sneller doorverwezen naar 

buitengewoon onderwijs bij verstoring van de klas. Leerkrachten treden op als gatekeepers 

voor de toegang tot buitengewoon onderwijs en verstoring van de klas is één van de 

voornaamste reden van doorverwijzing (Anderson, 1997). Dit verklaart deels het grote 

percentage jongens in het buitengewoon onderwijs met gedragsproblemen, ASS en 

aandachtsproblemen. Ten tweede stelt men vast dat jongens meer vatbaar zijn voor bepaalde 

kinderziektes zoals motor neuron ziekten, gevoeliger zijn voor risico’s verbonden aan 

bacteriën, genen en trauma en dat jongens meer betrokken zijn in ongevallen (Riddell, 1996). 

 

We focussen hier op de invloed van gezinskenmerken, meer concreet de sociale positie van 

het gezin, op de keuze/ besluitvorming voor een onderwijsvorm voor kinderen met een 

beperking.  Beperking is lange tijd afwezig geweest binnen sociaal stratificatie onderzoek en 

buitengewoon onderwijs is zelden expliciet mee opgenomen in tracking onderzoek. Dit 

kunnen we kaderen vanuit de lange geschiedenis van segregatie van personen en kinderen 

met een beperking waarbij de plaatsing in het buitengewoon onderwijs zelfs niet gezien werd 

als een track omdat de kinderen met een beperking zich onder het niveau van het sociaal 

bewustzijn bevonden (Powell en Planck, 2003). Dit ondanks de grote invloed van de overstap 

naar het buitengewoon onderwijs voor de verdere levensloop van het kind met een beperking 

(Entwisle, Alexander en Olson, 1991). Er zijn echter veel overeenkomsten tussen de processen 

van toewijzing en selectie binnen onderwijs voor leerlingen in lagere sociale klassen en 

leerlingen geclassificeerd met een beperking. Tientallen jaren van onderzoeksresultaten 

tonen de oververtegenwoordiging van etnische minderheidsgroepen in het buitengewoon 

onderwijs aan (Powell en Planck, 2003), hoewel onderzoek aangeeft dat deze 

oververtegenwoordiging vandaag niet meer zo courant aanwezig is als vroeger (Hibel, Farkas, 

en Morgan, 2010). Sinds de opkomst van het sociaal model van kijken naar handicap is er 
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meer aandacht besteed aan de kwetsbare sociale positie van personen met een beperking in 

de samenleving. De verdere uitbouw van het geïntegreerd/inclusief onderwijs voor kinderen 

met een beperking maakt dat er de laatste twee decennia meer onderzoeken in verschillende 

schoolsystemen zijn verricht naar de invloed van sociale positie op de vormen waar leerlingen 

met een beperking onderwijs volgen. In de meeste gevallen is hierbij een 

oververtegenwoordiging van gezinnen met een kind met een beperking in een lagere sociaal-

economische positie in het buitengewoon onderwijs. Kinderen met een beperking in het 

regulier en geïntegreerd onderwijs hebben gemiddeld hoger geschoolde ouders (Petry, 

Ghesquière en Jansen, 2013; Turner, Alborz en Gayle, 2008; Szumski en Karwowski, 2012). Dit 

is echter niet door te trekken naar alle vormen van beperking en sommige onderzoeken 

geven voor bepaalde vormen van beperking het tegenovergestelde effect (Szumski en 

Karwowski, 2012).  

 

Het is hierbij belangrijk om het verband tussen sociale positie en gezondheid mee te nemen 

bij het interpreteren van de uitkomsten. Gezondheidsproblemen en beperking komen meer 

voor bij  personen (kinderen) in lagere sociale klassen. Een deel van de verklaring voor de 

oververtegenwoordiging van kinderen uit kansarme milieus in het buitengewoon onderwijs 

kan dan ook hieraan toegeschreven worden (Hibel, Farkas en Morgan, 2010). Onderzoek door 

van der Velden (1994) toont echter aan dat het grootste deel van de ongelijke doorstroom 

naar het buitengewoon onderwijs te wijten is aan factoren en processen gegenereerd door 

het onderwijssysteem. Bovendien toont onderzoek aan dat sociale positie reeds van invloed is 

bij het diagnosticeren van een beperking. Dit dan voornamelijk bij de ‘zachte’ vormen van 

beperking waarbij het diagnoseproces vaak begint bij de beoordeling door de 

onderwijsprofessional (Hibel, Farkas en Morgan, 2010). Blair en Scott (2002) concluderen dat 

ongeveer een derde van alle kinderen met een leerstoornis in een lagere sociaal-economische 

positie geen bewijs hebben dat ze deze stoornis werkelijk bezitten, maar enkel slecht scoren 

op schoolprestaties. Daartegenover stelt Vlaams onderzoek vast dat het stellen van diagnoses 

(ADHD, ASS, dyslexie, dyscalculie of dysorthografie) in hoofdzaak een middenklasse 

verschijnsel is. Kinderen uit de laagste sociale klasse hebben zelden of nooit een diagnose, en 

ook in de hoogste sociale klasse komen diagnoses veel minder voor dan in de middenklasse. 

De kans dat kinderen die een andere thuistaal spreken dan het Nederlands een diagnose 

toegewezen krijgen is half zo groot als de kans van kinderen die thuis Nederlands spreken 

(Geerts en Heyninck, 2012). Ten slotte dienen we de kanttekening te maken dat onderzoekers 

aangeven dat er een verband wordt gevonden tussen sociaal-economische status en 

intelligentie. Hoewel niet torenhoog, wel reëel en substantieel. Het verband bevat 

waarschijnlijk een wederzijdse causaliteit: het behoren tot een lagere SES klasse kan leiden 

tot een iets minder goede intellectuele ontwikkeling, anderzijds verhoogt een lager IQ de kans 

om te gaan behoren tot een lagere SES. Prestatieverschillen tussen sociale klassen kunnen 

dan ook niet zomaar volledig op het conto van een onderwijssysteem geschreven worden. Er 
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spelen ook erfelijk bepaalde intelligentieverschillen mee. Dit maakt dat elk onderwijssysteem 

enige sociale ongelijkheid zal vertonen, maar verschillende kenmerken gerelateerd aan het 

systeem kunnen de ongelijkheid versterken (Van den Broeck, 2014).    

 

Szumski en Karwowski (2012) geven op basis van literatuur drie factoren die bepalend zijn 

voor het gegeven dat kinderen met een beperking in hogere sociaal-economische posities 

meer aanwezig zijn in het regulier en geïntegreerd onderwijs dan kinderen met een beperking 

in lagere sociaal-economische posities. Ten eerste, (onderwijs)professionals adviseren sociaal-

economisch sterkere gezinnen meer de plaatsing van het kind met een beperking in het 

regulier en geïntegreerd onderwijs. Het aanbod aan opties dat aan het gezin wordt 

gepresenteerd beïnvloedt de beslissing (Hanson et al., 2001). Onderzoek toont aan dat ouders 

in lage sociaal-economische positie niet altijd op de hoogte gebracht worden van de 

keuzemogelijkheden waardoor ze de beslissing voor buitengewoon onderwijs ook niet in 

vraag stellen (Kalyanpur, Harry en Skrtic, 2000).  

 

Ten tweede, ouders in hogere sociaal-economische positie hebben meer een voorkeur voor 

reguliere scholen omwille van waarden die ze nastreven. Hoger geschoolde ouders hebben 

een meer positieve visie ten opzichte van inclusief onderwijs vergeleken met ouders zonder 

diploma (Byrne, 2013; Stoiber, Gettinger en Goetz, 1998). Ze hechten meer belang aan 

socialisatie als educatief doel (Palmer, Fuller, Arora en Nelson, 2001). 

 

Ten derde speelt naast de visie van ouders met een kind met een beperking de aan- of 

afwezigheid van kapitaal in de vorm van ouderlijke kennis, middelen en culturele bronnen bij 

de besluitvorming voor een onderwijssetting. Ook het vermogen van ouders om te pleiten 

voor een bepaalde onderwijsvorm beïnvloedt de uitkomst. Ouders die niet bekend zijn met 

het schoolsysteem en zijn culturele waarden en regelgeving, bijvoorbeeld ouders die de taal 

niet machtig zijn, worden sneller uit het besluitvormingsproces gelaten (Hanson et al., 2001; 

Kalyanpur, Harry en Skrtic, 2000).   

 

“findings broadly support the notion that competence as a consumer among parents 

of SEN student can to a certain extent be differentiated by social class, middle class 

parents possessing the cultural, social and financial resources, which enable them to 

engage with greater awareness and understanding with the public-market.” (Bagley 

en Woods, 1998 in Byrne, 2013) 

 

Binnen het onderwijsaanbod voor kinderen met een beperking is het buitengewoon 

onderwijs dominant in Vlaanderen. Dit heeft tot gevolg dat ouders die kiezen en ijveren voor 

inclusief onderwijs over de nodige kennis en sociale vaardigheden moeten beschikken om 

tegen de gangbare doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs in te gaan. Ze moeten 
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kennis hebben van de rechten van hun kind met een beperking in het onderwijssysteem en de 

nodige culturele verwantschap met de betrokken professionals om te kunnen communiceren. 

Ze moeten de nodige organisatorische capaciteiten hebben om de praktische aspecten van 

inclusief onderwijs te managen (Vloeberghs, 2008). Het regulier onderwijs is bovendien meer 

veeleisend naar academische prestatie dan het buitengewoon onderwijs (Connor en Ferri, 

2007). Ook de aanwezigheid van financiële middelen zijn van belang. Onderzoek toont 

namelijk aan dat het voornamelijk de ouders zijn die de kosten van inclusief onderwijs dragen. 

De ondersteuningsdiensten rond het kind met bijzondere onderwijsbehoeften zijn namelijk 

niet structureel ingebouwd in de school (Schraepen, Lebeer en Vanpeperstraete, 2010). De 

lagere kosten, het georganiseerde transport en de meer individuele benadering binnen 

scholen van buitengewoon onderwijs zijn motiverende factoren voor ouders in 

maatschappelijk kwetsbaardere situaties om hun kinderen in te schrijven in het 

buitengewoon onderwijs (Ruelens et al., 2007).  

 

5.3 Besluit 
 
Een achterstelling in gezondheid en een achterstelling in sociaal-economische positie binnen 

één gezin kan een grote impact hebben op de empowerment- en integratiemogelijkheden 

van dit gezin. Twee onderscheiden onderzoekslijnen bepalen sterk de richting van onderzoek 

naar de relatie tussen sociaal-economische positie en gezondheid: de sociale oorzaken 

hypothese en de gezonheid-selectie hypothese, waarbij de eerste onderzoekslijn de sociaal-

economische status als oorzakelijke factor aanziet en de gezondheid-selectie hypothese stelt 

dat de gezondheidheidstoestand voornamelijk de sociaal-economische status bepaalt. Inzicht 

in de verbanden tussen de indicatoren van sociaal-economische status en de aanwezigheid 

van een kind met een beperking in het gezin is van belang in die zin dat het noodzakelijk is dat 

bij een vergelijking van gezinnen met een kind met een beperking met gezinnen zonder een 

kind met een beperking rekening wordt gehouden met de mogelijke effecten van de 

samenhang van SES-variabelen en beperking.  

 

Onderzoekers stellen vast dat kinderen uit lagere sociale klassen minder schoolsucces 

ervaren. De centrale theoretische strekkingen die een sociologische verklaring bieden voor de 

verschillen in onderwijsgebruik tussen sociale groepen zijn de culturele reproductietheorie, 

de rationele actie theorie en het concept van sociaal kapitaal. Bij de groep van kinderen met 

een beperking stelt onderzoek vast dat kinderen met een beperking in hogere sociaal-

economische posities meer aanwezig zijn in het regulier en geïntegreerd onderwijs dan 

kinderen met een beperking in lagere sociaal-economische posities.   
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6. Theoretische kaders voor het ordenen van determinanten van zorg- en 
onderwijsgebruik  

 

De aanwezigheid van verschillende onderwijsvormen voor kinderen met een beperking maakt 

het principe van ‘the least restrictive environment’ (Heward, 2009) toepasbaar. Dit principe 

gaat uit van het idee dat de aanwezigheid van verschillende ondersteuningsvormen het 

mogelijk maakt om te kiezen voor de ondersteuningsvorm die de beste ondersteuning biedt 

voor het kind, afhankelijk van de aard en de ernst van de beperking. Wat concreet zal leiden 

tot meer gespecialiseerde zorg voor ernstigere vormen van beperking. We weten echter dat 

er andere determinanten dan de ernst van de beperking een rol spelen bij het gebruik en de 

toegang tot velerlei soorten diensten en middelen. Een klassiek probleem eigen aan de 

sociologie en andere sociale wetenschappen draait rond hoe mensen beslissingen maken. In 

volgende paragrafen geen we dieper in op theoretische  kaders relevant voor het 

identificeren van determinanten van zorggebruik en bij het in kaart brengen van de 

dynamieken gerelateerd aan besluitvorming. 

6.1 Het Andersen model 
 

Een conceptueel model dat bruikbaar is bij het identificeren en ordenen van mogelijke 

determinanten van zorggebruik is het gedragsmodel van zorggebruik ontwikkeld door 

Andersen en collega’s (Andersen, 1995). Dit model werd eind jaren zestig door Amerikaanse 

sociologen ontwikkeld om de sociale ongelijkheid in de toegang tot de medische zorg te 

verklaren. Ondertussen is het zeer regelmatig, in tal van Westerse landen, gebruikt als 

verklaringsmodel voor sociaal zorggebruik. Het model wordt flexibel ingezet, voor 

verscheidene zorgvoorzieningen als voor verschillende populaties. Het model onderscheidt 

maatschappelijke determinanten, determinanten op het niveau van het 

gezondheidszorgsysteem en individuele determinanten van zorggebruik.  De individuele 

determinanten worden opgedeeld in drie categorieën: behoeften, faciliterende factoren of 

hulpbronnen en geneigdheidsfactoren. De geneigdheidsfactoren omvatten zowel 

demografische achtergrondkenmerken als sociaalstructurele kenmerken en houdingen ten 

aanzien van zorg en gezondheid, die ertoe bijdragen dat individuen in meer of minder mate 

geneigd zullen zijn om een beroep te doen op zorg. Concreet gaat het om variabelen als 

leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, etnische afkomst/nationaliteit. Faciliterende factoren 

beïnvloeden de mogelijkheid om gebruik te maken van zorgvoorzieningen, gegeven dat men 

daartoe geneigd is. Het kan daarbij zowel gaan om financiële hulpbronnen zoals inkomen, als 

om niet‐financiële hulpbronnen zoals de potentiële beschikbaarheid van kennis. 

Zorgbehoeften – zelf ervaren en gediagnosticeerde – vormen een derde groep van 

determinanten. 

 

Het model is in de loop der jaren door Andersen en collega’s in verschillende fasen verder 
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ontwikkeld. De kenmerken van het zorgsysteem werden uitgediept, de operationalisering van 

de afhankelijke variabele ‐ zorggebruik ‐ werd verfijnd (onderscheid naar type, plaats, doel, 

duur van het gebruik), resultaatsvariabelen zoals tevredenheid en gezondheidstoestand 

werden opgenomen en tenslotte werden meer complexe causale relaties en 

feedbackmechanismen toegevoegd, die het dynamische karakter van het model trachten te 

benadrukken (Geerts, 2010). 

 

 
Figuur 11. Sociaal gedragsmodel van zorggebruik. Overgenomen uit The  societal and 

individual determinants of medical care: does it matter? (p. 98) door R. Andersen en J.F. 

Newman, 1973, the milbank quarterly, 51, 95-124. 

 

Een determinant waarop in dit doctoraatsonderzoek sterk gefocust wordt, is de invloed van 

de sociaal-economische positie (geneigdheids- en faciliterende factoren) van een individu op 

het zorggebruik (voornamelijk binnen het onderwijs). Vele empirische onderzoeken tonen het 

belang van deze factor aan, zowel bij de toegang tot en het gebruik van medische 

zorgdiensten als binnen de onderwijsloopbaan. De sociale bepaaldheid van zorggebruik is één 

van de meest traditionele thema’s in de medische sociologie. Sociaal kwetsbaardere groepen 

ervaren meer toegangsdrempels tot de gezondheidszorg. Ook binnen de onderwijssociologie 

is dit een centraal onderzoeksthema zoals we reeds beschreven in onderdeel 5.2. De sociale 

positie van de leerling heeft een effect op prestaties en op het keuzegedrag (Van der Velden, 

1994; Bourdieu, 1979).  

 

Een tweede groep determinanten van zorggebruik die meegenomen wordt in dit 

doctoraatsonderzoek, zijn de systeemfactoren. Specifiek voor de zorg binnen onderwijs is de 
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verdeling van incentives (zoals fondsen, verzorgen van transport, toegekende middelen) over 

de verschillende schoolvormen en gebruikers mee bepalend voor het gebruik van bepaalde 

onderwijsvormen (Meijer, 1999; Meijer, 2003; Ebersold, 2011). Zo gaan de meeste middelen 

voor zorg in het onderwijs naar het buitengewoon onderwijs wat resulteert in een zeer 

omvangrijk ondersteuningspakket (personeel, technisch materiaal, transport) binnen deze 

onderwijsvorm. De huidige regelgeving beperkt de ondersteuning die geboden kan worden in 

het GON. We gaan na hoe dit van invloed is op de onderwijsloopbaan van de leerlingen met 

een beperking naargelang de kenmerken van hun beperking.  

 

Ten derde worden individuele determinanten gerelateerd aan het kind bestudeerd naar hun 

invloed op het gebruik van onderwijsvormen voor kinderen met een beperking in Vlaanderen: 

het geslacht van het kind, de leeftijd van het kind en de aard en ernst van de beperking van 

het kind. De literatuur stelt verbanden vast tussen deze factoren en het onderwijsgebruik: 

meer jongens, oudere leerlingen en leerlingen met een ernstigere vorm van beperking in het 

buitengewoon onderwijs.  

 

Ten slotte nemen we ook de algemene visies op handicap aanwezig in de samenleving mee 

op in het onderzoek en bekijken we hoe deze van invloed zijn op het onderwijsgebruik van 

gezinnen met een kind met een beperking. De geschiedenis leert ons dat de twee meest 

dominante modellen in het handicapdiscours van de laatste vijftig jaar het medisch model en 

het sociaal model zijn. Beide modellen zijn historisch te scheiden, maar de 

geïnstitutionaliseerde waarden van beide modellen zijn in de huidige samenleving aanwezig.  

Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de bestaande verschillen in beeldvorming en 

interpretaties van handicap (Lalvani, 2015). Dit begrip zal mee het besluitvormingsproces 

kunnen verklaren en hoe bepaalde actoren hierbinnen sociale controle  uitoefenen (Hoff en 

Stiglitz, 2016, Lalvani, 2014). 

 

6.2 Keuzetheorieën voor het in kaart brengen van dynamische besluitvorming 
 

Het gedragsmodel van Andersen wordt standaard gebruikt als een statisch model dat het 

gebruik van zorgdiensten ziet als bepaald door een individu zijn geloof in zorg, zijn nood voor 

hulp, zijn toegang tot economische en geografisch georiënteerde bronnen en zijn subjectieve 

evaluatie van mogelijke resultaten van zijn zorggebruik. Het impliciete en soms expliciete 

uitgangspunt is dat individuen beslissingsmakers zijn die zorg zoeken. Het model is niet goed 

in staat om het dynamische, het proceskarakter van zorggebruik te vatten, net zo min als 

verscheidenheid in toegang tot de zorg, welke niet altijd gebaseerd is op eigen beslissing. De 

literatuur rond keuzetheorie geeft echter inzicht in de dynamieken gerelateerd aan 

besluitvorming. We onderscheiden hierbij individueel gerichte kaders en sociaal 

georganiseerde patronen van beslissing. De twee oriëntaties verschillen in startpunt van de 
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sociale actie en de wijze waarop een basis gevormd wordt voor een transdisciplinair, 

multilevel kader. Binnen het rationele keuze kader staat het op zichzelf staande individu als 

de besluitvormende eenheid centraal, aanleunend bij de waarde van vrijheid. Binnen het 

sociaal-netwerk kader is het startpunt de fundamentele sociale natuur van individuen en 

actie, met sociale relaties als kern van het sociale leven. Samen zorgen sociaal netwerk 

gerichte en rationele keuze gerichte benaderingen voor een beter begrip van sociale actie.  

We beschrijven hier enkele besluitvormingsmechanismen die gebruikt zullen worden om de 

complexiteit van ouderlijke besluitvorming bij de onderzochte cases te kaderen. 

 

6.2.1 Besluitvorming in interactie: Berenice Pescosolido en Pierre Bourdieu 

 

Berenice Pescosolido (1992) ontwikkelde, complementair aan de rationele keuze modellen en 

gebaseerd op het sociaal netwerkperspectief, het ‘social organisation strategy (SOS)’ 

perspectief. Het ziet sociale interactie, eerder dan de individuele mentale 

berekeningen/afwegingen, als basis van het sociale leven. Het perspectief stelt dat sociale 

interactie, in vele gevallen, bepaalt of individuen een keuze moeten maken, of ze in een 

bepaalde richting worden geduwd en of men problemen erkent en bepaalde acties als 

mogelijk ziet. Het belang van sociale interactie bij het nemen van beslissingen en de 

systematische patroonvorming van interactienetwerken vormen de analysefocus. Het is door 

regelmatig contact tussen mensen dat ze leren over, leren begrijpen van , en trachten om te 

gaan met moeilijkheden waarmee ze geconfronteerd worden.  Men vormt en wordt gevormd 

door sociale netwerken en het zoeken van hulp en ondersteuning is sociaal georganiseerd in 

verankerde strategieën.  

 

Er is een verschil tussen kijken naar sociale netwerken en sociale normen als invloeden op 

beslissingen en individuen, zoals de rationale keuze theorie voorstelt, en kijken naar sociale 

interactie in netwerken als het mechanisme dat ten grondslag ligt aan actie.  Een bepaalde 

actie, keuze of beslissing is hierbij ingebed in een sociaal proces waarbinnen 

netwerkinteracties van individuen niet enkel de voorkeur beïnvloeden en de situatie bepalen, 

maar ook het proces aandrijven van beslissen of iets verkeerd is, of er iets gedaan kan 

worden, wat gedaan kan worden en hoe te evalueren. De initiële focus bij de analyse van het 

maken van beslissingen is het event dat de actie noodzaakt. Het studiekader is dan het gehele 

voorval dat de acties rond het event inkapselt. Als je op deze manier kijkt naar de studie van 

het maken van beslissingen, dan worden actiestrategieën (patronen, combinaties, volgorde 

van keuzes en beslissingen over de periode) en hoe ze sociaal georganiseerd worden het 

centrale fenomeen om te verklaren (Pescosolido, 1992, Pescosolido, 2001). 
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Netwerken bestaan reeds voor een event zich voordoet, maar de benadering maakt 

problematisch hoe individuen, in reactie tot een bepaald event, kiezen om bepaalde sectoren 

van het netwerk waarin ze zich bevinden te activeren. Omgaan met problemen kan 

netwerken herbevestigen, vernietigen of creëren en kan het traject van het sociale leven 

veranderen, soms zeer bepalend. Het geheel van netwerkinteracties rond een event zijn zoals 

‘(zorg)carrières’ in het life course perspectief en geeft een conceptuele beschrijving en dus 

geen verklaring. De theoretische verklaring voor het nemen van beslissingen focust op het 

bredere, overkoepelende patroon van structurele interacties of netwerken waarin de 

carrières werkzaam zijn. Hier herkennen individuen problemen (of niet), komen ze de limieten 

van sociale bronnen tegen (kennis, geloof, instrumentele hulp) en vinden ze de weg naar 

evaluatie van de resultaten van een bepaalde actie (Pescosolido, 1992).  

 

Er zijn kritieke actoren binnen het sociale proces van het nemen van beslissingen (vrienden, 

familie, professionals,…). Deze ‘gateway providers’ bepalen mee cruciale trajecten die 

resultaten vorm geven (Pescoslido en Olafsdottir, 2013). Daarnaast heb je ook kenmerken, 

eigenschappen binnen het netwerk die het proces van beslissen mee beïnvloeden/beperken 

(zoals tewerkstellingsstatus, opleiding, gezinssituatie, geslacht, …). Kenmerken zoals sociale 

positie en leeftijd bepalen sterk mee de mogelijkheden en limieten die mensen hebben bij de 

contacten die ze maken (Pescosolido, Gardner en Lubell, 1998). 

 

Het ‘social organisation strategy’ -kader toegepast: het Network Episode Model  
 

Op basis van het ‘Social Organisation Strategy’- kader ontwikkelde Pescosolido (1992) het 

meer dynamische Network Episode Model (NEM). Dit model tracht een antwoord te bieden 

op de complexe realiteit van het sociale leven wat ook complexiteit in theorieën, 

dataverzameling en analysemethoden vraagt. In het NEM resulteren zorgpaden uit een 

interactief proces tussen episodes van gezondheidsgerelateerde problemen en kritische 

sociale interacties die antwoorden geven op deze problemen. Besluitvorming is een complex 

sociaal proces  in welke ziekte-gerelateerde problemen, persoonlijke voorkeuren en de 

krachten van iemands persoonlijke banden interageren met elkaar op een dynamische wijze 

in de loop der tijd (Novins, Spicer, Fickensher en Pescosolido, 2012). Pescosolido ontwikkelde 

het model om het gebruik van diensten en effecten voor individuen met ernstige 

gezondheidsproblemen te onderzoeken.  
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Figuur 12. Network Episode Model. Overgenomen uit Beyond rational choice: the social 
dynamics of how people seek help door B. Pescosolido,  American Journal of Sociology, 97(4).  
 

Zo vertrekt ze vanuit het NEM om, onder andere, te onderzoeken welke sociale processen 

mensen doormaken bij de intrede in een psychiatrische behandeling. De onderzoekers deden 

dit door kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden te combineren op een dataset 

van 109 individuen. In eerste instantie verkende men verhalen van individuen over hun eerste 

contact met de geestelijke gezondheidszorg.  Men analyseert gedetailleerde zelfrapportages 

over hoe men kwam tot het gebruik van geestelijke gezondheidszorgdiensten. Via deze 

analyse kwam men tot een classificatie van de verhalen in ‘keuze’, ‘dwang’ en 

‘doormodderen’.  In een tweede fases onderzocht men dan door middel van multinomiale 

logit analyses hoe factoren zoals geslacht, ras en diagnose van invloed zijn op de soorten 

verhalen die mensen vertellen. Men concludeerde hieruit dat iets minder dan de helft van de 

verhalen overeenkwamen met de notie van keuze, wat ten grondslag ligt aan de dominante 

gebruikstheorieën. Ongeveer een kwart van de respondenten rapporteerde dwang en bij 

bijna één derde was er in de verhalen een gebrek aan een duidelijk sturend persoon of 

middel. Diagnose en het sociale netwerk zijn van invloed. Individuen gediagnosticeerd met 

een bipolaire stoornis of met een groter, dichter sociaal netwerk hebben een grotere kans op 

verhalen die aanleunen bij dwang (Pescosolido, Gardner en Lubell, 1998).  

 

Social Support System 

Network Structure  Network content  Network function 

  Size     -beliefs and attitudes    information 

  Density     toward health, professional   advice 
  Duration     medical care (e.g.,    regulation 

  Reciprocity    perceived efficacy)      expressive/emotional support 

  Strength of tie    -beliefs about disabilities,   material or practical support 

  Multiplexity     assisted living, etc. 

The disability or illness career 

Key entrance key exits   key timing and sequencing 

  Sick role     from sick role    combination of health advisors 
  Patient role   termination of care    ordering of consultations 

  Chronic role   recovery     delay and spacing of consultations 

  Disabled role   death     degree and length of compliance 
  Activist role 

  Dying role 

The Treatment System 

Treatment Network Structure  Treatment Network Content  Treatment Network Function 

  Size      Treatment Efficacy     Information 
  Density      Diagnostic capacity and technology   Advice 

  Duration      Modalities     Regulation 

  Reciprocity     Staff attitudes and ‘culture’ towards   Expressive or emotional support 
  Strength of tie     health, clients, community and    Material or practical support 

  Multiplexity     treatment organizations 

Social Context or Episode 

Base for the individual 

 
Social and geographical 

location 

    Gender 
    Age 

    Education 

    Work status 
    Income 

    Occupation 

Personal health background 

    Priory history of illness 

    Coping style 

    Medical insurance 
Nature of disability or event 

illness characteristics 

    Severity 
    Visibility 

    Duration 

    Acute/chronic 
Organizational Constraints 

    Organization of care 

    Accessibility of care 
    Financing of care 
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Het veldbegrip van Pierre Bourdieu 
 

Met betrekking tot de structurele netwerken en eigenschappen hierbinnen, geeft het 

veldbegrip van Pierre Bourdieu nuttige inzichten voor de analyse van ouderlijke 

besluitvorming. Individuen hanteren een voor hen geschikt rolgedrag binnen de samenleving. 

Door rolidentiteiten worden interne processen die sociaal gedrag genereren verbonden met 

het sociocultureel systeem dat sociale interactie samenhangend maakt. In interactie zien 

mensen zichzelf en anderen als dragers van identiteiten die gevoelens oproepen over morele 

waarde, macht en sociale energie (Pescosolido, 1992). Bourdieu (1979) stelt dat de 

samenleving bestaat uit verschillende, overlappende velden waarbinnen een voortdurende 

(deels onbewuste) machtsstrijd gaande is tussen de medespelers. Een veld is een relatief 

autonome sociale ruimte waarbinnen een eigen ‘logica’ heerst, waarbinnen interacties tussen 

mensen volgens welbepaalde mechanismen verlopen. Het veld is een configuratie van 

objectieve relaties tussen posities, die fungeert als een verdelingsstructuur van macht en 

kapitaal. Al naargelang de positie van de actor bezit hij veel of weinig macht en veel of weinig 

kapitaal (economisch, cultureel, sociaal, symbolisch en/of linguïstisch kapitaal). Het streven 

naar macht of kapitaal maakt van het veld een strijdperk waar gevochten wordt om macht of 

kapitaal. De structuur van een veld kan dus omschreven worden als een bepaalde stand van 

krachtverhoudingen tussen actoren of instellingen die in die strijd verwikkeld zijn. In elk veld 

ontwikkelen mensen onbewust een bepaalde habitus, een geheel van sociaal bepaalde, 

gestructureerde en structurerende disposities, die via de praktijk verworven wordt en 

voortdurend op praktische functies gericht blijft. Het gaat om competenties van de actor om 

zich in een veld te kunnen bewegen, vaardigheden en waarnemingsschemata die de actor 

verworven heeft in een impliciet of expliciet leerproces (Bourdieu, 1992; Weyns, 2004). De 

habitus is door het samenspel van individuen gevormd, om vervolgens structurele vormen 

aan te nemen die hun handelen verder beïnvloedt. Dit maakt dat de klassenstructuur zichzelf 

voortdurend reproduceert. De voortdurende culturele cyclus is echter niet eeuwig gesloten 

en bepaald. De habitus wordt opgevat als een grammatica die de realisatie van nieuwe 

uitdrukkingsvormen mogelijk maakt welke de structuur van de grammatica zelf kan 

veranderen. Culturele verandering kan gerealiseerd worden.  

 

6.2.2 Besluitvorming binnen het rationele keuzemodel 

 

Binnen de theorie rond besluitvormingsmechanismen heeft het rationele-keuze perspectief 

een centrale plaats.  Binnen dit perspectief zien we verschillende modellen en herzieningen 

van modellen.  Er zijn verschillende meningen onder de rationele keuze theoretici over het 
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meest gepaste model. De belangrijkste opdeling is deze tussen simpele, zogenaamd dunne, 

modellen en complexe, zogenaamd dikke, modellen van individuele actie. 

In een simpel rationeel model kiezen actoren het alternatief met het hoogste nut. Deze 

modellen zijn onverschillig tegenover eigen waarden van individuen of doelen die ze 

nastreven. Actoren hebben een ‘perfecte’ kennis en gebruiken deze in de best mogelijke 

manier om hun doel te realiseren, hun nut te maximaliseren. De meer complexe, dikke, 

modellen van individuele actie zijn rijker omdat ze enkele aspecten van intentie dulden. 

Omdat mensen bepaalde redenen hebben voor wat ze doen, is hun gedrag enkel 

voorspelbaar als we weten wat hen motiveert. Deze modellen specificeren daarom individuen 

hun waarden en geloof. Hiervoor bestaan verschillende manieren, maar de meest populaire 

strategie is te veronderstellen dat individuen inwisselbare private goederen trachten te 

maximaliseren, zoals rijkdom, macht of prestige (Hetcher en Kanazawa, 1997). Bij meer 

complexe modellen van rationele actie spreekt men eerder van subjectieve rationaliteit. 

Actoren hebben een geloof en streven een bepaalde actie na voor welke ze ‘goede redenen’ 

hebben binnen de omstandigheden waarin men zich bevindt. Zelfs wanneer iemand perfecte 

informatie heeft, kan de situatie zo complex zijn dat maximalisatie van nut niet mogelijk is en 

het wordt dan rationeel, vanuit het oogpunt van de actor, om zich ‘tevreden te stellen’ in de 

plaats. Wat wil zeggen: zo handelen dat bepaalde criteria voldaan worden zodat de actie 

‘goed genoeg’ is. Wanneer er onvolledige informatie is, is het zich ‘tevreden stellen’ met een 

bepaalde actie onvermijdelijk. Bij subjectieve rationaliteit binnen de rationele keuze modellen 

ligt de focus meer op informatieverwerkende capaciteiten van een actor, meer ‘inside the 

skin’ (Goldthorpe, 1998).  

 

Centraal bij deze rationele actie is dat actoren en hun gedrag toekomstgericht zijn omdat de 

verwachtingen over de toekomst de keuzes in het heden leiden. Aan de basis ligt de 

subjectieve verwachte nutsmaximalisatie. Op basis van beschikbare informatie en hun beste 

inschatting van wat de toekomst brengt, kennen actoren subjectieve mogelijkheden toe aan 

verschillende toekomstige toestanden en maken ze een beslissing op basis van hun 

subjectieve kansen: een kosten-baten evaluatie waarbij actoren voldoende capaciteiten 

hebben om naar behoren te reageren op hun handelswijzen en de veranderingen daarin 

(Goldthorpe,1998; Hetcher en Kanazawa, 1997; Heckathorn, 1996). Naast deze vooruitziende 

rationele keuzemodellen zijn er de ervaringsgerichte leermodellen. In tegenstelling tot de 

subjectieve verwachte nutsmaximalisatie zijn de ervaringsgerichte leermodellen terugkijkend. 

Actoren handelen in eerste instantie willekeurig met willekeurige kansen op succes en passen 

dan deze willekeurige kansen aan door verder te kiezen voor strategieën die successen 

opleverden in het verleden (Goldthorpe, 1998; Macy, 1993). Mensen passen dus hun 

beslissing aan op basis van vroegere resultaten van bepaalde keuzes. Selectionistische of 

evolutionaire spelmodellen geven een derde type van besluitvorming waarbij actoren 

zijdelings kijkende imitators zijn. Bij dit beslissingsmodel verspreiden actoren met de meest 
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succesvolle strategie zich ten koste van de minder succesvolle. Dit selectieproces kan 

geïnterpreteerd worden als een proces van observerend leren waarbij actoren hun eigen 

uitkomsten vergelijken met deze van anderen en diegene imiteren die het ‘het beste’ doen. 

Actoren nemen als rolmodel diegene rondom hen die succesvol is. Deze zijdelings kijkende 

modellen hebben gemeen met terugkijkende modellen dat ze beiden een adaptief leerproces 

veronderstellen waarbij meer succesvolle strategieën zich verspreiden ten koste van minder 

succesvolle strategieën. Verschillend is dat bij terugkijkende modellen er competitie is tussen 

strategieën binnen een actor en bij zijdelings kijkende modellen is de competitie er tussen 

actoren en hun strategieën. Bij zijdelings kijkende modellen profiteert men dus mee van 

ontdekkingen van andere actoren (Heckathorn, 1996).   

 

Bij al deze modellen bepaalt de beschikbaarheid van informatie in welke visie men zit: is de 

informatie over de toekomst, het heden of het verleden de beste voorspeller van de 

toekomst (Hetcher en Kanazawa, 1997)? Individuen kiezen dan tussen de alternatieve 

mechanismen afhankelijk van de relatieve geloofwaardigheid die ze eraan toekennen en 

informatiekosten die vereist zijn bij elk mechanisme (Heckathorn, 1996).  

 

De beweging naar een meer synthetisch perspectief hebben diegenen die een rationeel keuze 

perspectief hanteren, geleid naar het heroverwegen van de effecten van meer sociale en 

dynamische factoren op besluitvorming.  Zo verruimt  Standard Behavioral Economics het 

begrip op hoe individuen keuzes maken. Het toont aan dat de context op het moment van 

beslissing de keuzes beïnvloedt en dat sociale determinanten zoals aanwijzingen, 

rolmodellen, normen van invloed zijn.  Een ander onderdeel van de theorie  introduceert 

mentale modellen in de analyses als middel dat door individuen gebruikt wordt om informatie 

te verwerken en te conceptualiseren. Culturele mentale modellen bevatten concepten, 

categorieën, sociale identiteiten, verhalen en wereldbeelden. Deze mentale modellen geven 

vorm aan hoe we interpreteren, herinneren en emotioneel antwoorden op informatie die we 

verkrijgen en bezitten. De rol van emotie in het menselijk leven is men gaan herzien en velen 

hebben dit gedaan door zich te beroepen op de psychologie en de tweeledige 

systeemmodellen hierbinnen.  

Systeem 1: denken en beslissen gebeurt snel, automatisch, intuïtief, moeiteloos, traag-

lerend en emotioneel. (emotie/intuïtief) 

Systeem 2: denken en beslissen gebeurt traag, bewust, met moeite, bepaald door regels, 

emotioneel neutraal en relatief flexibel. (cognitie/deliberatief) 

 

Volgens deze modellen gebeurt de menselijke kennisverwerving en besluitvorming 

routinematig in systeem 1. Deze wijze laat mensen toe, hoewel minder nauwkeurig, om vaker 

wel dan niet bevredigende handelswijzen te kiezen. Zo nu en dan wordt het opgeheven of 

gecorrigeerd door systeem 2, welke trager is en meer inzet vraagt, maar accurater is. Het 
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gevolg van het overwegend beroep doen op systeem 1 van mensen is dat het systematische 

vertekeningen en dwalingen vertoont ondanks dat de besluitvorming binnen dit systeem vaak 

adequaat is voor de doeleinden van het leven. ‘Snel’ denken baseert zich op een klein deel 

van de relevante informatie. Door de merkbaarheid en beschikbaarheid van informatie te 

beïnvloeden, beïnvloedt de context het gedrag. Deze dwalingen verklaren hoe en waarom 

mensen niet altijd het gedrag vertonen voorspeld door rationele keuze analyses en waarom 

mensen soms kiezen voor handelswijzen die niet in hun eigen belang zijn (Verweij, Senior, 

Dominguez en Turner, 2015).   

 

Welk mentaal model geselecteerd wordt, is afhankelijk van de culturele aanwijzingen uit de 

omgeving. Dus de sociale variabelen die de behavioral economics introduceren in 

besluitvorming, de sociale context op het moment van beslissing en de mentale modellen, 

interageren. Wanneer men nog een stap verder gaat binnen deze theorie, dan stelt men dat 

de sociale context niet enkel individuen instrueert, een bepaald gedrag uitlokt, maar dat het 

op een fundamentele manier aan een individu vorm geeft: hoe men denkt en wat men wil. 

Langdurige blootstelling aan een bepaalde sociale context geeft vorm aan hoe mensen zijn. 

Gedrag wordt niet enkel beïnvloed door de sociale context op het moment van de beslissing, 

maar er is een diepere betekenis in welke sociale context voorkeuren, perceptie en cognitie 

beïnvloedt (Hoff en Stiglitz, 2016).  

 

6.2.3 Besluit: wat nemen we concreet mee uit de theoretische kaders? 

 

We vertrekken voor de analyse van de kwalitatieve data vanuit de overtuiging dat sociale 

interactie het proces aandrijft van actie, keuze en beslising. De focus van de analyse is het 

event dat de actie noodzaakt. In dit onderzoek is dat het ervaren van een probleem 

gerelateerd aan de stoornis van het kind in het bevraagde gezin. Het studiekader is het geheel 

van acties en strategieën rond dit ervaren probleem, met een specifieke focus op de sociale 

organisatie van acties gericht naar onderwijsondersteuning voor het kind met een beperking. 

We bestuderen hoe interactie tussen episodes van gezondheidsgerelateerde problemen en 

sociale interactie dat  antwoord geeft op deze problemen leidt tot bepaalde zorgpaden. We 

beschrijven de netwerkinteracties en gaan na welke de kritieke actoren zijn binnen het sociale 

proces van besluitvorming voor gepaste onderwijsondersteuning voor het kind met een 

beperking en hoe ze worden geactiveerd in het netwerk.  

 

Het rationele actor model geeft ons tools om de informatieverwerkende capaciteiten van 

individuen mee te nemen als element in het besluitvormingsproces. Op basis van beschikbare 

informatie en hun waarden en geloof, kennen individuen subjectieve mogelijkheden toe aan 

verschillende toekomstige toestanden en maken ze een beslissing op basis van hun 
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subjectieve kansen (in dit geval die van hun kind). Dit resulteert in een bepaalde actie voor 

welke ze goede redenen hebben binnen de omstandigheden waarin men zich bevindt. We 

richten ons hierbij op de aanwezigheid van een kosten-baten evaluatie van de ouder op basis 

van de ernst van de stoornis van het kind, de beschikbare informatie over de verschillende 

onderwijsvormen voor het kind, de waarden die de ouder toeschrijft aan sociale participatie 

in de samenleving, de mogelijkheden binnen het huidige zorg- en onderwijssysteem en de 

ervaringen die men reeds heeft opgedaan gedurende de schoolloopbaan van het kind met 

een beperking. 

 

De concepten die we uit het theoretisch kader van Bourdieu meenemen, zijn de habitus en de 

verdelingsstructuur van macht en kapitaal in een veld. Op welke wijze zijn bepaalde centrale 

waarden van invloed in het structurele interactienetwerk en hoe positioneren de 

verschillende actoren in het netwerk zich ten opzichte van elkaar? Het onderwijsgebruik van 

kinderen met een beperking bevindt zich op het snijvlak van twee velden: het onderwijsveld 

en het zorgveld. We analyseren hoe de bestaande machtsverhoudingen in deze velden van 

invloed zijn op de besluitvorming van ouders. In het zorgveld is er de dominantie van de 

professional en zijn kijk op beperking (medisch model versus sociaal model). Het 

onderwijsveld wordt vorm gegeven door middel van het normgericht onderwijs dat 

gekenmerkt wordt door waarden en normen als prestatie en autonomie, welke kenmerkend 

zijn voor de hogere sociaal-culturele klasse. Binnen dit veld wordt er tegengewicht gegeven 

door scholen die een minder normgerichte pedagogiek hanteren en meer aansluiten bij het 

universeel model van leren. We bekijken hierbij welke rol de ouder zich toekent in het 

structurele netwerk. Welke vaardigheden zet de ouder in binnen het besluitvormingsproces 

en hoe is dit gerelateerd aan de (sociale) positie van de ouder in het netwerk?  
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DEEL III: Onderzoeksmethodologie 
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7. Een kwantitatieve analyse 
 

Om een antwoord te vinden op de vraag naar het verband tussen de sociale positie van een 

gezin en de aanwezigheid van een kind met een beperking in het gezin, maken we gebruik van 

steekproefdata verzameld in 2005: het GEZO-databestand. Om een antwoord te formuleren 

op de vraag naar de factoren van invloed op het onderwijsgebruik van kinderen met een 

beperking vullen we  de informatie beschikbaar in het GEZO-databestand aan met analyses op 

administratieve onderwijsdata. We geven in volgende paragrafen meer informatie over de 

gehanteerde databestanden, de geselecteerde variabelen en de analysemethoden van het 

kwantitatieve luik van het doctoraatsonderzoek.    

7.1 De databestanden 
 

7.1.1 Het GEZO-databestand 

Het GEZO-databestand werd tot stand gebracht binnen het project ‘Zorg voor Jonge Kinderen 

in Vlaanderen’. Een grootschalige survey werd binnen dit project uitgevoerd. Tot de 

onderzoekspopulatie van de survey behoren alle Vlaamse gezinnen waarvan het jongste kind 

tussen 0 en 15 jaar oud is. Gezinnen uit het Brussels Hoofdstedelijk gewest werden niet voor 

de steekproef weerhouden. Er worden vier doelgroepen onderscheiden: (1) gezinnen met 

minstens één kind tussen drie en vijftien jaar oud (n= 654), (2) gezinnen met minstens één 

kind jonger dan drie jaar (n= 1275), (3) gezinnen met een kind erkend door het VAPH (n= 458) 

en (4) kansarme gezinnen (n= 434). De steekproefeenheid is het gezin en niet het individu. De 

bevraging van de geselecteerde gezinnen vond plaats van november 2004 tot en met juni 

2005 via face-to-face interviews door ervaren enquêteurs met de CAPI-methode. In 2007 

werden de eerste analyses op dit bestand gepubliceerd in de bijdrage van Ghysels en 

Debacker, genaamd ‘Zorgen voor kinderen in Vlaanderen: een dagelijkse 

evenwichtsoefening?’.  

Het GEZO-bestand bevat een oververtegenwoordiging van gezinnen met een kind met een 

beperking. Deze is tot stand gekomen via een bijkomende administratieve steekproeftrekking 

uit het databestand van het VAPH. Analyse toont aan dat deze kinderen niet (meer) allemaal 

een beperking hebben. Verder wordt vastgesteld dat broers en zussen van kinderen 

geregistreerd bij het VAPH ook een beperking kunnen aangeven. We werken binnen dit 

databestand met de werkelijke (aangevoelde) aanwezigheid van een beperking bij kinderen in 

het gezin, niet enkel zo aangegeven in de administratieve gegevens. We werken hiervoor met 

de gestelde vraag ‘heeft het kind bijzondere behoeften?’. Ghysels J. en Debacker M. (2007) 

hanteren een ruime definitie voor de categorie ‘kinderen met bijzondere behoeften’: 
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“een kind met bijzondere behoeften is een kind dat meer verzorging en begeleiding 

nodig heeft dan de meeste kinderen van zijn/haar leeftijd omdat het lichamelijke, 

mentale of emotionele problemen heeft of omdat er problemen zijn met zijn/haar 

gedrag of ontwikkeling.” 

Het betreft dus kinderen met een beperking en niet noodzakelijk kinderen met een handicap, 

de doelgroep van het VAPH: 

“Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is 

aan de combinatie tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of 

zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en 

externe factoren.” 

Binnen sociaal-wetenschappelijke theorievorming worden nog andere omschrijvingen van 

deze doelgroep gehanteerd. Binnen dit databestand baseren we ons op de common sense 

definitie door de subjectieve vraagstelling uit de survey te hanteren. We richten ons op de 

ervaring van de respondenten en minder op het formele etiket ‘handicap’. Beperking wordt 

gehanteerd als een sociaal geconstrueerd concept. Het bestand bevat de gegevens van 963 

gezinnen met een kind met een beperking in Vlaanderen. 

Ouders specificeerden bijkomend de aard van de beperking aan de hand van een tiental 

antwoordcategorieën. Tabel 4 geeft een overzicht van de verschillende vormen van 

beperking.  

Tabel 4  
Aard van de beperking aangegeven door de ouder in GEZO-bestand 

 aantal percentage 

Lichamelijke handicap 52 5,40 

Slechtziend-blind 12 1,25 

Slechthorend-doof 17 1,77 

Mentale handicap 29 3,01 

ASS 69 7,17 

Psychische problemen 20 2,08 

Problemen met aandacht 46 4,78 

Problemen met leren, 
schrijven,… 

 
44 4,57 

Aanslepende ziekte 33 3,43 

Problemen met gedrag 
en/of emoties 

 
55 5,71 

Andere problemen 59 6,13 

Combinatie van beperking 527 54,72 
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7.1.2 Het onderwijsdatabestand 

In 2012 werden er bij het departement onderwijs data opgevraagd met betrekking tot alle 

Vlaamse leerlingen in het lager onderwijs in het schooljaar 2010-2011. We selecteren op het 

lager onderwijs omdat de integratie van leerlingen met een beperking nog moeilijker verloopt 

naarmate de academische vereisten groter worden. Bovendien is het onderwijssysteem in het 

secundair onderwijs complexer gezien de verschillende studierichtingen. Het bestand dat 

hieruit resulteerde bevat gegevens van 413 488 leerlingen. Het databestand geeft per 

individuele leerling volgende gegevens:   

 

Voor schooljaar 2010-2011 
 

Wat  Hoe 
weergegeven 

Voor wie beschikbaar  

Land verblijf Code  iedereen 

Postcode woonplaats postcode iedereen 

woonplaats String iedereen 

geslacht M of V iedereen 

geboortejaar jaartal iedereen 

Nationaliteit  String  iedereen 

schooltoelage J of N iedereen 

Risicokenmerk gezinstaal J of N Gewoon onderwijs en buitengewoon type 1 
en 3 

Risicokenmerk buurt J of N Gewoon onderwijs 

Risicokenmerk opleidings- 
niveau moeder 

J of N Gewoon onderwijs en buitengewoon type 1 
en 3 

Postcode school postcode iedereen 

Gemeente school String  iedereen 

Fusiegemeente school String  iedereen 

onderwijsnet string Iedereen 

Totaal aantal leerlingen in de 
school 

numeriek Iedereen 

Fictief leerlingnummer numeriek Iedereen  
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Voor schooljaar 2010-2011 en eerdere schooljaren (telkens teruggaand tot 2003-2004): 

Wat  Hoe weergegeven Voor wie beschikbaar  

Type buitengewoon 
onderwijs 

1, 2, 3,4, 5, 6, 7 of 8 of geen  Iedereen  

leerjaar Leerjaar 
BuO=0 

iedereen 

Beperking  Matig of ernstig  Enkel GON-leerlingen type 
4,6 en 7 

GON J of N iedereen 

ION J of N Iedereen 

ASS J of N Enkel GON-leerlingen 

Onderwijstype  111 = gewoon kleuter 
121 = buitengewoon kleuter 
211 = gewoon lager 
212 = buitengewoon lager 

iedereen 

 

Binnen dit databestand wordt de beperking van het kind bepaald door de onderwijsvorm 

waar het kind school loopt en of het kind speciale onderwijsnoden heeft die ondersteund 

worden in het regulier onderwijs via GON of ION. Hierbij volgen we de definitie van de OECD 

met betrekking tot bijzondere onderwijsbehoeften: 

‘Those with special educational needs are defined by the additional public and/or 

private resources provided to support their education (personnel, material and 

financial resources)’ (OECD, 2005).  

Het betreft leerlingen met een beperking als gevolg van een organische stoornis in het 

verlengde van een organische pathologie (in medische termen) en leerlingen met gedrags- of 

emotiestoornissen of specifieke leermoeilijkheden. Bepaalde school- en beleidsinitiatieven 

voor bijzondere onderwijsbehoeften hebben betrekking op kinderen in een nadelige situatie 

als gevolg van sociaal-economische, culturele en/of taalkundige factoren. Deze groep is geen 

onderwerp van het onderzoek. 

De types van buitengewoon onderwijs op het moment van de studie zijn: 

- Type 1: kinderen met een licht verstandelijke beperking 

- Type 2: kinderen met een matig tot ernstige verstandelijke beperking 

- Type 3: kinderen met een emotionele of gedragsstoornis, maar zonder verstandelijke 

beperking 

- Type 4: kinderen met een motorische beperking 

- Type 5: kinderen in een ziekenhuis, een preventorium of een residentiële setting 

- Type 6: kinderen met een visuele beperking 

- Type 7: kinderen met een auditieve beperking of een spraak- of taalstoornis 



 
 

Doctoraatsonderzoek Leen Sebrechts  p 91/268 

 

- Type 8: kinderen met een ernstige leerstoornis 

Vanaf 2015 worden type 1 en type 8 vervangen door het type basisaanbod wat omschreven 

wordt als een type voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het 

gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is in een school voor 

gewoon onderwijs. Sinds 2015 is er ook een type 9 voor jongeren met een 

autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking. De data hebben betrekking 

op het schooljaar 2010-2011 waardoor we werken met de bovenstaande ‘oude’ 

onderverdeling van types. 

De GON-leerlingen zijn een diverse groep van leerlingen met bijzondere onderwijsnoden. 

Onderzoek van Petry (2013) stelt vast dat de grootste groep bestaat uit leerlingen met een 

ontwikkelingsstoornis zoals autismespectrumstoornis. De tweede grootste groep zijn de 

leerlingen met een motorische beperking. De derde grootste groep zijn de leerlingen met 

gedragsproblemen zoals ADD en ADHD. De vierde grootste groep zijn de leerlingen met een 

leerstoornis waaronder dyslexie en dyscalculie. De vijfde en zesde grootste groep zijn de 

leerlingen met en auditieve beperking en leerlingen met een visuele beperking. Ten slotte is 

er nog de groep van leerlingen met een medische aandoening zoals bijvoorbeeld epilepsie. 

28, 5% van de bevraagde leerlingen heeft meer dan één van bovenstaande 

functiebeperkingen, met een maximum van vijf beperkingen per leerling.  

7.2 De gebruikte variabelen en analysemethode 
 

Onderstaande paragrafen geven per deelonderzoek weer welke variabelen werden 

gehanteerd voor het beantwoorden van de onderzoekvraag en welke analysemethoden 

werden toegepast. Alle analyses werden uitgevoerd in SPSS. 

7.2.1 verband tussen sociale positie en de aanwezigheid van een kind met beperking 
in het gezin 

In dit deelonderzoek staan volgende onderzoeksvragen centraal: 

1) Welk verband is er tussen het opleidingsniveau van de moeder en de 

aanwezigheid van een kind met een beperking in het gezin? 

2) Welk verband is er tussen de aanwezigheid van een kind met een beperking in het 

gezin en de partnersituatie van het gezin? 

3) Staat de aanwezigheid van een kind met een beperking in het gezin in verband met 

de huidige sociaal-economische situatie van het gezin? 

 

De variabele ‘kind met een beperking’ vormt de centrale variabele bij het beantwoorden van 

deze onderzoeksvragen . Ze wordt in de analyses opgenomen als te verklaren en als 

verklarende variabele. Doordat deze variabele oorspronkelijk op kindniveau gemeten is (niet 
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op gezinsniveau), werd ze via de aggregeer-functie omgezet naar gezinsniveau. Zo ontstaat de 

variabele ‘aantal kinderen met een beperking in het gezin’. Deze variabele werd vervolgens 

gedichotomiseerd naar de variabele ‘kind met een beperking in gezin of niet’. Belangrijk is dat 

enkel de eerste vier kinderen in het gezin opgenomen worden. Indien er meer kinderen 

aanwezig zijn in het gezin, werden enkel de eerste vier kinderen bevraagd. Zo komen we tot 

het totaal van 774 gezinnen met kinderen met een beperking en 2040 gezinnen zonder 

kinderen met een beperking. Wanneer we de oververtegenwoordiging van gezinnen met 

kinderen met een beperking en kansarme gezinnen in het databestand verwijderen (de 

bijkomende steekproeven 3 en 4 weggelaten), verkrijgen we 262 gezinnen met kinderen met 

een beperking en 1656 gezinnen zonder kinderen met een beperking.  

 

De variabele ‘diploma moeder’ wordt in de analyse opgenomen als onafhankelijke variabele. 

We toetsen de hypothese of het opleidingsniveau van de moeder een invloed uitoefent op 

het risico op de aanwezigheid van kinderen met een beperking in het gezin. Het diploma van 

de moeder is een retrospectieve variabele die verondersteld wordt vóór de geboorte van het 

eerste kind tot stand te zijn gekomen11. Deze variabele werd gehercodeerd naar vier 

categorieën: lager onderwijsdiploma of geen diploma, lager secundair onderwijsdiploma, 

hoger secundair onderwijsdiploma en hogeschooldiploma of universitair diploma. 

 

De andere variabelen die gehanteerd worden voor het bepalen van de sociaal-economische 

status van het gezin, worden in de analyse opgenomen als afhankelijke variabelen waarbij we 

de hypothese toetsen of de aanwezigheid van een kind(eren) met een beperking een invloed 

uitoefent op de sociaal-economische situatie van het gezin. Het gaat over de variabelen 

tewerkstellingsstatus van de moeder, partnersamenstelling van het gezin en gezinsinkomen. 

De variabele partnersamenstelling werd gehercodeerd naar de dichotome variabele met 

categorieën ‘alleenstaand’ en ‘koppel’. De analyses werden uitgevoerd op basis van het 

beschikbaar gezinsinkomen De extreme waarden werden uit het bestand gefilterd12 en de 1% 

hoogste en de 1% laagste inkomens werden op het bedrag van het voorlaatste percentiel 

gezet. We werken dus met een 98% range van de gezinsinkomens (het beschikbaar 

gezinsinkomen ligt dan tussen 215 euro en 8290,07 euro). 

 

Ten slotte worden verschillende controlevariabelen opgenomen in de analyses. In eerste 

instantie nemen we enkele kenmerken van de moeder en het gezin mee die een invloed 

kunnen hebben op het risico op het voorkomen van kinderen met een beperking in het gezin, 

namelijk het aantal kinderen en de leeftijd van de moeder. We volgen hierbij de bon sens: 

                                                                 
11 Kanttekening: tienerzwangerschap en -geboorte staat ook in positief verband met de aanwezigheid van 
kinderen met een beperking en de sociaal-economische positie van een gezin. We houden hier echter niet 
expliciet rekening mee bij de analyse.  
12 Inkomen boven 40 000 Euro: case nr. 466,2212, 2272, 1462, 2045, 1962 en 2564 
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naarmate het aantal kinderen in het gezin toeneemt, is de kans groter dat er één of meer 

kind(eren) een beperking hebben en naarmate de leeftijd van de moeder toeneemt, is de 

kans groter dat men meer kinderen heeft. Verder oefent het hebben van een kind met een 

beperking geen invloed uit op de leeftijd van de moeder, de leeftijd van de moeder is een 

oorzakelijke factor. Ten tweede nemen we controlevariabelen op die in verband staan met de 

verschillende onafhankelijke variabelen die de sociaal-economische situatie van een gezin 

bepalen. De onafhankelijke variabelen partnersamenstelling, inkomen, tewerkstelling en 

diploma staan met elkaar in verband. Bijkomende verwante controlevariabelen zijn 

subjectieve gezondheidsbeleving, burgerlijke staat en woningeigendom. Interacties werden 

getest en waren in alle gevallen niet significant. Ze worden dus niet mee opgenomen in de 

analyses. 

 

Analysemethoden 
 

Verschillende regressie-analyses werden gehanteerd om de unilaterale verbanden tussen de 

sociaal-economische status van een gezin en de aanwezigheid van kinderen met een 

beperking te bepalen. Bij ‘kinderen met een beperking’ als te verklaren variabele hanteerden 

we binaire logistische regressies. Het binaire logitmodel is een geschikt model wanneer de 

afhankelijke variabele een dichotome variabele is. Dit is bij de variabele ‘kind met een 

beperking aanwezig in het gezin of niet’ het geval. Het gewone lineaire regressiemodel is dan 

niet geschikt. Verschillende assumpties, zoals homoscedasticiteit en een normale verdeling 

van de residuen, worden geschonden. Wanneer de sociaal-economische status als 

afhankelijke variabele werd gedefinieerd, hanteerden we eveneens het binaire logitmodel 

voor de dichotome variabele partnersituatie, multivariate lineaire regressies voor de variabele 

gezinsinkomen en een multinomiale logistische regressie voor de variabele 

tewerkstellingssituatie. Het multivariaat logitmodel is een eenvoudige uitbreiding van het 

binaire logitmodel en geschikt voor wanneer de afhankelijke variabele een nominale variabele 

is met meer dan twee categorieën. Één van de categorieën van de afhankelijke variabelen 

wordt dan als referentiecategorie genomen, in dit geval de categorie voltijds tewerkgesteld, 

en er worden aparte coëfficiënten berekend voor elke categorie van de afhankelijke 

variabele.  

 

De weergegeven regressiemodellen zijn getrokken in een deelbestand van het gehele GEZO-

bestand. Zoals reeds vermeld bestaat het GEZO-bestand uit vier verschillende doelgroepen. 

Doelgroep 1&2, 3 en 4 bevatten gegevens van steekproeven getrokken uit verschillende 

populaties. Door doelgroep 3 en 4 toe te voegen verkrijgen we een databestand met een 

oververtegenwoordiging van gezinnen met een kind met een beperking en kansarme 

gezinnen. Om uitspraken te doen die generaliseerbaar zijn naar de gehele populatie dient 

deze oververtegenwoordiging geneutraliseerd te worden. Bij oververtegenwoordiging kan 
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geen realistische vergelijking tussen gezinnen met kinderen met een beperking en gezinnen 

zonder kinderen met een beperking gebeuren. Om deze reden worden in het artikel in eerste 

instantie die regressiemodellen weergegeven waarbij de analyse is toegepast op doelgroep 

1&2. Deze twee doelgroepen bevatten gegevens van gezinnen die getrokken zijn uit het 

rijksregister. Deze steekproeftrekking is ad random tot stand gekomen waardoor we kunnen 

veronderstellen dat het aantal gezinnen met kinderen met een beperking in de steekproef 

een realistische proportie van het aantal gezinnen met kinderen met een beperking in 

Vlaanderen vertegenwoordigt. Bijkomend laat een wegingsvariabele toe een representatief 

beeld te krijgen van de ouderinformatie van alle gezinnen met kinderen in Vlaanderen. Er 

werd een gewicht ontwikkeld dat toelaat om de twee deelsteekproeven die voortvloeien uit 

het rijksregister samen te gebruiken. Als referentie voor de weging worden drie criteria 

gebruikt: omvang van het gezin, leeftijd van het jongste kind en steekproeftrekkings-

stratum13. Er bevinden zich 293 kinderen met een beperking in de steekproef verdeeld over 

262 gezinnen, tegenover 2953 kinderen zonder een beperking verdeeld over 1656 gezinnen. 

Dit is 9% van de kinderen en 14% van de gezinnen in de steekproef die aangeeft een kind met 

een beperking te hebben.  

 

Om de zinvolle informatie gelegen bij de oververtegenwoordiging van de gezinnen met 

kinderen met een beperking niet verloren te laten gaan, wordt het weergegeven 

regressiemodel vergeleken met de resultaten van de regressie getrokken uit het volledige 

GEZO-bestand14. We bekijken of de resultaten in dezelfde richting lopen en van vergelijkbare 

grootte zijn. Omwille van de afwezigheid van een overkoepelende wegingsfactor, worden 

deze analyses niet gewogen. De tabellen geven de odds-ratio’s weer.  

 

Een tweede controleanalyse vond plaats door de resultaten uit het gewogen deelbestand te 

vergelijken met analyses uit een gematched bestand. Bij deze methode wordt er een 

subgroep van de gezinnen zonder kinderen met een beperking als controlegroep tot stand 

gebracht. We hebben 774 gezinnen die de aanwezigheid van minstens één kind met een 

beperking aangeven. Daarnaast hebben we 2040 gezinnen zonder een kind met een 

beperking. Deze tweede groep gezinnen vormt de controlegroep. Uit deze groep gaan we 

trachten 774 gezinnen op aselecte wijze te trekken die voor enkele controlevariabele 

hetzelfde profiel vertonen als de gezinnen met minstens één kind met een beperking. Zo 

vormt de controlegroep een vergelijkbare basis voor de groep gezinnen met kind(eren) met 

een beperking. Wanneer we deze methode toepassen, merken we echter snel dat de 

gezinnen met kinderen met een beperking een zeer specifieke groep vormen. We vinden 

                                                                 
13 Hiervoor wordt de verdeling over vijf strata zoals die bij de steekproeftrekking gehanteerd wordt, gebruikt (op 
basis van het kinderopvangaanbod per gemeente, data van K&G). 
14 Naast een oververtegenwoordiging van gezinnen met een kind met een beperking is er een 
oververtegenwoordiging van kansarme gezinnen.  
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bijna voor geen enkele combinatie van controlevariabelen voldoende gezinnen zonder 

kinderen met een beperking die eenzelfde profiel bezitten als de gezinnen met kind(eren) met 

een beperking. We besloten dan ook deze controle achterwege te laten omwille van de 

minimale meerwaarde.  

 

7.2.2 determinanten van onderwijsgebruik van kinderen met een beperking 

In dit deelonderzoek bestuderen we de factoren die van invloed zijn op het onderwijsgebruik 

van kinderen met een beperking waarbij de hypothese centraal staat dat er, onder controle 

van contextfactoren, op basis van gezinskenmerken geen verschil in gebruik is van de twee 

onderwijsvormen (GON en buitengewoon onderwijs) door kinderen met een beperking. 

Bij dit onderzoek is logischerwijs de afhankelijke variabele de onderwijsvorm van het kind: 

regulier onderwijs, geïntegreerd onderwijs of buitengewoon onderwijs.  De onderwijsdata 

maken een onderscheid tussen deze drie vormen van onderwijs. Het GEZO-bestand maakt 

enkel een onderscheid tussen buitengewoon onderwijs of regulier onderwijs.  

De onafhankelijke variabelen werden geselecteerd volgens het Andersenmodel (zie onderdeel 

6.1). We beschrijven hier op basis van dit conceptueel model de determinanten die we 

gebruiken voor de studie naar het onderwijsgebruik van kinderen met een beperking. 

De geneigdheidsfactoren omvatten zowel demografische achtergrondkenmerken als sociaal-

structurele kenmerken en houdingen ten aanzien van zorg en gezondheid. Onderstaande 

geneigdheidsfactoren vormen de centrale onafhankelijke variabelen: 

- Leeftijd van het kind (GEZO en onderwijsdata) 

- Geslacht van het kind (GEZO en onderwijsdata) 

- Nationaliteit van het kind: Belg of niet Belg (onderwijsdata) 

- Taal van het kind: de taal die de leerling in het gezin spreekt, is niet het Nederlands 

(onderwijsdata) 

- Onderwijsniveau van de moeder:  

o in de GEZO wordt dit gemeten aan de hand van vier categorieën (lager 

onderwijsdiploma of geen diploma, lager secundair onderwijsdiploma, hoger 

secundair onderwijsdiploma en hogeschooldiploma of universitair diploma), 

o in de onderwijsdata wordt dit gemeten aan de hand van de variabele ‘niet in 

het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs of een getuigschrift van 

het tweede leerjaar van de derde graad beroepsonderwijs’ 

- Partnersituatie in het gezin (GEZO): alleenstaand of koppel 

- Tewerkstellingssituatie van de moeder (GEZO): voltijds, deeltijds of inactief 
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- De buurt van het gezin: een leerling scoort op de buurtindicator als hij of zij woont in 

een buurt waar het percentage 15-jarigen met minstens twee jaar schoolse vertraging 

de afgelopen zes schooljaren het hoogst was (onderwijsdata) 

 

Faciliterende factoren beïnvloeden de mogelijkheid om gebruik te maken van 

zorgvoorzieningen. Als faciliterende factor wordt de variabele schooltoelage meegenomen uit 

de onderwijsdata. De schooltoelage wordt toegekend aan gezinnen met een laag 

gezinsinkomen, waarbij rekening wordt gehouden met de gezinssituatie, om de kosten van de 

school te helpen dragen.  

Zorgbehoeften – zelf ervaren en gediagnosticeerde – vormen een derde groep van individuele 

determinanten. De zorgbehoefte wordt meegenomen in de analyse op de GEZO-data door 

middel van de variabele ‘ernst van de beperking’. Deze variabele bevat een inschatting van de 

ouder met betrekking tot de ernst van de beperking van het kind. Men maakt hierbij een 

onderscheid tussen een lichte vorm van beperking, een matige ernst van de beperking en een 

ernstige vorm van beperking. In de onderwijsdata wordt er een onderscheid gemaakt tussen 

de verschillende types van buitengewoon onderwijs waardoor we zicht krijgen op de aard van 

de beperking van het kind. Binnen de groep GON-leerlingen wordt er ook aangegeven of het 

om een matige of ernstige vorm van beperking gaat en of het kind ASS heeft of niet. 

Determinanten op het niveau van het onderwijssysteem worden bij de analyses op de 

onderwijsdata gehanteerd als controlevariabelen: 

- De provincie van de school 

- De scholengemeenschap van de school 

- Het aantal leerlingen van de school 

 

Tabel 5 geeft de frequentieverdeling van de hoofdvariabelen die gebruikt werden voor de 

analyses.  
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Tabel 5  
Beschrijving van de hoofdvariabelen kwantitatief onderzoeksluik 

onderwijsdatabestand GEZO-databestand 

  Volledige 
steek- 
proef 

Regulier 
onderwijs 

GON Buiteng. 
onderwijs 

Volledige 
steek-
proef* 

Regu-
lier 
onder
wijs 

Buiteng
onder-
wijs 

Totaal N/n 
% 

412 116 
100% 

379 148 
92% 

4 811 
1.17% 

28 157 
6.8% 

523 
100% 

225 
43% 

298 
57% 

Geslacht man 210 197 
51% 

188 877 
49.8% 

3 613 
75.1% 

17 707 
62.9% 

347 
66.3% 

151 
67.1% 

196 
65.6% 

vrouw 201 919 
49% 

190 271 
50.2% 

1 198 
24.9% 

10 450 
37.1% 

176 
33.7% 

74 
32.9% 

102 
34.2% 

Nationali
- teit 

Belg 384 137 
93.2% 

353 289 
93.2% 

4 668 
97% 

26 180 
93% 

 / / 

Niet 
Belg 

27 979 
6.8% 

25 859 
6.8% 

143 
3% 

1 977 
7% 

 / / 

School- 
toelage 

ja 101 678 
24.7% 

88 359 
23.2% 

1 047 
21.8% 

12 272 
43.6% 

 / / 

neen 310 438 
75.7% 

290 789 
76.7% 

3 764 
78.2% 

15 885 
56.4% 

 / / 

Diploma 
moeder 

Laag 
gesch. 

82 410 
21.5% 

81 694 
21.5% 

716 
15.1% 

/ 168 
35.2% 

60 
28.4% 

108 
40.7% 

Hoger 
gesch. 

301 483 
78.5% 

297 454 
78.5% 

4 029 
84.9% 

/ 309 
64.8% 

152 
71.6% 

157 
59.3% 

Partner- 
situatie 

koppel /** / / / 375 
72.7% 

172 
76.4% 

203 
69.8% 

Alleen- 
staand 

/ / / / 141 
27.3% 

53 
23.6% 

88 
30.2% 

Opmerking. *Steekproef met enkel kinderen met een beperking 
                     **Geen informatie beschikbaar in het databestand 
 

Analysemethode 
 
 

Wanneer we voor de analyses werken met het GEZO-databestand, werken we enkel met de 

groep van kinderen met een beperking erkend door het Vlaams Agentschap van Personen 

met een Handicap. Deze steekproef bevat informatie over 523 kinderen met een beperking. 

De aanwezigheid van een wegingsvariabele voor deze substeekproef maakt het mogelijk om 

een representatief beeld te geven van deze groep kinderen in Vlaanderen. Drie criteria 

werden gebruikt voor de weging: grootte van het gezin, leeftijd van het jongste kind en 

steekproefstratum. Verschillende beschrijvende analyses en een binaire logistische regressie 

werden op dit databestand uitgevoerd om mogelijke verbanden tussen sociaal-economische 



 
 

Doctoraatsonderzoek Leen Sebrechts  p 98/268 

 

kenmerken van het gezin en het gebruik van een bepaalde onderwijsvorm door het kind met 

een beperking bloot te leggen.  

De analyses op dit databestand worden aangevuld met analyses op het databestand van het 

departement onderwijs waar we een onderscheid kunnen maken tussen GON en regulier 

onderwijs. We starten hier met beschrijvende analyses waarbij we significantie testen met de 

chi-kwadraat toets. Naast verkennende analyses werden drie logistische regressiemodellen 

geconstrueerd met de onderwijsdata: 

- Een binaire logistische regressie met als afhankelijke variabele de onderwijsvorm 

buitengewoon lager onderwijs of regulier lager onderwijs. De focus bij deze regressie-

analyse ligt op het in kaart brengen van de invloed van de sociaal-economische factor 

‘inkomen’ op de doorstroom naar het buitengewoon lager onderwijs. 

- Een binaire logistische regressie met als afhankelijke variabele de onderwijsvorm 

geïntegreerd lager onderwijs of regulier lager onderwijs. De focus ligt  bij deze 

regressie-analyse op het beschrijven van de invloed van sociale factoren op de kans op 

GON in vergelijking met de andere leerlingen in het regulier onderwijs (met of zonder 

bijkomende onderwijsnoden).  

- Een binaire logistische regressie met als afhankelijke variabele de onderwijsvorm 

geïntegreerd lager onderwijs of buitengewoon lager onderwijs. De focus bij deze 

regressie-analyse ligt op het in kaart brengen van de dualiteit binnen de groep 

leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften. Door ons  hier enkel te focussen op de 

groep kinderen met een beperking, filteren we het verband tussen sociale positie en 

gezondheid uit. Onderzoek toont namelijk aan dat kinderen met een beperking sterker 

vertegenwoordigd zijn in familiecontexten met een lagere sociale status. Dit gegeven 

kan op zich een verklaring zijn voor het groter gebruik van het buitengewoon 

onderwijs door kansarme gezinnen. Dit effect neutraliseren we hier door de selectie 

op kinderen met een beperking.  

Verschillende variabelen werden aan de modellen toegevoegd: het geslacht van de leerling, 

de leeftijd van de leerling, de provincie waarin de school gelegen is en het onderwijsnet 

waartoe de school behoort. De relatie tussen de variabelen ‘leeftijd van de leerling’ en de 

afhankelijke variabele werd getest op lineariteit en indien nodig werd de kwadratenterm van 

de leeftijd van de leerling toegevoegd aan het model. De controlevariabelen en de 

inhoudsvariabelen werden getest op interactie en bij significantie en bij een inhoudelijke 

meerwaarde van de interactieterm werd deze toegevoegd aan het model.  De 

gestandaardiseerde coëfficiënten werden berekend zodat de sterkte van de verschillende 

parameters vergeleken kon worden. De gebruikte formule voor het berekenen van deze 

coëfficiënten is:  
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Stand(B)=βi * SD(Xi)√(∏² /3) (Hilbe, 2009).  

Verder werd de onderwijsloopbaan van de leerlingen in het geïntegreerd lager onderwijs en 

de leerlingen in het buitengewoon lager onderwijs (schooljaar 2010-2011) in kaart gebracht. 

Hiervoor werden de variabelen ‘aantal jaren in het GON’ of ‘aantal jaren in het BuLo’ en 

‘intrede in het GON’ of ‘intrede in het BuLo’ aangemaakt. Deze variabelen geven aan wanneer 

de GON-leerling of de leerling in het BuLo van het schooljaar 2010-2011 een eerste keer 

instroomde in het geïntegreerd lager onderwijs of in het buitengewoon lager onderwijs en 

hoeveel jaren ze gedurende hun schoolloopbaan in deze onderwijsvorm school hebben 

gelopen. Daarnaast werden person period files aangemaakt die inzicht geven in de verdeling 

over de verschillende onderwijsvormen van de onderzochte groep leerlingen voor de 

verschillende schooljaren voorafgaand aan het bestudeerde schooljaar 2010-2011. 

Voornamelijk beschrijvende kruistabellen werden geconstrueerd en geïnterpreteerd. Survival 

analyses en grafische weergaven van de hazard-functie werden eveneens tot stand gebracht. 

Zij gaven over het algemeen weinig aanvullende informatie.    
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8. Een kwalitatieve analyse  
 

Het kader van Pescosolido volgend, stellen we dat het gebruik van een bepaalde dienst niet 

het resultaat is van een eenmalige, afzonderlijke ja-neen beslissing, maar onderdeel van een 

patroon, een zorgpad. Zo reflecteert ook de uiteindelijke schoolkeuze niet altijd het 

veelzijdige proces dat ouders ondergaan vooraleer tot een besluit te komen. Om meer inzicht 

te krijgen in het besluitvormingsproces voor een bepaalde onderwijsvorm van ouders met 

een kind met een beperking, voerden we kwalitatieve interviews uit. We gaan naar een 

sociologie op individueel niveau waarbij we complexiteit veronderstellen (Lahire, 2013) en 

trachten een ‘rommelige’ realiteit te conceptualiseren (Pescosolido, 2013). Kwalitatief 

onderzoek bekijkt de wereld door de ogen van de respondent en zoomt in op de manier 

waarop deze hiermee omgaat. Het is onderzoek in de diepte waarbij de onderzoeker via 

gerichte waarnemingen aanvullende inzichten en verklaringen kan bieden (Hammersley, 

2000). Op basis van de resultaten van de kwantitatieve data-analyses stelden we hiervoor een 

respondentengroep samen door middel van een doelgerichte selectie van bepaalde gezins- en 

kindkenmerken met het oog op een studie in de diepte (zie 8.2). 

 

Het kader van Pescosolido (1992) stelt dat de volgorde van gebruik van het dichte netwerk, 

diensten en professionals een invloed heeft op het huidige en latere gebruik van 

(ondersteunings)diensten. De Life history benadering leent zich goed voor de studie van 

gedragspatronen over tijd; continuïteit en verandering onder de aandacht brengend. De 

benadering maakt het eveneens mogelijk om ervaringen binnen een sociale context die leiden 

tot bepaalde handelingen, beslissingen en patronen bloot te leggen. Verder onthullen life 

histories de heterogeniteit van gedragingen die kunnen leiden tot een gemeenschappelijk 

resultaat, dus de analyse van complexe fenomenen. Ten slotte kan deze benadering zichtbaar 

maken hoe individueel gedrag vervat zit in een sociale en historische context en hoe deze 

contexten en individuele reacties hierop veranderen doorheen de tijd (Laub en Sampson, 

2003 in Nelson, 2010). De kracht van de life history benadering zit hem in zijn flexibiliteit en 

de geschiktheid van de benadering om verschillende culturele, sociale en individuele variaties 

te omvatten. Elke gebeurtenis in een levensloop moet gezien worden als een dynamisch 

gegeven als gevolg van vroegere ervaringen en toekomstige verwachtingen, als de integratie 

van individuele motivatie en externe restricties (Giele en Elder,  1998). 

 

Via een kwalitatief life history onderzoek trachten we beter te begrijpen hoe ouders binnen 

hun sociale context beslissingen maken met betrekking tot het onderwijs en de zorg van hun 

kind met een beperking. Life history interviews maken het voor de respondenten mogelijk om 

hun leven te beschrijven door terug te blikken en vooruit te kijken, reflecterend op vroegere 

ervaringen terwijl men huidige ervaringen weergeeft. Respondenten identificeren hierbij 

belangrijke events en invloeden en maken zelf linken tussen verschillende events en 
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beslissingen in hun leven. Zo verkrijgen we rijke data, maar kunnen ook sociale 

determinanten verder verkend worden (Muirhead, Levine, Nicolau, Landry en Bedos, 2012).  

 

Deze rijke data wordt verzameld aan de hand van semi- gestructureerde interviews waarin we 

aandacht hebben voor de complexiteit van de problemen, de diverse factoren die een invloed 

hebben op het denken en handelen van individuen, de paden die bewandeld worden, de 

handelingsprocessen en de achtergronden van het familiaal kader. Een semi-gestructureerd 

interview maakt het mogelijk om specifieke (theoretische) dimensies van de onderzoeksvraag 

te benaderen en laat tegelijk openheid voor nieuwe betekenissen binnen de studie, 

aangegeven door de respondenten (Galetta, 2013). Er is hierbij een belangrijke rol weggelegd 

voor aanwijzingen in de literatuur. We leunen niet aan bij de radicale houding van de 

grounded theory die stelt dat literatuur dient ter ondersteuning of ter illustratie van de eigen 

bevindingen. We werken met de sensitizing concepts benadering waarbij concepten die 

vanuit de literatuur worden aangereikt op basis van de kwalitatieve bevraging verder worden 

uitgewerkt (Blumer, 1954). We destilleerden deze sensitizing concepts uit individueel gerichte 

kaders en sociaal georganiseerde patronen van beslissing, meer bepaald de theoretische 

kaders van Pescosolido (1992), Bourdieu (1979), Goldthorpe (1998), Hetcher en Kanazawa 

(1997) en Heckathorn (1996). Zo vertrekken we voor de analyse van de kwalitatieve data 

vanuit de overtuiging dat sociale interactie het proces aandrijft van actie, keuze en beslising. 

De focus van de analyse is het event dat de actie noodzaakt. In dit onderzoek is dat het 

ervaren van een probleem gerelateerd aan de stoornis van het kind in het bevraagde gezin. 

Het studiekader is het geheel van acties en strategieën rond dit ervaren probleem, met een 

specifieke focus op de sociale organisatie van acties gericht naar onderwijsondersteuning 

voor het kind met een beperking. Het rationele actor model geeft ons tools om de 

informatieverwerkende capaciteiten van individuen mee te nemen als element in het 

besluitvormingsproces. De concepten die we uit het theoretisch kader van Bourdieu 

meenemen, is de verdelingsstructuur van macht en kapitaal in een veld. Deze sensitizing 

concepts vormen het startpunt van de analyse, zonder de verdere resultaten reeds verder te 

bepalen (Mortelmans, 2007). De gegevens worden verzameld met een open vraaggesprek 

aan de hand van een vragenprotocol, een lijst van uitgeschreven vragen in spreektaal. 

 

We passen bij de dataverzameling het casemodel toe. De resultaten van de studie op de 

eerste case worden meegenomen naar het diepte-interview bij de tweede case zodat er meer 

diepgaand gezocht kan worden naar een antwoord op de onderzoeksvraag. Dit tot saturatie 

bereikt is (Small, 2009). Het doel van dit verdiepende onderzoek is trachten het (keuze)gedrag 

van gezinnen met een kind met een beperking te begrijpen met betrekking tot de 

onderwijsvorm en de zorg voor het kind met een beperking. Veel aandacht zal besteed 

worden aan de ervaring en perceptie van gezinnen met een kind met bijzondere behoeften 

op het ondersteuningsaanbod en het leven in het algemeen. We verzamelen daarnaast 
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enkele gestandaardiseerde achtergrondgegevens met betrekking tot het profiel van de 

gezinnen. We vergelijken binnen gezinnen en tussen gezinnen waarbij we zoeken naar 

gemeenschappelijkheden en verschillen.  

 

Om de kwaliteit en betrouwbaarheid van het kwalitatieve onderzoek te garanderen, geven 

we gedetailleerde informatie over de verschillende fasen van het onderzoeksproces (Baxter 

en Jack, 2008): 

- De onderzoeksvraag is duidelijk omschreven 

- Het onderzoeksmodel is geschikt voor de onderzoeksvraag 

- Er is een gepaste doelgerichte selectie voor het uitvoeren van semi-gestructureerde 

interviews.  

- De data zijn systematisch verzameld en gemanaged, met neerslag van reflecties 

- De data werden correct geanalyseerd. De analyse gebeurde in het programma NVivo 

 

In de volgende paragrafen gaan we uitgebreid in op de interviewstructuur, de doelgerichte 

selectie, de verzameling van de data en de gehanteerde analysetechnieken. Omwille van de 

specifieke selectie op beperking van het kwalitatieve onderzoek gaan we in het volgende 

onderdeel in op het concept ASS. We geven de wetenschappelijke classificatie weer van de 

stoornis en hoe de symptomen worden ervaren door de respondenten. Ten slotte beschrijven 

we de impact van de stoornis op het gezinsleven.  Voor de laatste onderdelen maken we 

reeds gebruik van resultaten van de beschrijvende analyse van de data. Dit om de 

respondentengroep te beschrijven, los van de kwalitatieve data-analyse ter beantwoording 

van de onderzoeksvraag.  

8.1 Dataverzameling: structuur van het semi-gestructureerde interview 
 

Brückner en Mayer (1998) stellen dat een vragenlijst voor life history onderzoek 

gestructureerd moet worden volgens de tijdelijke orde in verschillende levensdomeinen. De 

vragenlijst moet het mogelijk maken om linken te leggen tussen een toestand en 

gebeurtenissen over verschillende levensdomeinen heen. We trachten zo rijke data te 

verkrijgen, maar eveneens kunnen beïnvloedende determinanten verder verkend worden.   

We hanteren volgende algemene structuur voor de interview (Stevens, 2013): 
 

- Openingsvragen: vragen die het onderzoeksonderwerp introduceren bij de 

respondent 

- Introductievragen: met deze vragen trachten we de algemene mening van de 

respondent te achterhalen met betrekking tot de concepten in de onderzoeksvraag 

- Transitievragen: in deze fase willen we de respondenten stimuleren om het 

onderwerp op een meer persoonlijk niveau te bediscussiëren (attitudes en 

gedragingen) 
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- Hoofdvragen: vragen die specifiek focussen op de hoofdvragen in het onderzoek 

- Besluitende vragen: vragen naar toevoegingen, samenvattende vragen, mening over 

het interview 

Ter constructie van de vragen splitsten we de algemene onderzoeksvraag ‘Welke factoren, 

context en omstandigheden beïnvloeden het gebruik van onderwijsvormen voor kinderen met 

een beperking in Vlaanderen en welke handelingsprocessen leiden tot de beslissing voor een 

bepaalde onderwijsvorm.’ op in verschillende deelonderzoeksvragen waaraan we 

interviewvragen en topics koppelden (Mason, 1996). 

 

(a) Wat zijn de gezinskenmerken en de kenmerken van het kind met een beperking in het 

gezin? [partnersituatie, diploma moeder/vader, aantal kinderen, leeftijd kinderen, 

aard & ernst beperking van het kind met beperking, leeftijd moeder/vader, 

tewerkstelling moeder/vader, gezinsinkomen, bijdragen voor kind met beperking, 

nationaliteit kinderen/moeder/vader, geslacht kind met beperking, kind aangesloten 

bij VAPH?, hulpmiddelen die het kind nodig heeft? ] 

(b) Staan de gezins- en kindkenmerken in verband met een perceptie op onderwijs voor 

het kind met een beperking? [wat verstaat u onder inclusief en gespecialiseerd 

onderwijs?, belang van onderwijs voor de kinderen?, visie op onderwijsvorm 

(gespecialiseerd of inclusief), gebruik onderwijs (kleuter en lager) kind met beperkin, 

gebruik onderwijs andere kinderen, tevreden over huidige onderwijsvorm voor kind 

met beperking?, contact met de school, belang van contact met de school ] 

(c) Wat is het sociale netwerk van het gezin en hoe speelt dit netwerk een rol bij het 

gebruik van een onderwijsvorm en ondersteuningsdiensten? [banden met familie, 

vrienden, kennissen, nauwe banden met bepaalde professionals?, wijzigde de banden 

na de geboorte van het kind met beperking?, rol van het netwerk (informatie 

verstrekken, emotionele ondersteuning, financiële ondersteuning) met betrekking tot 

de zorg en het onderwijs van het kind met BB in het gezin, inbreng van het netwerk bij 

keuze van onderwijsvorm voor het kind met BB, eigen keuze onderwijsvorm kinderen? 

] 

(d) Welke gebeurtenissen zijn wanneer belangrijk geweest in relatie tot het huidige 

onderwijsgebruik van het kind met een beperking? [wijziging in tewerkstelling, 

partnersituatie, geboorte andere kinderen, wijzigingen in netwerk, wijzigingen in 

professionele ondersteuningsdiensten, wijziging ernst beperking ] 

(e) Wat is het verband tussen het gebruik van bepaalde zorg- en ondersteuningsdiensten 

op bepaalde momenten in het leven van het kind en het gebruik van bepaalde 

onderwijsvormen? [met welke professionele diensten bent u in contact geweest voor 

de diagnosestelling van uw kind met beperking?, zijn deze contacten duurzaam 

geweest?, Heeft u voldoende ondersteuning gekregen op dat moment?, heeft men u 
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ondersteund bij de zoektocht naar en keuze van kinderopvang?, hoe is men in deze 

onderwijsvorm terecht gekomen?, hoe is de overgang naar het kleuteronderwijs 

verlopen en wie heeft u hierbij ondersteund?, hoe was uw relatie met de 

kinderopvangdienst?, hoe was uw relatie met de kleuterschool en de gerelateerde 

diensten (zoals clb, naschoolse opvang, zorgjuf)?, zelfde vraag voor lagere school, zijn 

al deze contacten duurzaam?, zijn er conflictsituaties geweest?, bent u zelf op zoek 

gegaan naar scholen en ondersteuningsdiensten?, heeft iemand u hierbij begeleid?   

Deze interviewtopics werden in onderstaande structuur gegoten. De volgorde van de vragen 

werd echter volledig bepaald door de respondent. Met onderstaande vragenprotocol in het 

achterhoofd speelde ik als interviewer in op de antwoorden van de respondent. De vraag naar 

het huidige sociale netwerk betrokken bij de zorg voor het kind met ASS werd in de meeste 

interviews gebruikt als openingsvraag. Daarna werd er meestal ingegaan op de huidige 

schoolervaringen van het kind (de lagere school) om zo terug te blikken naar de 

diagnosestelling en ervaringen met het kleuteronderwijs. De ervaringen met kinderopvang 

werden meestal zijdelings besproken. Voor de leeftijd van drie jaar was er bij de meeste 

gezinnen nog geen sprake van diagnosestelling.  

 

Structuur  

1. Openingsvragen  

 

- Kan u uw huidige sociale netwerk beschrijven (familie, vrienden, buren, kennissen, 

centrale professionals)? 

- Wat is de rol van de verschillende actoren in het netwerk met betrekking tot de zorg 

voor het kind met een beperking in het gezin? 

 

2. Introductievragen 

 

- Wat is het belang van onderwijs voor kinderen (met en zonder een beperking)? 

- Wat verstaat u onder inclusief en buitengewoon onderwijs? 

 

3. Transitievragen 

 

- Waar loopt uw kind met een beperking momenteel school?  

- Waar lopen uw andere kinderen school? 

- Bent u tevreden over de huidige onderwijsvorm voor uw kind met een beperking? 

- Heeft u goede contacten met de school? 

- Wat is het belang van deze contacten met de school? 

- Welke zorgdiensten staan of stonden centraal bij de zorg voor uw kind met een 
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beperking? 

 

4. Hoofdvragen 

 

Hoe komt men tot de keuze van een bepaalde onderwijsvorm? 

 

4.1 Diagnosestelling van de een beperking bij het kind 

o met welke professionele (zorg)diensten bent u in contact geweest voor en 

tijdens de diagnosestelling? 

o zijn deze contacten duurzaam geweest? 

o Heeft u voldoende ondersteuning gekregen in die periode? 

o wijzigden er bepaalde banden met het sociale netwerk na de geboorte van 

het kind met bijzonder behoeften? 

 

4.2 Overgang naar de kinderopvang (+- 6 maanden oud) 

o Heeft u gebruik gemaakt van kinderopvang voor uw kind met een beperking 

(zowel formeel als informeel)? Waarom wel/niet? Welke 

kinderopvangvormen heeft u gebruikt? 

o Heeft men u ondersteund bij de zoektocht naar en keuze van kinderopvang? 

o Wat was de rol van mensen in je sociale netwerk bij de keuze voor 

kinderopvang? 

o Wat was de rol van professionals en (zorg)ondersteuningsdiensten bij de 

keuze voor kinderopvang? Was er sprake van conflict, dwang, 

ondersteuning? 

o Hoe heeft u de periode van uw kind in de kinderopvangdienst ervaren? 

 

4.3 Overgang naar de kleuterschool (+- 2,5 jaar oud) en kleuterschoolcarrière 

o op welke leeftijd is uw kind met een beperking naar de kleuterschool 

gegaan?  

o Was dit in een reguliere school of in een gespecialiseerde school? 

o Waarom werd er gekozen voor deze onderwijsvorm? 

o Van wie heeft u ondersteuning gekregen bij de keuze van deze 

onderwijsvorm? Heeft u voldoende ondersteuning gekregen? Heeft u 

professioneel advies gekregen? Was er sprake van conflict of dwang? 

o Hoe was uw relatie met de kleuterschool en de gerelateerde diensten? 

o Hoe heeft u de kleuterschoolperiode van uw kind ervaren? 

o Zijn er wijzigingen geweest in onderwijsvorm doorheen de 

kleuterschoolperiode? 

o Waren er kritische gebeurtenissen van invloed (deze kunnen zowel te maken 



 
 

Doctoraatsonderzoek Leen Sebrechts  p 106/268 

 

hebben met het gezin, het kind, het netwerk en de professionele hulp)? 

 

4.4 Overgang naar de lagere school (+-6 jaar oud) en lagere school carrière.  

o op welke leeftijd is uw kind met een beperking naar de lagere school gegaan?  

o Was dit in een reguliere school of in een gespecialiseerde school? 

o Waarom werd er gekozen voor deze onderwijsvorm? 

o Van wie heeft u ondersteuning gekregen bij de keuze van deze 

onderwijsvorm? Heeft u voldoende ondersteuning gekregen? Heeft u 

professioneel advies gekregen? Was er sprake van conflict of dwang? 

o Hoe was uw relatie met de lagere school en de gerelateerde diensten? 

o Hoe heeft u de lagere school periode van uw kind ervaren tot nu toe? 

o Zijn er wijzigingen geweest in onderwijsvorm tot hier toe? 

o Waren er kritische gebeurtenissen die een invloed hadden op de 

onderwijsloopbaan van uw kind met een beperking? 

 

5. Besluitende vragen 

- Wat is uw visie op de verschillende onderwijsvormen voor kinderen met een 

beperking? Welke onderwijsvorm verdient uw voorkeur? 

- Wat zijn de gezinskenmerken en de kenmerken van het kind met een beperking in 

het gezin? Invullen van de gesloten vragenlijst (zie bijlage 1) 
 

 

8.2 De respondenten  
 

We werken met een weloverwogen doelgerichte steekproef waarbij we gezinnen selecteren 

die rijk zijn aan informatie, met het oog op een studie in de diepte (sampling for range). 

Verschillende selectiecriteria worden gecombineerd op basis van de determinanten die 

centraal staan in het kwantitatieve onderzoeksluik. We beschrijven hieronder de 

selectiecriteria en de respondentengroep die hieruit voortvloeide.  

 

8.2.1 Een selectie van gezinnen 

 

De gezinnen met een kind met een beperking vormen het centrale onderzoeksobject binnen 

het kwalitatieve onderzoek. Op basis van de resultaten van de kwantitatieve data-analyses 

stelden we deze respondentengroep samen door middel van een doelgerichte selectie van 

bepaalde gezins- en kindkenmerken met het oog op een studie in de diepte en waarbij we 

bepaalde selecties doorvoeren om de invloed van bepaalde factoren juist meer te 

neutraliseren. Zo trachtten we de grote diversiteit aan vormen van beperking te controleren 
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door de selectie van vormen van beperking, selecteerden we op leeftijd en geslacht van het 

kind en combineerden we deze criteria met enkele gezinsfactoren om zowel maatschappelijk 

kwetsbare en sociaal sterke gezinnen mee te nemen in het onderzoek.  

 

 

Aard en ernst van de beperking 
 

We voerden een eerste selectie uit op basis van de aard en de ernst van de beperking van het 

kind met een beperking in het gezin om de respondentengroep qua zorgnoden gerelateerd 

aan de beperking zo homogeen mogelijk te maken. We selecteerden daarom in eerste 

instantie twee vormen van beperking: leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) en 

een (rand)normale begaafdheid en leerlingen met een fysieke beperking en een 

(rand)normale begaafdheid15. Dit zijn twee beperkingen die toegang hebben tot het 

geïntegreerd onderwijs in het huidige onderwijsbeleid. De analyses op de onderwijsdata 

toonden aan dat de leerlingen met ASS zeer uitdrukkelijk aanwezig zijn in het GON en hier 

hoofdzakelijk via integratie in terechtkomen. De leerlingen met een fysieke beperking zijn 

eveneens sterk vertegenwoordigd binnen het GON. Bij fysieke beperking kunnen we echter 

de invloed van verschillen in zorgnoden beter uitzuiveren dan bij ASS. We willen de leerlingen 

in het GON en deze in het buitengewoon onderwijs in even grote aantallen bevragen. Dit 

houdt in dat we, voortgaand op de gegevens in het onderwijsdatabestand, de groep 

leerlingen met ASS en een (rand)normale begaafdheid in het buitengewoon onderwijs 

oververtegenwoordigen in de selectie. De leerlingen met een fysieke beperking bevinden zich 

evenredig in het GON als in het buitengewoon onderwijs waardoor er hier geen 

scheeftrekking nodig is. De kwantitatieve data geeft geen informatie over de begaafdheid van 

het kind. Dit criterium wordt meegenomen omdat leerlingen met een (licht) mentale 

beperking veel minder toegangsmogelijkheden hebben tot het GON. 

 

Bij de start van het onderzoek werd echter snel vastgesteld dat de groep leerlingen met een 

fysieke beperking en een (rand)normale begaafdheid in het buitengewoon lager onderwijs 

moeilijk te selecteren zijn. De scholen voor buitengewoon onderwijs type 4 geven aan dat 

deze groep leerlingen zo goed als niet meer aanwezig is in het buitengewoon onderwijs. Deze 

leerlingen gaan naar het regulier onderwijs of het geïntegreerd onderwijs. Deze groep kan 

dan ook niet mee opgenomen worden in de bevraging en we selecteren enkel nog gezinnen 

met een kind met ASS en een (rand)normale begaafdheid, welke wel vertegenwoordigd zijn in 

het buitengewoon onderwijs en in het geïntegreerd onderwijs.  

 

 

                                                                 
15 Wat ‘rand’normaal concreet inhoudt, wordt door de organisatie waar de kinderen geselecteerd worden, 
bepaald (op basis van hun expertise met de vorm van handicap). IQ-scores worden niet opgevraagd.   
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Leeftijd en geslacht 
 

Verder selecteren we de cases op basis van de leeftijd  van het kind met een beperking door 

de selectie te focussen op de leerlingen in het 2e, 3e, 4e 5e en 6e leerjaar van het lager 

onderwijs. Een selectie op leeftijd (via leerjaar) voeren we door omdat we in het verlengde 

van onze kwantitatieve data voornamelijk geïnteresseerd zijn in leerlingen in het lager 

onderwijs. Hier is het GON momenteel het beste uitgewerkt. Door bij de selectie van de 

leerlingen het eerste leerjaar in eerste instantie niet mee te nemen, vermijden we cases die 

nog volop bezig zijn met de overstap van het kleuteronderwijs naar het lager onderwijs.  De 

lagere schoolloopbaan is m.a.w. reeds enige tijd van start gegaan. De leeftijd van de leerling is 

echter geen dwingend criterium waardoor het mogelijk is dat er (op basis van andere 

kenmerken van het gezin en het kind) leerlingen in het 1e leerjaar of 1e middelbaar eveneens 

meegenomen worden in de selectie.  

 

We trachten jongens en meisjes in aantallen even sterk te vertegenwoordigen wat leidt tot 

een oververtegenwoordiging van meisjes in de steekproef. Een specifieke aandacht voor de 

selectie van voldoende meisjes lijkt ons nodig doordat de kwantitatieve cijfergegevens een 

ondervertegenwoordiging van meisjes met bijzondere onderwijsnoden in het GON (75% zijn 

jongens) en in het buitengewoon onderwijs (63% zijn jongens) aangeeft. Het verschil tussen 

jongens en meisjes wordt nog groter voor leerlingen met ASS, in het GON (81% zijn jongens) 

en in het buitengewoon onderwijs type 7 (ASS en auditieve stoornissen). Een selectie van een 

voldoende aantal vrouwelijke leerlingen met ASS in het lager onderwijs zal dan ook niet 

eenvoudig zijn omdat deze groep zeer klein is. Het is eveneens interessant om te kijken naar 

gezinnen met meerdere kinderen zodat er getoetst kan worden of er bepaalde 

(keuze)strategieën aanwezig zijn die gelden voor alle kinderen in het gezin of eerder specifiek 

voor het kind met een beperking in het gezin. We nemen het aantal kinderen in het gezin 

echter niet expliciet mee als selectiecriterium.  

 

Sociale positie van het gezin 
 

De zoektocht naar de sociale bepaaldheid van onderwijsgebruik bij gezinnen met een kind 

met een beperking staat centraal in het doctoraatsonderzoek. De sociaal-economische positie 

van het gezin en de sociaal-culturele gezinsfactoren vormen dan ook centrale 

inhoudsvariabelen. We trachten in het kwalitatief onderzoek zowel gezinnen in een sociaal 

sterkere situatie als gezinnen in maatschappelijk kwetsbare posities te selecteren. De 

uitdrukkelijke aanwezigheid van sociaal sterke gezinnen met een kind met ASS in het GON zal 

het selecteren van een voldoende aantal gezinnen met een kind met ASS in het GON in een 

maatschappelijk kwetsbare positie bemoeilijken. Zo geven analyses op de onderwijsdata aan 

dat er in de fusiegemeente Antwerpen maar 12 GON-leerlingen met ASS in een eerder 
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maatschappelijk kwetsbaar gezin leven, gebaseerd op laag opleidingsniveau van de moeder 

en het krijgen van een schooltoelage.  

 

De selectiegroepen 
 

De gezinnen die aan bovenstaande criteria voldoen, werden via verschillende organisaties 

binnen de onderwijssector (voornamelijk scholen) geselecteerd. Deze organisaties weten via 

hun administratie de leeftijd van het kind, het geslacht, de aard/ernst van de beperking en de 

onderwijsvorm. De leerkrachten/dienstverleners hebben bijkomend inzicht in de sociale 

situatie van het gezin. Voor de selectie van de gezinnen werd er voornamelijk beroep gedaan 

op de kennis van de leerkracht, GON-begeleider en CLB-medewerker met betrekking tot de 

gezinssituatie van het kind.   

 

Onderstaande figuur geeft schematisch de verschillende selectiecriteria van leerlingen in het 

lager onderwijs gegroepeerd weer. Het aantal gezinnen dat per deelgroep bevraagd zal 

worden, is afhankelijk van het aantal gezinnen dat aangeleverd wordt door de organisaties en 

het bereiken van saturatie bij de diepte-interviews.  

 

 
Figuur 13. De selectiegroepen voor het kwalitatieve veldwerk 

 

Het selecteren van cases voor de kwalitatieve bevraging kan bijkomend via de coördinaten 

van de gezinnen uit de GEZO bevraging. De gezinnen met een kind met (een fysieke beperking 
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of) ASS tussen 0 en 3 jaar op het moment van de GEZO bevraging zouden we terug kunnen 

bevragen (huidige leeftijd van het kind op datum van de bevraging is dan ongeveer 10 tot 13 

jaar). Het gaat om gegevens van 36 kinderen. De coördinaten van deze kinderen zijn 

beschikbaar en via het VAPH werd nagegaan of de geselecteerde gezinnen nog gekend zijn bij 

het VAPH en of de coördinaten nog correct zijn. Dit resulteerde in 11 gezinnen die per brief 

werden gecontacteerd door het VAPH voor deelname aan het onderzoek.  

 

Ten slotte werden leden van twee facebookgroepen van ouders met een kind met ASS 

aangesproken via de facebookpagina. De reactie op de oproep maakte bijkomende selectie 

van gezinnen mogelijk.  

 

8.2.2 Geografische afbakening en kenmerken van de school 

 

Voor het kwalitatief onderzoek werd geopteerd voor een duidelijk afgebakend 

onderzoeksgebied: Antwerpen grootstad en de directe omgeving. Deze geografische 

afbakening geldt voor de organisaties die gecontacteerd worden voor het aanleveren van 

respondenten (dus niet voor de gezinnen die bevraagd zullen worden). De aanlevering door 

het VAPH (de GEZO-gezinnen) en de facebookgroepen vormen hierop een uitzondering.  

 

Er zijn verschillende argumenten voor deze keuze. Ten eerste bevinden zich in Antwerpen de 

grootste populatie leerlingen in het buitengewoon lager onderwijs en in het geïntegreerd 

lager onderwijs. 8,7% van de leerlingen in het BuLO loopt school in Antwerpen. De steden die 

hier qua aantal op volgen zijn Gent (6.4%) en Brugge (3,6%). Een groot aantal leerlingen in het 

buitengewoon onderwijs type 1 en 7 zijn hierbij voornamelijk van belang (zie tabel 6). 6.4% 

van de GON-leerlingen (N=305) loopt school in Antwerpen. De steden die qua aantal GON-

leerlingen volgen zijn Gent (185 GON-leerlingen) en Leuven (100 GON-leerlingen). De scholen 

in de grootstad Antwerpen en rondom leveren dus een grote populatie GON-leerlingen aan 

waaruit respondenten geselecteerd kunnen worden. Verder kent de provincie Antwerpen het 

hoogste percentage kansarme gezinnen. Dit hoge aandeel wordt toegeschreven aan het hoge 

percentage in het arrondissement Antwerpen. Dit gegeven is interessant omdat we in ons 

onderzoek specifiek aandacht willen besteden aan de groep gezinnen met een kind met een 

beperking in een maatschappelijk kwetsbaardere situatie. Het grote aandeel allochtone 

gezinnen binnen deze groep kansarme gezinnen is eveneens interessant voor het onderzoek. 

Ten slotte is de nabijheid van de diensten voor de onderzoeker een laatste praktische reden 

voor de geografische afbakening. 
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Tabel 6 

Aantal leerlingen per type buitengewoon lager onderwijs naar fusiegemeente, academiejaar 

2010-2011 

 type buitengewoon onderwijs 2010-2011 Totaal 
01 02 03 04 06 07 08 

 

Antwerpen 
 1007 263 68 95 15 286 760 2494 

 40,4% 10,5% 2,7% 3,8% 0,6% 11,5% 30,5% 100,0% 

Brugge 
 241 109 228 0 44 95 322 1039 

 23,2% 10,5% 21,9% 0,0% 4,2% 9,1% 31,0% 100,0% 

Gent 
 527 288 295 111 0 129 502 1852 

 28,5% 15,6% 15,9% 6,0% 0,0% 7,0% 27,1% 100,0% 

Totaal 
 1775 660 591 206 59 510 1584 5385 

 33,0% 12,3% 11,0% 3,8% 1,1% 9,5% 29,4% 100,0% 

Opmerking. Onderwijsdata 2010-2011 

 

We streven naar een vertegenwoordiging van leerlingen die school lopen in de drie 

verschillende onderwijsnetten. Een spreiding over de drie onderwijsnetten kan van belang 

zijn daar het kwantitatief onderzoek aangeeft dat de verdeling van leerlingen met bijzondere 

onderwijsnoden over de twee onderscheiden onderwijsvormen (GON en buitengewoon lager 

onderwijs) verschillend is binnen de drie Vlaamse onderwijsnetten. Het verschil in aanbod van 

gespecialiseerde scholen tussen de netten speelt hier een rol, maar mogelijk eveneens de 

verschillen in schoolcultuur. Ook de doorstroom van kansarme kinderen naar het 

buitengewoon onderwijs verschilt tussen de netten, waarbij we vaststelden dat de 

doorstroom binnen het gemeenschapsonderwijs op basis van deze factor minder sterk is.  

 

8.2.3 De respondentengroep 

De organisaties die de gezinnen selecteren voor het kwalitatief onderzoek, zijn in eerste 

instantie de scholen voor buitengewoon onderwijs type 7 (ASS). Gelet op de geografische 

afbakening zijn volgende scholen/organisaties startcontacten: KOCA (Koninklijk 

Orthopedagogisch Centrum Antwerpen), GO! basisschool voor buitengewoon onderwijs 

Wilgenduin, Groenlaar en de gemeentelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs De 

Leydraad. Deze scholen vertegenwoordigen de drie onderwijsnetten: het 

gemeenschapsonderwijs (Wilgenduin en Groenlaar), het officieel gesubsidieerd onderwijs (De 

Leydraad) en het vrij gesubsidieerd onderwijs (KOCA). Daarnaast worden de gerelateerde 

CLB’s gecontacteerd: het Vrije CLB De Wissel, stedelijk CLB Antwerpen en het CLB GO!.  

 

De scholen voor buitengewoon onderwijs type 7 en de CLB’s in Antwerpen werden in de loop 

van maart – april 2014 gevraagd of ze bereid waren om gezinnen die voldoen aan de 

selectiecriteria aan te leveren voor het onderzoek. Er werden verschillende gesprekken 
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gevoerd met de directie en toelichtingen gegeven aan GON-begeleiders. Na enkele 

gesprekken werd ervoor gekozen om de werving te starten bij het begin van het nieuwe 

schooljaar (2014-2015). Dan hebben zowel de leerkracht buitengewoon onderwijs als de 

GON-begeleider een (start)gesprek met de ouders. Deze gesprekken werden als ideaal gezien 

voor de vraag naar bereidheid tot deelname aan het onderzoek. Deze timing gaf eveneens de 

mogelijkheid om in augustus 2014 een pilootstudie uit te voeren zodat de inhoud van de 

topiclijst getest kon worden. Tabel 7 geeft het resultaat weer van de werving van 

respondenten door de scholen en CLB’s. 

 

De door de leerkracht en GON-begeleider geselecteerde gezinnen kregen een brief met de 

vraag tot deelname aan het onderzoek mee. De ingevulde strookjes werden terug afgegeven 

aan de leerkracht of de GON-begeleider en verder aan de onderzoeker bezorgd. Sommige 

GON-begeleiders verzonden de brief per mail naar de geselecteerde ouders. Het stedelijk CLB 

verzond de brief naar de gezinnen thuis. Hierop kwam geen reactie. De medewerkers belden 

vervolgens de geselecteerde gezinnen op met de vraag naar bereidheid tot deelname aan het 

onderzoek. 14 gezinnen reageerden positief.  De grootste bereidheid tot deelname werd 

gevonden bij KOCA (vrij gesubsidieerd onderwijs). Via Wilgenduin (gemeenschapsonderwijs) 

en het stedelijk CLB werden nog verschillende gezinnen aangeleverd vanuit het BuO. De 

werving vanuit het GON verliep hier moeizamer. De werving via de stedelijke GON-dienst 

verliep eveneens moeilijker.  

 

Tabel 7  

Medewerking  van de geselecteerde scholen en CLB’s te Antwerpen en  het aantal 
aangeleverde en bevraagde  gezinnen. 

School/CLB vestigingsplaats Bereidheid tot 
deelname  

Aantal gezinnen 
aangeleverd 

Aantal gezinnen 
bevraagd 

KOCA Antwerpen stad Ja  BuO: 22 
GON: 37 

BuO: 9 
GON: 12 

Wilgenduin Kalmthout Ja  BuO: 10 
GON: 1 

BuO: 3 
GON: 1 

De Leydraad Antwerpen stad Enkel GON GON: 3 GON: 3 
 

Groenlaar Reet Neen   

Stedelijk CLB Antwerpen stad Ja (leerlingen De 
Leydraad) 

BuO: 13 
GON: 1 

BuO: 5 
GON: 1 

Vrij CLB De 
Wissel vzw 

Deurne Neen    

GO! CLB  Brasschaat Verwijst door naar 
school voor BuO 

  

 

Daarnaast reageerden 10 gezinnen positief op de oproep tot deelname aan het onderzoek via 

de facebookpagina’s voor gezinnen met een kind met ASS. Hiervan werden 6 gezinnen 
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geïnterviewd, op basis van de vooropgestelde selectiecriteria. Van de 11 aangeschreven 

gezinnen via het VAPH (gezinnen die 10 jaar geleden deelnamen aan de GEZO-bevraging), 

ontvingen we één negatief antwoord terug. De andere gezinnen trachtten we telefonisch te 

bereiken, maar van de meeste gezinnen was geen telefoonnummer beschikbaar. We vonden 

drie gezinnen bereid tot deelname aan het onderzoek.  Ten slotte werden nog twee gezinnen 

bevraagd via een eigen netwerk (voor de pilootstudie). Dit brengt het totaal op 45 

gesprekken. Één gezin betrof een gezin met een kind met een fysieke beperking in het GON. 

Dit gezin werd niet verder meegenomen in de data-analyse. De verdeling over de netten en 

onderwijsvormen kan u lezen in tabel 8.  

 

Tabel 8  

Verdeling cases over onderwijsnet en onderwijsvorm 

schoolnet onderwijsvorm Aantal bevraagde gezinnen 

Vrij gesubsideerd ondewijs BuO 
GON 

15 
12 

Officieel gesubsidieerd 
onderwijs 

BuO 
GON 

6 
5 

gemeenschapsonderwijs BuO 
GON 

5 
2 

Totaal  BuO 
GON 

26 
19 

 

Sociaal profiel respondenten  
 

De respondenten vulden op het einde van het gesprek een gesloten vragenlijst in waarmee 

we zicht konden krijgen op het (sociale) profiel van het gezin (tabel 9). Met de resultaten 

hiervan kunnen we onder andere de maatschappelijke kwetsbaarheid van het gezin bepalen 

op basis van bepaalde indicatoren. Doordat bij de contactgegevens van gezinnen 

doorgegeven door de scholen, CLB’s en GON-leerkrachten niet altijd aangegeven kon worden 

of het over een maatschappelijk kwetsbaar gezin ging of niet, was het afwachten hoeveel 

maatschappelijk kwetsbare gezinnen bereikt zouden worden en hoe hun verdeling zou zijn 

over het GON en het BuO. In tabel 9 lezen we de verdeling van de respondenten over de 

verschillende opgenomen indicatoren voor het bepalen van de sociale positie van het gezin. 

Op basis van deze indicatoren komen we op een totaal van 16 maatschappelijk kwetsbare 

gezinnen. De kwetsbaarheid van deze gezinnen varieert naargelang de gezinnen in het bezit 

zijn van een combinatie van twee of meerdere van volgende kenmerken: alleenstaande 

ouder, laaggeschoolde moeder, moeder inactief op de arbeidsmarkt, gezinsinkomen bedraagt 

minder dan 2.000 Euro per maand, de ouder(s) geven aan moeilijk rond te kunnen komen 

met het gezinsinkomen, huurder van een sociale woning en/of ontvanger van een 

schooltoelage. Sommige gezinnen bezitten slechts twee kenmerken, zoals alleenstaand en 
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laaggeschoold, terwijl andere gezinnen vier of vijf van deze kenmerken combineren. Zoals de 

resultaten van de kwantitatieve data-analyse reeds voorspelden, is er een sterke 

ondervertegenwoordiging van deze maatschappelijk kwetsbare gezinnen in het GON. Slechts 

4 bevraagde gezinnen met een kind met ASS in het GON vallen onder de categorie 

‘maatschappelijk kwetsbaar’, tegenover 13 gezinnen met een kind met ASS in het BuO. Dit is 

in lijn van de verwachtingen. 

 

Tabel 9 

Indeling van de respondenten naar SES-kenmerken  

SES-variabele Aantal 
gezinnen 

BuO GON 

Gezinssamenstelling: alleenstaand 13 11 2 
Gezinssamenstelling: koppel 32 15 17 
Diploma moeder: laaggeschoold (geen hoger secundair 
onderwijs diploma) 

8 7 1 

Diploma moeder: middengeschoold (diploma hoger secundair 
onderwijs) 

17 9 8 

Diploma moeder: hooggeschoold 20 10 10 
Diploma vader: laaggeschoold 9 6 3 
Diploma vader: middengeschoold 10 5 5 
Diploma vader: hooggeschoold 23 12 11 
Tewerkstelling moeder: inactief op de arbeidsmarkt 10 7 3 
Tewerkstelling moeder: deeltijds  11 9 2 
Tewerkstelling moeder: voltijds of vier/vijfde 24 10 14 
Tewerkstelling vader: inactief op de arbeidsmarkt 3 1 2 
Tewerkstelling vader: deeltijds 1  1 
Tewerkstelling vader: voltijds of vier/vijfde 37 22 15 
Laag gezinsinkomen (< 2000 voor gezin) 9 7 2 
Gezinsinkomen tussen 2000-2500 7 5 2 
Gezin kan moeilijk rondkomen met gezinsinkomen 14 9 5 
Gezin kan eerder gemakkelijk rondkomen met gezinsinkomen 30 17 13 
Een andere taal dan het Nederlands wordt thuis gesproken 7 4 3 
Gezin krijgt een schooltoelage 12 9 3 
Gezin huurt een sociale woning 4 4 0 

 

Bij 10 van de bevraagde gezinnen was het kind met ASS enig kind. De grootste groep waren 

de gezinnen met twee kinderen (19 gezinnen) en bij 16 gezinnen waren drie of meer kinderen 

aanwezig. 
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Geslacht van het kind met ASS 
 

In tabel 10 vindt u de opdeling van de gezinnen naargelang het geslacht van het kind met ASS 

in het gezin. Zoals we op voorhand konden verwachten, zijn de meisjes veel minder sterk 

vertegenwoordigd als de jongens, in beide onderwijsvormen. Ondanks de poging om het 

aantal meisjes over te vertegenwoordigen, werden er slechts 19 meisjes aangeleverd door de 

meewerkende organisaties. Zij werden allemaal gecontacteerd en 14 van hen werden 

uiteindelijk geïnterviewd16.  

 

Tabel 10 

Geslacht kind met ASS in bevraagd gezin 

Geslacht  Onderwijsvorm  Aantal  

Jongen BuO 
GON 

18 
13 

Meisje  BuO 
GON 

8 
6 

 

De bevraagde respondentengroep 
 

Wanneer we respondenten invoegen in de selectiegroepen, krijgen we volgende verdeling 

van de bevraagde gezinnen: 

 

Tabel 11 

Verdeling van de bevraagde gezinnen naargelang geslacht van het kind, onderwijsvorm en 

sociale positie van het gezin 

Maatschappelijk kwetsbaar gezin met meisje met ASS in GON 1 
Maatschappelijk sterk gezin met meisje met ASS in GON 5 
Maatschappelijk kwetsbaar gezin met jongen met ASS in GON 2 
Maatschappelijk sterk gezin met jongen met ASS in GON 9 
Maatschappelijk kwetsbaar gezin met meisje met ASS in BuO 4 
Maatschappelijk sterk gezin met meisje met ASS in BuO 4 
Maatschappelijk kwetsbaar gezin met jongen met ASS in BuO 9 
Maatschappelijk sterk gezin met jongen met ASS in BuO 9 

 

 

 

 

 

                                                                 
16 Twee gezinnen wensten uiteindelijk niet deel te nemen en drie gezinnen waren niet bereikbaar.  
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8.3 Methodologie van de kwalitatieve data-analyse 
 

In de maand augustus 2014 vond een pilootstudie plaats. De topiclijst, interviewstructuur en 

interviewtechnieken werden bij vier interviews ingeoefend. Het uitvoeren van de interviews 

bleek vlot te gaan en voor het eigenlijke onderzoek dat startte in oktober 2014 werden 

slechts enkele kleine aanpassingen doorgevoerd aan de topiclijst.  

 

De vraag tot deelname aan het onderzoek werd gesteld door scholen van buitengewoon 

onderwijs, centra voor leerlingenbegeleiding en GON-diensten. Gezinnen stemden mondeling 

of via een informed consent (zie bijlage 2) in voor een gesprek. In totaal werden 45 interviews 

gerealiseerd. De meeste interviews vonden plaats bij de respondenten thuis. Enkele 

interviews vonden plaats op een openbare plaats. 27 gesprekken werden gevoerd met enkel 

de mama van het kind met ASS. Bij 14 interviews waren beide ouders aanwezig en aan het 

woord en er waren 4 interviews met enkel de papa. De interviews hadden een gemiddelde 

duur van 1,5 uur en werden allemaal verbatim uitgetypt door de onderzoeker en twee 

jobstudenten die intens begeleid werden door de onderzoeker. Het uittypen van de 

interviews vond plaats tussen januari 2015 en april 2015. Bij enkele interviews ging er wat 

informatie verloren door onverstaanbaarheid van het opgenomen interview of doordat de 

opname niet goed is gegaan.  

 

In september 2015 startte het coderen van de interviews met behulp van het programma 

Nvivo. In een eerste fase werden alle uitgetypte interviews grondig doorgelezen en daarna 

open gecodeerd. In een tweede fase werden de open codes verder geordend in 

overkoepelende codes en zo uiteindelijk in 37 thema’s zoals diagnosestelling, aard ASS, 

ervaringen met de school, waarom de keuze voor GON enz… . De codeboom kan u 

terugvinden in bijlage 2. De analyse op de thema’s en data leidde ons verder naar belangrijke 

concepten. De interviews worden in Nvivo gekoppeld aan de kenmerken van het gezin. Eigen 

reflecties en bijkomende informatie bij de case worden eveneens in Nvivo opgenomen. In een 

tweede fase werd een matrix opgemaakt met als rijen de cases en als kolommen relevante 

inhoudelijke thema’s. De cellen van de matrix worden opgevuld met categorieën en/of 

beknopte samenvattingen. De matrix maakt het mogelijk om op een overzichtelijke manier op 

zoek te gaan naar relaties tussen sets van codes. Figuur 14 geeft deze matrix weer met de 

meest relevante concepten.  

 

De codes werden in een eerste stap verwerkt via een verticale beschrijvende analyse. Er werd 

in deze fase ingegaan op het geheel van acties rond verschillende events binnen het 

zorgtraject, met een specifieke focus op zorgondersteuning in het onderwijs: signalisatie van 

een probleem, diagnosestelling, intrede in de zorg binnen onderwijs en percepties op de 

gebruikte zorg binnen onderwijs. Daarna wordt het breder zorgkader bestudeerd waarvan 
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onderwijsondersteuning deel uitmaakt. Meer specifiek keken we hier naar de 

zorgondersteuning thuis: gezinsbegeleiding en formele en informele buitenschoolse opvang, 

het gebruik van (para)medische zorg buiten de schooluren, we beschreven kort de invulling 

van de vrije tijd van het kind met een beperking en keken naar de financiële ondersteuning 

van de gezinnen. In een tweede stap werden op basis van de empirische beschrijving de data 

verder geïnterpreteerd en in verband gebracht met theoretische modellen om zo structurele 

interacties zichtbaar te maken en het besluitvormingsproces voor onderwijsondersteuning 

voor hun kind met een beperking trachten te begrijpen.  
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Figuur 14. Matrix van centrale thema’s in onderwijszorgtraject van bevraagde gezinnen met 

kind met ASS  
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8.4 Conceptualisering van ASS 
 

Voor het kwalitatief onderzoek voerden we een selectie uit op basis van de aard en de ernst 

van de beperking van het kind met een beperking in het gezin om de respondentengroep qua 

zorgnoden gerelateerd aan de beperking zo homogeen mogelijk te maken. We kozen hier 

voor autismespectrumstoornis en een (rand)normale begaafdheid. Doordat ASS uit een breed 

spectrum bestaat, kan deze beperking zich zeer verschillend uiten. Geen twee kinderen met 

ASS vertonen hetzelfde gedrag. Wel zien we bij alle personen met ASS gedragingen die op 

eenzelfde manier afwijken van ‘normaal’ gedrag. Dit kunnen we merken op drie verschillende 

gebieden van functioneren: de communicatie, de sociale interactie en de verbeelding 

(Schelstraete, 2013).   

 

De DSM-5 (APA, 2013) categoriseert de autismespectrumstoornis onder de neurobiologische 

ontwikkelingsstoornis  en geeft twee domeinen weer waaronder zeven symptomen die 

gebruikt worden voor het diagnosticeren van een autismespectrumstoornis geplaatst 

worden: 

- Beperkingen in de sociale communicatie en interactie. 

- Repetitief gedrag en specifieke interesses.  

De symptomen moeten aanwezig zijn vanaf de vroege kindertijd, maar kunnen zich later 

manifesteren en de symptomen moeten een invloed hebben op het dagelijks leven.  
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Dit leidt tot volgende onderverdeling in ernst van de stoornis: 

 

Severity Level for ASD Social Communication Restricted interests & 
repetitive behaviors 

Level 3 
‘Requiring very substantial 
support’ 

Severe deficits in verbal and 
nonverbal social 
communication skills cause 
severe impairments in 
functioning; very limited 
initiation of social 
interactions and minimal 
response to social overtures 
from others.   

Preoccupations, fixated 
rituals and/or repetitive 
behaviors markedly interfere 
with functioning in all 
spheres.  Marked distress 
when rituals or routines are 
interrupted; very difficult to 
redirect from fixated interest 
or returns to it quickly. 

Level 2 
‘Requiring substantial 
support’ 

Marked deficits in verbal and 
nonverbal social 
communication skills; social 
impairments apparent even 
with supports in place; 
limited initiation of social 
interactions and reduced or 
abnormal response to social 
overtures from others. 

RRBs and/or preoccupations 
or fixated interests appear 
frequently enough to be 
obvious to the casual 
observer and interfere with 
functioning in a variety of 
contexts.  Distress or 
frustration is apparent when 
RRB’s are interrupted; 
difficult to redirect from 
fixated interest. 

Level 1 
‘Requiring support’ 

Without supports in place, 
deficits in social 
communication cause 
noticeable impairments.  Has 
difficulty initiating social 
interactions and 
demonstrates clear 
examples of atypical or 
unsuccessful responses to 
social overtures of 
others.  May appear to have 
decreased interest in social 
interactions.  

Rituals and repetitive 
behaviors (RRB’s) cause 
significant interference with 
functioning in one or more 
contexts.  Resists attempts 
by others to interrupt RRB’s 
or to be redirected from 
fixated interest. 

Figuur 15. Niveaus van ernst voor ASS, DSM-5. Overgenomen uit Diagnostic and statistical 

manual of mental disorders DSM-5 door APA, 2013, United States 

 

Wat we weten en verstaan onder autisme is voortdurend in beweging en zou van invloed 

moeten zijn op hoe we autisme  waarnemen, begrijpen en benoemen. De term autisme werd 

voor het eerst gebruikt door Kanner in zijn rapport over elf kinderen met wat leek op een 
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apart kinderlijk psychiatrisch syndroom genoemd ‘kinderlijke autisme’ (Kanner, 1943). In de 

beginjaren werd autisme gezien als een emotionele stoornis als gevolg van ouderlijke 

afwijzing. Echter, een geheel aan bewijzen uit onderzoek stelden de geldigheid van de 

aandoening vast wat leidde tot de opname ervan in de DSMIII. In 1980 werd de aandoening 

formeel erkend als een medische aandoening en zodoende is het een stoornis die nog niet zo 

lang gediagnosticeerd wordt. Sindsdien hebben de diagnosticerende criteria radicale 

veranderingen ondergaan, met recente veranderingen voor de vijfde editie van de DSM 

(Kenny, et al., 2016). In Vlaanderen leven ongeveer 42.000 mensen met één of andere vorm 

van autisme. Binnen het gehele spectrum heeft iets minder dan de helft ook een lichte tot 

ernstige verstandelijke beperking; de anderen zijn normaal tot hoog begaafd. Autisme komt 

het vaakst voor bij jongens (VVA). 

 

8.4.1 Uiting van ASS ervaren door de ouder17 

In dit onderdeel geven we de symptomen gerelateerd aan de ASS weer die voorkomen bij de 

kinderen uit de bevraagde gezinnen. We doen dit aan de hand van beschrijvingen van de 

ouders, welke symptomen zij ervaren. Figuur 16 achteraan deze paragraaf geeft weer welke 

eigenschappen ouders voornamelijk ervaren bij hun kind met ASS. De eigenschappen in 

vierkanten vakken komen bij meerdere gezinnen aan bod, de eigenschappen in ronde vakken 

minder frequent.  

 

Communicatieproblemen aangegeven door de ouders zijn: problemen om anderen te 

begrijpen, beperkte woordenschat, echolalie18 en letterlijk begrijpen. ASS wordt ook wel eens 

een contactstoornis genoemd. Er zijn kinderen die vermijden of afwezig zijn en anderen willen 

wel contact maar nemen weinig initiatief. Anderen nemen veel initiatief maar niet steeds op 

een gepaste manier. Deze sociale problemen worden door de respondenten veelvuldig 

aangegeven. Zo is er het passieve type, zij die wel open staan voor contact maar geen 

initiatief nemen:  

“hij legt zo niet zelf contact maar hij heeft wel graag dat kindjes hem aanspreken en 

dat gebeurde daar dan ook wel” (mama Seppe, BuO19).  

Ook het afzijdige type is sterk vertegenwoordigd:  

“En ze heeft dan ook, als ze dan buiten komen en ze gaan in groepjes spelen, zij gaat er 

nooit niet bijzitten. Ze houdt zich altijd afzijdig, dus ze zal nooit niet in groep samen 

gaan zitten.” (mama Isabel, GON).  
                                                                 
17 In de volgende onderdelen (8.4.1, 8.4.2, 8.4.3 en 8.5) maken we gebruik van resultaten van de beschrijvende 
analyse van de kwalitatieve data. Dit om de respondentengroep te beschrijven, los van de kwalitatieve data-
analyse ter beantwoording van de onderzoeksvraag. 
18 Echalolie is het dwangmatig herhalen van woorden of zinnen van een gesprekspartner of een andere bron 
(bijvoorbeeld de radio) 
19 Verwijzing naar wie het antwoord heeft gegeven (mama of papa), fictieve naam van het kind en de 
onderwijsvorm van het kind (BuO, buitengewoon onderwijs - GON, geïntegreerd onderwijs).  
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Dan is er nog het actieve maar bizarre type waarvan de kenmerken ook door vele gezinnen 

aangeven worden, geen afstanden kennen of oversociaal zijn. Verdere kenmerken die worden 

aangegeven en gerelateerd kunnen worden aan problemen met sociale interactie zijn: zelf 

willen bepalen hoe de relatie loopt, ongepast reageren, vermijden van oogcontact en willen 

domineren.  Het fenomeen van een gebrekkige verbeelding wordt niet aangegeven door de 

gezinnen. 

“Daarom heeft hij eigenlijk geen vrienden, omdat hij ruzie maakt en hij altijd de baas 

wilt zijn” (mama Senne, GON).   

 

Omwille van een andere ontwikkeling op de bovengenoemde functionaliteiten vertonen 

kinderen met ASS soms gedragingen die men als stereotiep of rigide omschrijft. Dit rigide 

gedrag kan een gevoel van veiligheid en zekerheid bieden in een wereld die ze niet helemaal 

begrijpen (Schelstraete, 2013). Deze rigiditeit wordt door de helft van de bevraagde gezinnen 

ook aangegeven als kenmerk van het autismespectrumstoornis van hun kind:  

“iets dat niet haar ja… in haar structuur zit ofzo, ja dan blokkeert die” (mama Femke, 

BuO), “die kinderen die regeltjes overtreden, daar maakte zij het ook, daar had ze het 

ook heel moeilijk mee” (mama Isabel, GON).  

Ook de bijzondere interesses, preoccupatie20 die kinderen met ASS ontwikkelen als gevolg van 

onzekerheid zien we terugkomen in de interviews, bijvoorbeeld een fobie van stenen of 

andere interesses dan andere kinderen.  

 

Binnen de respondentengroep gaven ook vele ouders aan problemen te ervaren met fysieke 

en verbale agressie van hun kind. Dit voornamelijk wanneer ze teveel prikkels ervaren, 

onzeker zijn, gestresseerd zijn:  

“En dan echt dat uitwerken op het zusje hé. Een paar slagen, echt agressief. Dat moet 

naar buiten, dat is … Dat is ja, een serieuze ontlading hé.” (mama Wim, BuO) 

“Zij gebruiken eigenlijk ook geweld en de contacten tussen haar en de rest van de 

familie is eigenlijk heel slecht. Ze kan soms 2 of 3 uur heel furieus zijn en gooit met 

alles, ze gooit eigenlijk met alles wat ze vindt (lacht). De boeken en zo vanalles rond. Ze 

gebruikt geweld ook, dus dat is eigenlijk slagen en vanalles” (mama Amber, BuO) 

Andere ouders benoemen het eerder als uitbarstingen, huilbuiten, driftbuien, 

ontploffingsmomenten.  

 

Kinderen met ASS hebben vaak specifieke zintuiglijke gevoeligheden. Zintuigen kunnen  

ofwel overgevoelig ofwel onder-gevoelig reageren. Op momenten van stress, moeheid of 

ziekte kunnen deze reacties nog meer uitgesproken zijn (Schelstraete, 2013):  

“En ook de drukte in de refter, daar kan hij echt niet tegen en begint hij te kokhalzen” 

(mama Roel, GON).  
                                                                 
20 Preoccupatie is de beperkte, zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteit. 
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Enkele ouders spreken over angsten die hun kind beperken in hun functioneren:  

“Hij heeft nu ook heel veel onzekerheid en hij  heeft nu de laatste weken zo wat 

smetvrees ontwikkeld. Waardoor dat hij, ik heb dat toen gezegd aan de psychiater en 

zij zei dat dat een teken is van angsten waar dat hij mee zit. “ (mama Mo, GON) 

 

Ook van motorische kenmerken wordt melding gemaakt door de respondenten:  

“hij klapt veel in zijn handen, want dat is zijn manier om af te koelen he.”  (mama Filip, 

BuO),  

“En die wiebelde altijd hè. Altijd wiebelen. Ja, dat doet ze nu nog altijd.” (mama Femke, 

BuO) 

 

 
 Figuur 16:. Eigenschappen ASS zoals ervaren door de bevraagde ouder. De eigenschappen in 

vierkanten vakken komen bij meerdere gezinnen aan bod, de eigenschappen in ronde vakken 

minder frequent. 

 

8.4.2 Inzicht in de stoornis 

 

Sommige kinderen van de bevraagde gezinnen hebben inzicht in hun problematiek. Ze 

benoemen het concreet als ASS of meer algemeen, dat ze ‘anders zijn’.  
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“zo ver dat wij weten, vind ik dat zij voor haar leeftijd best wel altijd inzicht had in 

zichzelf. Maar ik vind dat dat de laatste 3 jaar wel echt geëvolueerd is. Ze weet ook wat 

haar diagnoses zijn en ze heeft daar de nodige uitleg over, maar van in het begin al.” 

(mama Ella, GON) 

Sommige ouders leggen de stoornis uit aan het kind vanaf de diagnosestelling, andere 

wachten er enkele jaren mee. De leeftijd van het kind speelt hierbij een rol. De (GON-) 

leerkracht geeft bij enkele gezinnen ondersteuning bij het toelichten van de stoornis aan het 

kind. Ze hebben hiervoor de nodige kennis en hulpmiddelen. Sommige kinderen hebben het 

moeilijk met hun stoornis, anderen voelen hier weinig invloed van op hun dagelijks 

functioneren. 

“ik denk wel dat ze blij is dat ze het weet. Maar ze zegt natuurlijk als ze in een crisis is,  

goh die stomme autisme, ik wil normaal zijn. Dat zegt ze ook wel heel regelmatig van, 

ik wil normaal zijn, ik wil niet.” (mama Bo, GON) 

“hij ziet dat niet als een probleem ofzo denk ik, of als een belemmering of en hij gaat 

dat ook niet misbruiken denk ik nee, op dit moment toch niet nee.” (mama Louis, GON) 

 

Andere kinderen zijn (nog) niet op de hoogte dat ze een autismespectrumstoornis hebben. 

Ook hier speelt de leeftijd van het kind voor de ouders een rol. Ze wachten het juiste moment 

af zodat ze voldoende inzicht kunnen hebben in hun problematiek. Sommige ouders krijgen 

wel vragen hierover van hun kind en de meeste weten wel dat ze zich ‘anders’ gedragen. 

“wij hebben nog altijd niet gezegd dat zij autisme heeft […]zij begint wel vragen te 

stellen” (mama Sofie, BuO) 

Enkele ouders binnen de groep kinderen in het GON geven aan dat ze de klas op de hoogte 

hebben gebracht van de stoornis van het kind, meestal op vraag van het kind zodat de 

medeleerlingen zijn/haar gedrag beter zouden begrijpen. 

 

8.4.3 Medicatie 

 

Er kan gebruik gemaakt worden van medicatie voor het verminderen van gedragsproblemen 

of angsten bij kinderen met ASS. Dit kunnen antidepressiva zijn voornamelijk voor de angsten, 

ADHD-medicatie zoals rilatine voor concentratieproblemen of antipsychotica voor vreemde 

denkbeelden.  Een kleine meerderheid van de kinderen in de respondentengroep neemt 

medicatie. Meestal om het kind te helpen bij de concentratie, om rustiger te worden en 

voornamelijk om beter te kunnen presteren op school. Enkele kinderen nemen antidepressiva 

om de angsten te onderdrukken. De meeste ouders van de kinderen die nu medicatie nemen, 

geven ook aan dat dit hun kind helpt. 
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“ja, dan merk je wel dat die drempel rapper overschreden wordt. Dan gaat hij rapper in 

het rood. Dus, dat heeft zeker een remmend effect op mogelijke crisissituaties, 

absoluut. “ (papa Theo, BuO) 

 

Voor vele ouders was het starten met medicatie wel een grote stap.  

“het blijft medicatie he. Ze krijgt ze al van haar 5 jaar zeker en ze is er 8. Allé, als ze het 

zonder zou kunnen, maar het gaat, allé ja, ik heb er mij nu ook wel al zo als mama bij 

neergelegd van ok, allé. Ze is er wel beter mee, ge ziet elke keer zo’n terugslag dat ge 

denkt van, oh. Nu heb ik echt zoiets van, nu wil ik zelfs al niet meer proberen he. Ik wil 

het efkes met rust laten.” (mama Charlotte, GON) 

Verschillende ouders kiezen er dan ook voor om de medicatie ter concentratie enkel te geven 

wanneer het kind naar school gaat, niet in de weekends en vakanties. Het nemen van deze 

medicatie kan ook ernstige bijwerkingen hebben. De bijwerkingen die worden genoemd door 

de ouders zijn verminderde eetlust, slaapproblemen, agressie, waanideeën en hoofdpijn. 

Sommige kinderen ervaren geen bijwerkingen.   

 

Bij de groep kinderen die geen medicatie nemen is hier in vele gevallen ook geen sprake van 

geweest omdat de nood er niet is. Of men is gestart met medicatie maar deze hadden geen of 

niet het gewenste effect. Anderen hebben wel het voorstel gekregen om medicatie te geven 

aan hun kind maar hebben dit geweigerd omdat ze geen oplossing zien in het geven van 

medicatie, het kind te jong vinden om medicatie te geven of het eerder zien als een 

gemakkelijkheidsoplossing waar ze niet in mee willen gaan. Ze zien andere, betere 

ondersteuningsmogelijkheden voor het kind. 

“ik denk ook niet dat dat een oplossing is voor daar een pil in te duwen en te zeggen, 

nu zijn uw prikkels weg. Daar zal hij zelf een manier voor moeten vinden, voor dat, voor 

daar mee om te gaan. Allé, dat is nu eenmaal een maatschappelijk feit dat ge dingen 

moet doen die ge niet graag doet.” (papa Mats, GON) 

“ik ga mijn kind niet zo maar gaan drogeren voor iemand anders zijn gemak.” (papa 

Joris, BuO) 

Enkele ouders houden de mogelijkheid nog wel open om in de toekomst medicatie op te 

starten als het kind het nodig zou hebben. 

 

8.5 Impact van de ASS bij het kind op het gezinsleven 
 

Vele gezinnen beschrijven de grote impact die de autismespectrumstoornis van het kind heeft 

op het gezinsleven en het functioneren van het gezin. De zorg voor het kind met ASS vergt 

veel energie van de gezinsleden, het gedrag van het kind weegt op het gezinsleven en het 

gezin dient zich aan te passen aan de noden van het kind met ASS.  
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“En de ouders weten soms niet hoe dat ze moeten reageren. De vader heeft soms 

problemen daarmee, hij is direct weg van huis. En de moeder blijft hier. […]ja dat is niet 

gemakkelijk. Ze weten dat er elk moment een situatie kan komen.” (mama Amber, 

BuO) 

 “een zwaar onderschat probleem is toch dat het resulteert in, allé het effect op uw 

dagelijks leven. Wat voor druk dat dat voor iedereen teweeg brengt. Hij kan hier 

bijvoorbeeld in 2 minuten heel de sfeer om zeep helpen voor iedereen” (papa Andreas, 

GON) 

Bij 9 ouders heeft de grote draaglast van het kind met ASS geleid tot psychische of fysische 

problemen. De zorg voor het kind met ASS in combinatie met andere kinderen, het 

huishouden en het werk werd te veel of men voelde zich onbegrepen, men had geen 

klankbord. Vele ouders hebben het over afwisselend goede en minder goede periodes. Het 

kan gaan over moeilijke dagen, moeilijke periodes zoals de feestdagen of over een langere 

moeilijke periode, vaak vlak na het stellen van de diagnose wanneer de kennis en ervaring 

nog beperkt is. De extra zorgen die gepaard gaan met de autismespectrumstoornis maken 

daarnaast dat de combinatie van gezin en werk moeilijk wordt voor vele gezinnen. Het kind 

met ASS is soms weinig flexibel wat voortvloeit naar de werkmogelijkheden van de ouders. De 

grootte van het netwerk en de gezinssituatie bepalen hier ook mee de mogelijkheden. 

Sommige ouders kunnen minder gaan werken of thuis blijven om voor de kinderen te zorgen, 

andere kunnen dit niet.  

 “Ik was eerlijk gezegd niet meer aan het zoeken omdat ik niet met M. naar de 

psycholoog kon. Met P. naar het ziekenhuis. Terug met M. op onderzoek, naar de 

logopedie. Elke dag heen en terug naar Merlijn. Dus, welke job past hierbij? Wie kan 

mij aannemen als ik twee dagen later ergens heen moet? Of iets met een van de 

kinderen moet doen? Dat was niet gemakkelijk. “ (mama Werner, BuO) 

 

Vele van de bevraagde ouders worden geconfronteerd met onbegrip van anderen in de 

samenleving. Doordat er bij de kinderen van de respondenten meestal geen uiterlijke 

kenmerken verbonden zijn aan de stoornis, wordt het problematisch gedrag van het kind vaak 

als een opvoedkundig probleem aanzien door buitenstaanders. Men ziet het kind als een 

stout, onbeschoft of druk kind, een kind dat niet luistert. De ouders worden hierbij vaak 

geconfronteerd met de mening van anderen over de opvoedingsstijl met uitspraken zoals ‘bij 

ons zou het niet waar zijn’, ‘geef ze/hem maar eens aan mij’. Dit zorgt voor frustraties bij vele 

ouders, andere trekken zich dit niet (meer) aan.  

 “dat heel strak denken en dat vasthouden aan die bepaalde ideeën. Inderdaad, naar 

de buitenwereld geeft daar heel vaak commentaar op van, ‘Seg, met mijn kind zou het 

niet waar zijn. En een paar kletsen rond hun oren, want ze moeten luisteren.’” (mama 

Simon, GON) 
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“dan zijn er veel mensen die zeggen, oh en gij overdrijft. Over niks hebben mensen 

zoveel meningen als over hoe ge uw kinderen opvoedt he” (mama Ella, GON) 

Daarnaast worden vele buitenstaanders juist niet geconfronteerd met het problematisch 

gedrag van het kind gerelateerd aan de ASS. Dit leidt eveneens tot onbegrip bij mensen 

omdat ze niet begrijpen waarom de ouders bepaalde keuzes maken voor hun kind met ASS. 

“Er zijn nog altijd mensen die nog zeggen van, allé waarom hebt gij hem naar het 

bijzonder onderwijs gestuurd. Of ja, ge ziet spoken, dat is ook geweest, dat kind valt 

toch wel mee. Van ja, dat is het wel, naar de buitenwereld effectief lijkt hij niet zo 

abnormaal.” (mama Frits, BuO) 

“En mensen die het niet kennen, die snappen het heel vaak niet van, wat is dat nu, er is 

toch niks mis met hem?” (mama Andreas, BuO) 

 

In beide gevallen oordelen mensen uit onwetendheid. Verschillende ouders leggen in zulke 

situatie uit dat hun kind ASS heeft en wat dit juist inhoudt. Soms leidt dit tot meer begrip, 

soms niet. Enkele ouders ervaren dat anderen er niet voor open staan om zich aan te passen 

in functie van de ASS van het kind, dit vaak ook uit onwetendheid. Het wordt moeilijk 

aanvaard.  

“Maar ik heb ook wel gemerkt van familie, vooral van mijn kant. Dat die er totaal geen 

respect voor hebben. Met speelgoed afkomen dat voor haar veel te druk of te groot is 

en het er echt voor doen. Zo van zeggen, hier amuseer u maar. Dat ik weet van, ja.” 

(mama Elke, BuO) 

“Ge kunt niet anders dan mee in een vakje stappen, hoe erg ik dat ook vindt. En je hebt 

ook van die mensen die zeggen, daar doe ik allemaal niet aan mee. Prima, maar dan 

redt hij het niet.” (mama Andreas, GON) 

 

Ten slotte zijn er ook enkele ouders die naast de moeilijkheden ook de positieve aspecten van 

een kind met ASS in het gezin benadrukken en positieve ervaringen hebben met mensen in de 

omgeving. Leeftijdsgenoten van het kind met ASS aanvaarden hem of haar wel zoals hij of zij 

is. 

“Het is niet allemaal drama, er is heel veel humor in huis. Ons L. beseft dat heel goed, 

dat humor haar sterk pakt, omdat die direct dingen anders ziet.” (mama Isabel, GON) 

“Ik trek mij geen barst meer aan van wat mensen van mij denken en dat had ik 

misschien nooit geleerd als ik die kinderen niet had gehad met die problematiek.” 

(mama Simon, GON) 

“veel mensen die graag naar, ik hoor toch vaak opmerkingen van mensen van dat ze zo 

een hele fijne blik op de wereld heeft of zo hele exposés kan doen over iets dat ze heeft 

gezien of meegemaakt.” (mama Frederike, GON) 

 



 
 

Doctoraatsonderzoek Leen Sebrechts  p 129/268 

 

8.6 Besluit 
 

Het kwalitatieve onderzoeksluik heeft een belangrijke plaats in het doctoraat. Het biedt de 

mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in het besluitvormingsproces voor een bepaalde 

onderwijsvorm van ouders met een kind met een beperking. Zo kunnen we in de diepte 

onderzoeken en aanvullende inzichten en verklaringen bieden voor resultaten die breed 

dekken. De life history benadering leent zich goed voor de studie van ervaringen binnen een 

sociale context die leiden tot bepaalde handelingen, beslissingen en patronen. Ze onthullen 

ook de heterogeniteit van gedragingen die kunnen leiden tot een gemeenschappelijk 

resultaat. Op basis van de resultaten van de kwantitatieve data-analyses stelden we deze 

respondentengroep samen door middel van een doelgerichte selectie van bepaalde gezins- en 

kindkenmerken met het oog op een studie in de diepte. Zo trachtten we de grote diversiteit 

aan vormen van beperking te controleren door de selectie van vormen van beperking, 

selecteerden we op leeftijd en geslacht van het kind en combineerden we deze criteria met 

enkele gezinsfactoren om zowel maatschappelijk kwetsbare en sociaal sterke gezinnen mee 

te nemen in het onderzoek. We beschreven in dit onderdeel de respondentengroep die 

hieruit voortvloeide op basis van beschrijvende resultaten van de uitgevoerde interviews. We 

hanteerden voor de dataverzameling een sensitizing concepts benadering en werkten dit uit 

aan de hand van een vragenprotocol. We vertrokken hierbij vanuit de overtuiging dat sociale 

interactie het proces aandrijft van actie, keuze en beslising. Het studiekader voor de analyse 

ter beantwoording van de onderzoeksvraag is dan het geheel van acties en strategieën rond 

een ervaren probleem bij een gezin met een kind met ASS, met een specifieke focus op de 

sociale organisatie van acties gericht naar onderwijsondersteuning voor het kind met ASS.  
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9. Mixed methods onderzoek 
 

Door in het doctoraat bovenstaande onderzoeksmethoden te combineren hanteren we de 

mixed methods methodologie. Voorbeelden van Mixed methods onderzoek zijn reeds terug 

te vinden in het begin van de 20e Eeuw. Voor de paradigmastrijd tussen positivisme en 

constructivisme in de jaren 1980 was er echter geen nood bij de mixed methodologen om 

aandacht te vestigen op hun aparte oriëntatie. Er werd veel belangrijk mixed methods 

onderzoek verricht met weinig methodologische controversie. De thesis van 

onverenigbaarheid van methoden21, voortvloeiend uit de paradigmastrijd, maakte het echter 

noodzakelijk dat de mixed methods methodologie een pragmatische positie innam en zich 

ontwikkelde tot een apart veld (Tashakkori en Teddlie, 2003). 

 

Er zijn verschillende mixed methods onderzoeksstrategieën zoals multi-methode, 

convergentie (triangulatie), integratie of  combinatie (Creswell, 2009). Johnson en 

Onwuegbuzie (2004) hanteren volgende definitie van mixed methods onderzoek: 

“the class of research where the researcher mixes or combines quantitative and 

qualitative research techniques, methods, approaches, concepts or language into a 

single study” (p. 17) 

Mixed methods onderzoek legitimeert het gebruik van meerdere benadering bij het 

beantwoorden van een onderzoeksvraag, eerder dan keuzes van onderzoekers te beperken. 

Het is een expansieve en creatieve vorm van onderzoek. Het suggereert dat onderzoekers een 

eclectische benadering aannemen bij de selectie van een onderzoeksmethode en het 

uitvoeren van onderzoek. 

 

De meerderheid van het mixed methods onderzoek kan opgedeeld worden in twee types van 

mixed methods onderzoek:  

- mixed-model: combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve benaderingen binnen en 

doorheen de stadia van het onderzoeksproces 

- mixed-method: de integratie van een kwantitatieve fase en een kwalitatieve fase in 

een onderzoek. Belangrijk is dat de resultaten van beide onderzoeken op een bepaald 

moment geïntegreerd worden. 

Bij een mixed methods design wordt er verder een onderscheid gemaakt tussen: 

- werk je binnen een dominant paradigma of niet 

- zijn de kwalitatieve en kwantitatieve methode gelijktijdig of opeenvolgend gebruikt 

binnen het onderzoek (Morse, 2003; Johnson en Onwuegbuzie, 2004).  

                                                                 
21 kwantitatieve en kwalitatieve methoden kunnen niet samen toegepast worden omwille van  de 
onverenigbaarheid van de onderliggende paradigma’s 
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De verschillende mogelijkheden van mixed methods onderzoek worden weergegeven in 

figuur 17. 

 

 

 
 

Figuur 17: matrix mixed method ontwerpen. Overgenomen uit Mixed Methods Research: 

A Research Paradigm Whose Time Has Come.(p. 22) door R.B. Johnson en A.J. 

Onwuegbuzie,2004, Educational Researcher. 

 

Het doctoraatsonderzoek hanteert het sequentieel mixed-methods design met een gelijke 

status tussen kwalitatief en kwantitatief. De verschillende gehanteerde methoden 

onderzoeken verschillende aspecten van de onderzoeksvraag en ondervangen elkaars 

tekortkomingen. De kwalitatieve data maken het mogelijk om de resultaten van de eerder 

uitgevoerde kwantitatieve data-analyses die breed dekken verder in de diepte/ in detail te 

verkennen om zo tot een meer complete set van onderzoeksresultaten te komen en tot een 

betere interpretatie (Hunter en Brewer, 2003; Bryman, 2004). In het kwalitatief onderzoek ligt 

een sterke nadruk op vroegere ervaringen binnen een welomschreven context (wanneer, 

duur, intensiteit, ritme) en het verband van deze ervaringen met de manier waarop gezinnen 

beslissingen nemen, keuzes maken. Eveneens worden de kwantitatieve onderzoeksresultaten 

gebruikt voor de identificatie van de individuen die onderzocht worden in het kwalitatieve 

onderzoeksluik: welke groepen lenen zich voor meer onderzoeksaandacht in het kader van de 

onderzoeksvraag. 
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We hanteren dus een mixed methods onderzoeksmethode waarbij de kwalitatieve data-

analyse aanvullend (complementair), verdiepend en ter interpretatie gebruikt wordt op de 

resultaten van de kwantitatieve data-analyse.  

 

Bij complementariteit worden de sterktes van de ene methode gebruikt om de zwaktes van 

de andere methode te ondervangen. Kwantitatieve analyses in dit onderzoek tonen een 

verband aan en de kwalitatieve  analysefase wordt gebruikt om een gevonden verband verder 

te verdiepen om zo tot een verklaring te komen (Small, 2011). Het kwantitatieve luik focust 

hierbij voornamelijk het verband tussen verschillende factoren en het gebruik van een 

onderwijsvorm voor kinderen met een beperking. Het kwalitatieve onderzoek kijkt 

voornamelijk naar de handelingsprocessen die leiden tot een beslissing voor een bepaalde 

onderwijsvorm en hoe de context en omstandigheden mee van invloed zijn op deze 

handelingsprocessen, en dus ook op de uiteindelijk gekozen onderwijsvorm voor het kind met 

een beperking.  

‘Welke factoren, context en omstandigheden beïnvloeden het gebruik van 

onderwijsvormen voor kinderen met een beperking in Vlaanderen en welke 

handelingsprocessen leiden tot de beslissing voor een bepaalde onderwijsvorm?’  

 

Dit zal leiden tot een synthese van een correlatie- en een carrièrebenadering. Door beide 

methoden met elkaar te verbinden, verkrijgen we een meer betrouwbaar antwoord op de 

onderzoeksvraag en een meer valide beeld op de werkelijkheid van het onderwijs- en 

zorggebruik door gezinnen voor hun kind met een beperking.  

 

Factoren die van invloed blijken te zijn op onderwijsgebruik voor kinderen met een beperking 

worden meegenomen bij de selectie van gezinnen voor een verdere studie in de diepte: 

sociaal-economische positie van het gezin, geslacht van het kind en aard van de beperking. Dit 

maakt dat de data genest zijn. Een selectie van gezinnen uit de administratieve onderwijsdata 

wordt verder bevraagd door een kwalitatief design. Hierdoor werken de kwalitatieve data 

verdiepend en ter interpretatie aan de kwantitatieve data.  

 

De betrouwbaarheid en validiteit  van de data en methodologie wordt bewaakt door:  

- de gebruikte methodologie uitvoerig te beschrijven,  

- kwantitatief: gebruik te maken van bestaande concepten voor het selecteren van de 

beïnvloedende variabelen 

- kwalitatief: gezinnen te selecteren tot een mate van saturatie is bereikt,  

- kwalitatief: we bekijken en analyseren de respondent steeds vanuit zijn eigen context. 
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DEEL IV: resultaten van eigen empirische analyses 
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10. De sociale positie van gezinnen met een kind met een beperking 
 

In dit deel van het doctoraatsonderzoek bestuderen we, in het verlengde van de literatuur 

rond de sociale positie van gezinnen met een kind met een beperking, het verband tussen de 

sociaal-economische positie van gezinnen en de aanwezigheid van een kind met een 

beperking in het gezin voor Vlaanderen. Door dit verband in kaart te brengen, kunnen we de 

draagkracht van deze gezinnen beschrijven in functie van hun rol als empowerende burgers 

binnen het opkomende burgerschapsmodel. We trachten een antwoord te vinden op 

volgende onderzoeksvragen: 

 

- Welk verband is er tussen het opleidingsniveau van de moeder en de aanwezigheid 

van een kind een beperking in het gezin? 

- Welk verband is er tussen de aanwezigheid van een kind met een beperking in het 

gezin en de partnersituatie van het gezin? 

- Staat de aanwezigheid van een kind met een beperking in het gezin in verband met de 

huidige sociaal-economische situatie van het gezin? 

 

Gericht op de mogelijkheden van de aanwezige variabelen splitsen we de verklaringen op in 

draagkracht en draaglast. Dit wordt visueel voorgesteld in figuur 18 waarbij we positieve en 

negatieve verbanden tussen factoren veronderstellen op basis van bestaande literatuur (zie 

onderdeel 5.1). De brede pijlen staan voor de verbanden uit de drie onderzoeksvragen. In 

eerste instantie onderzoeken we of het opleidingsniveau van de moeder in verband staat met 

de aanwezigheid van een kind met een beperking in het gezin. De variabele ‘opleidingsniveau’ 

bepaalt de draagkracht van het gezin omdat we veronderstellen dat de moeder haar 

opleiding genoten heeft voor de geboorte van het kind. In tweede instantie beschrijven we de 

draaglast van kinderen met een beperking op het gezin. Dit door te focussen op de verbanden 

met de partnersituatie van het gezin, de tewerkstellingssituatie van de moeder en het 

gezinsinkomen. De complexiteit van de werkelijke verbanden zal telkens benadrukt worden. 

De resultaten van de analyses op het GEZO-deelbestand worden weergegeven en deze 

worden vergeleken met de resultaten uit het controlebestand (zie onderdeel 7.2.1). 

Vervolgens zal bijkomend waar nuttig een opsplitsing gemaakt worden tussen kinderen met 

een beperking en kinderen met attitude- en leerproblemen. 
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Figuur 18. Hypothetisch conceptueel model van verband sociaal-economische positie en 
aanwezigheid van een kind met een beperking.  
 

10.1 Draagkracht van het gezin: opleidingsniveau van de moeder 
 

Tabel 12 bevestigt het negatieve verband tussen opleidingsniveau van de moeder en het 

risico op kinderen met een beperking in het gezin. Uit dit (beperkt verklarend) regressiemodel 

kunnen we afleiden dat naarmate het opleidingsniveau van de moeder toeneemt, de kans op 

het hebben van een kind met een beperking in het gezin afneemt. De logistische 

regressiecoëfficiënten (log-odds-ratio’s) zijn significant tot op 0,001 niveau, met uitzondering 

van de categorie hoger secundair onderwijs. De odds-ratio bij lager secundair onderwijs 

bedraagt 2,27 waaruit we kunnen stellen dat de odds bij lager secundair onderwijsdiploma 

van de moeder groter is dan de odds bij hoger onderwijsdiploma of universitair diploma van 

de moeder. Moeders met een diploma lager secundair onderwijs hebben dus een grotere 

kans op een kind met een beperking dan moeders met een diploma hogere studie. Voor 

moeders met een diploma lager onderwijs of geen diploma loopt deze odds op tot 3,108 

groter dan voor moeders met een diploma hogere opleiding. Dit wil zeggen dat voor moeders 

met een lager onderwijsdiploma of geen diploma de kans om tot de categorie ‘gezin met een 

kind met een beperking’ te behoren drie keer zo groot is dan voor moeders met een diploma 

hogere opleiding. 
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Tabel 12  
Logistische regressie-analyse met kind met een beperking als afhankelijke variabele en 
diploma van de moeder als onafhankelijke variabele (GEZO-data) 
 

B  

Exp(B) 

deelbestand 

Exp (B) 

Geheel 

bestand 

Opleidingsniveau moeder (referentiecategorie 

= hoger onderwijs) 

 
 

  

Lager onderwijs of minder 1,134  3,108*** 2,822*** 

Lager secundair onderwijs ,820  2,270*** 2,030*** 

Hoger secundair onderwijs ,244  1,277 1,605** 

Aantal kinderen (referentiecategorie = 1)     

2 1,255  3,507*** 1,822*** 

3 1,609  4,999*** 2,849*** 

4 2,375  10,753*** 3,615*** 

Leeftijd van de moeder ,052  1,053*** 1,028* 

Constante -5,053  ,006*** ,160*** 

Cox & Snell R2 = 0,077; Nagelkerke R2 = 0,140 ;  n=1857  

 
 
Kijkend naar de significante controlevariabelen stellen we vast dat naarmate het aantal 

kinderen in het gezin toeneemt (met een maximum van vier) het risico op het voorkomen van 

een kind met een beperking eveneens toeneemt. Ten tweede zien we dat het risico op een 

kind met een beperking toeneemt naarmate de leeftijd van de moeder stijgt. Wanneer we de 

aanwezigheid van een beperking of chronische ziekte bij de moeder toevoegen aan het 

regressiemodel verkrijgen we gelijkaardige resultaten waarbij deze controlevariabele een 

significant positief verband heeft op de aanwezigheid van kinderen met een beperking in het 

gezin (COR = 2,277, p<0,000; R square = 0,151). Dit geldt eveneens in het gehele bestand 

(COR= 2,626, p<0,000). 

 

Wanneer we deze analyse herhalen in het volledige GEZO-bestand verkrijgen we gelijkaardige 

resultaten (kolom 5 in tabel 12). De variabelen zijn allemaal statistisch significant (ook de 

categorie hoger secundair onderwijs) en de grootte van de odds-ratio’s zijn sterk gelijkend.  

 

De gestandaardiseerde logistische coëfficiënten geven een grotere kans op de aanwezigheid 

van een kind met een beperking wanneer de moeder laag geschoold is (lager onderwijs of 

geen diploma), wanneer er vier kinderen of meer in het gezin aanwezig zijn en wanneer de 

moeder een zwakke gezondheid heeft.  
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10.2 Draaglast in het gezin: partnersituatie 
 

Wanneer we de partnersituatie van de gezinnen met kinderen met een beperking vergelijken 

met gezinnen zonder kinderen met een beperking, stellen we vast dat er significant (OR = 

0,332 , p< 0,000) meer alleenstaande moeders zijn bij gezinnen met kinderen met een 

beperking.  

 

Ook het controlebestand bevestigt dit negatieve effect. De odds bij gezinnen met kinderen 

met een beperking is kleiner dan de odds bij gezinnen zonder kinderen met een beperking 

wat maakt dat de kans op de categorie ‘koppel’ kleiner is voor gezinnen met kinderen met 

een beperking. Bijkomend stellen we vast dat wanneer het opleidingsniveau van de moeder 

lager is dan ‘hogere studies’, het risico op alleenstaand ouderschap toeneemt. Literatuur stelt 

dat hoger geschoolde vrouwen hun partner beter selecteren wat een positief effect heeft op 

het voortbestaan van de relatie. In tegenstelling tot dit resultaat spreekt de literatuur ook 

over het relatieve risico verbonden aan het opleidingsniveau van de vrouw. Vrouwen die een 

hogere opleiding genoten, kunnen beter omgaan met de economische en andere gevolgen 

van alleenstaand ouderschap, daar zij meer persoonlijk kapitaal bezitten en zullen hierdoor 

eerder de stap zetten naar alleenstaand ouderschap (Hoem, 1997; Jalovaara, 2003). We 

vinden geen bevestiging voor deze tweede redenering in de empirische data. Het risico op 

alleenstaand ouderschap neemt toe met de leeftijd van de moeder.  
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Tabel 13  

Logistische regressie-analyse met kind met een beperking als onafhankelijke variabele en 
partnersituatie moeder als afhankelijke variabele (GEZO-data) 

 B  Exp(B) Exp(B) gehele bestand 

Kind met een beperking in gezin -1,102  ,332*** ,412*** 

Gezondheid moeder 
(referentiecategorie = goed) 

 
 
  

Slechte gezondheid moeder -1,516  ,220*** ,450** 

Redelijke gezondheid moeder -,402  ,669*     ,672* 

Diploma moeder 
(referentiecategorie = hoger 
onderwijs) 

 
 
  

Moeder diploma lager onderwijs 
of minder 

-,852  ,426*** ,271*** 

Moeder lager secundair onderwijs -,545  ,580** ,359*** 

Moeder hoger secundair 
onderwijs 

-,500  ,606*** ,458*** 

Aantal kinderen 
(referentiecategorie = 1) 

 
 
  

2 ,489  1,630*** 1,672*** 

3 1,179  3,252*** 2,152*** 

4 ,942  2,565*   2,167** 

Leeftijd moeder ,000  1,000 1,001 

Constant 2,152  8,598*** 12,503*** 

Referentiecategorie afhankelijke variabele is alleenstaand 
Cox&Snell R square= 0,057; Nagelkerke R square= 0.101 

 

We kunnen de partnersituatie van de moeder gedetailleerder bekijken door de aangegeven 

burgerlijke staat van de moeder te bestuderen. De analyse in tabel 13 stelt dat moeders met 

kinderen met een beperking meer alleenstaand zijn en zich dus meer in een gescheiden of 

een ongehuwde toestand bevinden. Uit volgende tabel 14 kunnen we afleiden dat er meer 

alleenstaande moeders met kinderen met een beperking gescheiden zijn dan ongehuwd. Bij 

gezinnen zonder kinderen met een beperking loopt de verdeling gelijkaardig. Bij het 

controlebestand vinden we een groter percentage gescheiden vrouwen onder moeders met 

kinderen met een beperking dan bij moeders zonder kinderen met een beperking. We kunnen 

dus concluderen dat een groter percentage van de alleenstaande moeders met een kind met 

een beperking zich in een gescheiden staat bevindt dan in een ongehuwde staat.  
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Tabel 14  
Verband tussen burgerlijke staat alleenstaande moeder en aanwezigheid van kinderen met 
een beperking (GEZO-data) 

 

Alleenstaande 
moeder 

deelbestand 

Alleenstaande 
moeder gehele 

bestand 

geen kind met 
beperking 

burgerlijke staat 
moeder 

Onbekend  ,0% 1,6% 

gescheiden 62,8% 46,3% 

ongehuwd 37,2% 52,1% 

Totaal 100,0% 100,0% 

minstens één  kind 
met beperking 

burgerlijke staat 
moeder 

Onbekend  4,3% 2,5% 

gescheiden 61,4% 63,4% 

ongehuwd 34,3% 34,2% 

Totaal 100,0% 100,0% 

Significante chi-square bij alle verbanden (p<0,000) 

 

10.3 Draaglast in het gezin: tewerkstellingsstatus van de moeder 
 

Beschrijvende analyses tonen aan dat moeders van kinderen met een beperking meer niet-

actief zijn dan moeders van kinderen zonder een beperking. We zien dit ook terug in tabel 15 

waar we in het deelbestand een multinomiale logistische regressie met controlevariabelen 

toepassen waarbij we de invloed van de aanwezigheid van kinderen met een beperking op de 

tewerkstellingsstatus van de moeder nagaan. Het negatieve effect is groter bij inactiviteit dan 

bij deeltijdse tewerkstelling. De Conditionele odds-ratio’s (COR) zijn echter niet statistisch 

significant waardoor veralgemeenbaarheid niet mogelijk is. De regressietabel stelt dat de 

leeftijd van de moeder, partnersituatie en de scholingsgraad een significante invloed 

uitoefenen op deeltijdse tewerkstelling bij moeders tegenover voltijds tewerkgestelde 

moeders. Naarmate de moeder ouder wordt neemt de kans op deeltijdse tewerkstelling toe. 

Het risico op deeltijdse tewerkstelling is ook groter wanneer het opleidingsniveau van de 

moeder daalt. Alleenstaande moeders werken meer voltijds dan niet alleenstaande moeders. 

Bij inactiviteit ten opzichte van voltijdse tewerkstelling van de moeder zien we meer 

verbanden. Hier spelen alle opgenomen controlevariabelen een rol. Het risico op niet-

activiteit bij de moeder is groter naarmate het opleidingsniveau daalt en naarmate de 

gezondheidstoestand slechter is. Alleenstaande moeders zijn minder inactief dan moeders 

met een partner en naarmate het aantal kinderen afneemt, neemt voltijdse tewerkstelling 

toe. 
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Wanneer we dezelfde analyse toepassen in het gehele bestand verkrijgen we beperkt 

significante COR’s voor de aanwezigheid van kinderen met een beperking in het gezin, waarbij 

de verbanden in dezelfde richting lopen. Dit significant verband valt te verklaren door de 

aanwezige oververtegenwoordiging van kinderen met een beperking in de steekproef. De 

controlevariabelen nemen in grote lijnen dezelfde rol op.  

 

De gestandaardiseerde logistische coëfficiënten tonen aan dat het opleidingsniveau van de 

moeder, de gezondheidssituatie van de moeder en het aantal kinderen in het gezin een 

significant effect heeft op de tewerkstellingssituatie van de moeder. We kunnen dus de lagere 

tewerkstellingsgraad van moeders met een kind met een beperking vastgesteld bij de 

beschrijvende analyses niet verklaren door de aanwezigheid van het kind met een beperking 

in het gezin. Factoren met betrekking tot sociaal-economische positie geven een verklaring 

voor de lagere tewerkstelling van moeders met een kind met een beperking. 
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Tabel 15 
Multinomiale logistische regressie: invloed aanwezigheid kind met een beperking op 
tewerkstellingsstatus van de moeder (GEZO-data) 

Tewerkstellingsstatus van de moeder 
(referentiecategorie = voltijdse tewerkstelling) B  Exp(B) 

Exp (B) gehele 
bestand 

Deeltijds Intercept -1,697    
 Leeftijd moeder ,033  1,034*** 1,033*** 
 Kind met bijzondere behoeften in 

gezin 
,116  1,123 

1,296* 

 Één kind ,180  1,197 ,597 
 Twee kinderen ,392  1,480 ,782 
 Drie kinderen in gezin ,528  1,696 ,894 
 Alleenstaande moeder -,580  ,560*** ,748 
 Moeder in slechte gezondheid ,998  2,713    ,852 
 Moeder in redelijke gezondheid ,200  1,221 1,064 
 Moeder diploma lager onderwijs of 

minder 
,567  1,762 

1,458 

 Lager secundair onderwijs ,552  1,737*** 1,464* 
 Hoger secundair onderwijs ,651  1,918*** 1,197 
 Bezit eigen woning ,102  1,107 ,878 

Niet actief Intercept -,863    
 Leeftijd moeder ,027  1,027* 1,006 
 Kind met bijzondere behoeften in 

gezin 
,316  1,372 

1,312* 

 Één kind -1,204  ,300*** ,149*** 
 Twee kinderen -,994  ,370** ,216*** 
 Drie kinderen in gezin -,298  ,742 ,365*** 
 Alleenstaande moeder -1,042  ,353*** ,821 
 Moeder in slechte gezondheid 3,293  26,930*** 3,829*** 
 Moeder in redelijke gezondheid 1,111  3,038*** 2,332*** 
 Moeder diploma lager onderwijs of 

minder 
2,240  9,392*** 

10,524*** 

 Lager secundair onderwijs 1,286  3,619*** 4,808*** 
 Hoger secundair onderwijs 1,120  3,066*** 3,078*** 
 Bezit eigen woning -,430  ,650* ,445*** 

Cox & Snell R2 = 0.155; Nagelkerke R2 = 0.176  
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10.4 Draaglast in het gezin: gezinsinkomen 
 

In dit gedeelte stellen we ons de vraag of de aanwezigheid van kinderen met een beperking in 

verband staat met het gezinsinkomen. Bevinden deze gezinnen zich in een minder gunstige 

financiële positie? We bekijken hier niet de stijging van directe en indirecte kosten die 

gepaard kunnen gaan bij de aanwezigheid van kinderen met een beperking. Wel vergelijken 

we het gemiddelde maandelijks te besteden gezinsinkomen tussen gezinnen met kinderen 

met een beperking en gezinnen zonder kinderen met een beperking.  

 

Tabel 16  
Independent Samples T-test van gezinsinkomen (deelbestand GEZO-data) 

 Kind met een 
beperking in het gezin N gemiddelde 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Gezinsinkomen, 
zonder outliers en 98 
% range 

Geen kind met 
beperking 

1576 3307 1417.01 35.69 

Minstens één kind 
met beperking 

232 3239 1524.70 100.05 

P< 0.526 

 
Wanneer we een independent-Samples T-test in het gewogen deelbestand uitvoeren (tabel 

16), zien we dat het gemiddelde gezinsinkomen van een gezin met minstens één kind met een 

beperking lager (ongeveer 68 euro) ligt dan het gemiddelde gezinsinkomen van gezinnen 

zonder kinderen met een beperking. Het resultaat is echter niet statistisch significant en kan 

niet veralgemeend worden.  

 
Ook een regressie-analyse toegepast op het deelbestand (tabel 17) toont geen significant 

verband aan tussen de aanwezigheid van kinderen met een beperking in het gezin en het 

gezinsinkomen. 
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Tabel 17  
Regressie-analyse invloed kinderen met een beperking op gezinsinkomen, met 
controlevariabelen (GEZO-data) 

 B deel-bestand Beta deelbestand 

(Constante) 7.726***  
Kind met een beperking in gezin .043 .030 
Koppel .141 .103 
Deeltijds werkende vader .002 .001 
Vader niet actief -.292 -.130*** 
Deeltijds werkende moeder -.129 -.132*** 
Moeder niet actief -.296 -.266*** 
Moeder lager onderwijs of minder -.258 -.128*** 
Moeder lager secundair onderwijs -.257 -.179*** 
Moeder hoger secundair onderwijs -.151 -.153*** 
Vader lager onderwijs of minder -.253 -.119*** 
Vader lager secundair onderwijs -.181 -.121*** 
Vader hoger secundair onderwijs -.130 -.125*** 
Leeftijd moeder .011 .155*** 
Leeftijd vader .003 .074 
Twee kinderen .077 .078*** 
Drie kinderen .201 .126*** 
Vier kinderen .328 .129*** 

Afhankelijke variabele: Ln gezinsinkomen (Box-Cox transformation) 
Adjusted R2  = 0.488 

 
De beïnvloedende factoren op het gezinsinkomen zijn het opleidingsniveau van moeder en 

vader en de tewerkstellingsstatus van moeder en vader. Bij een lager diploma, bij niet-

activiteit bij vader en moeder en bij deeltijdse tewerkstelling bij de moeder, daalt het 

gezinsinkomen. Voorgaande analyses geven aan dat gezinnen met kinderen met een 

beperking zich op deze gebieden in een zwakkere positie bevinden, wat een indirect verband 

inhoudt van de aanwezigheid van kinderen met een beperking met het gezinsinkomen. Bij 

stijging van de leeftijd van moeder en bij toename van het aantal kinderen stijgt het 

gezinsinkomen. Dit kan verklaard worden door stijging van het loon bij stijgende anciënniteit 

en kinderbijslaguitkeringen. Deze analyse toegepast in het gehele databestand geeft 

vergelijkbare resultaten voor de variabelen.  
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10.5 Draaglast: de ervaren extra kosten 
 
De aanwezigheid van een handicap kan de directe en indirecte kosten in het gezin omhoog 

trekken. Deze extra kosten zijn sterk verbonden met het grote gebruik van zorgdiensten, 

medische diensten, medicijnen, hulpmiddelen en transportkosten door personen met een 

handicap (zie o.a. Chartrand Beauregard, 1999; Zaidi, 2005; Jones en O’Donnel, 1995). Het 

groter gebruik van rechtsreeks toegankelijke medische zorgverstrekkers (zoals huisartsen en 

specialisten) en medische instituten (zoals ziekenhuizen) kunnen we in tabel 18 bevestigen 

voor Vlaamse kinderen met een beperking.  

 
Tabel 18 

Logistische regressie: beïnvloedende factoren op het gebruik van rechtstreeks toegankelijke 

medische zorgverstrekkers en instituten (GEZO-data) 

 

B S.E.  

Exp(B) 

gewogen 

deelbestand 

Kind met een beperking 2,655 ,496  14,221*** 

Aantal kinderen in het gezin (<16) -,230 ,052  ,795*** 

Alleenstaande ouder ,211 ,177  1,235 

Opleidingsniveau van de moeder 

(referentiecategorie = hoger onderwijs) 
    

Lager onderwijs of minder -,335 ,231  ,715 

Lager secundair onderwijs -,143 ,182  ,867 

Hoger secundair onderwijs ,122 ,132  1,129 

Leeftijd van het kind -,129 ,016  ,879*** 

Tewerkstellingsstatus van de moeder 

(referentiecategorie = voltijds) 
    

deeltijds -,065 ,132  ,937 

inactief -,077 ,155  ,926 

Leeftijd moeder ,005 ,012  1,005 

gezinsinkomen ,000 ,000  1,000 

Constante 3,011 ,476  20,314*** 

Cox & Snell R Square= 0,061; Nagelkerke R Square= 0,108 

 

Analyses (zie figuur 19) tonen aan dat de extra geldelijke uitgaven per maand niet zeer hoog 

zijn voor de meeste Vlaamse gezinnen met een kind met bijzondere behoeften. 60% van de 

kinderen met een beperking in de steekproef vragen extra uitgaven van het gezin en deze 

uitgaven bevinden zich voor de meeste gezinnen beneden 100 Euro per maand.  Deze 
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uitgaven waren meestal gerelateerd aan uitgaven voor medicijnen (37,5%), medische zorg 

(33,8%), het gebruik van medische instituten (15%) en extra schoolbegeleiding (26,7%).  

 

 
Figuur 19. Spreiding van de ervaren kosten per maand door gezinnen met een kind met een 

beperking, GEZO-databestand 

 

10.5 Besluit    
 

De weergegeven resultaten geven een genuanceerd resultaat met betrekking tot de drie 

vooropgestelde hypothesen. We vatten de resultaten samen in figuur 20. De sociaal-

economische positie van gezinnen met een kind met een beperking is gemiddeld lager dan 

deze van andere gezinnen. Dit resultaat is grotendeels het gevolg van de gemiddeld lagere 

scholingsgraad van de moeder bij deze gezinnen en de invloed van een kind met een 

beperking op de gezinsrelaties.  
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Figuur 20. Empirisch model van de verbanden tussen sociaal-economische positie en de 
aanwezigheid van een kind met een beperking in het gezin. 
 
De empirische analyses en bestaande literatuur tonen aan de het opleidingsniveau van de 

moeder in negatief verband staat met de aanwezigheid van een kind met een beperking in 

het gezin, wat aantoont dat er verschillen in sociaal-economische draagkracht zijn tussen 

gezinnen met en gezinnen zonder kind met een beperking. We stellen bijkomend vast dat het 

opleidingsniveau van de moeder een sterkere invloed uitoefent op het risico op kinderen met 

attitude- en leerproblemen in het gezin dan op het risico op kinderen met een handicap. Het 

opleidingsniveau van de moeder is hierbij een fundamentele oorzaak binnen de sociale-

oorzaken hypothese. Fundamentele oorzakelijkheid stelt dat verschillende kenmerken 

gelieerd zijn aan onderwijsniveau (zoals verschillen in wetenschappelijke kennis en 

technologieën en verschillen in gezondheidsgedrag, sociaal netwerk, financiën, vaardigheden 

en behandeling door sociale instituten). Combinaties van deze kenmerken kunnen een meer 

directe impact hebben op de kans dat er een kind met een beperking aanwezig is in het gezin. 

De resultaten tonen bijkomend aan dat de aanwezigheid van een kind met een beperking 

geen directe invloed heeft op de tewerkstellingssituatie van de moeder en niet in direct 

verband staat met het gezinsinkomen. De empirische analyses geven geen bewijs dat 

moeders met een kind met een beperking minder gaan werken omwille van de zorglast 

gerelateerd aan het kind met een beperking. De lagere tewerkstellingsgraad van moeders met 

een kind met een beperking kunnen we verklaren door het gemiddeld lager opleidingsniveau. 

Eenzelfde redenering kunnen we toepassen op het verband tussen gezinsinkomen en de 

aanwezigheid van een kind met een beperking in het gezin. Het gemiddeld lager 

opleidingsniveau en de daaraan gelinkte lagere tewerkstellingsgraad verhogen de kans op een 

lager gezinsinkomen bij gezinnen met een kind met een beperking.  

 
Waar de verhoogde draaglast van een kind met een beperking wel op de voorgrond treedt, is 

bij de analyses naar de partnersituatie van gezinnen met en zonder kinderen met een 
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beperking. De aanwezigheid van een kind met een beperking in het gezin verhoogt de kans op 

alleenstaand ouderschap. Deze directe invloed versterkt de gemiddeld zwakkere sociaal-

economische positie van gezinnen met een kind met een beperking. Een groter deel van deze 

alleenstaanden bevindt zich in een gescheiden situatie dan in een ongehuwde situatie. De 

zware last die een beperking met zich mee kan brengen, kan een relatie onder druk zetten. 

Dit kan leiden tot een relatiebreuk. Alleenstaand ouderschap staat verder in negatief verband 

met opleidingsniveau van de moeder en in positief verband met tewerkstelling.  

 

Een beperking van dit onderzoek is dat er met unilaterale modellen gewerkt wordt, terwijl 

deze verbanden een sterkere bidirectionele problematiek omvatten. Door deze manier van 

werken kunnen we echter dieper ingaan op inhoudelijk interessante variabelen uit de 

literatuur en worden bepaalde patronen duidelijk naar voor gebracht. Bijkomend dient men 

in het achterhoofd te houden dat de gehanteerde variabele ‘kinderen met een beperking’ een 

subjectieve weergave is van één van de ouders. Hierbij kan een bias optreden. Onderzoek 

(o.a. Benitez-Silva et al., 2000) heeft echter uitgewezen dat de verdeling aan de hand van 

deze subjectieve vraagstelling sterk overeenkomt met de werkelijke situatie.  

 

De Vlaamse overheid herorganiseert momenteel de zorg- en onderwijssector voor personen 

met een handicap zodat deze mee evolueert met het opkomend burgerschapsmodel. Men 

focust zich op persoongebonden budgetten, inclusieve diensten zoals ambulante familiezorg, 

geïntegreerd onderwijs en inclusieve kinderopvang. Bij deze ontwikkelingen is het echter 

noodzakelijk om rekening te houden met het feit dat niet iedereen over dezelfde capaciteiten 

en mogelijkheden beschikt om zich deze veranderingen in de zorgsector eigen te maken. 

Matheüseffecten en sociale ongelijkheid kunnen ervoor zorgen dat bepaalde families niet of 

niet volledig mee kunnen stappen in het empowerment-verhaal. Zo blijft de sociaal- 

economische positie een bepalende factor bij gebruik en toegang tot diensten en middelen, 

waardoor het gevaar schuilt dat nieuwe maatregelen binnen de zorgsector voor personen 

met een handicap moeilijk toegankelijk en ineffectief zijn voor sociaal-economisch zwakkere 

gezinnen. Dit onderdeel van het doctoraat gaf meer inzicht in de sociaal-economische situatie 

van gezinnen met een kind een beperking in Vlaanderen.  

 
Een eerste conclusie die we uit de onderzoeksresultaten kunnen afleiden, is dat de 

gespecialiseerde en formele zorg aan kinderen met een beperking niet effectief is wanneer 

deze te sterk gericht is naar het kind met een beperking alleen. Het is belangrijk om de zorg te 

richten naar het hele gezin. De familie dient meer geïntegreerd te worden in het zorgplan. 

 
Een tweede conclusie op basis van deze empirische resultaten is dat de welvaartstaat redelijk 

slaagt in de bescherming van deze kwetsbare groep door goede financiële 

ondersteuningsmaatregelen. Kinderen met een beperking maken gemiddeld meer gebruik 
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van zorgvertrekkers en medische instituten, maar dit gaat niet gepaard met zeer grote extra 

uitgaven. Dit wijst op een goede bescherming door de Sociale Zekerheid en de Welvaartstaat.   

 
Samenvattend kunnen we stellen dat bij de evolutie naar het burgerschapsmodel en bij de 

implementatie van het sociale inclusiebeleid voor kinderen met een beperking het belangrijk 

is om de gemiddeld zwakkere sociaal-economische positie van deze gezinnen in rekening te 

brengen. Deze positie is een sterke indicator voor de kwetsbaarheid van een gezin en 

beleidsinitiatieven dienen zich hieraan aan te passen om effectief te kunnen werken in de 

praktijk. 
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11. Toegang tot en gebruik van zorg voor kinderen met een beperking binnen 
het onderwijssysteem, een kwantitatieve benadering 
 

Sinds 1970 kent het Vlaamse onderwijslandschap een volledig autonoom systeem van 

speciale scholen naast de reguliere scholen. Deze ontwikkeling is tot stand gekomen door de 

professionalisering en medicalisering van de zorg en ondersteuning van personen met een 

beperking en het recht op kwaliteitsvol onderwijs dat oog heeft voor de mogelijkheden en 

beperkingen van het kind. Buitengewoon onderwijs wordt omschreven als onderwijs dat 

aangepaste leerstof, zorg en therapie aanbiedt aan leerlingen wiens persoonlijke ontwikkeling 

niet gegarandeerd kan worden in het regulier onderwijs (Van Rompu et al., 2007). Onder 

impuls van de integratiebeweging is sinds 1980 geïntegreerd onderwijs mogelijk in 

Vlaanderen. Leerkrachten uit het buitengewoon onderwijs bieden hierbij ondersteuning in 

het regulier onderwijs aan kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften. Het aantal kinderen 

in het geïntegreerd lager onderwijs is de laatste jaren enorm gestegen, tot 4942 leerlingen in 

het geïntegreerd lager onderwijs in het schooljaar 2013-2014. In totaal ging in 2013-2014 

1,15% van de totale lagere schoolbevolking naar het geïntegreerd onderwijs. In 1994 bevond 

slechts 0,10% van de totale schoolbevolking zich in het geïntegreerd onderwijs (Studiedienst 

van de Vlaamse regering, 2016). Het aantal leerlingen in het GON blijft stijgen, maar het 

aandeel kinderen met een beperking in het regulier onderwijs is klein.  

 

Dit onderdeel van het doctoraat reikt kwantitatieve onderzoeksresultaten aan met betrekking 

tot de situatie van kinderen met een beperking in het Vlaamse lager onderwijs. De 

gepresenteerde analyses verkennen de beïnvloedende factoren op de gebruikte 

onderwijsvorm van leerlingen met een beperking en brengen de onderwijsloopbaan van 

kinderen met een beperking binnen twee onderscheiden onderwijsvormen, geïntegreerd 

lager onderwijs en buitengewoon lager onderwijs, in kaart. De gezinsfactoren (sociaal-

economische en sociaal-culturele kenmerken van het gezin) vormen belangrijke 

inhoudsvariabelen van het onderzoek. We testen hierbij volgende hypothese: 

 

Onder controle van contextfactoren is op basis van gezinskenmerken geen verschil in 

gebruik van de twee onderwijsvormen voor kinderen met een beperking.  

 

Alvorens we deze hypothese testen, is het belangrijk dat we de invloed van de 

contextfactoren in kaart brengen. In eerste instantie beschrijven we de invloed van 

systeemfactoren. We bekijken hierbij hoe het onderwijsbeleid en het onderwijsaanbod in 

Vlaanderen in verband staat met het gebruik van het geïntegreerd onderwijs of 

buitengewoon onderwijs door leerlingen met een beperking. In tweede instantie beschrijven 

we hoe kenmerken van het kind van invloed zijn op het gebruik van een onderwijsvorm voor 

leerlingen met een beperking. We zoomen in op de verschillen in onderwijsloopbaan 
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naargelang aard van de beperking en onderzoeken hoe geslacht en leeftijd in verband staan 

met het gebruik van GON of buitengewoon lager onderwijs. Ten slotte onderzoeken we hoe 

de sociaal-economische positie van een leerling van invloed is op het gebruik van de twee 

onderscheiden onderwijsvormen. In een algemeen besluit brengen we alle resultaten samen.   

 

11.1 De Vlaamse onderwijscontext voor leerlingen met een beperking: 
systeemfactoren 
 

Eerder onderzoek (Van Rompu et al., 2007; Meijer, 1999; Vloeberghs, 2008) toonde reeds aan 

dat ouders van kinderen met een beperking financieel en organisatorisch baat hebben bij een 

doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs binnen het huidige Vlaamse 

onderwijssysteem. Ouders moeten kiezen tussen het sterk ondersteund buitengewoon 

onderwijs of het geïntegreerd onderwijs dat in de praktijk vaak niet genoeg zorg kan bieden 

om de leerling optimaal te ondersteunen. In dit onderdeel bestuderen we de invloed van het 

onderwijsbeleid en de invloed van het huidige onderwijsaanbod voor leerlingen met een 

beperking op de onderwijsloopbaan van deze leerlingen in het lager onderwijs. Op basis van 

de onderwijsdata gaan we eveneens na of er aan aanbod gerelateerde verschillen in gebruik 

van onderwijsvormen voor leerlingen met een beperking zijn naargelang het onderwijsnet en 

de provincie van de school. We bestuderen hiervoor de onderwijsloopbaan van de cohorte 

leerlingen in het geïntegreerd lager onderwijs, buitengewoon lager onderwijs en regulier 

lager onderwijs van het schooljaar 2010-2011. 

 

11.1.1 Het onderwijsbeleid 

De Vlaamse wetgeving bepaalt dat niet elk kind met een beperking rechtstreeks toegang krijgt 

tot het geïntegreerd onderwijs. Leerlingen van type buitengewoon onderwijs 1,3 en 8 kunnen 

niet rechtstreeks instromen in het geïntegreerd onderwijs. Zij moeten minstens 9 maanden 

school gelopen hebben in het buitengewoon onderwijs. De instroom van deze leerlingen in 

het geïntegreerd onderwijs is dan ook zeer klein (bv 2% van de type8-leerlingen in 2010). 

Type 2-leerlingen kunnen niet instromen in het geïntegreerd onderwijs.  De aard en de ernst 

van de beperking bepalen niet enkel het recht op GON, maar ook de hoeveelheid GON-

ondersteuning. Wanneer de leerling volledig en permanent school loopt in het regulier 

onderwijs geeft een ernstige vorm van beperking recht op GON-ondersteuning elk leerjaar 

van het lager en kleuteronderwijs.  
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Bij een matige vorm van beperking hebben de drie vormen van beperking die rechtstreeks 

toegang hebben tot het GON (type 4, 6 en 7) enkel recht op twee leerjaren GON-

ondersteuning in het lager onderwijs.22 In het kleuteronderwijs heeft deze groep recht op 

ondersteuning gedurende het volledige kleuteronderwijs. Wanneer de leerling slechts 

gedeeltelijk school loopt in het regulier onderwijs of wanneer de leerling een licht mentale 

beperking heeft, wordt de GON-ondersteuning teruggeschroefd naar één leerjaar GON-

ondersteuning in het lager onderwijs. In het kleuteronderwijs heeft deze groep wel recht op 

GON-ondersteuning gedurende alle schooljaren in het kleuteronderwijs. Deze wetgeving 

heeft logischerwijs een invloed op het verloop van de schoolloopbaan van de bestudeerde 

groep GON-leerlingen.  

 

74,6% van de GON-leerlingen heeft een matige vorm van beperking (waarvan 61% met ASS), 

20,8% een ernstige vorm (waarvan 11% met ASS). Bij 4,5% van de GON-leerlingen hebben we 

hierover geen gegevens. Figuur 21 toont het percentage GON-leerlingen dat 1,2,3 of meer 

jaren GON-ondersteuning heeft genoten in het lager onderwijs, opgesplitst naar ernst van de 

beperking.   

 

 

                                                                 
22 In geval van type 4 betekent “ernstige” handicap: een handicap ten gevolge van een neuro-motorische 
stoornis sinds de geboorte, na ziekte of na ongeval (o.a. hersenverlamming, post traumatisch letsel), of 
syndromen of ziektes die een beenderige, musculaire of gewricht- aandoening veroorzaken (o.a. arthrogryposis 
multiplex congenita, ernstige kinderreuma), een spierziekte of spina-bifida, voor zover die handicap een zeer 
ernstige beperking in het schrijf- of spraakmotorisch functioneren veroorzaakt.  
In geval van type 6 betekent “ernstige” handicap: een gezichtsscherpte, na optische correctie, van maximaal één 
tiende voor elk oog, en/of aangewezen zijn op brailleschrift. 
In geval van type 7 betekent “ernstige” handicap: een gemiddeld hoorverlies van minstens 90 dB aan beide oren 
bepaald volgens de Fletcher-index en niet meer bereiken dan 40% foneemdiscriminatie in spraakaudiometrie, 
dat alles afgenomen zonder hoorapparatuur. 
Matige handicap wordt omschreven als 'een handicap lichter dan een ernstige'. 
Om te toetsen of voldaan is aan de kwalificatie ‘matig’ of ‘ernstig’ moet er medische informatie aangeleverd zijn. 
Het toekennen van de kwalificatie ‘matig’/’ernstig’ in kader van gon-ondersteuning is een beslissing die finaal 
door het CLB grondig onderbouwd en genomen wordt en waarvoor het bijgevolg een zekere beoordelingsmarge 
krijgt.  
Om af te wijken van de strikte criteria bij ‘ernstig’ zijn er twee voorwaarden:  

• Medische informatie moet beschikbaar zijn; 

• Afwijking van de criteria moet grondig onderbouwd en gemotiveerd worden. 
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Figuur 21 . Aantal leerlingen per hoeveelheid jaren geïntegreerd lager onderwijs (in%) 
naargelang graad van beperking, schooljaar 2010-2011 
 

Het percentage GON-leerlingen van het schooljaar 2010-2011 met een matige vorm van 

beperking dat meer dan 2 jaar gebruik maakt van het GON is zeer laag. De leerlingen met een 

ernstige vorm van beperking maken meerdere jaren gebruik van de GON-ondersteuning. Dit 

volgt de vooropgestelde wetgeving hieromtrent. Van de leerlingen met een matige vorm van 

beperking die hun tweede jaar GON-ondersteuning genieten (34,6%23), heeft 80% het 

voorgaande schooljaar eveneens GON-ondersteuning gekregen. Zij gebruiken dus hun recht 

op 2 jaar GON-ondersteuning opeenvolgend op. 20% gaat na zijn eerste jaar GON-

ondersteuning één of twee jaren terug naar het regulier lager onderwijs zonder bijkomende 

ondersteuning om later terug een jaar GON-ondersteuning te kunnen genieten (zie % tabel 

19). Van de GON-leerlingen in het tweede leerjaar met een matige vorm van beperking heeft 

47,9% het voorgaande schooljaar eveneens school gelopen in het GON. Hij/zij heeft bijgevolg 

wettelijk geen recht meer op GON-ondersteuning gedurende zijn/haar verdere lagere 

schoolcarrière.  

 

 

 

 

                                                                 
23 Verdeling volgens leeftijd: 15,7% = 7 jaar; 17,9% = 8 jaar; 12,2% = 9 jaar; 23,1% = 10 jaar en 26,2% = 11 jaar. 



 
 

Doctoraatsonderzoek Leen Sebrechts  p 153/268 

 

 

 

 

 

 

Tabel 19 
Aantal jaren geïntegreerd lager onderwijs tegenover eerste jaar van instroom in geïntegreerd 
lager onderwijs van de GON-leerlingen lager onderwijs schooljaar 2010-2011 met een matige 
vorm van beperking  (rij%) (onderwijsdata) 

Eerste jaar GON: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Totaal (%hoeveelheid 
jaren GON) Aantal jaren GON: 

1      100 2252 (62,7%) 
2 1.4 4.3 3.9 10.9 79,5  1242 (34,6%) 

 

Bij de leerlingen met een ernstige vorm van beperking, de groep die recht heeft op GON-

ondersteuning gedurende de hele lagere schoolloopbaan, gebruikten de meeste leerlingen 

van de cohorte 2010-2011 elk jaar hun recht op GON-ondersteuning24. Slechts 5% van deze 

groep liep één of meerdere jaren school in het regulier lager onderwijs zonder GON-

ondersteuning. 

 

Mogelijks heeft de beperking van maximum twee jaar GON-ondersteuning van leerlingen met 

een matige vorm van beperking een invloed op hun slaagkansen in het regulier onderwijs. 

Tabel 20 brengt de instroom van de GON-leerlingen in het buitengewoon onderwijs meer 

gedetailleerd in kaart. Van de leerlingen (van de bestudeerde cohorte) die zich in het 

schooljaar 2009-2010 in het GON bevonden25, gaat 9% het schooljaar daarop naar het 

buitengewoon lager onderwijs. Van de leerlingen die zich in het schooljaar 2005-2006 in het 

GON bevonden (1e of 2e leerjaar), bevindt 30% zich vijf jaar later in het buitengewoon lager 

onderwijs. Uitstroom uit het GON kan omwille van twee redenen: (1) het GON-parcours is te 

zwaar voor de leerling waardoor de leerling doorstroomt naar het meer gespecialiseerd 

buitengewoon onderwijs of (2) door het wegvallen van de GON-ondersteuning doorheen de 

lagere schoolloopbaan wordt het parcours in het regulier onderwijs te zwaar voor de leerling 

met een beperking waardoor de leerling naar het buitengewoon onderwijs doorstroomt. 

Logischerwijs is de eerste redenering eerder toepasbaar op de leerlingen met een ernstigere 

vorm van beperking en de tweede redenering op de leerlingen met een matige vorm van 

beperking die maximum twee jaar GON-ondersteuning kunnen genieten.  

 

                                                                 
24 Verdeling volgens leeftijd: 10,2% = 7 jaar; 16,2% = 8 jaar; 16,5% = 9 jaar; 17,7% = 10 jaar en 22,5% = 11 jaar. 
25 Dus de gegevens voor het schooljaar 2009-2010 van alle Vlaamse leerlingen in het lager onderwijs in het 
schooljaar 2010-2011. Dit zijn dus niet alle GON-leerlingen in het lager onderwijs schooljaar 2009-2010. 
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Tabel 20 toont aan dat de doorstroom naar het buitengewoon lager onderwijs van de 

leerlingen met een matige vorm van beperking groter is dan de doorstroom van de leerlingen 

met een ernstige vorm van beperking. Zo bevindt 23,8% van de leerlingen met een matige 

vorm van beperking die zich in het schooljaar 2007-2008 in het GON bevonden, zich in het 

schooljaar 2010-2011 in het buitengewoon lager onderwijs. Dit tegenover 17,9% van de 

leerlingen met een ernstige vorm van beperking die zich in het schooljaar 2007-2008 in het 

GON bevonden. Hieruit kunnen we in eerste instantie afleiden dat de tweede redenering, een 

invloed van het beperkt aantal jaren GON-ondersteuning op de doorstroom naar 

buitengewoon onderwijs, sterker aanwezig is. We vinden echter ook aanwijzingen ter 

ondersteuning van de eerste redenering. Het percentage van de  GON-leerlingen met een 

matige vorm van beperking dat doorstroomt naar het buitengewoon lager onderwijs na één 

jaar GON-ondersteuning ligt telkens namelijk rond de 40%-50%. Dit kan er op wijzen dat het 

regulier onderwijstraject met GON-ondersteuning nog te zwaar is voor het kind met de 

indicatie ‘matige’ beperking. Het kan echter ook zijn dat deze leerlingen maar recht hebben 

op één jaar GON-ondersteuning (mentale beperking) waardoor we weer terug bij de tweede 

redenering terecht komen. Het GON-parcours bleek voor een eerder beperkte groep van de 

leerlingen met de indicatie ‘ernstige’ beperking te zwaar en dit na meerdere jaren school te 

hebben gelopen in het GON, eerder dan snel na de instroom in het GON.   

 

Tabel 20  
Instroom van de GON-leerlingen lager onderwijs (cohorte schooljaar 2010-2011) in het 
buitengewoon lager onderwijs in schooljaar 2010-2011 (onderwijsdata) 

 % instroom van de GON-leerlingen lager 
onderwijs in BuLo in schooljaar 2010-2011 

% van de leerlingen dat zich 
in 2010-2011 BuLo bevindt 

dat doorstroomde na 1 jaar 
GON  

Schooljaar  
(aantal in GON) 

Algemeen  Matige 
beperking 

Ernstige 
beperking 

Matige 
beperking 

Ernstige 
beperking 

2009-2010 
(n=3745) 

8,9%  9,7% 6,6% 56,2% 20% 

2008-2009  
(n= 2797) 

15,3%  16,6% 12,1% 38,9% 25,4% 

2007-2008 
(n=2107) 

22,1%   23,8% 17,9% 42,7% 16,3% 

2006-2007 
(n=1353) 

27,1% 27,7% 25,9% 42,3% 20,2% 

2005-2006 
(n=658) 

29,8%  26,2% 34,3% 45,6% 37.3% 

 

De school voor buitengewoon onderwijs waar de meeste leerlingen met een ernstige vorm 

van beperking die school hebben gelopen in het GON naar doorstromen is de type 8 school 
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voor buitengewoon onderwijs, gevolgd door de scholen van buitengewoon onderwijs type 4, 

1 en 3. Ook de doorstroom naar het buitengewoon onderwijs van de leerlingen met een 

matige vorm van beperking die school hebben gelopen in het GON gebeurt voornamelijk naar 

een school voor buitengewoon onderwijs type 8. Daarna gevolgd door een doorstroom naar 

type 3 of 7. Dit is opvallend gezien dat enkel voor de leerling die voldoet aan de criteria voor 

type 4, 6 of 7 de ernst van de beperking aangegeven wordt in de administratieve data. We 

zouden dan ook veronderstellen dat deze GON-leerlingen doorstromen naar deze types van 

buitengewoon onderwijs. Dit resultaat bevestigt de onderzoeksresultaten die aangeven dat er 

weinig overlap is tussen de werkelijke functiebeperking van de leerling en het type attest dat 

toegekend wordt (Petry e.a., 2013 en Lebeer e.a., 2008). Andere elementen die kunnen 

spelen zijn een combinatie van stoornissen en wachtlijsten voor de toegang tot het juiste type 

van buitengewoon onderwijs waardoor er een doorstroom is naar een ander type van 

buitengewoon onderwijs.  

 

We stellen vast dat de huidige regelgeving met betrekking tot het GON de mogelijke instroom 

in het GON en de hoeveelheid ondersteuning die geboden kan worden in het GON begrenst. 

Dit heeft een invloed op de onderwijsloopbaan van de leerlingen met een beperking 

naargelang de aard en ernst van hun beperking. We stellen vast dat leerlingen met een 

matige vorm van beperking meer uitstromen naar het buitengewoon onderwijs dan 

leerlingen met een ernstige vorm van beperking en dat de uitstroom voor een groot deel 

reeds na één jaar GON-ondersteuning in het regulier onderwijs gebeurt. De initiële uitstroom 

naar het buitengewoon lager onderwijs is voornamelijk een uitstroom naar een school voor 

buitengewoon onderwijs type 8.  

 

11.1.2 Het onderwijsaanbod 

Tabel 21 toont aan dat de verdeling van leerlingen met een beperking over de twee 

onderscheiden onderwijsvormen (buitengewoon lager onderwijs en geïntegreerd lager 

onderwijs) verschillend is binnen de drie Vlaamse onderwijsnetten: het 

gemeenschapsonderwijs, het vrij gesubsidieerd onderwijs en het officieel gesubsidieerd 

onderwijs. Het vrij gesubsidieerde onderwijs is het grootste net en heeft ook het grootste 

aanbod scholen van buitengewoon onderwijs, met uitzondering van type 4 dat het grootste 

aantal scholen heeft in het gemeenschapsonderwijs. Proportioneel bevinden zich de meeste 

leerlingen met een beperking in het gemeenschapsonderwijs. Dit kunnen we verklaren in het 

verlengde van de resultaten van het vorige hoofdstuk dat het verband tussen sociale positie 

en beperking weergeeft. Het gemeenschapsonderwijs heeft de grootste percentages 

leerlingen die recht hebben op een schooltoelage, die een laaggeschoolde moeder hebben 

en/of in een buurt wonen met veel schoolse vertraging. Het gemeenschapsonderwijs heeft 

dus een hoger percentage leerlingen in een maatschappelijk kwetsbaardere situatie dan de 
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andere netten waardoor ook het risico op een beperking in dit onderwijsnet groter wordt 

gezien het verband tussen beide variabelen. Een tweede resultaat dat we vaststellen is dat in 

het gemeenschapsonderwijs de kans om als leerling met bijzondere onderwijsnoden terecht 

te komen in het buitengewoon lager onderwijs het grootst is en de kans op GON binnen de 

groep van leerlingen met een beperking het kleinst. Dit kan eveneens het gevolg zijn van de 

gemiddeld maatschappelijk kwetsbaardere positie van de leerlingen in het 

gemeenschapsonderwijs omdat we in de literatuur aanwijzingen vinden dat leerlingen met 

een beperking in het geïntegreerd onderwijs gemiddeld hoger geschoolde ouders hebben 

(Petry et al., 2013; Klicpera en Gasteiger-Klicpera, 2004; Turner et al., 2008; Szumski en 

Karwowski, 2012). In onderdeel 11.3.2 bestuderen we dit voor de Vlaamse populatie van 

leerlingen in het lager geïntegreerd onderwijs. De literatuur leert ons daarentegen ook dat in 

scholen met een hogere graad van academische prestaties ‘zachte’ vormen van beperking 

(zoals leerstoornissen) er sneller uitspringen en doorgestuurd worden naar het buitengewoon 

onderwijs (Hibel, Farkas en Morgan, 2010). Gezien de gemiddeld kwetsbaardere populatie 

van het gemeenschapsonderwijs zouden we dus een lagere uitstroom naar het buitengewoon 

onderwijs kunnen verwachten. Dit principe lijkt zich echter eerder af te spelen op niveau van 

de klas, we vinden geen bevestiging hiervoor op het niveau van de netten.  
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Tabel 21  
Binaire logistische regressieanalyse leerlingen in het geïntegreerd lager onderwijs schooljaar 
2010-2011 (referentiecategorie = leerlingen in het BuLo schooljaar 2010-2011) 
(onderwijsdata) 

 B S.E.  Exp(B) Stand(B) 

 

Meisje -,528 ,039  ,590*** -0.14 
Leeftijd ,096 ,096  1,100 0.09 
Provincie van de school      
Vlaams Brabant ,375 ,056  1,455*** 0.29 
West-Vlaanderen ,438 ,058  1,550*** 0.33 
Oost-Vlaanderen ,512 ,050  1,668*** 0.39 
Limburg -,244 ,060  ,784*** -0.18 
Onderwijsnet van de school      
Vrij gesubsidieerd onderwijs 1,234 ,062  3,434*** 0.41 
Officieel gesubsidieerd onderwijs 1,613 ,072  5,017*** 0.53 
Aantal leerlingen in de school ,009 ,000  1,009*** 0.64 
Leeftijd_kwadraat -,018 ,005  ,982***  
Gezin krijgt schooltoelage -,543 ,086  ,581*** -0.12 
Leerling heeft een vreemde nationaliteit -,607 ,094  ,545*** -0.08 
Interactieterm schooltoelage - onderwijsnet      
Interactieterm schooltoelage – vrij gesubsidieerd 
onderwijs 

-,381 ,102  ,684*** 
 

Interactieterm schooltoelage – officieel 
gesubsidieerd onderwijs 

-,388 ,124  ,679**  
 

Constant -4,165 ,427  ,016***  

 
Cox & Snell R square = 0,164 ; Nagelkerke R square = 0,290 ; classificatietabel van 85.4 naar 
87.7 (wegens scheve verdeling, klein percentage in GON)26 

  
Tabel 21 toont aan dat de kans dat een kind met een beperking zich in het GON bevindt 

tegenover het buitengewoon lager onderwijs groter is in de provincies Vlaams Brabant, West- 

Vlaanderen en Oost-Vlaanderen tegenover Antwerpen en Limburg. Een mogelijke verklaring 

hiervoor is dat de meeste scholen voor buitengewoon onderwijs type 7 en type 4 zich in de 

provincie Antwerpen bevinden (16 van de 31 scholen type 4 en 7 van de 14 scholen type 7 in 

Vlaanderen). Dit maakt dat het GON voor deze types de mogelijkheid kan bieden aan 

leerlingen met bijzondere onderwijsnoden die ver van een gespecialiseerde school voor 

buitengewoon onderwijs wonen om dichter bij huis onderwijs te volgen met ondersteuning 

(via GON). Onderzoek van Petry e.a. (2013) geeft aan dat de wekelijkse verplaatsingstijd van 

GON-begeleiders binnen type 7 en 4 (de grootste groep leerlingen in het GON) aanzienlijk 

                                                                 
26 De relatie tussen de variabelen ‘leeftijd van de leerling’ en de afhankelijke variabele werd getest op lineariteit. 
Daarbij werd het nodig geacht de kwadratenterm van de leeftijd van de leerling toe te voegen aan het model. De 
controlevariabelen en de inhoudsvariabelen werden getest op interactie en bij significantie en bij een 
inhoudelijke meerwaarde van de interactieterm werd deze toegevoegd aan het model.   
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groter is dan de wekelijkse verplaatsingstijd van GON-begeleiders binnen type 1 en 8 en dit 

doordat er aanzienlijk meer scholen type 1 en 8 zijn dan scholen die type 7, 4 en 6 aanbieden.  

11.2 Kenmerken gerelateerd aan het kind  

 

Naast systeemfactoren hebben ook individuele factoren een invloed op het onderwijsgebruik. 

In de volgende paragrafen gaan we in eerste instantie in op de invloed van de zorgbehoefte 

van de leerling, geconcretiseerd in de aard en ernst van de bijzondere behoefte, op de 

onderwijsloopbaan van het kind. We bestuderen hierbij ook de ‘uitwisseling’ van leerlingen 

tussen het buitengewoon onderwijs en het GON. We zoomen ten slotte wat dieper in op de 

grootste groep leerlingen in het geïntegreerd onderwijs, de leerlingen met ASS. In tweede 

instantie bestuderen we de invloed van het geslacht en de leeftijd van de leerling op diens 

onderwijsloopbaan.  
 

11.2.1 Aard van de beperking 

 

Zoals reeds vermeld, bepaalt de aard van de beperking mee de keuzemogelijkheden binnen 

het onderwijssysteem voor leerlingen met bijzondere onderwijsnoden. Niet alle vormen van 

beperking krijgen rechtstreeks toegang tot het geïntegreerd onderwijssysteem. Leerlingen 

van type 1,3 en 8 van het buitengewoon onderwijs kunnen niet rechtstreeks instromen in het 

geïntegreerd onderwijs. Zij moeten minstens 9 maanden school gelopen hebben in het 

buitengewoon onderwijs. De instroom van deze leerlingen in het geïntegreerd onderwijs is 

dan ook zeer klein, behalve bij de leerlingen type 8. Leerlingen met een matige tot zware 

mentale beperking (type 2) kunnen niet instromen in het geïntegreerd onderwijs. Dit wordt 

nog eens grafisch weergegeven in figuur 22. Het GON wordt dus voornamelijk gebruikt door 

normaal begaafde leerlingen met een fysieke, visuele of auditieve (waaronder ook ASS valt) 

beperking. Leerlingen gecategoriseerd in type 7 van het buitengewoon onderwijs zijn in 

absolute aantallen het sterkst vertegenwoordigd in het geïntegreerd onderwijs, gevolgd door 

leerlingen met een fysieke beperking. 71% van de leerlingen in het lager onderwijs 

gecategoriseerd in type 7 van het buitengewoon lager onderwijs loopt school in het 

geïntegreerd onderwijs. 60% van de leerlingen in het lager onderwijs met een visuele 

beperking gaat naar het geïntegreerd lager onderwijs en 56% van de leerlingen in het lager 

onderwijs met een fysieke beperking. 
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Figuur 22. Evolutie aantal GON-leerlingen in het lager onderwijs 1988-2011 overgenomen uit 
statistieken door studiedienst Vlaamse regering, 2016. 
 

Het is echter niet zo dat in absolute aantallen het aantal leerlingen in deze types van het 

buitengewoon onderwijs massaal daalt. Het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs 

is gedurende lange tijd vrij stabiel gebleven. De laatste twee jaar, sinds de invoering van het 

M-decreet, zien we wel een lichte daling in het aantal leerlingen dat naar het buitengewoon 

onderwijs gaat. Desondanks kunnen we dus niet spreken van een duidelijke verschuiving van 

de onderwijsstroom van leerlingen met een beperking. Wel stijgt de laatste jaren voor de drie 

dominante GON-types (leerlingen met visuele, auditieve of fysieke beperking) het aantal 

leerlingen in het geïntegreerd onderwijs sterker dan het aantal in het buitengewoon 

onderwijs waardoor er de laatste schooljaren meer leerlingen in het geïntegreerd onderwijs 

school lopen dan in het buitengewoon onderwijs. 

 

Onderwijsloopbaan van leerlingen met een beperking 
 

In het Vlaamse onderwijssysteem blijft het buitengewoon onderwijs voor leerlingen met 

bijzondere onderwijsbehoeften dus dominant. In het schooljaar 2010-2011 gingen er 28 157 

leerlingen naar dit gespecialiseerd buitengewoon lager onderwijs. De meeste leerlingen 

bevinden zicht in type 1 en type 8 van het buitengewoon onderwijs, gevolgd door type 2, type 

3, type 4, type 7 en type 6. In het schooljaar 2010-2011 bevond 34% van de leerlingen in het 

buitengewoon onderwijs zich in type 1 en 34% in type 8. Dus 70% van de leerlingen in het 
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buitengewoon onderwijs bevond zich in deze twee types. De verhouding van het aantal 

leerlingen over de verschillende types bleef de afgelopen 20 jaar gelijk. Analyses op de 

onderwijsdata tonen aan dat de schoolloopbaan van de leerlingen in het lager buitengewoon 

onderwijs, schooljaar 2010-2011, bij de meeste leerlingen gestart is in het regulier onderwijs, 

maar wanneer men instroomt in het buitengewoon onderwijs blijft men in deze 

onderwijsvorm. We tonen dit  aan in de onderstaande alinea’s. 

 

Tabel 22 geeft weer dat 81% van de leerlingen in het buitengewoon lager onderwijs 

(schooljaar 2010-2011) het schooljaar ervoor eveneens school liep in het buitengewoon 

onderwijs. Slechts een zeer klein percentage van de leerlingen in het buitengewoon lager 

onderwijs bevond zich gedurende zijn schoolloopbaan reeds één of meerdere jaren in het 

geïntegreerd onderwijs (2 tot 3%). Ongeveer 20% van de leerlingen is zijn/haar lagere 

schoolcarrière gestart in het regulier lager onderwijs alvorens door te stromen naar het 

buitengewoon lager onderwijs. De schoolloopbaan in het kleuteronderwijs heeft zich wel 

voornamelijk afgespeeld in het regulier onderwijs.  
 

Tabel 22 
Onderwijsloopbaan leerlingen buitengewoon lager onderwijs van het schooljaar 2010-2011 
(onderwijsdata) 

schooljaar Regulier 
kleuterond 

Buiten-
gewoon 

kleuterond 

Regulier 
lager ond 

Buiten-
gewoon  

lager ond 

GON 
kleuter 

ond 

GON 
lager 
ond 

2010 
(n=28157) 

   100%   

2009 
(n=27912) 

5,8% 2,9% 11,4% 78,1% 0,7% 1,2% 

2008 
(n =27608 ) 

14% 4,8% 18,8% 59,5% 1,3% 1,6% 

2007 
(n=27246) 

26,2% 5,9% 22,2% 42,3% 1,7% 1,7% 

2006 
(n=25983) 

39,7% 6,6% 22% 28,3% 1,9% 1,4% 

2005 
(n=23452) 

55,6% 7,2% 17,5% 16,9% 1,9% 0,8% 

2004 
(n=20218) 

73,6% 7,9% 8,5% 7,6% 2,2% 0,3% 

2003 
(n =16229 ) 

88,9% 7,5% 0,4% 0,9% 2,2% 0,1% 

 

Tabel 23 toont aan dat de meeste leerlingen in het buitengewoon lager onderwijs van het 

schooljaar 2010-2011 zich reeds enkele jaren in het buitengewoon onderwijs bevinden 

(percentages in laatste kolom van tabel 23). Dit wordt uiteraard mee bepaald door de leeftijd 
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van het kind. Tabel 23 toont eveneens aan dat zo goed als al deze leerlingen opeenvolgende 

schooljaren in het buitengewoon onderwijs bleven eens ze ingestroomd waren in het 

buitengewoon onderwijssysteem (% diagonaal in tabel 23).  
 

Tabel 23 
Aantal jaren buitengewoon onderwijs leerlingen buitengewoon lager onderwijs schooljaar 
2010-2011 tegenover eerste jaar van instroom in buitengewoon onderwijs(rij%) 
(onderwijdata) 

 Eerste jaar BuO  

Jaren 
BuO 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Totaal (%hoeveelheid 
jaren BuO) 

1        100 5336 (19) 
2 0.1 0 0.2 0.4 0.6 0.9 97.7  4930 (17.5) 
3 0 0.1 0.4 0.7 1 97.8   4672(16.6) 
4 0 0.6 0.8 1.1 97.5    4111 (14.6) 
5 0.3 0.6 1.5 97.6     3507 (12.5) 
6 0.7 1.7 97.6      2556 (9.1) 
7 1.2 98.8       1670( 5.9) 
8 100        1375 (4.9) 

Totaal 
(% 1e J) 

5.1 6.2 9.3 12.5 14.5 16.4 17.1 19 28157 (100%) 

 

De aard en ernst van de beperking heeft een invloed op de schoolloopbaan van deze 

leerlingen. Kinderen met een ernstige zintuiglijke, fysieke of mentale beperking worden al in 

de peuter- of kleuterleeftijd doorverwezen naar het  buitengewoon onderwijs. Voor kinderen 

met een lichte vorm van beperking, een leerstoornis of een gedragsprobleem is dit minder 

snel bepaald (Ruelens et al., 2007). We beschrijven hieronder de verschillen in 

onderwijsloopbaan van de leerlingen in het lager buitengewoon onderwijs naargelang de aard 

van de beperking om zo tot drie onderscheiden onderwijsstromen te komen.  

 

Van de leerlingen in het type 1 van het buitengewoon lager onderwijs (n=9576), de leerlingen 

met een licht mentale beperking, bevond 80% zich het vorige schooljaar eveneens in het 

buitengewoon lager onderwijs. Veel van deze leerlingen hebben school gelopen in het 

regulier kleuteronderwijs. Slechts 1 tot 2% heeft school gelopen in het buitengewoon 

kleuteronderwijs. Een deel van deze groep leerlingen heeft eveneens school gelopen in het 

regulier lager onderwijs. In het schooljaar 2007-2008 bevond 20% van deze leerlingen zich in 

het regulier lager onderwijs.  

 

Bij de leerlingen met een matige tot zware mentale beperking, type 2 van het buitengewoon 

onderwijs (n=3886), is de schoolloopbaan in het buitengewoon onderwijs meer dominant 

aanwezig. Een veel hoger percentage heeft school gelopen in het buitengewoon 
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kleuteronderwijs (rond de 30%) en het percentage dat tijdens zijn lagere schoolcarrière één of 

meerdere jaren school heeft gelopen in het regulier lager onderwijs is zeer laag (rond de 2%).  

 

De leerlingen met gedragsproblemen, type 3 (n= 2440), hebben weer meer gebruik gemaakt 

van het regulier onderwijs. Ongeveer de helft heeft gedurende zijn schoolloopbaan één of 

meerdere jaren school gelopen in het regulier onderwijs (kleuter en/of lager). Dit percentage 

stijgt tot 91% bij de oudere leerlingen (5e en 6e leerjaar).  

 

Bij de leerlingen met een fysieke beperking (n=4845) is de schoolloopbaan in het 

buitengewoon onderwijs weer dominanter aanwezig. 50% heeft een continue 

schoolloopbaan in het buitengewoon onderwijs, kleuter of lager. Het percentage dat één of 

meerdere jaren GON heeft gevolgd is hier hoger dan bij type 1,2 en 3 (rond de 11%, 

voornamelijk GON in het kleuteronderwijs).  

 

De kinderen met een visuele beperking in het buitengewoon lager onderwijs, type 6 (n= 133) 

hebben voornamelijk een schoolcarrière in het buitengewoon onderwijs gekend (60% heeft 

een continue schoolloopbaan in het buitengewoon onderwijs) en het GON (voornamelijk GON 

kleuteronderwijs bij de oudere leerlingen: tussen de 20 en 30%).  

 

De leerlingen in type 7 van het buitengewoon lager onderwijs, de leerlingen met een 

auditieve beperking (n=1131), bevinden zich eveneens gedurende hun schoolloopbaan meer 

in het gesegregeerd onderwijs. De oudere leerlingen liepen echter bij het begin van hun 

schoolcarrière voornamelijk school in het regulier kleuteronderwijs. Slechts zeer weinig 

leerlingen met een auditieve stoornis in het buitengewoon onderwijs liepen school in het 

regulier lager onderwijs. Het percentage dat school heeft gelopen in het GON ligt rond de 10% 

(kleuter en lager).  

 

De laatste subgroep, de leerlingen met een leerstoornis (n=9680) zijn hun schoolcarrière zo 

goed als allemaal begonnen in het regulier onderwijs (van de oudere leerlingen bevond 98,5% 

zich in het regulier kleuteronderwijs). Het voorgaande jaar aan het onderzochte schooljaar 

bevond 72% zich echter al wel in het buitengewoon lager onderwijs. Het percentage dat één 

of meerdere jaren school heeft gelopen in het GON is zeer klein.  

 

Bij de schoolloopbaan van de leerlingen in het buitengewoon lager onderwijs onderscheiden 

we dus verschillende stromen:  

1) start in het regulier onderwijs (kleuter en eventueel begin lager onderwijs) waarna 

men doorstroomt naar het buitengewoon onderwijs, waar men dan ook blijft. 86% 

van de leerlingen in het buitengewoon lager onderwijs schooljaar 2010-2011 heeft 

één of meerdere jaren school gelopen in het regulier kleuter onderwijs. 42% heeft 
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bijkomend één of meerdere jaren school gelopen in het regulier lager onderwijs. 

Deze stroom is dus dominant.  

2) buitengewoon onderwijs vanaf de start van de schoolcarrière. 16% van de 

bestudeerde cohorte leerlingen in het buitengewoon lager onderwijs bevond zich 

eveneens in het buitengewoon kleuteronderwijs.  

3) Start in het geïntegreerd onderwijs waarna men doorstroomt naar het 

buitengewoon onderwijs. 9,5% van de leerlingen in het buitengewoon lager 

onderwijs van het schooljaar 2010-2011 heeft één of meerdere jaren school 

gelopen in het geïntegreerd onderwijs (kleuter, 6%, of lager, 4,6% of beide). 

Deze stromen zijn verschillend naargelang de aard (en ernst) van de beperking. Type 1,3,7 

(enkel kleuter) en 8 situeren zich sterker binnen stroom één. Type 2,4 en 6 situeren zich 

sterker binnen stroom twee en voornamelijk type 4 en 6 maken deel uit van stroom drie. 

Wanneer een leerling terecht komt in het buitengewoon lager onderwijs, blijft hij in deze 

onderwijsvorm. Slechts een klein percentage verlaat deze onderwijsvorm nog in zijn lagere 

schoolcarrière.  

 

Ook bij de onderwijsloopbaan van de GON-leerlingen onderscheiden we volgende 

onderscheiden schoolloopbanen: 

4) start in het regulier onderwijs (kleuter en eventueel begin lager onderwijs) waarna 

men doorstroomt naar het geïntegreerd onderwijs. 88% van de leerlingen in het 

geïntegreerd lager onderwijs schooljaar 2010-2011 heeft één of meerdere jaren 

school gelopen in het regulier kleuteronderwijs (voornamelijk leerlingen met een 

matige vorm van beperking). 59% heeft bijkomend één of meerdere jaren school 

gelopen in het regulier lager onderwijs (wederom voornamelijk leerlingen met een 

matige vorm van beperking).   

5) geïntegreerd onderwijs vanaf de start van de schoolcarrière. 23% van de 

bestudeerde cohorte leerlingen in het geïntegreerd lager onderwijs bevond zich 

eveneens één of meerdere jaren  in het geïntegreerd kleuteronderwijs (zowel 

matige als ernstige beperking).  

6) Start in het buitengewoon kleuter en/of basisonderwijs waarna men doorstroomt 

naar het geïntegreerd onderwijs. Deze groep is zeer klein.  Slechts 4% van de GON-

leerlingen van het schooljaar 2010-2011 heeft één of meerdere jaren school 

gelopen in het buitengewoon kleuter of het buitengewoon lager onderwijs.  

Deze verschillende loopbanen zien we in onderstaande tabel 24 verschijnen.  
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Tabel 24 
Onderwijsloopbaan GON-leerlingen van het schooljaar 2010-2011 (onderwijsdata) 

schooljaar Regulier 
kleuterond 

Buitengewoon 
kleuterond 

Regulier 
lager ond 

Buitengewoon 
lager ond 

GON 
kleuterond 

GON 
lager 
ond 

2010 
(n=4811) 

     100% 

2009 
(n=4794) 

7,7% 0,2% 39% 5,5% 8,4% 39,2% 

2008 
(n = 4774) 

23,2% 0,8% 46,4% 2,9% 8,5% 18,1% 

2007 
(n=4756) 

39,2% 0,9% 38,4% 2% 7% 12,4% 

2006 
(n=4455) 

51,6% 1,2% 30,8% 1,3% 5,8% 9,3% 

2005 
(n=3634) 

63,7% 1,4% 21% 0,9% 7,2% 5,8% 

2004 
(n=2905) 

86,2% 1,4% 3,3% 0,4% 4,9% 0,8% 

2003 
(n = 2190) 

91,9% 1,2% 0,1% 0,1% 6,6% 0 

 

De verdere lagere schoolloopbaan van leerlingen in het GON is divers. Leerlingen die 

ingestroomd zijn in het GON, blijven daarom niet in deze onderwijsvorm (kunnen dat ook niet 

altijd volgens de regelgeving). Zo bevindt 18,6% van de leerlingen (van de cohorte 2010-2011) 

die in het schooljaar 2007-2008 ingestroomd zijn in het GON zich in 2010 nog in het GON, 

57,6% bevindt zich dan in het regulier onderwijs en 23,8% bevindt zich in het buitengewoon 

lager onderwijs. Dit is ook zo voor de leerlingen die in het schooljaar 2008-2009 ingestroomd 

zijn in het GON. De meeste van hen bevinden zich in 2010 in het regulier onderwijs (62,4%), 

gevolgd door het GON (21%) en het buitengewoon lager onderwijs (16,5%).  

 

We kunnen hieruit concluderen dat leerlingen met een beperking hun onderwijsloopbaan 

voornamelijk starten in het regulier onderwijs. Eens een leerling met een beperking instroomt 

in het gesegregeerd onderwijssysteem blijft hij/zij in deze onderwijsvorm. De instroom van 

het buitengewoon onderwijs in het GON en regulier onderwijs is zeer klein. Afhankelijk van de 

aard en de ernst van de beperking stroomt men vroeger in het buitengewoon 

onderwijssysteem in. De schoolloopbaan van leerlingen in het GON is meer divers. De 

uitstroom uit het GON naar het buitengewoon onderwijs is groter dan de instroom in het 

GON vanuit het buitengewoon onderwijs. Daarnaast is er een grote uitstroom van leerlingen 

in het GON naar het regulier onderwijs.   
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Leerlingen met ASS 
 

Een bijzondere groep binnen de GON-leerlingen zijn de leerlingen met een autismespectrum- 

stoornis. De leerlingen met een diagnose ASS zijn een zeer recent opgekomen groep van 

leerlingen met bijzondere onderwijsnoden. De continuerende medicalisering van de kindertijd 

en een sterke lobbygroep van ouders zorgde voor een explosieve toename van het aantal 

kinderen met de diagnose ASS. 33,8% van kinderen tussen 6 en 13 jaar aangesloten bij het 

VAPH hebben de diagnose autisme (cijfers 1 januari 2013). De eis voor aangepast onderwijs 

voor deze groep kinderen leidt tot een sterke groei van het aantal GON-leerlingen en de 

ontwikkeling van een type 9 in het buitengewoon onderwijs specifiek voor leerlingen met ASS 

en een normale begaafdheid vanaf schooljaar 2015-2016. In het schooljaar 2010-2011 heeft 

48% van de GON-leerlingen de diagnose ASS. Dit verklaart het grote aantal type 7-leerlingen 

in het geïntegreerd onderwijs. Er is namelijk geen aparte categorisering voor leerlingen met 

ASS. Zij worden meestal gecategoriseerd binnen type 7 van het buitengewoon lager onderwijs 

of type 1 (waarbij type 1 geen rechtstreekse toegang tot GON verschaft). 95% van de GON-

leerlingen met ASS heeft de indicatie matige vorm van beperking. Zo goed als al deze 

leerlingen stappen in het GON via integratie en niet via re-integratie. Dit wil zeggen dat ze de 

schooljaren voor het bestudeerde schooljaar school gelopen hebben in het regulier onderwijs 

(kleuter of lager) of eveneens in het GON (kleuter of lager). 

 

Wanneer we de doorstroom van deze groep leerlingen bestuderen, stellen we hier eveneens 

vast dat een grote groep terug instroomt in het regulier onderwijs (voornamelijk leerlingen 

met een matige vorm van ASS), een andere grote groep blijft in het GON (voornamelijk 

leerlingen met een ernstige vorm van ASS) en een derde groep stroomt door naar het 

buitengewoon onderwijs. Tabel 25 geeft de doorstroom naar het buitengewoon onderwijs 

weer van de GON-leerlingen met ASS in het schooljaar 2009-2010 en in het schooljaar 2008-

200927 (van de cohorte leerlingen schooljaar 2010-2011). Men stroomt vooral uit naar het 

buitengewoon lager onderwijs type 8. We stellen vast dat de GON-leerlingen met een matige 

vorm van beperking en ASS meer doorstromen naar het buitengewoon lager onderwijs dan 

de GON-leerlingen met een ernstige vorm van beperking en ASS. Dit ligt in de lijn met de 

algemene resultaten in onderdeel 11.1.1. 

 

 

 

 

 
                                                                 
27 Het gegeven dat de GON-leerling de beperking ASS bezit of niet, wordt pas vanaf het schooljaar 2008-2009 
administratief geregistreerd bij het departement onderwijs.  
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Tabel 25 
Instroom van de GON-leerlingen lager onderwijs met ASS (cohorte schooljaar 2010-2011) in 
het BuLo in schooljaar 2010-2011 (onderwijdata) 

 % instroom van de GON-leerlingen met ASS lager onderwijs in 
BuLo in schooljaar 2010-2011 

Schooljaar  (aantal in 
GON) 

Algemeen  matige beperking ernstige beperking 

2009-2010 (n=1971) 8,2% (type 8,4 en 1) 8,9% 7,3% 

2008-2009 (n= 1281) 17,3% (type 8,3 en 7) 17,6% 13,6% 

 
 
 

11.2.3 Geslacht en leeftijd van het kind 

Beschrijvende analyses tonen een oververtegenwoordiging aan van jongens in de 

onderwijsvormen voor leerlingen met een beperking. In het schooljaar 2010-2011 bevond 

8,6% van de jongens zich in het buitengewoon lager onderwijs en 5,2% van de meisjes. 1,7% 

van de jongens ging naar het geïntegreerd onderwijs en 0,6% van de meisjes. We hebben dus 

een oververtegenwoordiging van jongens in het buitengewoon onderwijs (63% van de 

leerlingen) en in het geïntegreerd onderwijs (75% van de GON-leerlingen) welke we niet 

terugzien in het regulier lager onderwijs. Ook onder controle van andere kindkenmerken, 

aanbodkenmerken en sociale factoren is de kans om terecht te komen in het buitengewoon 

lager onderwijs of geïntegreerd lager onderwijs groter voor jongens dan voor meisjes, zoals 

we kunnen lezen in tabel 26 en tabel 28 (onderdeel 11.3). In het buitengewoon lager 

onderwijs zijn er opvallende genderverschillen in type 3 en type 7 (gedragsstoornissen en 

auditieve stoornis), waarbij het percentage jongens in deze types zeer hoog is. Bij type 7 

kunnen we dit toeschrijven aan het grote aantal jongens met een diagnose ASS. Ook binnen 

het geïntegreerd onderwijs is 81% van de GON-leerlingen met ASS een jongen. Wanneer we 

enkel kijken naar de leerlingen met een beperking in de twee onderscheiden 

onderwijsvormen voor leerlingen met een beperking (buitengewoon onderwijs en GON), 

geven de resultaten van de regressieanalyse in tabel 21 aan dat meisjes een kleinere kans 

hebben om in het geïntegreerd onderwijs terecht te komen dan jongens. Binnen de groep van 

leerlingen met bijzondere onderwijsnoden hebben meisjes dus meer kans dan jongens om in 

het buitengewoon lager onderwijs terecht te komen dan in het GON. Ook dit kunnen we 

verklaren door de grotere prevalentie van de diagnose ASS bij jongens en de grote 

aanwezigheid van de groep leerlingen met ASS in het GON.  

 

Verder geeft de uitgevoerde regressieanalyse in tabel 21 aan dat het gebruik van het 

geïntegreerd lager onderwijs ten opzichte van het buitengewoon lager onderwijs daalt met de 

leeftijd van de leerling, met een minder sterke daling op jongere leeftijd. Dit kan deels 
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verklaard worden door de uitstroom van het geïntegreerd onderwijs naar het buitengewoon 

onderwijs. Een andere mogelijke verklaring is dat leerlingen waarbij de beperking op latere 

leeftijd wordt vastgesteld minder instromen in het geïntegreerd onderwijs en meer direct 

doorstromen naar het buitengewoon onderwijs. Wanneer we de gehele Vlaamse lagere 

schoolpopulatie bestuderen, stellen we vast dat het gebruik van het buitengewoon lager 

onderwijs stijgt met de leeftijd van de leerling, met een minder sterke stijging op jonge 

leeftijd (zie tabel 26). Dit kunnen we verklaren doordat we reeds vaststelden dat veel 

leerlingen die zich in het buitengewoon lager onderwijs bevinden in het schooljaar 2010-

2011, hun schoolcarrière gestart zijn in het regulier of geïntegreerd onderwijs.  
 

11.3 De sociale bepaaldheid van het onderwijs voor leerlingen met een beperking  
 

Naast de invloed van systeemfactoren en factoren gerelateerd aan het kind, bestuderen we 

als laatste factor de invloed van de sociaal-culturele en sociaal-economische positie van het 

gezin op de onderwijsloopbaan van het kind. Verschillende bestaande onderzoeken stelden 

reeds vast dat de sociale positie een effect heeft op prestaties en op het keuzegedrag binnen 

onderwijs (Van der Velde, 1994). Zo stellen o.a. Hirtt, Nicaise en De Zutter (2007) en Groenez 

et al. (2003) voor Vlaanderen vast dat kinderen uit lagere sociale klassen minder schoolsucces 

ervaren. Dit uit zich in zwakkere schoolresultaten, meer zittenblijven, studieoriëntering naar 

BSO, en een grotere doorstroom naar het buitengewoon onderwijs van kinderen in een lagere 

sociale positie. Enkele internationale onderzoeken tonen aan dat ook binnen de groep van 

leerlingen met een beperking er een impact is van de sociale positie van het gezin op de 

gebruikte onderwijsvorm. In de meeste gevallen is hierbij een oververtegenwoordiging van 

gezinnen met een kind met een beperking in een lagere sociaal-economische positie in het 

buitengewoon onderwijs en een sterke vertegenwoordiging van kinderen met een beperking 

in een hogere sociaal-economische positie in het regulier en geïntegreerd onderwijs (Klicpera 

en Gasteiger-Klicpera, 2004; Turner et al., 2008; Szumski en Karwowski, 2012; Petry et al., 

2013). We bestuderen in volgende paragrafen aan de hand van administratieve data hoe de 

factor sociale positie in verband staat met het gebruik van onderwijsvormen voor kinderen 

met een beperking in Vlaanderen. We kijken eerst naar de situatie in het buitengewoon 

onderwijs en daarna naar het geïntegreerd onderwijs. We bestuderen hoe de sociale positie 

algemeen in verband staat met het gebruik van het buitengewoon onderwijs en het 

geïntegreerd onderwijs en hoe deze factor van invloed is binnen de groep van leerlingen met 

een beperking. Hiervoor hanteren we administratieve data en steekproefdata. 
 

11.3.1 Leerlingen in het buitengewoon (lager) onderwijs 

De resultaten van de regressieanalyse gepresenteerd in tabel 26 tonen aan dat, onder 

controle van geslacht van de leerling, leeftijd van de leerling, provincie van de school, 

onderwijsnet van de school, grootte van de school en nationaliteit van de leerling, financieel 
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minder sterke gezinnen een grotere kans hebben op het gebruik van het buitengewoon 

onderwijs in Vlaanderen. Dit positieve effect is minder sterk aanwezig bij leerlingen met een 

vreemde nationaliteit. De sterkte van dit effect verschilt eveneens naargelang type 

buitengewoon onderwijs. De helft van de kinderen in type 1 van het buitengewoon lager 

onderwijs (licht mentale beperking) bevindt zich in een gezin dat recht heeft op een 

schooltoelage. We zien eveneens zeer hoge percentages voor de kinderen in type 2 en 3 van 

het buitengewoon lager onderwijs (respectievelijk 45,4% en 42,3% van deze kinderen bevindt 

zich in een sociaal-economisch zwakkere gezinssituatie). Van de andere leerlingen in het 

buitengewoon lager onderwijs (type 4,6,7 en 8) ontvangt telkens meer dan één derde van de 

gezinnen een schooltoelage. 
 

Tabel 26  
Binaire logistische regressieanalyse leerlingen in het buitengewoon lager onderwijs schooljaar 
2010-2011 tegenover leerlingen in het regulier lager onderwijs van hetzelfde schooljaar. 
(onderwijsdata) 

 B S.E.  Exp(B) Stand(B) 

 

meisje -,876 ,073  ,416*** -0,24 
leeftijd -,470 ,037  ,625*** -0,46 
provincie_school      
Vlaams Brabant -,450 ,021  ,637*** -0,34 
West-Vlaanderen -,383 ,020  ,682*** -0,29 
Oost-Vlaanderen -,155 ,019  ,857*** -0,12 
Limburg -,164 ,022  ,849*** -0,12 
onderwijsnet_school      
Vrij gesubsidieerd onderwijs -,330 ,018  ,719*** -0,11 
Officieel gesubsidieerd onderwijs -,706 ,023  ,494*** -0,23 
Aantal leerlingen in de school -,012 ,000  ,988*** -0,85 
leeftijd_kwadraat ,042 ,002  1,043***  
Interactieterm geslacht – leeftijd  ,038 ,008  1,039***  
Gezin krijgt schooltoelage ,795 ,014  2,214*** -0,18 
Leerling heeft een vreemde nationaliteit -,330 ,061  ,719*** -0,04 
Interactieterm nationaliteit -  schooltoelage -,492 ,053  ,611***  
Interactieterm nationaliteit - ondewijsnet      
Interactieterm nationaliteit – vrij gesubsidieerd 
onderwijs 

,323 ,067  1,381*** 
 

Interactieterm nationaliteit – officieel 
gesubsideerd onderwijs 

,797 ,076  2,219*** 
 

Constant 1,617 ,169  5,037***  

Cox & Snell R square = 0,108 ; Nagelkerke R square = 0,274 ; classificatietabel van 93.1 naar 
93.4  

 

Beschrijvende analyses tonen aan dat er in het schooljaar 2010-2011 geen 

oververtegenwoordiging meer is van leerlingen met een vreemde nationaliteit in het 
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buitengewoon lager onderwijs, wat in het verleden wel het geval was. De regressieanalyse 

geeft een meer genuanceerd beeld. Tabel 26 geeft aan dat leerlingen met een vreemde 

nationaliteit een kleinere kans hebben op instroom in het buitengewoon lager onderwijs (zeer 

klein effect). Dit is echter enkel zo voor de leerlingen in het gemeenschapsonderwijs. In het 

officieel gesubsidieerd onderwijs hebben de leerlingen met een buitenlandse nationaliteit 

namelijk een grotere kans op doorstroom naar het buitengewoon lager onderwijs en in het 

vrij gesubsidieerd onderwijs zijn de kansen voor beide groepen quasi even groot.  

 

Beschrijvende analyses op de data van het GEZO-bestand gepresenteerd in tabel 27 tonen 

bijkomend aan dat bij een lager onderwijsniveau van de moeder, de kans op gebruik van het 

buitengewoon lager onderwijs voor een kind toeneemt. We stellen vast dat 1,3% van de 

kinderen waarvan de moeder een hogere school diploma bezit naar het buitengewoon lager 

onderwijs gaat. Dit percentage loopt op naar 18,6% van de kinderen met een laaggeschoolde 

moeder die school lopen in het buitengewoon lager onderwijs. De tewerkstellingssituatie van 

de moeder staat ook significant in verband met het gebruik van het buitengewoon lager 

onderwijs. 2,8% van de kinderen met een voltijds werkende moeder loopt school in het 

buitengewoon lager onderwijs, tegenover 9,5% van de kinderen met een moeder die niet 

actief is op de arbeidsmarkt. Ook het gezinsinkomen van kinderen in het buitengewoon lager 

onderwijs is significant  (p<0,005) lager dan het gezinsinkomen van kinderen in het regulier 

onderwijs (mean difference van 637 Euro). 

 

Tabel 27 
Verband tussen het opleidingsniveau van de moeder en het gebruik van regulier of 
buitengewoon lager onderwijs van het kind met een beperking (onderwijdata) 

 Opleidingsniveau van de moeder 

 Diploma lager 
onderwijs of 
minder 
(n=86) 

Diploma lager 
secundair 
onderwijs 
(n=173) 

Diploma 
hoger 
secundair 
onderwijs 
(n=461) 

Diploma 
hogere 
scholing 
(n=466) 

Kind in het regulier 
onderwijs 

81,4% 89% 96,5% 98,7% 

Kind in het buitengewoon 
onderwijs 

18,6% 11% 3,5% 1,3% 

P chi-square = 0.000 
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11.3.2 De invloed van sociale positie binnen de groep leerlingen met een beperking 

Het is belangrijk om het verband tussen sociale positie en gezondheid mee te nemen bij het 

interpreteren van de cijfers. We toonden reeds aan dat kinderen met een beperking zich 

vaker in een zwakkere sociaal-economische context bevinden. Verschillende factoren dragen 

hieraan bij. Zo is het onderwijsniveau van moeders van een kind met een beperking 

gemiddeld lager dan het onderwijsniveau van moeders van kinderen zonder een beperking. 

Ze zijn ook gemiddeld meer inactief op de arbeidsmarkt dan andere moeders. Deze factoren 

staan ook in verband met het gebruik van buitengewoon onderwijs zoals we hierboven 

aantonen. Het gevolg hiervan is dat het noodzakelijk is dat bij een vergelijking van kinderen 

met een beperking met kinderen zonder beperking rekening wordt gehouden met de 

mogelijke effecten van de samenhang van deze variabelen. Om de samenhang tussen sociale 

factoren en de aanwezigheid van een beperking bij een kind mee in rekening te brengen, 

concentreren we ons in dit onderdeel van het onderzoek enkel op de groep leerlingen met 

bijzondere onderwijsnoden.  

 

Analyses uitgevoerd op het GEZO-databestand tonen aan dat bij een lager onderwijsniveau 

van de moeder, de kans op gebruik van het buitengewoon onderwijs voor een kind met een 

beperking toeneemt. We stellen vast dat 55,5% van de kinderen met een beperking waarvan 

de moeder een hogere school diploma bezit naar het regulier onderwijs gaat. Maar 33,3% van 

de kinderen met een beperking met een laaggeschoolde moeder lopen school in het regulier 

onderwijs. De partnersituatie van de ouders van het kind met een beperking staat ook in 

verband met het gebruik van een onderwijsvorm. 61,5% (p<0,046) van de leerlingen met een 

beperking met een alleenstaande ouder loopt school in het buitengewoon onderwijs, in 

vergelijking met 52,9% van de kinderen met een beperking met een koppel als ouders. 

Eenzelfde verhouding tussen de variabelen zien we terug wanneer we enkel kijken naar het 

lager onderwijs. We vinden geen statistisch significant verband met tewerkstellingssituatie 

van de moeder.  
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Tabel 28 

Binaire logistische regressie: gebruik van buitengewoon onderwijs door kinderen met een 

beperking in Vlaanderen (referentiecategorie = regulier onderwijs)  (GEZO-data) 

 

  B  

Exp(B) 

deelbestand 

Onderwijsniveau van de moeder (referentiecategorie = lager 

onderwijs of geen) 

 
 

 

    Lager secundair onderwijs -.095  .909 

    Hoger secundair onderwijs -.465  .628 

    Hoger onderwijs -.800  .449* 

Alleenstaande moeder .140  1.151 

Tewerkstellingssituatie van de moeder (referentiecategorie = 

voltijds) 

 
 

 

    deeltijds .026  1.026 

    Niet actief -.281  .755 

Leeftijd van het kind .120  1.127*** 

Jongen -.043  .958 

Ernst van de beperking (referentiecategorie = licht)    

    Matige vorm van beperking .555  1.741 

    Ernstige beperking .813  2.255* 

Constante -1.112  .329* 

 

De resultaten van de binaire logistische regressie in tabel 28 bevestigen dat, onder controle 

van het geslacht van het kind, de leeftijd van het kind en de ernst van de beperking van het 

kind, de kans op het gebruik van het buitengewoon onderwijs daalt naarmate de 

scholingsgraad van de moeder stijgt.  Leerlingen met een beperking met een hoger 

geschoolde moeder (hoge school of universiteit) hebben een kleinere kans om in het 

buitengewoon onderwijs school te lopen dan leerlingen met een beperking met een 

laaggeschoolde moeder (OR= 0.449, p< .017). De effecten van de partnersituatie en de 

tewerkstellingsstatus van de moeder op de kans op buitengewoon onderwijsgebruik van het 

kind met een beperking zijn niet significant. De resultaten tonen ook aan dat de kans op 

buitengewoon onderwijsgebruik toeneemt bij toename van de leeftijd van het kind (OR= 

1.127, p<.000). Dit stelden we ook reeds vast in onderdeel 11.2.3. Ten derde leert de tabel 

ons dat de kans op het gebruik van buitengewoon onderwijs groter is bij leerlingen met een 

ernstige vorm van een beperking dan wanneer de leerling een lichte vorm van bijzondere 

behoeften heeft (OR= 2.255, p< .024).  

 

De resultaten van de regressieanalyse weergegeven in tabel 21 (p.159) tonen bijkomend aan 

dat ook binnen de groep van kinderen met een beperking effecten van sociaal-economische 
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en culturele factoren blijven bestaan. Leerlingen van financieel minder sterke gezinnen maken 

beduidend minder gebruik van het geïntegreerd onderwijs tegenover het buitengewoon 

onderwijs, net zoals leerlingen met een vreemde nationaliteit. Het negatieve effect van 

schooltoelage is sterker bij het vrij gesubsidieerd onderwijs en het officieel gesubsidieerd 

onderwijs dan bij het gemeenschapsonderwijs.  

 

11.3.3 Leerlingen in het GON 

Ten slotte zoomen we nog verder in op de sociale positie van leerlingen in het geïntegreerd 

lager onderwijs. We stelden reeds vast dat het sociaal-economisch en sociaal-cultureel profiel 

van de leerlingen met een beperking in het regulier/geïntegreerd onderwijs gemiddeld 

sterker is dat dit van de leerlingen met een beperking in het buitengewoon onderwijs. 

Analyses op de onderwijsdata tonen dit sterke sociale profiel van leerlingen in het GON ook 

aan in vergelijking met de algemene groep van leerlingen in het regulier onderwijs. Wanneer 

we in tabel 29 de sociale positie van de GON-leerlingen vergelijken met deze van de andere 

leerlingen in het regulier onderwijs, bevestigen we de sociaal sterke positie van leerlingen in 

het geïntegreerd onderwijs.  

 

Leerlingen met een lager geschoolde moeder, leerlingen met een vreemde nationaliteit en 

leerlingen met een andere etnische afkomst28 maken minder gebruik van het geïntegreerd 

onderwijs. Het negatieve effect van de variabele ‘nationaliteit’ is minder sterk aanwezig bij 

meisjes dan bij jongens. De invloed van de sociaal-economische factor ‘schooltoelage’ is 

minder rechtlijnig. Beschrijvende analyses toonden aan dat de GON-leerlingen uit gezinnen 

komen die financieel gemiddeld even sterk zijn dan de  gezinnen van leerlingen in het regulier 

onderwijs. De regressieanalyse in tabel 29 geeft onder controle van andere variabelen een 

beperkt positief verband weer: GON-leerlingen bevinden zich meer in financieel zwakkere 

gezinnen dan de leerlingen in het regulier onderwijs. Enkel bij leerlingen die in een kansarme 

buurt wonen hebben de leerlingen in een financieel zwakkere gezinssituatie minder kans op 

instroom in het geïntegreerd onderwijs. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
28 Nationaliteit is als registratiecriterium steeds minder relevant geworden om de doelgroep van de allochtonen 
af te bakenen. Binnen het GOK-decreet wordt met de indicator ‘taal die thuis gesproken wordt, is niet het 
Nederlands’ gewerkt om een andere etnische herkomt te bepalen. 
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Tabel 29 
Binaire logistische regressieanalyse leerlingen in het geïntegreerd lager onderwijs  
schooljaar 2010-2011 tegenover leerlingen in het regulier lager onderwijs van hetzelfde 
schooljaar.(onderwijsdata) 

 B S.E.  Exp(B) Stand(B) 

 

meisje -1,114 ,034  ,328*** -0,3 

leeftijd ,070 ,008  1,073*** 0,06 

provincie_school      

Vlaams Brabant -,263 ,045  ,769*** -0,2 

West-Vlaanderent -,407 ,048  ,666*** -0,3 

Oost-Vlaanderen -,026 ,039  ,974 -0,02 

Limburg -,156 ,049  ,855*** -0,12 

onderwijsnet_school      

Vrij gesubsidieerd onderwijs -,390 ,040  ,677*** -0,13 

Officieel gesubsidieerd onderwijs -,295 ,047  ,744*** -0,09 

Aantal leerlingen in de school -,001 ,000  ,999*** -0,07 

Gezin krijgt schooltoelage ,180 ,042  1,197*** 0,04 

Leerling heeft een vreemde nationaliteit -,644 ,106  ,525*** -0,08 

Leerling woont in een kansarme buurt -,038 ,046  ,962 -0,008 

Leerling spreekt thuis een andere taal dan het 

Nederlands 
-,783 ,067  ,457*** -0,15 

Moeder van de leerling heeft geen diploma 

hoger secundair onderwijs 
-,289 ,044  ,749*** -0,06 

Interactieterm buurt - schooltoelage -,312 ,083  ,732***  

Interactieterm geslacht - nationaliteit ,401 ,182  1,494*  

Constant -3,716 ,093  ,024***  

 
Cox & Snell R square = 0,005 ; Nagelkerke R square = 0,042 ; classificatietabel van 98.8 naar 

98.8 (zeer scheve verdeling, klein percentage in GON) 

 
Wanneer we de schoolloopbaan van de GON-leerlingen bekijken naargelang de sociale 

factoren inkomen (via schooltoelage), opleidingsniveau van de moeder, taal die thuis wordt 

gesproken en buurt, vinden we geen zeer opvallende verschillen tussen de groepen 

leerlingen. Wel is het zo dat de sociaal zwakkere leerlingen in het GON van het schooljaar 

2010-2011 een onderwijsloopbaan hebben gekend die zich iets meer in het buitengewoon 

lager onderwijs heeft afgespeeld dan leerlingen in eerder sociaal sterkere gezinnen (maar 
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deze stroom is zowiezo zeer klein). Ook de uitstroom van GON-leerlingen uit financieel29 

zwakkere gezinnen naar het BuLO is groter  (zie onderstaande tabel 30). 
 

Tabel 30  
Instroom van de GON-leerlingen lager onderwijs in het BuLo in schooljaar 2010-2011 
naargelang financiële sterkte van het gezin (onderijsdata) 

Schooljaar 
GON 

Instroom van de GON-leerlingen lager onderwijs in BuLo in schooljaar 2010-
2011  

Geen schooltoelage Wel een schooltoelage 

2009-2010 8,2% 11,5% 
2008-2009 14,1% 20,1% 
2007-2008 20,8% 26,5% 
2006-2007 25,5% 30,1% 
2005-2006 25,6% 35,8% 
 

 

We stellen dus op basis van voorgaand analyses vast dat leerlingen in het GON zich 

voornamelijk in sociaal-cultureel sterke gezinnen bevinden en dat de leerlingen in het 

buitengewoon onderwijs sociaal-economisch gemiddeld zwakker zijn. Ook binnen de groep 

van leerlingen met bijzondere onderwijsnoden zien we deze tweedeling terug met een sterker 

sociaal-economisch en sociaal-cultureel profiel van de leerlingen in het geïntegreerd 

onderwijs.   

 

11.4 Besluit 
 

Binnen de Vlaamse onderwijssector evolueert men mee met de internationale ontwikkelingen 

naar meer inclusieve onderwijsvormen voor kinderen met een beperking.  Het ontstaan van 

het geïntegreerd en inclusief onderwijs in Vlaanderen zijn enkele van de maatregelen die 

beleidsmakers nemen ter bestrijding van de ongelijkheid van kansen in het Vlaamse 

onderwijs. Het buitengewoon onderwijs voor kinderen met een beperking blijft echter 

eveneens een zeer gewaardeerde onderwijsvorm in Vlaanderen. Het bestaan van 

verschillende onderwijsvormen voor kinderen met een beperking biedt de mogelijkheid dat 

maximale voordelen behaald worden doordat een keuze gemaakt kan worden die het beste 

aansluit bij de beperking van het kind. De omschrijving van de beperking wordt hierbij 

bepaald door het type en de ernst van de beperking. Zo zullen kinderen met een meer 

ernstige vorm van beperking behoefte hebben aan meer gespecialiseerde onderwijsvormen 

dan kinderen met lichtere vormen van beperking (principe van least restrictive environment). 

                                                                 
29 We kunnen dit enkel bestuderen voor de variabele ‘schooltoelage’ en niet voor taal, buurt en opleidingsniveau 
van de moeder omdat dit niet geregistreerd wordt voor leerlingen in het buitengewoon lager onderwijs 
schooljaar 2010-2011.  
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Echter, de keuze en toewijzing van onderwijsvormen is veel complexer en wordt beïnvloed 

door vele andere factoren dan enkel de graad en aard van beperking. De weergegeven 

onderzoeksresultaten geven inzicht in de werking van verschillende beïnvloedende factoren 

op het onderwijsgebruik door leerlingen met een beperking. We concentreerden ons hierbij 

op drie groepen van factoren: systeemfactoren, factoren gerelateerd aan het kind en de 

gezinskenmerken.  

 

De leerlingen met een beperking in het lager onderwijs vormden het onderwerp van het 

onderzoek. We vergeleken in totaliteit vier groepen leerlingen met elkaar: leerlingen in het 

geïntegreerd lager onderwijs, leerlingen in het buitengewoon lager onderwijs, leerlingen in 

het regulier lager onderwijs zonder enige indicatie van de aanwezigheid van bijzondere 

onderwijsnoden en leerlingen met een beperking in het regulier onderwijs. De cijferanalyses 

werden uitgevoerd op twee databestanden: een databestand met alle  Vlaamse leerlingen in 

het lager onderwijs van het academiejaar 2010-2011 en een databestand met 

steekproefgegevens van 2821 gezinnen in Vlaanderen.  

 

Binnen het huidige Vlaamse onderwijssysteem is de buitengewone onderwijsvorm voor 

leerlingen met een beperking dominant. Het systeem ondersteunt voornamelijk deze 

onderwijsvorm waardoor de meeste bronnen voor speciaal onderwijs naar het gesegregeerd, 

gespecialiseerd systeem van scholen voor buitengewoon onderwijs gaan. De meer inclusieve 

onderwijsvormen trekken slechts een klein gedeelte van de bronnen voor speciale 

onderwijsmiddelen naar zich toe. Deze beleidskeuze weerspiegelt zich in de cijfers, met een 

vrij grote uitstroom naar het buitengewoon onderwijs van leerlingen in het GON. 

Voornamelijk bij de groep leerlingen die geen recht hebben op continue GON-ondersteuning.  

 

Aanvullend op de karakteristieken van het onderwijssysteem heeft de meer statische factor 

‘sociale positie’ een invloed op de schoolcarrière van het kind. Op basis van sociaal-culturele 

en sociaal-economische factoren bevinden zich in het onderwijslandschap subtiele vormen 

van selectie en zelfselectie , ook bij leerlingen met een beperking. Door de vergelijking van de 

GON-leerlingen met de leerlingen in het regulier onderwijs en de leerlingen in het 

buitengewoon onderwijs gingen we het bestaan van een sociale dualiteit in het onderwijs 

voor leerlingen met een beperking na. De GON-leerlingen hebben een sterker sociaal-

economisch profiel ten opzichte van de leerlingen in het buitengewoon onderwijs en ook 

tegenover de leerlingen in het regulier onderwijs. Dit kan verklaard worden door verschillen 

in visie, kennis, betrokkenheid en financiële middelen tussen sociaal-economsich sterkere en 

sociaal-economsich zwakkere gezinnen. Ook op meso-niveau zien we een sociale gradiënt 

spelen. Het gemeenschapsonderwijs, dat gekenmerkt wordt door een gemiddeld grotere 

populatie van maatschappelijk kwetsbaardere leerlingen, heeft een grotere doorstroom van 

leerlingen met een beperking naar het buitengewoon onderwijs dan de ander netten. 
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Ook op basis van kenmerken gerelateerd aan het kind kunnen we niet spreken van een gelijk 

gebruik en een gelijke toegang van de onderwijsvormen voor kinderen met een beperking. 

Zelfs wanneer men bewust het geïntegreerd onderwijsaanbod niet toegankelijk maakt voor 

leerlingen met een zwaardere vorm van beperking, blijven bepaalde groepen 

ondervertegenwoordigd in het geïntegreerd onderwijs. Een groep die zeer sterk 

vertegenwoordigd is in het geïntegreerd onderwijs zijn jongens met een autismespectrum 

stoornis.  

 
Uit deze resultaten kunnen we besluiten dat het onderwijsgebruik door leerlingen met een 

beperking door veel meer factoren wordt beïnvloed dan de aard en ernst van de beperking. 

Één van deze factoren is de sociaal-economische positie van de leerling met een beperking 

wat resulteert in een sterk sociaal profiel van de GON-leerlingen en een zwak sociaal profiel 

van de leerlingen met een beperking in het buitengewoon onderwijs. Beleidsmaatregelen 

gericht naar meer gelijkheid versterken zo structurele sociale ongelijkheden. In een volgende 

onderdeel trachten we deze vaststelling verder te verklaren. 
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12. Toegang tot en gebruik van zorg voor kinderen met een beperking binnen 
het onderwijssysteem, een kwalitatieve benadering 
 

Ouders hebben een natuurlijk gezag in het leven van hun kinderen en hun recht om een 

school te kiezen voor hun kinderen is erkend in onderwijsbeleid over heel de wereld. Bij vele 

ouders met een kind met een beperking komt hier de bijkomende overweging tussen regulier 

of gespecialiseerd onderwijs. De uiteindelijke schoolkeuze reflecteert niet altijd het veelzijdige 

proces dat ouders ondergaan vooraleer tot een besluit te komen en onderzoek naar 

besluitvorming door ouders is beperkt (Glenys, Cuskelly en Moni, 2015). In dit onderdeel gaan 

we in op ouderlijke besluitvorming omtrent de geschikte onderwijsvorm voor hun kind met 

ASS. We gaan na welke theoretische concepten we empirisch kunnen valideren.  

We vertrekken voor de analyse van de kwalitatieve data vanuit het kader dat sociale 

interactie het proces aandrijft van actie, keuze en beslissing. De focus van de analyse is het 

event dat de actie noodzaakt. Het event dat de start van het zorgtraject van ouders inluidt is 

de signalisatie van een probleem dat ervaren wordt met betrekking tot het functioneren van 

het kind. Het studiekader is het geheel van acties en strategieën rond dit ervaren probleem, 

met een specifieke focus op de sociale organisatie van acties gericht naar 

onderwijsondersteuning voor het kind met een beperking. We starten met een beschrijving 

van de verschillende kaders van de centrale actoren waarmee ouders in contact komen en we 

bekijken hoe ze via interactie van invloed zijn op het besluitvormingsproces van de ouders. 

Daarna beschrijven we rationele elementen die speelden bij de besluitvorming voor een 

onderwijsvorm voor hun kind met ASS door ouders. Ten slotte tonen we aan hoe de positie 

van een actor in het zorg- en onderwijsveld van invloed is op het besluitvormingsproces.  

 

12.1 Netwerkinteracties als drijfveer voor beslissingen 
 

De autismespectrumstoornis is een ontwikkelingsstoornis aanwezig vanaf de geboorte, maar 

de symptomen kunnen zich later manifesteren. De selectiecriteria voor de cases (kind met 

ASS en een (rand)normale begaafdheid) maakt dat bij een groot deel van de cases de ASS zich 

in een lagere graad van ernst bevindt (niveau 1 of 2 van de DSM-5). Dit maakt dat bij vele 

cases de symptomen zich niet direct uiten, gecamoufleerd worden of niet direct gerelateerd 

worden aan een stoornis.  

“En ik dacht van ja hij is een jongen he, ik ben daar ook nooit op in gegaan.” (mama 

Roel, GON) 

Daarnaast is er bij vele cases (30) op voorhand geen of weinig kennis over autisme aanwezig 

waardoor er weinig tot geen actieve signalisatie vanuit de ouders zelf komt, zoals 

onderstaand citaat mooi weergeeft.  
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“ik had daar totaal geen ervaring mee en ge kunt dat zo niet plaatsen […] Het zijn heel 

typische dingen, dat je zou denken, dat autisme, ook dat sociale en dat vriendelijke en 

zo, dat ge niet direct associeert met autisten, denk ik, of toch vroeger niet … 

afstandelijk en zo … maar hij is dat helemaal niet.”(papa Bart, BuO)  

 

De subtiele symptomen en de beperkte kennis maakt dat ouders vanaf de start sterk 

afhankelijk zijn van anderen voor informatie, kennis en ondersteuning. Interacties met 

anderen zullen dan ook het verdere proces aandrijven. Het contact met anderen creëert 

eveneens een kader voor de ervaringen van de ouders en hun verdere besluitvorming. 

Verschillende actoren hebben namelijk verschillende aannames over de betekenis van ASS en 

de gevolgen hiervan voor zorg en de toekomst. In wat volgt gaan we dieper in op de 

verschillende kaders van de centrale actoren waarmee ouders in contact komen en bekijken 

we hoe ze via interactie van invloed zijn op het besluitvormingsproces van de ouders.  

 

12.1.1 Het event dat actie noodzaakt: de signalisatie van een probleem 

 

Het besluitvormingsproces van ouders start bij de signalisatie van een probleem dat ervaren 

wordt met betrekking tot het functioneren van het kind. De leerkracht (vaak de 

kleuterleerkracht) heeft bij vele cases (22) een centrale rol bij de start van het zorgtraject 

doordat zij binnen de klas kinderen met elkaar vergelijken en zo afwijkend of ‘vreemd’ gedrag 

opmerken in de klas en dit signaleren aan de ouders. Ze doen dit via observatie en melden 

aan de ouders wat er ‘anders’ is aan hun kind dan bij de andere kinderen. Af en toe wordt er 

in deze fase al in medische termen gesproken (vermoeden van ASS of hoogbegaafdheid), 

meestal blijft het bij beschrijven van het gedrag van het kind: rigide gedrag, geen grenzen 

kennen, niet tegen druk kunnen, storende factor in de klas, zich afzonderen, weinig 

concentratie,…. De leerkracht gaat vanuit zijn ervaring en visie op zoek naar een mogelijk 

antwoord op de noden van het kind en de meest gepast ondersteuning.  Dit kan via een snelle 

doorverwijzing voor diagnose of een eerder afwachtende houding waarbij men de evolutie 

van het kind verder vanuit de klas observeert. Uiteindelijk komt men steeds terecht bij een 

doorverwijzing voor diagnose: het probleem dient benoemd te worden om zo adequaat 

mogelijk aangepakt te kunnen worden om falen van het kind in het onderwijs als gevolg van 

zijn probleemgedrag te voorkomen, wat ons bij het medisch model van kijken naar handicap 

brengt. Het proces van doorverwijzing wordt in onderstaand citaat mooi aangetoond.  

 “Nee, want dat hebben we wel degelijk gedaan. Dus het eerste leerjaar zegt de juf was 

dat toen, soms moet ik Andreas eventjes wakker maken, even erbij halen. Ik denk, ok  

het was tot daar aan toe. 2de was hetzelfde eigenlijk van, ja hij is niet altijd bij maar. 

En die leerkracht zei al van, ik zou het misschien eens onderzoeken, zo van het zou 

kunnen dat. Dat was echt niet duidelijk. Derde werd het al duidelijker, dan zei de 
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meester ook van, ik zou er toch iets mee gaan doen. En in het vierde hebben ze gezegd 

van, nu moet je iets doen om hem te gaan bijwerken. Als je nu niks gaat doen, dan 

gaat hij straks ongelooflijk falen.” (mama Andreas, GON) 

Wanneer de aanwezigheid van een mogelijk probleem aangereikt wordt door een eerstelijns 

zorgverlener (bij 6 cases), is er een meer directe doorverwijzing van het kind naar een 

diagnosecentrum. Men constateert atypisch gedrag waarvoor een antwoord dient gevonden 

te worden zodat het behandeld kan worden.  

“Het was op aanraden van Kind & Gezin. Dus ik ging eigenlijk nog voor J voor zijn 

spuitjes, hij was dan zo klein. Ja, die dokteres zei van, zij bleef maar schrijven en ik zeg 

van, ja, en dat bleef maar duren. En euh, dokter DB. En ik zei, dat blijft hier zo 

aanslepen. En maar schrijven en schrijven en nog een keer kijken en dan schrijven en 

doen. En plots zegt ze tegen mij, ja zegt ze, ik zou graag hebben dat je een keer een 

afspraak maakt met het COS in Gent, in het UZ Gent. Dus ja euh, ja zegt ze, dat 

fladderen enzo, hij kijkt niet in mijn gezicht, al die dingen enzo. En ik zeg van maar allé” 

(mama Johan, BuO) 

 

Bij 15  cases zijn het de ouders zelf die in eerste instantie de problemen, ervaren bij hun kind, 

uitspreken en ook bij deze groep staat, met uitzondering van 4 cases, interactie centraal.  De 

ouder gaat zijn/haar ervaringen met het kind toetsen bij professionals. Ook het familiale 

netwerk kan hierbij een rol spelen, door het gedrag mee te benoemen of door middel van 

aanwezige kennis de stappen die ondernomen kunnen worden te benoemen. Door 

inschakeling van het netwerk wordt een in eerste instantie passieve bezorgdheid meer actief. 

De inschakeling van het netwerk gebeurt vaak wanneer het kind startte in de kleuterschool.  

“daar hebben ze wel vragen gesteld. Het is ook op dat moment dat ik dan gezegd heb 

van, we gaan ze nu testen want de school vind het nu ook. Ik ben niet meer alleen.” 

(mama Ella, GON) 

 

De houding en informatie van de leerkracht of van de signalerende professional bepaalt sterk 

mee hoe de ouders naar hun kind en zijn/haar ontwikkeling gaan kijken. Ouders zien in deze 

fase de professional als een partner, een informatiebron met betrekking tot de ontwikkeling 

van hun kind, naast hun eigen ervaringen. Vele ouders (22 cases) hadden namelijk geen 

vermoeden van de aanwezigheid van een stoornis bij hun kind. De ouder beschouwde het 

gedrag van hun kind niet als abnormaal, maar als een karaktereigenschap. 

 “Dingen die dat wij ook nooit als een probleem zagen, maar meer als een eigenheid 

van hem. Ja, als ge geen andere kinderen hebt, met wie moet ge dat vergelijken, wij 

vonden dat niet abnormaal. “ (mama Paul, BuO) 

De overige ouders hadden wel een vermoeden, maar zoals hierboven reeds wordt 

aangegeven is dit bij de meeste ouders een passieve bezorgdheid totdat de professional 

problemen signaleert of totdat de ouders bevestiging krijgen van een professional met 
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betrekking tot de problemen. De leeftijd van het kind waarop het ‘anders zijn’ begint op te 

vallen voor de ouder is uiteenlopend. Signalen worden soms opgemerkt vanaf de geboorte, 

een algemeen gevoel dat niet kan benoemd worden, slecht slapen van het kind, veel huilen. 

Op de peuterleeftijd beschrijft men voornamelijk opvallend gedrag op de crèche (moeilijk 

contact leggen met kindjes, wiebelen, fladderen met de handjes) of bij de geboorte van een 

tweede kind in het gezin. Dan is er nog een derde groep die aangeeft de eerste signalen 

opgevangen te hebben als ouder wanneer het kind naar de kleuterschool is gegaan: anders 

redeneren, moeilijke relatie met leeftijdsgenootjes, woede-aanvallen, taalproblemen. 

Enkele ouders ervaarden wel problemen, maar deze werden niet gelinkt aan een mogelijke 

stoornis, zoals taalproblemen.  

“de taal kent hij niet. Natuurlijk zal hij een beetje teruggetrokken zijn. Dus daarom was 

het zo altijd van, ah het kan ook door dat komen.” (mama Tobias, GON) 

Dit toont aan dat er bij de start veel onzekerheid is bij de ouders. Ze leunen in deze fase sterk 

op de visie van professionele actoren. Ook bij de professionals is er echter onzekerheid over 

de verdere ontwikkeling, aard en ernst van het probleem. Hierdoor nemen de verschillende 

actoren in het netwerk een afwachtende houding aan.  

“Nee, het is gewoon een rustig kind, ik vond dat geen probleem. Maar zij zei van ja er is 

toch iets. Ze voelden het allemaal, elke leerkracht vanaf klas 1 tot klas 6 zeiden 

allemaal van, er is iets en we weten niet wat.” (mama Andreas, GON) 

“wij hebben ook zoiets, als de juf zegt, het is niet, ja dan zal het wel niet zijn, hadden 

wij zo he” (mama Bo, GON) 

 

Het kind wordt nauwer opgevolgd door de school en/of de ouder en wanneer er geen 

vooruitgang wordt geboekt, er zich meer problemen voor doen of de problemen meer 

zichtbaar worden, wordt de nood aan het kunnen verklaren van het gedrag van het kind bij de 

verschillende partijen sterker. Daarnaast kan een nieuwe trigger ertoe leiden dat men de stap 

zet naar diagnosestelling: een nieuwe leerkracht die anders kijkt naar het gedrag van het kind, 

de overstap naar het eerste leerjaar dat nadert, iemand uit het informeel netwerk die 

aangeeft dat er iets mis is met het kind of het kind dat zelf aangeeft dat het zich ‘anders’ 

voelt.  

 

Bij het advies voor diagnosestelling staat in eerste instantie het benoemen van het probleem 

centraal. Ouders ervaren in deze fase het advies van professionals niet als stigmatiserend en 

ondervinden geen scheve machtsverhoudingen. De verschillende betrokken actoren lijken op 

eenzelfde lijn te zitten: als er een probleem is, willen we dit kunnen benoemen, we willen een 

verklaring voor het gedrag. Hiervoor dient men zich te richten tot een deskundige, of zoals 

een ouder het verwoordt: 

 “ok er is iets, maar jullie mogen zeggen wat het is” (mama Andreas, GON) 
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Hier ervaren we duidelijk de medicalisering van onze samenleving. Het toekennen van een 

label aan het kind betekent een maatschappelijke erkenning, men kan aanspraak maken op 

de ziekenrol. Het stellen van de diagnose ASS bij hun kind is voor vele ouders een opluchting, 

men krijgt een medische verklaring voor het gedrag dat niet  begrepen wordt. 

“En wij werden dus ook ineens met een onhandelbaar kind geconfronteerd en dat was 

ook van, oei wat doen wij, wat is er aan de hand, wat doen wij verkeerd. Dus voor ons 

was die diagnose eigenlijk ook, ja sorry maar, pfieuw, wij doen niks verkeerd.” (papa 

Tibo, BuO) 

Echter, de structurele dimensie van medicalisering staat nog centraler in de verhalen. Na een 

diagnosestelling kan de nodige hulp aangevraagd worden, het opent de deuren naar de 

hulpverlening. Ouders en professionals die eerder afwijzend reageren op het toekennen van 

het label ASS aan het kind, gaan uiteindelijk toch overstag omdat zonder label er geen 

ondersteuning verkregen kan worden. Onderstaande citaten tonen dit aan. 

“uw kind krijgt een etiket, oeioei en ge wordt zo in een hokje geduwd en ik vond dat 

emotioneel ook vrij moeilijk om dat te verwerken eigenlijk. En langs de andere kant 

vond ik dat heel goed, omdat ge weet op voorhand voor dat die testen worden gedaan. 

Ge hebt dan genoeg meegemaakt om ergens wel te voelen van, er is iets dat niet klopt. 

En als je dan dat label opgeplakt krijgt, dan gaan de deuren open naar hulpverlening 

en dan kunt ge gaan beginnen lezen over het onderwerp en dan zijn er zo van die aha-

momenten terwijl dat ge aan het lezen zijt.” (mama Simon, GON)  

 “dat bepaalde leerkrachten, pff, vanaf het moment dat het moet zullen ze het wel 

doen. En dat was eigenlijk ook wel een grote reden voor mij om toch een label te 

kunnen krijgen. Ja, want alleen met dyslexie hadden we ook nergens gestaan hè. Dan is 

het de goodwil van de leerkracht om daaraan te werken of niet hè.” (mama Maxuel, 

GON) 

 

De behoefte aan het benoemen van het afwijkend gedrag van het kind verschilt wel tussen 

ouders en leerkrachten. Van invloed hierbij zijn het al dan niet storende gedrag van het kind, 

de (medische) kennis die men heeft en de schoolcultuur.  

“Ik weet dat er in de kleuterschool al aan het begin dat zij niks deed in de klas. Dus dat zij 

gewoon op een stoeltje zat te wachten tot de dag om was. Die juffen hebben dat toen niet 

aan ons direct zo gezegd. Dus ze hebben niet gebeld of gezegd van, oei oei, uw kind doet 

niks, doet niet mee. Dat was ook weer zo van, jaja en dat komt wel, maak u geen zorgen, 

dat is in het begin, dat is allemaal normaal. Maar als ik daar dan achteraf van hoorde, 

dacht ik van allé, ge had wel eens iets kunnen zeggen” (mama Ella, GON) 

 

We concluderen dat bij de start van het zorgtraject interactie tussen ouders en professionals 

bepalend is voor de volgende stappen in het zorgtraject, in dit geval de stap naar 

diagnosestelling. Deze interactie kent verschillende facetten:  
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- De kritieke actoren rond het startevent zijn de ouder, de leerkracht en de 

diagnosticerende professional. Het informele netwerk is zeer beperkt aanwezig bij de 

signalisatie en diagnosestelling. 

- De interactie vertoont grotendeels kenmerken van een partnerschap waarbij ouders 

sterk leunen op de kennis en visie van professionals. De fase van diagnose wordt door 

de ouders gezien als een gewenste transmissie.  

- Beide partijen kunnen een afwachtende houding hebben, er is veel onzekerheid over 

de verdere ontwikkeling, de aard en ernst van het probleem.  

- De ene actor is directer in zijn communicatie dan de andere, kennis en ervaring is 

hierbij van invloed 

- Het netwerk van vele gezinnen wordt vergroot: meerdere actoren worden betrokken 

in het overleg zoals het CLB en de zorgjuf. 

“ik denk dat wij nog altijd niet door hadden waar dat naartoe ging, tot als denk 

ik de overstap naar het eerste begon te naderen he. En dan ja, dan werd er toch 

wel, dan werden het serieuzere gesprekken, steeds vaker het CLB erbij.” (mama 

Frederike, GON) 

- De medicalisering van de samenleving schept een bepaald kader voor het 

interactienetwerk waardoor er sterk gestuurd wordt naar diagnosestelling. In 

interactie met actoren en instituten worden er mechanismen in gang gezet.  

 

12.1.2 De constructie van ASS  binnen het formele netwerk betrokken bij de 

besluitvorming omtrent de onderwijsvorm van het kind met ASS 

 

In deze paragraaf gaan we in op de verschillende kaders die de betrokken professionele 

actoren en instituten in het netwerk hanteren. De betrokken actoren en instituten zijn het 

diagnosecentrum, het CLB, de leerkracht en de school. De aannames van deze actoren over 

de betekenis van ASS is van invloed op het besluitvormingsproces van de ouders omtrent 

onderwijsondersteuning van hun kind. De kritieke actoren zullen namelijk vanuit hun visie 

antwoorden formuleren op de ervaren problemen die de ouders zullen sturen in een 

bepaalde richting. 

 

Het diagnosecentrum en het CLB 
 

Zoals in bovenstaande paragraaf wordt weergegeven, zijn ouders vanaf de start sterk 

afhankelijk van informatie en kennis van professionele actoren uit het netwerk. Het stellen 

van een diagnose is een stap die voor alle respondenten, al dan niet direct, volgt op de 

ervaring van een probleem. De professionals betrokken bij het stellen van de diagnose 

hebben in deze eerste, onwetende fase een belangrijke taak in het geven van kennis en 

informatie. De hoeveelheid informatie en de inhoud van de informatie die meegedeeld wordt 
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aan de ouders, hebben een belangrijke invloed op het verdere traject en de beslissingen die 

hierin genomen worden. Welke informatie wordt gegeven en de wijze waarop wordt bepaald 

door de kennis van de professional, maar zeker ook door visie en aannames van deze 

professional. Dit vertaalt zich in een concreet advies gebaseerd op wat de diagnosticerende 

professional beschouwt als de meest adequate zorg voor het kind. Ouders ontvangen advies 

met betrekking tot medische ondersteuning zoals medicatie, hulpmiddelen en behandelingen. 

Daarnaast geeft de diagnosticerende professional ook advies met betrekking tot de sociale 

zorg. Bij drie kwart van de cases wordt er een expliciet advies gegeven met betrekking tot de 

nodige ondersteuning in het onderwijs. Bij een minderheid van de cases gaat dit eveneens 

over thuisbegeleiding of financiële ondersteuning. Onderstaand citaat toont dit aan. 

“de psychiater heeft dat ook voorgesteld voor GON-begeleiding aan te vragen. Dusja, 

het is heel goed uitgelegd, dat je dat heel vroeg op voorhand moest aanvragen. Dus ze 

hebben dat daar wel gezegd en wat je kan doen. Bijvoorbeeld, wat hij nodig had zoals 

logopedie, kinesist en dan gaf zij daar voorschriften voor, voor 2 specialisten. En ja, dan 

nog voor de aanvraag GON-begeleiding.” (mama Tobias, GON) 

 

De diagnosticerende professioneel geeft advies van wat de meest adequate zorg voor het 

kind is, dus ook met betrekking tot ondersteuning in het onderwijs. In vele gevallen is dit het 

advies voor GON-ondersteuning, gevolgd door een overstap naar het buitengewoon 

onderwijs wanneer er weinig evolutie is bij het kind. In andere gevallen geeft de 

diagnosticerende professional het advies voor een rechtstreekse overstap naar het 

buitengewoon onderwijs (12 cases).  

“ wij hadden wel een brief gekregen van het ziekenhuis dat zij dus eigenlijk naar een 

speciale school moest” (mama Elke, BuO) 

“En de kliniek heeft eigenlijk beslist om A naar de speciale instelling te brengen. Dus de 

kliniek heeft eigenlijk voor A alles geregeld daarna.” (mama Amber, BuO) 

 

Bij de diagnose wordt er bij vele cases een advies geformuleerd met betrekking tot de 

gepaste onderwijsondersteuning van het kind. Het is echter het CLB dat, institutioneel 

bepaald, bevoegd is voor de toelatingsverslagen voor het GON en het BuO. Dit verslag wordt 

in principe opgemaakt op basis van het diagnoseverslag en overleg met de school en ouders. 

De analyses op de data tonen aan dat het advies in het diagnoseverslag sterk gevolgd wordt, 

tenzij de school en/of de ouders hier niet achter staan en actief tegen optreden. Doordat het 

CLB bevoegd is voor het toelatingsverslag voor GON en het buitengewoon onderwijs, is de kijk 

van de CLB-medewerker op het concept handicap en op de plaats van personen met een 

beperking in het onderwijssysteem mee van invloed in het interactienetwerk. Uit de analyse 

van de interactie tussen ouders en CLB (op basis van de ervaring van de ouders) concluderen 

we dat CLB-consulenten vaak denken en handelen vanuit een medisch model van kijken naar 

handicap, vaak in het verlengde van het diagnoseverslag: een sterke focus op de stoornis van 
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het kind en minder op de omgeving. Het kind heeft een beperking en door die beperking zal 

het kind moeilijkheden ondervinden in het regulier onderwijs. Het kind heeft nood aan 

bijkomende zorg en ondersteuning. Afhankelijk van objectief wetenschappelijk criteria (de 

beperkingen zoals ASS, leerproblemen, IQ) geeft de CLB-medewerker, wederom vaak in het 

verlengde van het diagnoseverslag, advies met betrekking tot de beste ondersteuning van het 

kind: GON of buitengewoon onderwijs. Er zijn verschillen tussen consulenten met betrekking 

tot de informatie die wordt weergegeven: de verschillende opties en hun voor- en nadelen 

worden overlopen of er wordt sterk gefocust op één onderwijsvorm. In de laatste situatie kan 

dit leiden tot conflicten met de ouders.  

“wij hebben op een gegeven moment gezegd dat we het CLB er niet meer bij willen.[…] 

omdat die eigenlijk altijd euh, het negatieve zagen en die bleven pleiten voor het 

buitengewoon onderwijs. […] ik vond die niet bekwaam, “ (mama Fleur, GON) 

 

De CLB-consulent heeft bij sommige gezinnen een nadrukkelijke rol, bij anderen staat ze wat 

meer aan de zijlijn. In de tweede situatie is de rol van het CLB beperkt tot het opmaken van de 

nodige verslagen en de rest wordt overgelaten aan de betrokken actoren in de school en de 

ouders. De ouders zien het CLB hier niet als partner in het overleg rond de nodige 

ondersteuning van hun kind met ASS. Wanneer het CLB wel als actor in het netwerk wordt 

aanzien, is de inhoud, hoeveelheid en kwaliteit van de ondersteuning sterk afhankelijk van de 

kennis, visie en taakbelasting van de CLB-consulent.  Dit vertaalt zich in een meer of minder 

concreet advies gebaseerd op wat de consulent beschouwt als de meest adequate zorg voor 

het kind. Over het algemeen is de CLB-consulent wel risico-vermijdend. Hierbij kan het CLB 

een ondersteunende actor zijn of eerder een belemmerende actor in het 

besluitvormingsproces van de ouder. De citaten geven van beide een voorbeeld: 

“Euh, die stuurde wel en die volgde wel op, zeker en vast. Die hebben ook alle nodige 

paperassen gedaan enzo. Ook in overleg met hetgeen dat dan de zorgjuffrouw van 

school deed, hetgeen dat de leraar zei. Die vatte alles samen, had ik de indruk, en die 

stippelde mee de richting uit.” (papa Jan, GON) 

“Maar ja, om echt iets te kunnen doen voor, gelijk bij ons, zijn die niet genoeg op de 

hoogte. Denken die teveel schools, kleuren die ook niet buiten de lijntjes.“ (mama Ella, 

GON) 

 

De school en het onderwijsbeleid  
 

Een derde, zeer centrale, actor in het formele ondersteuningsnetwerk van ouders met een 

kind met ASS met betrekking tot onderwijs is het instituut school. We zien dat deze actor 

reeds van invloed is bij de stap naar diagnosestelling van het kind, maar ook verder in de 

schoolloopbaan is deze sterk van invloed op ondersteuningsbeslissingen van ouders. Het 

Vlaams regulier onderwijs is een normgericht onderwijsbestel. In dat onderwijsbestel laten 
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scholen en leerkrachten het leerproces en hun evaluaties van leerlingen in de eerste plaats 

bepalen door een vooraf bepaalde maatstaf of norm. Kinderen met ASS ervaren 

moeilijkheden om aan deze vereisten te voldoen binnen de huidige werking van het 

onderwijssysteem. De grootste moeilijkheden die ze ervaren in het regulier onderwijs zijn: de 

grote klassen, het klassikaal lesgeven, het zware curriculum en het ontbreken van de nodige 

flexibiliteit. De prikkelgevoeligheid van de kinderen zorgt ervoor dat ze door de drukte in de 

grote klassen moeilijk functioneren waardoor ze zich niet goed voelen, uitbarstingen krijgen 

of niet tot leren toekomen.  

“zelfs met die extra begeleiding neemt ge nog een groot stuk van zijn probleem niet 

weg. Dat is de drukte, hij heeft heel veel last van lawaai, hij hoort ook alles even sterk 

he.” (mama Paul, BuO) 

 

Het huidig onderwijsbeleid biedt weinig ruimte voor ondersteuning van het kind met ASS in 

het regulier onderwijssysteem. De door de wetgeving vastgelegde beperking in hoeveelheid 

GON-ondersteuning (2 jaar) vormt dan ook een obstakel voor de onderwijscarrière van 

kinderen met ASS. Dit zorgt bij de start van het GON-traject voor veel onzekerheid en 

onduidelijkheid bij de gezinnen omtrent wanneer ze best deze GON-middelen inzetten. 

Echter, doorheen het GON-traject hebben de meeste gezinnen die niet de overstap maken 

naar het buitengewoon onderwijs meer dan twee jaar GON-ondersteuning gekregen. De 

verlenging van de GON-begeleiding was voor de ouders een opluchting. Men ervaart namelijk 

de GON-ondersteuning als noodzakelijk om de schoolloopbaan van hun kind met ASS in het 

regulier onderwijs voort te kunnen zetten. Doordat dit echter niet structureel is ingebouwd 

zorgt dit elk jaar voor de nodige stress en onzekerheid bij vele ouders.  

“om eerlijk te zijn is dat wel een opluchting voor ons geweest. Na twee jaar hadden wij 

niet het gevoel van ok, hier kunnen we al verder mee. Absoluut niet.” (mama Dirk, 

GON) 

Een kind kan één of twee lesuren GON-begeleiding per week krijgen. Voor sommige kinderen 

is dit voldoende en wenst men ook niet dat de kinderen nog meer uren uit het reguliere 

curriculum moeten missen, voor andere kinderen is deze ondersteuning te beperkt volgens 

de ouders. Wat maakt dat het GON-traject moeizaam verloopt of dat de overstap naar het 

buitengewoon onderwijs gemaakt wordt.  

 

Daarnaast laten de pedagogische beleidslijnen van de school het vaak niet toe om voldoende 

individuele begeleiding en persoonlijke aansturing aan het kind met ASS te bieden in de 

reguliere klas. Problemen die ervaren worden zijn divers: het werken op tijd, te veel 

herhaling, moeilijkheden met zelfstandig werken en oefeningen die niet gepast zijn voor het 

kind met ASS. Hierdoor verstoort het kind de werking van de klas en de school, en men 

beschikt niet altijd over de nodige kennis, tijd en flexibiliteit om hierop gepast te reageren.  
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“En ervan uitgaand dat het allemaal kinderen zijn die aandachtig kunnen opletten, 

stilzitten op hun stoel, en hun ding doen.” (papa Theo, BuO) 

De pedagogie binnen methodenscholen laat wel meer mogelijkheden tot differentiatie toe 

waardoor ouders wiens kind met ASS school loopt in een methodenschool aangeven dat de 

visie van het methodenonderwijs zeer goed werkt voor de integratie van hun kind in het 

regulier onderwijssysteem. Men ervaart hier veel geduld en openheid voor diversiteit.  

 

Deze achtergrond maakt dat een significante groep kinderen met ASS de overstap maken naar 

het buitengewoon onderwijs of regelmatig met de vraag tot overstap geconfronteerd 

worden. Wanneer de school aanvoelt dat een leerling de vastgestelde leerdoelen niet gaat 

behalen op het einde van het schooljaar zal de school aangeven onvoldoende draagkracht te 

bezitten. De school heeft met andere woorden onvoldoende mogelijkheden om tegemoet te 

komen aan de noden op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging van de leerling. Het 

inroepen van onvoldoende draagkracht heeft uiteraard een invloed op de besluitvorming van 

ouders met betrekking tot de gepaste onderwijsvorm voor hun kind met ASS. De 

ondersteuning die een reguliere school kan bieden hangt samen met de aard en ernst van de 

beperking van het kind. Zo ondervinden de kinderen met ASS die geen storende factor 

vormen in de klas of gemakkelijk meekunnen met het curriculum weinig druk om het 

reguliere schoolsysteem te verlaten.  

“Nee, dat is nooit niet nodig geweest, nee nooit niet ter sprake geweest. Omdat ze 

allemaal vrij slim genoeg waren natuurlijk he.”( mama Isabel, GON) 

De data tonen echter aan dat de schoolcultuur hier eveneens een sterke rol in speelt. Dit 

maakt dat de ene school zich sneller beroept op een beperkte draagkracht dan een andere 

school, onafhankelijk van de ernst van de beperking.  

 

Er zijn scholen die sterk handelen vanuit het medisch model van handicap: het kind heeft een 

beperking en die beperking zorgt ervoor dat het kind niet kan voldoen aan de gevraagde 

norm op school. Het kind dient ondersteuning te krijgen om toch aan deze norm te kunnen 

voldoen (GON, medicatie) en zich aan te passen aan het schoolmodel. Wanneer dit niet het 

gewenste resultaat heeft, is een overstap naar het buitengewoon onderwijs noodzakelijk. De 

hoeveelheid aanpassingen die een school doet binnen zijn draagkracht wordt verschillend 

ervaren door ouders.  

“Ja, die willen daar geen moeite voor doen. Het klinkt misschien niet echt mooi, maar 

dat is ook zo. […]Ge hebt andere scholen die wel kinderen met beperkingen kunnen 

aanvaarden. Ge hebt scholen waar dat gaat, maar deze school biedt dat niet aan.[…] 

het is echt een school die zich echt niet goed … met een heel strikt systeem. Dat heeft 

voordelen als uw kind daar past.” (mama Bart, BuO) 

 “Wij mochten dat tegen niemand zeggen, want anders doen ze het jaar erop het niet 

meer. Nu toch gaan rondbazuinen aan de schoolpoort van seg…, dat mag, ja dan doen 
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ze het het jaar erop niet meer. Omdat ge dat, niemand mag dat weten. En dat is stom, 

want alle kinderen met ASS, er is nog een mama in het school met kinderen met ASS, ja 

die weten dat ook he. Dus dat weet ik ook dat die dat weten, omdat ik het ook weet. 

Maar ge moogt dat, allé dat is, die school is daar heel streng in.  

 I: Wat moogt ge niet juist doen? 

M: Ge moogt tegen niemand zeggen dat wij al weten bij welke juf dat die zitten.” 

(mama Bo, GON) 

 

Daartegenover staan scholen die een visie hanteren die eerder aanleunt bij het sociaal model 

van handicap. Deze scholen zien inclusie als startpunt. Er is een grote openheid voor 

diversiteit, er wordt minder waarde gehecht aan een officiële diagnose en de school tracht 

zich aan te passen aan het kind waar nodig. Wanneer blijkt dat na de nodige aanpassingen 

van de school naar het kind toe, het kind toch niet goed evolueert of zich niet goed voelt, is 

een overstap naar het buitengewoon onderwijs wenselijk. Dit is een duidelijke minderheid 

van de scholen. Ouders met een kind met ASS in het methodenonderwijs geven vaak aan dat 

de school sterk bij deze filosofie aanleunt. 

“En het voordeel dat dat een warm nest is, iedereen kent mekaar […] een school waar 

dat niemand een etiket krijgt […] ik denk dat vooral het sociaal engagement de deur 

geopend heeft om die oplossing voor te stellen ja.” (mama Senne, GON) 

 “maar ge voelde vanaf het eerste gesprek met die directie dat die direct meezochten 

naar de beste oplossingen voor hem, en dat was nieuw voor ons. Dat wij niet moesten, 

daar bijna gaan vechten voor een beetje hulp, maar dat die dat normaal vonden. Want 

die had dan ook gezegd, ik zou hem niet laten starten hier in het hoofdgebouw in de 

kleuterschool, maar die hebben ook nog een wijkafdeling.” (mama Paul, BuO) 

 

De ontwikkelingsdoelen en eindtermen zijn verschillend in het kleuteronderwijs ten opzichte 

van het lager onderwijs. In het kleuteronderwijs ligt de nadruk meer op het sociale aspect 

(spelen, vrienden maken,…) waardoor er meer ruimte en openheid is voor inclusie. In het 

lager onderwijs komt de nadruk echter meer te liggen op het verwerven van academische 

vaardigheden waardoor de tegenstelingen tussen de kinderen met bijzondere 

onderwijsnoden en deze zonder groter worden. Leerkrachten hebben hier meer moeite om 

zich aan te passen aan de noden van het kind. De cases tonen dit ook aan: de 

ondersteuningsbehoeften van de school zijn groter in het lager onderwijs, de draagkracht 

kleiner.  
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De leerkracht 
 

In lijn met de verschillen in visie van scholen is er een grote diversiteit in visie en kennis onder 

leerkrachten wat leidt tot verschillende praktijken en adviezen met betrekking tot de 

gewenste ondersteuning voor kinderen met ASS. Afhankelijk van wie er voor de klas stond, 

was het ene jaar eerder een succes en het andere jaar problematisch, werd er het ene jaar 

niet gesproken over de piste buitengewoon onderwijs en het andere jaar was een overstap 

noodzakelijk. De leerkracht heeft dus een essentiële rol. De invloed van de stoornis op het 

gebruik van een onderwijsvorm wordt sterk gemedieerd door de visie van de leerkracht. Dit 

wordt duidelijk in onderstaande citaten.  

 

 
 

Daarnaast bepaalt ook de kennis en ervaring van een leerkracht mee in welke mate de 

leerkracht een kind met ASS mee opneemt in de klasgroep en voldoende kan ondersteunen. 

Vaak is er wel enige bereidheid tot aanpassing in functie van het kind, maar gebrek aan kennis 

over het specifieke subveld ASS maakt dat er in de klaspraktijk weinig effectief gerealiseerd 

wordt. Onderstaande citaten geven hier een voorbeeld van.   

“Hij heeft nu twee jaar dezelfde leerkracht en die heeft ook les gegeven in het 

buitengewoon onderwijs dus die heeft zijn bagage. Dat is een luxe en zelfs voor hem is 

het niet altijd even gemakkelijk. Dat hij tegenwerkt, frank is en wegloopt uit de klas. 

Beter als nu kon ik het niet vinden. Maar dat zal niet altijd zo zijn” (mama Roel, GON) 

“Buiten dan dat we merkten dat bepaalde opgaven te letterlijk waren dan en dat de juf 

daar niet echt rekening mee hield. Maar allez ja, dat kan ik ze ook niet echt kwalijk 

Open visie voor inclusie, kennis 
 
 

“Uw school en uw systeem is één ding, maar 
de leraar, dat is gewoon de ‘key’. En als dat 
gemotiveerde mensen zijn, dan halen die veel 
uit die kinderen.” (papa Bart, BuO) 
“Dan is hij naar de tweede kleuterklas 
gegaan en daar had hij ook echt een 
keigoede juf, die eigenlijk inspeelde op, of die 
aanvoelde wat hij nodig had zonder daar ook 
problemen in te zien.” (mama Paul, BuO)  
“die leerkracht in het eerste studiejaar die zei 
tegen mij van, wow, ik had nog nooit een 
autismespectrum in mijn klas gehad, maar 
die duidelijkheid zegt ze. Dat is zo 
gemakkelijk, want al de kinderen hebt ge 
veel sneller mee.” (mama Simon, GON) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Visie aanleunend bij medisch model van 
handicap 

 
“ […] dan is hij in de derde kleuterklas gekomen 
bij een juf die dacht dat ze het allemaal wel 
wist. En ja, dat was een ramp he. […]dan zei die 
van, ‘Ja, ik kan er geen huis mee houden in de 
zithoek.’ En dan zei ik van, ‘Ja maarja, heeft juf 
Lut dat niet doorgegeven aan u dat die het 
beste een apart stoeltje heeft, want dat dat wel 
werkt voor hem’. ‘Ah, maar daar doe ik niet 
aan mee, hij moet dat maar leren.’”(mama 
Paul, BuO) 
“een onduidelijke juffrouw die dat zei van, daar 
heb ik geen tijd voor. Ik heb genoeg kinderen 
met problemen, als ik mij daar nog mee moet 
gaan bezig houden, dat gaat niet. En ja, dan 
hebt ge pech he, dan hebt ge gewoonweg 
pech..” (mama Alexander, GON) 
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nemen. Ze heeft niet in die richting gestudeerd ofzo dus…” (mama Sepp, BuO) 

 

Samenvatting 
 

Een begrip van de beeldvorming bij actoren is belangrijk om het besluitvormingsproces te 

kunnen begrijpen. We beschreven in dit onderdeel de ervaring van ouders met de visies van 

de kernactoren in het netwerk: het diagnosecentrum, het CLB, de leerkracht en de school. 

Ouders ontvangen van de diagnosticerende professionals advies met betrekking tot medische 

ondersteuning, maar ook met betrekking tot sociale zorg. Bij drie kwart van de cases wordt er 

een expliciet advies gegeven met betrekking tot de nodige ondersteuning in het onderwijs. In 

vele gevallen wordt dit advies gevolgd door het CLB dat institutioneel bepaald bevoegd is 

voor de toelatingsverslagen voor GON of BuO. Beide instituten adviseren en handelen nog 

sterk vanuit een medisch model van kijken naar handicap. In een eerste fase adviseert men 

voornamelijk de opstart van GON-ondersteuning om de moeilijkheden die het kind 

ondervindt binnen het onderwijs als gevolg van zijn ASS op te vangen. Indien deze 

ondersteuning onvoldoende blijkt te zijn om het kind mee te krijgen in het regulier curriculum 

en schoolgebeuren, wordt een overstap naar het buitengewoon onderwijs geadviseerd. Er 

wordt hierbij sterk de focus gelegd op de stoornis van het kind, weinig op de barrières in de 

schoolomgeving. We zien wel dat in interactie met de ouders de kennis, visie en taakbelasting 

van de CLB-consulent  van invloed is op de mate van betrokkenheid, het advies dat gegeven 

wordt en de wijze waarop dit wordt toegelicht. Echter, over het algemeen stellen we vast dat 

de CLB-consulent handelt in het verlengde van een sterk normgericht onderwijssysteem en 

hierbinnen risico-vermijdende strategieën hanteert. Dit kan botsen met de verwachtingen van 

ouders wanneer ze geconfronteerd worden met de ondersteuningsnoden van hun kind met 

ASS. Deze ouders ervaren de sterke focus op de problemen van het kind als storend. Ze 

wensen een bredere waaier aan mogelijkheden te verkennen en hebben meer vertrouwen in 

professionals die meer in contact komen met hun kind met ASS.   

 

De leerkracht is zo een professional die zeer dicht bij het kind staat. De analyses op de data 

toonden aan dat de invloed van de stoornis op de schoolloopbaan van het kind sterk 

gemedieerd wordt door de visie van de leerkracht. In het onderwijsveld zijn er zowel 

leerkrachten aanwezig die weinig openstaan voor differentiatie en de ervaren problemen 

sterk bij het kind leggen als leerkrachten die wel openstaan voor differentiatie en het kind 

opnemen in het klasgebeuren. De leerkracht waarmee het kind in contact komt, bepaalt sterk 

de verdere schoolloopbaan van het kind. Daarnaast stelden we vast dat de kennis over ASS en 

de gerelateerde ondersteuningsnoden nog vrij beperkt is bij leerkrachten in het regulier 

onderwijs. Daarbij is de ondersteuning van de GON-begeleider aan de leerkracht beperkt. 

Belangrijk om te weten hierbij is dat leerkrachten handelen binnen een instituut dat sterk 

normgericht werkt en weinig ruimte biedt voor differentiatie en ondersteuning van kinderen 
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met een beperking. De pedagogische beleidslijnen van een school laten dit vaak niet toe en 

dit in combinatie met beperkte mogelijkheden tot ‘externe’ hulp maakt dat kinderen met ASS 

moeilijkheden ervaren om aan de vooraf bepaalde maatstaf te voldoen. Deze achtergrond 

maakt dat kinderen met ASS de overstap dienen te maken naar het buitengewoon onderwijs 

of regelmatig met deze vraag worden geconfronteerd. De school stuurt hierbij de 

besluitvorming door de draagkracht van de school te betrekken in de interactie met de 

verschillende actoren. De aard en ernst van de ASS is van invloed op de draagkracht, maar de 

schoolcultuur speelt eveneens een grote rol. Er zijn scholen die sterk handelen vanuit het 

medisch model van kijken naar handicap waarbinnen inclusie van het kind met ASS ‘verdiend’ 

moet worden door het kind en scholen die eerder aanleunen bij het sociaal model van kijken 

naar handicap waarbinnen inclusie het startpunt is. Deze laatste zijn beduidend in de 

minderheid.  

 

12.1.3 De visie van ouders  

Beslissing met betrekking tot de onderwijsvorm voor hun kind met ASS wordt mede bepaald 

door de positie die ouders innemen met betrekking tot sociale participatie van hun kind in de 

samenleving. Een deel van de ouders (11 cases) benoemt de overtuiging dat een kind moet 

kunnen deelnemen aan het regulier onderwijs omdat dit een weerspiegeling is van het echte 

leven. Later zal het kind ook in de gewone maatschappij moeten kunnen functioneren en de 

ouders zien het buitengewoon onderwijs als een te beschermde omgeving om hun kind 

hierop voor te bereiden. Men wil het kind de nodige (sociale) vaardigheden meegeven om in 

de maatschappij mee te kunnen en men is van mening dat deze vaardigheden het beste 

worden aangeleerd in de reguliere school met een diverse populatie. Men beschrijft dit als 

‘het kind alle mogelijke kansen bieden’. 

“Later moeten ze in de maatschappij ook kunnen functioneren, ge hebt ook geen 

bijzondere maatschappij. Ge hebt maar 1 maatschappij, dus voila. En dan vind ik dat 

maatschappelijk iedereen zijn steentje moet bijdragen om open te staan en om die 

kinderen efkes mee te helpen in die maatschappij te functioneren. Als dat echt niet 

kan, dan is bijzonder onderwijs een alternatief. Maar ik vind dat ge eerst het onderste 

uit de kan moet halen, om toch te proberen uw kinderen in het normale onderwijs en in 

de normale maatschappij te laten functioneren.” (mama Simon, GON) 

“Ja, ze zeiden, dat is echt typisch voor kinderen met autisme en dan gaat ze trager 

kunnen werken enzovoort. Maar ik ken het type, ik ken die scholen ook wel en ja, zo 

het heel individueel aanpakken, Fleur was vooral heel erg aan het groeien in haar 

sociaal zijn met anderen. Gaat ge die dan ineens terug apart zetten, dan denk ik daar 

winnen we ook niks mee. Ik bedoel, misschien gaan haar schoolresultaten beter zijn, 

maar als mens zijnde vonden wij het belangrijker dat ze het omgaan met kinderen en 
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met leeftijdsgenoten en spelen en wat is vriendschap en wat is ruzie […]ik wil die niet in 

een cocon opvoeden” (mama Fleur, GON) 

 

Een andere groep ouders wil inleveren in de sociale participatie van hun kind met ASS aan de 

brede samenleving om hem extra ondersteuning te bieden om te leren omgaan met de 

stoornis. Het oorspronkelijk doel is een tijdelijke overstap naar het buitengewoon onderwijs 

om het kind de nodige tools mee te geven in een goed omkaderde omgeving (13 cases). De 

sociale participatie is op dit moment geen prioriteit. In het buitengewoon onderwijs is er de 

nodige expertise over de problematiek van hun kind, is er meer individueel gericht onderwijs 

mogelijk en zijn er verschillende professionals die in de school werken met het kind zoals 

logopedisten, kinesisten. Men ziet hierin de mogelijkheid voor een optimale vooruitgang van 

hun kind, dat ze in het regulier onderwijs niet mogelijk zien.  

“Dus voor ons was eigenlijk bijzonder onderwijs een tijdelijk iets van een aantal, 1, 2, 3 

jaar. Om hem dan vertrouwd te maken met dat autisme en ermee te leren omgaan en 

dan terug te gaan naar het gewone onderwijs. Dat was de oorspronkelijke bedoeling.” 

(papa Tibo, BuO) 

“Maar dan door met meerdere mensen te gaan babbelen en ook het gesprek met 

Autinoom heeft ons heel hard geholpen, die hebben ons eigenlijk een stuk overtuigd 

van, intelligentie als ge dat hebt, dat hebt ge. Maar gedrag dat niet getolereerd kan 

worden, daar kunt ge niet mee functioneren. Dus dat heeft ons eigenlijk de keuze doen 

maken om…” (mama Frits, BuO) 

Men hecht echter wel belang aan de sociale participatie van het kind aan de samenleving. De 

helft van de gezinnen met een kind met ASS in het buitengewoon onderwijs geeft aan de stap 

naar het regulier onderwijs terug te willen zetten, maar dat dit een twijfelachtig doel is. Veel 

hangt af van hoe het kind nog zal evolueren gedurende zijn/haar periode in het 

buitengewoon onderwijs. Men leunt voor deze beslissing sterk op de expertise van de 

leerkracht buitengewoon onderwijs. 

 

Dan is er nog een kleine groep ouders die de opname van hun kind met ASS in het regulier 

onderwijs niet wensen omdat ze sociale participatie van hun kind niet mogelijk zien (4 cases). 

Het kind is niet weerbaar genoeg waardoor het gepest zal worden of het kind zal zich te sterk 

spiegelen aan anderen waardoor het welbevinden van het kind sterk zal dalen.  

“Zij heeft nu vriendinnen die hetzelfde leren. Dat is voor uw welbevinden ook heel 

belangrijk. Zij is niet het buitenbeentje. Ik denk in een gewoon – het verschil is te groot 

voor een gewoon onderwijs omdat zij ook zag dat die anderen van alles leerden en zij 

niet meekan. En je kan dat niet uitsluiten hè. Een kind heeft dat toch door.” (mama 

Sofie, BuO) 

“dat weet ik niet, ik denk het niet. Als ik zie hoe hard dat het is bij N op school. Hoe 

hard dat kinderen kunnen zijn, en kunnen profiteren van kindjes. Ik denk dat Koen heel 
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snel gepest en uitgesloten zou worden. En van geprofiteerd, die is niet weerbaar 

genoeg” (mama Koen, BuO) 

 

Naast een visie met betrekking tot sociale participatie kunnen we de ouders opdelen 

naargelang hun visie op handicap in het onderwijs in het algemeen. We polsen hierbij naar de 

mate waarin het onderwijssysteem (mede)oorzaak is van de handicap van het kind en zich 

dient aan te passen aan het kind met ASS volgens de ouders. Het overgrote deel van de 

ouders leunt aan bij het medisch model van kijken naar handicap. De beperking van het kind 

zorgt ervoor dat het kind ondersteuning nodig heeft om goed te kunnen functioneren in het 

onderwijs en wanneer deze ondersteuning niet voldoende is, is een overstap naar een meer 

beschermde omgeving gewenst. Hier zijn meer middelen voorhanden waardoor de stoornis 

beter ‘behandeld’ kan worden. 

“ge kunt eigenlijk niet verwachten dat 25 kinderen in de klas moeten wachten omdat 

er 1 iemand zijn boek niet wilt pakken. Ik vind dat ge dat van de juf gewoon niet kunt 

verwachten. En als ge echt zo’n storend element zijt, al is het maar af en toe, dat kan 

niet in het gewoon onderwijs. Allé ja, dat kan in de gewone maatschappij later ook 

niet. Dus eigenlijk in heel die filosofie hebben wij hem efkes uit het gewone gehaald, 

om hem eigenlijk attent te maken van, kijk de maatschappij gaat zich niet aanpassen 

aan u maar gij gaat u moeten aanpassen. En dat denk ik, daar heeft een gewoon 

onderwijs geen uren voor.” (mama Frits, BuO) 

“Ge moet het niet aan hem aanpassen he, hij moet zich aan de school aanpassen. Kan 

hij niet volgen, dan moet hij naar een andere school.” (papa Andreas, GON) 

 

Een minderheid van de ouders (9) ervaart de problemen van hun kind met ASS als een gevolg 

van de wisselwerking tussen de beperking van het kind, de instructies die het kind krijgt en de 

schoolomgeving, dus eerder aanleunend bij het sociaal model van handicap. 

“De een zegt zus, de andere zegt zo. En dat was met momenten heel moeilijk om dat 

duidelijk te maken aan de school van, voila, zoek daar 1 lijn in, zie dat iedereen 

geïnformeerd is en iedereen goed dezelfde aanpak biedt eigenlijk van dat kind, want 

anders heeft die GON-begeleiding ook niet zoveel zin.” (mama Simon, GON) 

“ik heb dat teruggegeven aan de juf. Ge denkt toch niet dat ik dat helemaal ga 

herschrijven, die toetsen, kreeg ik dan als antwoord. Ja ok, maar dan stopt het verhaal 

wel he” (papa Mats, BuO) 

“het systeem waarmee die school is opgebouwd, is echt niet gepast voor iemand zoals 

Bart, die wel een goed verstandelijk vermogen heeft, maar zodanig speciaal in mekaar 

zit” (papa Bart, BuO) 

 

We kunnen hieruit concluderen dat een meerderheid van de ouders belang hecht aan de 

inclusie van hun kind met ASS. We zien hierbij echter twee verschillende strategieën: 
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- Het kind dient vanaf de start opgenomen te worden in het regulier onderwijs. 

Dit is namelijk een weerspiegeling van het echte leven en zodus kunnen binnen 

deze setting de nodige vaardigheden het beste worden aangeleerd. 

- Het kind dient tijdelijk verwijderd te worden uit het regulier onderwijs zodat 

het in een goed omkaderde omgeving de nodige vaardigheden aangeleerd kan 

krijgen om (later) goed te kunnen functioneren in de samenleving. De helft van 

deze gezinnen wenst een korte periode in het buitengewoon onderwijs en 

wensen in het middelbaar terug de overstap te maken naar het regulier 

onderwijs. De ouder baseert zich zeer sterk op de expertise van de leerkracht 

buitengewoon onderwijs voor de haalbaarheid hiervan. 

Binnen deze strategieën is een medische model van kijken naar handicap door ouders 

dominant aanwezig. Het is de stoornis van het kind die maakt dat het kind moeilijkheden 

ondervindt in het onderwijs en niet de werking van het schoolsysteem. Bovenstaande 

strategieën duiden op een verschil in visie in welke setting de ondersteuning van het kind best 

dient te gebeuren. Een minderheid van de ouders duidt wel op problemen binnen het 

schoolgebeuren die in combinatie met de stoornis leiden tot moeilijkheden voor hun kind met 

ASS.  

 

12.1.4 Interactie tussen actoren met bepaalde visies en de invloed hiervan op de 
besluitvorming 

 

We vertrekken vanuit het theoretisch uitgangspunt van Pescosolido (1992) dat stelt dat 

sociale interactie bepaalt of individuen een keuze moeten maken, of ze in een bepaalde 

richting worden geduwd en of men problemen erkent en bepaalde acties als mogelijk ziet. 

Verschillende visies, belangen en mogelijkheden ontmoeten elkaar in deze interactie. We 

beschreven de verschillende visies in bovenstaande paragrafen. In dit onderdeel bekijken we 

hoe de visies samenkomen in het interactienetwerk en gaan we op zoek naar patronen. 

 

De verschillende actoren denken en handelen vanuit eenzelfde visie 
 

Bij een grote meerderheid van de respondenten handelen de ouders in het verlengde van de 

professionele actoren in het netwerk met betrekking tot de onderwijsvorm voor hun kind met 

ASS. En dit vanuit het medisch model van kijken naar handicap. Deze visie vertrekt vanuit de 

stoornis van het kind en stelt dat door deze stoornis het kind problemen ondervindt in het 

regulier onderwijs. Het kind en de leerkracht kunnen ondersteund worden bij de ervaren 

problemen, maar wanneer het kind niet voldoende in de mogelijkheid is om zich aan te 

passen is een overstap naar gespecialiseerd onderwijs vereist.  
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Bij een deel van de cases (11) die de overstap maakten naar het buitengewoon onderwijs 

werd deze overstap gemotiveerd door de verschillende partijen vanuit de nood aan een 

specifieke wijze van lesgeven voor een goede verdere ontwikkeling van het kind. Men wijst 

hierbij op een grote ondersteuningsnood van het kind of een verstandelijke beperking. Deze 

besluitvorming sluit het nauwste aan bij het principe van de least restrictive environment 

waarbij de ernst van de aandoening bepalend is bij de besluitvorming voor een 

onderwijsvorm. De overstap naar het buitengewoon onderwijs gebeurt bij deze groep in het 

verlengde van een advies van de diagnosticerende professional. 

 

Bij een tweede groep van de cases (7) die een overstap maakten naar het buitengewoon 

onderwijs is het de mismatch tussen de mogelijkheden en behoeften van het kind met ASS en 

de schoolse verwachtingen en werking van het regulier lager onderwijs die leidde tot deze 

overstap. De mismatch uit zich door een hoge prikkelgevoeligheid, beperkt 

concentratievermogen en moeilijk op tijd werken, sociaal-emotionele problemen en/of 

rigiditeit bij het kind met ASS wat botst met het klassikaal lesgeven en de schoolse 

verwachtingen in het regulier lager onderwijs. Het zijn dus voornamelijk elementen eigen aan 

het normgericht onderwijssysteem en de beperkte mogelijkheden tot differentiatie en 

individuele begeleiding hierbinnen die het voor deze kinderen moeilijk maken om mee te 

kunnen in het regulier onderwijs. De ouders hadden echter niet de verwachting dat het 

onderwijssysteem zich beter diende aan te passen aan de behoeften van hun kind. Het 

buitengewoon onderwijs biedt een betere omkadering aan het kind zodat het stappen vooruit 

kan zetten in zijn ontwikkeling en omgang met de stoornis.  

 

Bij het merendeel van de cases met een kind in het GON (12) is er eveneens eensgezindheid 

tussen de verschillende actoren in het netwerk met betrekking tot de meest gepaste 

onderwijsvorm voor het kind met ASS. Ook hier wordt er geredeneerd vanuit het medisch 

model van kijken naar handicap. Het kind heeft een stoornis en deze stoornis uit zich in 

gedrag of problemen die de schoolloopbaan van het kind verstoren. Zodra het probleem 

officieel is vastgesteld, start de school met de ondersteuning van het kind (met uitzondering 

van 2 cases waar men niet onmiddellijk start met GON-begeleiding) zodat hij/zij beter kan 

functioneren in de reguliere schoolomgeving. De GON-begeleider ondersteunt het kind bij de 

moeilijkheden en problemen die hij/zij ervaart op school en daarbuiten. Dit kan 

ondersteuning zijn bij schoolse activiteiten (zoals een stappenplan maken, leren leren, op 

tempo werken, …) of sociaal-emotionele ondersteuning (reflectie over gedrag, sociale 

vaardigheden aanleren, een rustmoment inbouwen, kunnen ventileren,…). Een overstap naar 

het buitengewoon onderwijs is niet aan de orde omdat het kind een goed verstandelijk 

vermogen heeft en dus mee kan met het opgelegde curriculum en voornamelijk ook omdat 

het kind geen storende factor is in de klas. Slechts een beperkt aantal aanpassingen zijn 

nodig. 
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We kunnen dus concluderen dat rond de besluitvorming voor een gepaste onderwijsvorm 

voor het kind met ASS bij het merendeel van de cases (30 van de 44) vanuit een gelijkaardige 

visie gedacht en gehandeld wordt. Hierbij beroept men zich zeer sterk op het advies van de 

diagnosticerende professional. Deze actor heeft kennis en expertise met betrekking tot de 

stoornis en handelt vanuit een medische visie van kijken naar handicap. Dit houdt in dat men 

advies geeft met betrekking tot de beste behandeling voor de stoornis. De school en de 

ouders volgen deze visie. Dit is contradictorisch met het gegeven dat bij een grote groep de 

problemen die het kind ervaart, gerelateerd kunnen worden aan de werking van het huidige 

onderwijssysteem (op tempo werken, klassikaal lesgeven met weinig differentiatie,…). 

Eveneens benadrukken vele ouders de centrale rol van de leerkracht. De houding en 

openheid van de leerkracht is zeer bepalend of het kind goed functioneert op de school of 

niet. Ouders hebben ervaring met zeer open leerkrachten, maar ook met leerkrachten die 

niet open staan voor de ondersteuning van de stoornis. Hierdoor liep het ene schooljaar zeer 

goed en het andere minder goed tot dramatisch. Bovendien ziet de helft van de ouders met 

een kind met ASS in het buitengewoon onderwijs hun kind met ASS in de mogelijkheid om in 

het regulier onderwijs school te lopen mits bijkomende ondersteuningsmaatregelen en 

aanpassingen. Desondanks benoemt de ouder voornamelijk de kenmerken van de stoornis 

van het kind als bepalend voor de ervaren problemen in het onderwijs en de daarop volgende 

keuze voor een onderwijsvorm.  

 

Er zijn geen voorbeelden in de cases waarbij het interactienetwerk ‘structureel en langdurig’ 

denkt en handelt vanuit een sociaal model van kijken naar handicap. Er zijn voorbeelden 

aanwezig van individu-gericht werken en met de nodige differentiatie, maar hierbij gaat het 

meestal over specifieke personen (leerkrachten) in het netwerk. Binnen het 

methodenonderwijs leunt de visie wel sterker aan bij het sociaal model van handicap, maar in 

praktijk botst men hier eveneens op een te beperkte draagkracht of te weinig differentiatie, 

aangegeven door de school of de ouder. 

 

De verschillende actoren denken en handelen vanuit verschillende visies  
 

Bij 14 cases stelden we vast dat er verschillende modellen van kijken naar handicap met 

elkaar geconfronteerd werden in het interactienetwerk met betrekking tot de besluitvorming 

voor onderwijsondersteuning van het kind met ASS. Bij het merendeel van deze cases is het 

de ouder die eerder een sociaal model van kijken naar handicap hanteert en de professional 

eerder een medisch model van kijken naar handicap. Concreet komt dit erop naar dat de 

professional een overstap naar het buitengewoon onderwijs wenst omwille van de stoornis 

van het kind terwijl de ouders nog verschillende mogelijkheden van verbetering zien binnen 

het regulier onderwijs. De reactie van de ouders op deze confrontatie is verschillend: de 
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ouder zoekt extra ondersteuning om het GON-traject beter haalbaar te maken, de ouder 

zoekt een reguliere school die meer aansluit bij hun visie, de ouder communiceert met de 

school over de nodige verbeterpunten binnen de school, de ouder laat het kind, ondanks zijn 

visie, toch de overstap maken naar het buitengewoon onderwijs. Bij een minderheid in deze 

groep (5 cases) is het eerder de ouder die handelt vanuit een medische model van kijken naar 

handicap terwijl de school minder problemen ervaart met het functioneren van het kind in de 

school. De ouders gaan in dit geval vaak in overleg met andere actoren (vrienden, 

professionals) om de beslissing te maken voor de overstap naar het buitengewoon onderwijs. 

12.2 Rationele elementen die spelen bij de beslissing voor een onderwijsvorm voor 
het kind met ASS 
 

Naast de sociale relaties die het besluitvormingsproces aandrijven, zijn er rationele 

elementen die van invloed zijn op keuzes en beslissingen van ouders.  We spreken over 

rationele besluitvorming wanneer ouders op basis van beschikbare informatie en hun 

waarden en geloof een kosten-baten evaluatie maken van de verschillende onderwijsvormen. 

De uitkomst hiervan leidt hen tot de keuze voor de ene of de andere onderwijsvorm.  

 

‘The least restrictive environment’ (Heward, 2009) is een duidelijk rationeel principe waarop 

het onderwijsbeleid zich stoelt: de aard en de ernst van de beperking bepaalt de 

onderwijsvorm. Zwaardere vormen van beperking hebben een meer gespecialiseerde 

onderwijsvorm nodig. Voor de respondentengroep zou dit betekenen dat kinderen met een 

zwaardere problematiek gerelateerd aan de ASS eerder de overstap maken naar het 

buitengewoon onderwijs. Bij de respondentengroep zien we echter op basis van de 

beschrijving van de ouders van de ervaren problemen gerelateerd aan de ASS geen breuk 

tussen kinderen met ASS in het GON en in het buitengewoon onderwijs. Bij 6 cases met een 

kind met ASS in het GON zien we een kleinere impact van de ASS op het functioneren van het 

kind en bij slechts 7 cases met een kind met ASS in het buitengewoon onderwijs kunnen we 

stellen dat de ernst van de beperking voornamelijk bepalend is geweest voor de overstap 

naar het buitengewoon onderwijs. Het gaat bij deze cases over een licht verstandelijke 

beperking of een combinatie van problematieken.  

 

We stellen wel vast dat binnen de respondentengroep de leeftijd waarop de diagnose ASS 

gesteld werd verschillend is bij de groepen. Ongeveer de helft van de kinderen met ASS in het 

GON bevindt zich reeds in het lager onderwijs wanneer ze getest worden op ASS. De andere 

helft verkreeg de diagnose ASS in het kleuteronderwijs van wie nog eens de helft in de derde 

kleuterklas. Bij de groep kinderen in het buitengewoon onderwijs worden bij de meeste 

kinderen in de kleuterschool de problemen gesignaleerd of meer zichtbaar en de 

onderzoeken en testen opgestart. Bij vijftien cases heeft het kind de diagnose van ASS reeds 

voor de leeftijd van 5 jaar. Ondanks dat we bij slechts 13 cases een duidelijk verschil in ernst 
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zien tussen de kinderen met ASS in het GON en deze in het buitengewoon onderwijs, is er wel 

een verschil in zichtbaarheid van de stoornis op jonge leeftijd tussen de twee groepen. 

Hiervoor zien we verschillende verklaringen: het vaak hoge IQ van de kinderen met ASS in de 

GON-groep waardoor ze de stoornis langer ‘camoufleren’, verschillen in schoolcultuur 

waardoor bij sommige scholen er later gesignaleerd werd en/of minder storend gedrag van 

het kind in het klasgebeuren waardoor men langer een afwachtende houding heeft. Ondanks 

de verschillen in leeftijd van diagnose is voor beide groepen de overgang naar het lager 

onderwijs voor vele kinderen een centraal event in de schoolloopbaan van het kind met ASS. 

 

Een tweede element dat we onder rationele besluitvorming plaatsen is dat de besluitvorming 

van verscheidene (9) ouders gebaseerd is op het gegeven dat er te weinig kennis en 

ondersteuningsmiddelen voorhanden zijn binnen het huidige onderwijssysteem om hun kind 

met ASS goed te ondersteunen in het regulier onderwijs. Dit wordt bevestigd door het 

gegeven dat de helft van de cases met een kind met ASS in het buitengewoon onderwijs bij 

bijkomende ondersteuningsmaatregelen zou opteren voor het regulier onderwijs. 

 

De visie van de ouders met betrekking tot de gepaste onderwijsvorm voor hun kind met ASS 

komt voornamelijk tot stand in interactie met de andere actoren in het netwerk. Bij een 

minderheid van de cases (4 GON en 3 BuO) is de visie van de ouders op zich bepalend 

geweest voor de onderwijsvorm waar het kind school loopt. Onderstaand citaat geeft hiervan 

een voorbeeld: 

“En ja, en zij pleitte ervoor voor Fleur naar het bijzonder onderwijs. […] Nu, Fleur was in  

al die jaren enorm ontwikkeld en vooruit gegaan. […]M was vooral heel erg aan het 

groeien in haar sociaal zijn met anderen. Gaat ge die dan ineens terug apart zetten, 

dan denk ik daar winnen we ook niks mee. Ik bedoel, misschien gaan haar 

schoolresultaten beter zijn, maar als mens zijnde vonden wij het belangrijker dat ze het 

omgaan met kinderen en met leeftijdsgenoten en spelen en wat is vriendschap en wat 

is ruzie en wat is. Dus dat relationele vonden wij veel belangrijker. [… ]Allé, dat was 

echt een strijd en dat was echt, zij tegen ons […]en dan hebben we dat [in GON blijven] 

toch verkozen, omwille van Fleur.” (mama Fleur, GON) 

 

We kunnen hieruit concluderen dat rationele elementen zoals de ernst van de stoornis, de 

aanwezige ondersteuningsmogelijkheden en de visie aanwezig zijn binnen het 

besluitvormingsproces voor een onderwijsvorm voor het kind met ASS, maar slechts bij een 

minderheid van de cases op zich bepalend zijn geweest bij de keuze voor een onderwijsvorm.  
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12.3 De invloed van machtsverschillen op de besluitvorming 
 

De interactie tussen ouders en professionals en de rationele elementen ontmoeten elkaar 

binnen een breder veld dat gekenmerkt wordt door een bepaalde machtsstructuur. In dit 

onderdeel gaan we in op hoe ouders verschillen in macht ervaren met betrekking tot de 

onderwijsloopbaan van hun kind met ASS, hoe ze hiermee omgaan en of deze omgang 

verschilt naargelang de sociale positie van het gezin. 

 

12.3.1 Dominantie van professionals 

 

Bovenstaande paragrafen tonen aan dat er bij de verschillende actoren in het 

interactienetwerk verschillende visies zijn met betrekking tot meest adequate ondersteuning 

van kinderen met ASS. In interactie ontmoeten deze visies elkaar. De literatuur leert ons dat 

er machtsverschillen zijn in deze interactie, waarbij professionals meer gewicht hebben als 

het komt tot beslissen. Ouders zijn afhankelijk van de professionals voor de toegang tot 

diensten en voor het verwerven van informatie en kennis.  Via bewuste dwang of eerder 

zachte nudging worden ouders naar een bepaalde keuze geleid. We stelden reeds vast dat bij 

de start van het zorgpad de interactie tussen ouders en professionals voornamelijk een 

partnerschap is. De professionals en hun visie, kennis en ervaring zijn in deze fase reeds 

sturend, maar ouders ervaren dit als ondersteunend.  

 

Deze ervaring wijzigt echter voor vele ouders doorheen het zorgtraject. In de eerste fase van 

signalisatie van een probleem is er onzekerheid bij de verschillende actoren in het netwerk en 

heeft men nood aan een duidelijke benoeming van het probleem. Ouders ervaren dan ook 

een zeer grote afhankelijkheid van de expertise van de diagnosticerende professional. We 

stelden reeds vast dat de diagnosticerende professional handelt vanuit het medisch model 

van kijken naar handicap en hierbinnen de nodige adviezen geeft met betrekking tot de 

gepaste ondersteuning van het kind met ASS. De helft van de ouders geven aan daarnaast 

goed begeleid te zijn geweest wanneer de diagnose werd meegedeeld. Men kreeg duidelijke 

informatie over ASS en de nodige opvolging werd voorzien. Echter, veel ouders (24 cases) 

geven aan zeer weinig tot geen informatie te hebben verkregen bij de diagnosestelling. 

Ongeveer de helft van deze ouders (10) had in deze fase meer nood aan handvaten en 

concrete begeleiding. Men ervaarde de passieve rol die men in deze fase van het zorgtraject 

had als een gevoel van onmacht.  

“Er zijn boeken genoeg en dan word je aan je lot overgelaten.” (mama Andreas, GON) 

“ge krijgt een diagnose en dan staat ge daar. En dan zeggen die, ge moogt binnen 3 

maanden terugkomen. Ja, binnen 3 maanden hallo en die 3 maanden daar tussen? Dat 

is onmenselijk ze.” (mama Paul, BuO) 
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Een reactie van ouders hierop is dat ze zich een bepaald niveau van professionele kennis 

eigen gaan maken. Ouders zoeken de ontbrekende informatie via verschillende kanalen. Zeer 

veel ouders lezen boeken en zoeken informatie op het internet. Daarnaast tracht men een 

netwerk op te bouwen waar men de nodige informatie kan verkrijgen: raadplegen van andere 

ouders met een kind met ASS (facebook, praatgroepen), aansluiten bij de vereniging voor 

autisme waar men cursussen kan volgen, kennis in het eigen bestaande netwerk gebruiken, 

thuisbegeleiding aanvragen, antwoorden op vragen trachten te verkrijgen via het Raster, de 

school en de GON-begeleider.  

Ook in de interactie met de andere professionals in het netwerk (CLB, leerkracht, school) zijn 

er doorheen het gehele traject bij vele cases voorbeelden aanwezig van een scheve 

machtsverhouding tussen de ouder en de professional. Onderstaand citaat geeft hier een 

mooi voorbeeld van.  

“Nee, maar dat CLB, dat van daar dat was geen gewoon CLB ze.[…] Nee, echt geen 

goeie ervaringen, dat was echt heel slecht vonden wij.[…] Die zei, die krijgt geen GON-

begeleiding, vlakaf. 

I: En wat was dan de reden dat zei ook zag van… 

M: Dat weet ik niet, die heeft dat kind zelf nooit gezien.” (mama Paul, BuO) 

 

Bij 28 cases vinden we duidelijke voorbeelden waarbij de ouders geen of onvoldoende 

informatie krijgen, geen inspraak hebben, niet gehoord worden of waarbij de vraag van de 

ouders afgewezen wordt. De ervaren machtsverschillen maken dat sommige ouders 

aangeven het moeilijk te vinden om problemen aan te kaarten. Men wil het schooljaar van 

het kind niet moeilijker maken dan het al is. Men heeft angst dat de houding van de 

leerkracht/school naar het kind toe problematischer wordt. Echter, het karakter en de kennis 

van ouders bepaalt hoe men met de machtsverschillen omgaat: 

- de afhankelijkheidsrelatie maakt dat men zich onderdanig opstelt 

- men gaat de discussie aan als ouder en tracht door een assertieve houding 

tegengewicht te bieden 

- men verwijdert zich van de scheve machtsverhouding door het kind naar een andere 

school te sturen 

- men uit zijn frustratie, maar positioneert zich als afhankelijke actor van de 

professional en berust in diens sturing 

 

12.3.2 Sociale positie van het gezin 

 

Bij de bevraagde gezinnen zijn er 16 gezinnen die een eerder maatschappelijk kwetsbaar 

profiel hebben. Het merendeel (13) van de kinderen met ASS in deze gezinnen bevindt zich in 
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het buitengewoon onderwijs. We beschrijven in eerste instantie de verschillen in 

betrokkenheid bij het besluitvormingsproces tussen de maatschappelijk kwetsbare en sociaal 

sterke gezinnen. Daarnaast kijken we naar mogelijke verschillen in visie tussen deze groepen.  

In het algemeen geven ouders aan weinig in overleg te zijn gegaan met betrekking tot de 

opstart van het GON-traject. Dit verloopt in het verlengde van de diagnose ASS waarbij het 

advies van GON-ondersteuning wordt gegeven en dit wordt gevolgd door de verschillende 

actoren in het netwerk. Men ziet de GON-ondersteuning als een gewenste hulp voor het kind. 

Dit is anders wanneer het buitengewoon onderwijs als meest gepaste ondersteuning wordt 

aangedragen voor hun kind met ASS. Dit is voor vele ouders een zeer ingrijpende verandering. 

De interactie tussen de verschillende actoren in het netwerk wordt intenser en we zien hierbij 

verschillen in betrokkenheid bij het besluitvormingsproces tussen verschillende sociale 

groepen. We focussen ons voor deze analyse dan ook voornamelijk op deze actie in het 

zorgtraject.  

 

De analyses tonen aan dat bij een gezin in een zwakke tot zeer zwakke sociale positie30 de 

besluitvorming met betrekking tot de onderwijsondersteuning van het kind met ASS 

hoofdzakelijk verloopt langs de professional, de ouder(s) worden zeer beperkt betrokken in 

het besluitvormingsproces. Dit zien we zeer sterk bij de gezinnen die niet bekend zijn met het 

schoolsysteem doordat ze uit een ander land afkomstig zijn en bij de gezinnen met een zeer 

lage scholing (7 cases). Zij worden geïnformeerd over de beslissing, maar niet betrokken in de 

besluitvorming. De onderwijsvorm die het meest gepast geacht wordt voor het kind, zij 

bevinden zich allemaal in het buitengewoon onderwijs, wordt wel toegelicht door de 

professional aan de ouder, maar het is de professional die de beslissing neemt en uitvoert. De 

ouder is een passieve actor in het besluitvormingsnetwerk. 

“Dat was zo hè, die zegt Guido is een autist. Dat zijn speciale kinderen . Hij moet naar 

een andere school. Dat was op advies van het CLB hè. Dat was niet van ons” (Papa 

Guido, BuO) 

“Nee, die, als jij autisme hebt, gaan die naar ander onderwijs. Dus een kind met 

autisme moet naar een speciale school he. Hun hebben een speciale school, dus zo via 

het onderwijs he.” (mama Filip, BuO) 

 

Opvallend bij deze groep is dat een groot deel van hen (5) geen GON-ondersteuning heeft 

gekregen, en hier ook  niet over werd geïnformeerd, alvorens de overstap gemaakt werd naar 

het buitengewoon onderwijs. Bij de sociaal sterkere gezinnen met een kind met ASS in het 

buitengewoon onderwijs zijn er slechts twee gezinnen die geen GON-ondersteuning hebben 

verkregen alvorens de overstap naar het buitengewoon onderwijs te hebben gemaakt. Bij één 

van deze maatschappelijk kwetsbaardere gezinnen zonder GON-traject duidt de beschrijving 

door de ouder(s) van de uiting van de ASS op een ernstigere problematiek dan bij de meeste 
                                                                 
30 Dit zijn gezinnen die op meerdere sociale indicatoren slecht scoren. 
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andere gezinnen. Bij de andere gezinnen zien we op dat gebied echter geen grote verschillen 

wat tot de interpretatie leidt dat andere factoren, waaronder de sociale situatie van het 

gezin, mee van invloed zijn geweest op de beslissing door de professional om geen GON-

begeleiding op te starten. 

 

Naast de groep die op verschillende sociale indicatoren zwak scoort, is er een groep die 

maatschappelijk kwetsbaarder is enkel om het alleenstaand ouderschap van de moeder of 

vader van het kind met ASS (6 cases). Deze groep ervaart meer betrokkenheid bij de 

besluitvorming, maar de mate van inspraak verschilt. De assertiviteit van de ouder is hierbij 

van sterke invloed.  Onderstaande citaten geven een voorbeeld van de verschillen in 

assertiviteit binnen deze groep.  

“In plaats van die GON-begeleiding verder uit te diepen dan vlak voor de 

herfstvakantie, was dan de vraag van kan je werk maken van dat hij weg is van school. 

Dus allé, hij vloog eigenlijk een beetje buiten […] Ja, en dan hebben we daarna meteen 

contact gehad met het Paolaziekenhuis” (papa Joris, BuO) 

“Ze sturen u bepaalde richtingen uit, dus het UKJA, het CLB doet, maar dat bijzonder 

onderwijs dat doet van, wij zijn specialisten, wij weten dat. Ik heb altijd zoiets gehad, 

nee er moeten andere oplossingen zijn, en ik ben echt niet op mijn mond gevallen, ik 

heb dat altijd gezegd. En dat zal er ook wel toe hebben bijgedragen dat er nog om 

andere oplossingen gezocht werd ze. Als gij zegt, ah ja, dat zijn de specialisten, ik doe 

dat wel, dan was dit er niet gekomen.“ (mama Senne, GON) 

De invloed van de assertiviteit van de alleenstaande ouder zien we eveneens duidelijk 

wanneer we de maatschappelijk kwetsbaardere gezinnen met een kind met ASS in het GON 

nader bekijken. In het verlengde van de resultaten van de kwantitatieve analyses, zijn er 

slechts 3 cases met een eerder maatschappelijk kwetsbaar profiel in het GON. Bij één van 

deze gezinnen kan het kind met ASS goed mee met het curriculum en daarnaast is ze geen 

storende factor in de klas waardoor een overstap naar het buitengewoon onderwijs niet ter 

sprake is gekomen. Bij de andere twee is er wel sprake geweest van een mogelijke overstap 

naar het buitengewoon onderwijs. Zij situeren zich in bovenstaande groep van 

maatschappelijk kwetsbaardere gezinnen door alleenstaand ouderschap. Bij het ene gezin kan 

het kind met ASS ook goed mee met het curriculum, maar is het gedrag in de school 

problematischer waardoor een overstap naar het buitengewoon onderwijs gevraagd werd. De 

moeder wijst de school echter op het gegeven dat de oorzaken van de ervaren problemen 

een gevolg zijn van miscommunicatie binnen de school. Daarnaast zet ze in op bijkomende 

ondersteuning van het kind na de schooluren. Bij het andere gezin loopt het GON-traject nog 

omdat er geen plaats was in het buitengewoon onderwijs. De GON-leerkracht en 

kleuterleerkracht hebben met de schooldirectie onderhandeld om het kind met ASS toch in 

de reguliere school te blijven opnemen. De school ging hiermee akkoord, ook om zich te 

kunnen voorbereiden op het aankomende M-decreet. Het kind zal normaal overstappen naar 
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het buitengewoon onderwijs wanneer er een plaats vrij komt, maar mogelijk wijzigt dit 

stappenplan omdat het GON-traject vrij goed loopt momenteel. Het kind gaat wel slechts 

halve dagen naar school, de andere halve dag krijgt het individueel onderwijs (tijdelijk 

onderwijs aan huis). Beide moeders zijn goed communicatief vaardig om in gesprek te gaan 

met de professionals, zijn zeer assertief en hebben zich sterk ingewerkt in de verschillende 

onderwijssystemen.  

 

Bij de sociaal sterkere gezinnen zien we over het algemeen een grote betrokkenheid van de 

ouders met betrekking tot de besluitvorming voor een overstap naar het buitengewoon 

onderwijs. De ouders waarbij het kind met ASS een overstap heeft gemaakt naar het 

buitengewoon onderwijs geven aan dat ze zelf deze beslissing hebben genomen, weliswaar 

vaak op advies van of in nauw overleg met professionele actoren. Daarbij zoeken ze zelf het 

overleg op of gaan de confrontatie aan.  

“En dan hebben wij eigenlijk, ja, in de loop van dat jaar besloten van hem naar 't 

buitengewoon onderwijs te doen, in samenspraak met 't CLB uiteraard. Allez, we 

hebben eerst nog GON overwogen, we hebben ook met een GON-begeleidster 

daarover gesproken, maar ze zagen hem toch, ja, niet echt functioneren binnen 't 

gewoon onderwijs en wij, ja, begrepen dat ook wel.” (mama Seppe, BuO) 

De ouders met een kind met ASS in het GON werden eveneens sterk betrokken bij het besluit 

om het kind al dan niet te laten overgaan naar het buitengewoon onderwijs. Echter, de vraag 

tot overstap naar het buitengewoon onderwijs wordt meer of minder vrijblijvend gegeven 

door de leerkracht, de directie of het CLB. Dit maakte dat ouders verschillende vormen van 

kapitaal inzetten bij de besluitvorming:  

- men gaat in overleg om tot een gezamenlijk besluit te komen, 

- men zet financiële middelen in: extra ondersteuning,  

- men doet toegevingen, bijvoorbeeld rilatine geven, jaar dubbelen 

- men zet zijn kennis in: het recht om van school te veranderen, een kind weigeren mag 

zomaar niet 

 

Naast verschillen in betrokkenheid kunnen er ook verschillen in visie zijn tussen sociale 

groepen in de samenleving.  We stelden reeds vast dat bij het merendeel van de cases de 

gezinnen eenzelfde medische visie delen als de professional. Het is wel zo dat gezinnen die 

eerder aanleunen bij een sociaal model van handicap hoofdzakelijk (met uitzondering van 1) 

sociaal sterkere gezinnen zijn.  Het inclusief onderwijs wordt wel breder gedragen, ook door 

maatschappelijk kwetsbaardere gezinnen, maar de sociaal sterkere gezinnen maken meer 

gebruik van deze visie om te pleiten voor een bepaalde onderwijsvorm. We zien dit ook bij 

andere keuzes ter ondersteuning van het kind met ASS. Onderstaand citaat geeft hier een 

voorbeeld van.  
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 “na de vaststelling van de diagnose zeiden ze van ja maar ge kunt wel een pilleke 

pakken. Wij hebben gezegd van ja dat kunnen we, maar dat manneke is zes jaar, die 

moet nog een hele ontwikkeling doen…. Het zal ons veel bloed, zweet en tranen kosten, 

maar dan zal het zo zijn. Maar da pilleke… neen …. Als hij nu later groter is en hij heeft 

zoiets van ja da helpt mij dan moet hij het zelf maar beslissen.” (mama Dirk, GON) 

Ten slotte zien we ook verschillen tussen gezinnen met verschillende sociale posities 

naargelang kennisverwerving rond ASS. Gezinnen verwerven kennis via de expertise van 

professionals en via eigen opzoekwerk op internet en in boeken. Opvallend is dat sociaal 

sterkere gezinnen daarnaast beduidend meer beroep doen op ervaring van andere ouders 

met een kind met ASS, kennis van professionals binnen het netwerk en verenigingen voor 

autisme. Sociaal sterkere gezinnen breiden hun netwerk sterker uit om kennis te vergaren. Dit 

zien we zo goed als niet terug bij maatschappelijk kwetsbaardere gezinnen. 

 

12.3.3 Samenvatting 

Doorheen het zorgtraject zien we bij vele ouders een wijzigende verhouding tot de 

professional in het netwerk. Ouders ervaren een grote afhankelijkheid van de professional. Bij 

de start van het zorgtraject bezitten de ouders geen kennis en zien ze de professional als een 

partner. De ouders zijn blij dat de professional de problemen die het kind ervaart signaleerde 

en het advies tot testing wordt gewaardeerd. Echter, wanneer het probleem een label krijgt, 

hebben ouders nood aan informatie over hoe om te gaan met de stoornis en hoe de 

problemen te kunnen verlichten. Het vermogen van ouders om om te gaan met het gegeven 

dat hun kind een stoornis heeft, wordt sterk mee bepaald door de informatie die gegeven 

wordt bij de mededeling van de diagnose en de wijze waarop. Vele ouders blijven wat dat 

betreft op hun honger zitten bij de diagnosticerende professional. Zij hebben het gevoel niet 

gehoord te worden en hier weinig tegen te kunnen doen. Als reactie hierop gaan ze zelf op 

zoek naar de nodige kennis en informatie via verschillende kanalen. Doorheen het 

schooltraject van hun kind met ASS ervaart de meerderheid van de ouders één of meerdere 

situaties waarbij ze het gevoel hebben geen informatie te krijgen, geen inspraak te hebben of 

niet gehoord te worden. Hoe de ouders omgaan met deze scheve machtsverhouding wordt 

bepaald door het karakter en de kennis van de ouders.  

 

Bij de ervaring van machtsverschillen en hoe hiermee om te gaan, en bij het proces van 

beslissen in het algemeen bepaalt de sociale positie van het gezin mee de mogelijkheden en 

limieten. We onderzochten de verschillen in betrokkenheid bij het besluitvormingsproces en 

de verschillen in visie tussen sociaal sterkere en maatschappelijk kwetsbaardere groepen.  De 

analyses tonen verschillen in betrokkenheid binnen de maatschappelijk kwetsbaardere groep 

aan. De gezinnen die gekenmerkt worden door een zeer lage scholing en/of een andere 

nationaliteit werden zeer weinig tot niet betrokken bij de besluitvorming voor een 
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onderwijsvorm voor hun kind met ASS. Dan is er een tweede groep die maatschappelijk 

kwetsbaarder is omwille van alleenstaand ouderschap. Deze groep ervaart meer 

betrokkenheid bij de besluitvorming en de mate van inspraak is hier eerder gerelateerd aan 

de assertiviteit van de ouder. Sociaal sterkere gezinnen ervaren over het algemeen veel 

betrokkenheid bij de besluitvorming en hanteren verschillende vormen van kapitaal in overleg 

met de professional om tot een gedragen besluit te komen. De gezinnen met een kind met 

ASS in het GON bevinden zich voornamelijk in een sociaal sterke situatie. Er zijn drie 

maatschappelijk kwetsbaardere gezinnen met een kind met ASS in het GON. Dit traject werd 

beslist om drie verschillende redenen:  

- het kind kan goed mee met het curriculum en is geen storende factor in de klas,  

- de moeder van het kind is zeer assertief en heeft een duidelijke visie, 

- de moeder wordt goed ondersteund door de GON-begeleider en het schoolteam om 

het GON-traject haalbaar te maken. 

 

Bij de realisatie van het GON-traject van eerder maatschappelijk kwetsbaardere gezinnen zijn 

dus verschillende factoren van invloed. Daarnaast stellen we vast dat bij een aantal zeer 

kwetsbare gezinnen het GON-traject zelfs niet werd opgestart, en dat dit niet verklaard kan 

worden door de ernst van de stoornis.  

 

Over het algemeen is het sociaal model van kijken naar handicap beduidend minder aanwezig 

binnen het besluitvormingsproces voor een onderwijsvorm voor het kind met ASS. Het idee 

van inclusief onderwijs wordt wel breed gedragen, maar de minderheid die het sociaal model 

van handicap als visie hanteren in het besluitvormingsproces  zijn de sociaal sterke gezinnen. 

Zij zullen ook trachten meer kennis te vergaren door hun netwerk uit te breiden.   
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12.4 Discussie 
  

Dit onderzoek toont de meerwaarde aan van kwalitatief onderzoek in het vergaren van 

gedetailleerde kennis over factoren die spelen bij besluitvormingsprocessen. Het onderwerp 

ter studie is het gebruik van twee onderscheiden onderwijsvormen voor kinderen met een 

beperking: het geïntegreerd onderwijs en het buitengewoon onderwijs. De eerste situeren we 

binnen een eerder inclusieve onderwijsvorm, de tweede is een gesegregeerde 

onderwijsvorm. Analyses op steekproef- en populatiedata gaven reeds inzicht in de invloed 

van verschillende factoren op het gebruik van de twee onderscheiden onderwijsvormen voor 

kinderen met een beperking, zoals de sociale positie van het gezin, de aard en ernst van de 

beperking, leeftijd en geslacht van het kind en het aanwezige aanbod van ondersteuning voor 

kinderen met een beperking in de verschillende onderwijsvormen. De uiteindelijk gekozen 

onderwijsvorm reflecteert  echter niet altijd het veelzijdig proces dat ouders ondergaan om te 

komen tot een beslissing. Hierbij biedt kwalitatief onderzoek een meerwaarde. Aan de hand 

van diepte-interviews kunnen we het dynamische van intrede in de onderwijsvorm voor 

kinderen met een beperking vatten en inzicht krijgen in de handelingsprocessen hierbij. Door 

de kwalitatieve data aanvullend, verdiepend en ter interpretatie van de kwantitatieve data-

analyse te gebruiken, kunnen we een meer gefundeerde bijdrage leveren aan het belangrijke 

debat rond inclusie van kinderen met een beperking.   

 

Elke ouder staat op een dag voor de keuze van een gepaste school voor hun kind. Het recht 

van ouders om een school te kiezen is erkend in onderwijsbeleid over heel de wereld. Bij 

sommige ouders komt hier de bijkomende overweging tussen regulier of buitengewoon 

onderwijs bij. Onderzoek naar besluitvorming van ouders hieromtrent is echter beperkt en 

het proces van schoolkeuze is zo goed als onzichtbaar (Glenys, Cuskelly en Moni, 2015, Byrne, 

2013). Voor de ontrafeling van deze besluitvormingsprocessen beroepen we ons op de 

literatuur rond keuzetheorie. We nemen elementen mee van twee onderscheiden kaders: 

individueel gerichte kaders (het rationele keuze kader) en sociaal georganiseerde patronen 

van beslissen. Deze laatste theorie vormt het uitgangspunt van deze kwalitatieve data-analyse 

van besluitvormingsprocessen voor een onderwijsvorm voor kinderen met een beperking. 

Deze theorie stelt dat sociale interactie het proces van actie, keuze en beslissing aandrijft. De 

theoretische kaders van Berenice Pescosolido (1992) en Pierre Bourdieu (1979) lenen zich 

goed om de sociaal georganiseerde besluitvormingsprocessen binnen onderwijs te vatten. 

Deze kaders verbinden levenslooponderzoek en onderwijsstratificatie-onderzoek en samen 

met handicapstudies stelt dat ons in staat om een meer volledige analyse van 

onderwijsloopbaan van kinderen met een beperking te maken. Elementen uit de rationele 

keuze theorieën vulden de bevindingen aan om tot een nog veelzijdiger begrip van een 

besluitvormingsproces te komen. Inzichten verworven door Goldthorpe (1998), Heckatorn 

(1996) en Hoff en Stiglitz (2016) werden als nuttig bevonden voor dit deel van de analyse. 
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In dit onderdeel worden deze theoretische kaders samen met bestaande 

onderzoeksresultaten in wisselwerking geplaatst met eigen empirie. Met het oog op een 

studie in de diepte stelden we een respondentengroep samen door middel van een 

doelgerichte selectie. In eerste instantie voerden we een selectie uit op basis van de aard en 

ernst van de beperking van het kind zodat de respondenten qua zorgnoden gerelateerd aan 

de beperking van het kind en toegangsmogelijkheden tot zorgvormen vergelijkbaar zijn. De 

keuze viel hierbij op kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) en een (rand)normale 

begaafdheid. Deze kinderen hebben toegang tot het GON en zijn eveneens aanwezig in het 

buitengewoon onderwijs. De selectie op (rand)normale begaafdheid is noodzakelijk omdat er 

in Vlaanderen nog weinig mogelijkheden zijn voor kinderen met een (licht) mentale beperking 

in het regulier onderwijssysteem. Doordat ASS een breed spectrum bestrijkt, uit deze stoornis 

zich zeer verschillend bij mensen. Wel zien we bij alle personen met ASS gedragingen die op 

eenzelfde manier afwijken van ‘normaal’ gedrag en dit binnen drie gebieden van 

functioneren: de communicatie, de sociale interactie en de verbeelding (Schelstraete, 2013; 

APA, 2013). De beschrijving van de problemen gerelateerd aan de ASS door de bevraagde 

ouders is zeer verspreid over deze drie gebieden. Bij het ene kind zijn het voornamelijk 

communicatieproblemen, bij het andere situeren de problemen zich sterk rond sociale 

interactie en bij nog andere is het een combinatie over beide domeinen heen. Het fenomeen 

van gebrekkige verbeelding wordt niet uitdrukkelijk aangegeven door de ouders. In het 

gegeven dat ASS vele ‘gezichten’ heeft, schuilt het gevaar dat de kinderen van de bevraagde 

gezinnen moeilijker vergelijkbaar zijn qua zorgnoden. Door het bijkomende selectiecriterium 

van (rand)normale begaafdheid probeerden we dit beter onder controle te houden. Dit 

resulteerde in vergelijkbare cases qua zorgnoden met uitzondering van 7 cases van de 45 

waarbij een hogere zorgnood werd vastgesteld (licht verstandelijke beperking, combinatie 

van problematieken of zeer hoge prikkelgevoeligheid). 

 

Interessant aan de keuze voor ASS is dat de beoordeling door leerkrachten en contextuele 

factoren sterker meespelen dan bij beperkingen die meer gebaseerd zijn op zuiver objectieve 

medische criteria, zoals een visuele stoornis (Donovan en Cross, 2002). Zo stelden we vast dat 

het verschil in uitingsvormen van ASS bij het kind een invloed heeft op de onderwijsloopbaan 

van het kind met ASS, maar dit gaat niet altijd samen met een verschil in ernst van de 

stoornis. We zien de invloed hiervan reeds bij het moment van diagnosestelling, maar ook bij 

de adviezen voor een gepaste onderwijsvorm voor het kind met ASS is de uitingsvorm van 

invloed. We zien in de respondentengroep dat een kind met ASS dat geen storend gedrag 

vertoont in de klas minder geconfronteerd met de vraag om over te stappen naar het 

buitengewoon onderwijs dan een kind dat het klasgebeuren kan storen door de uiting van zijn 

ASS, bijvoorbeeld moeilijk stil kan zitten. Dit ligt in lijn met onderzoek dat stelt dat 

uitvoerende onderwijsprofessionals ervaren dat probleemgedrag veel aanpassingen vereist 
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waardoor kinderen met problematisch gedrag minder de voorkeur genieten om opgenomen 

te worden in het regulier onderwijs (Stoiber, Gettinger en Goetz, 1998). Dit kan dan weer 

verklaard worden door het normgericht onderwijssysteem in Vlaanderen. Hierbinnen ligt een 

sterke nadruk op standaarden binnen een opgelegd curriculum dat in klassikaal verband 

wordt aangeleerd waarbinnen er weinig ruimte is voor flexibiliteit (Juchtmans en Nicaise, 

2014).  

 

ASS werd in 1980 formeel erkend als een medische aandoening en zodoende is het een 

stoornis die nog niet zo lang gediagnosticeerd wordt (Kenny et al., 20016). Daarnaast is de 

autismespectrumstoornis een ontwikkelingsstoornis die aanwezig is vanaf de geboorte, maar 

de symptomen kunnen zich later manifesteren (Schelstraete, 2013). De combinatie van 

beperkte kennis over de stoornis en de vaak latere zichtbaarheid van de symptomen maakt 

dat ouders vanaf de start van het zorgproces sterk afhankelijk zijn van anderen. Sociale 

interactie drijft dan ook het besluitvormingsproces vanaf de start aan (Pescosolido,  1992). 

We stelden vast dat de actoren binnen het interactienetwerk met betrekking tot een gepaste 

onderwijsvorm voor het kind met ASS voornamelijk professionele actoren zijn. Het informele 

netwerk is bij de bevraagde gezinnen slechts zeer zijdelings betrokken bij het 

besluitvormingsproces voor onderwijsondersteuning van het kind met ASS. Dit kunnen we 

verklaren door de nog grote onwetendheid met betrekking tot de stoornis in de bredere 

samenleving. Daarnaast is de stoornis vaak weinig zichtbaar en uiten de symptomen zich niet 

continu waardoor buitenstaanders vaak weinig tot niet met de problemen geconfronteerd 

worden.  

 

Het zorgproces van de bevraagde ouders met een kind met ASS start bij de signalisatie van 

een ervaren probleem met betrekking tot het functioneren van het kind. De kritieke actoren 

rond dit startevent zijn de ouder, de leerkracht en de diagnosticerende professional. De 

leerkracht en in mindere mate de diagnosticerende professional bepalen in deze fase sterk 

mee de beslissingen die genomen worden en vormen zo de gateway-providers van het 

zorgtraject (Pescosolido en Olafsdottir, 2013). Ze nemen deze rol op wanneer er bij de ouders 

geen vermoeden van een stoornis is, maar ook wanneer er wel een vermoeden is, maakt de 

interactie met de professional een eerder passieve bezorgdheid bij de ouder meer actief 

(Ryan en Salisbury, 2012). De ouders zien in deze fase de professional als een partner in het 

zorgproces van hun kind met ASS. Partnerschap houdt de impliciete boodschap van gelijkheid 

in en een gemeenschappelijke betekenisgeving aan zorgverlening. Het omvat een gevoel van 

vertrouwen en gelijkheid in het delen van informatie met elkaar (Clear, 1999). Ouders leunen 

hierbij wel sterk op de kennis van de professional. Omwille van de recente aard van de 

stoornis en soms vage aanwezigheid van de symptomen is er ook bij de professionals bij de 

start nog onzekerheid. Dit maakt dat een partnerschap gemakkelijker gerealiseerd wordt in 

deze fase van het zorgproces.  Er is bij de verschillende betrokken partijen een nood aan het 
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benoemen van het probleem, wat gerealiseerd kan worden via het stellen van een diagnose. 

Dit kaderen we binnen de medicalisering van onze samenleving. Het toekennen van een label 

aan het probleem van het kind betekent een maatschappelijke erkenning en het geeft een 

medische verklaring voor iets dat niet begrepen wordt. Echter de structurele dimensie van 

medicalisering staat nog centraler in de verhalen van de gezinnen. Het label geeft namelijk de 

toegang tot de nodige hulp (Zola, 1973).  

 

In interactie met verschillende actoren en instituten worden zo mechanismen in gang gezet 

en wordt het netwerk van de ouder uitgebreid. Dit maakt dat meer en verschillende visies 

met elkaar in contact komen en ouders treden nieuwe velden binnen. Het is belangrijk hier 

inzicht in te krijgen om de besluitvormingsprocessen van ouders te begrijpen (Lalvani, 2015, 

Hoff en Stiglitz  2016). Het onderwijsgebruik van kinderen met ASS (en een beperking in het 

algemeen) bevindt zich op het snijvlak van twee velden die gekenmerkt worden door een 

bepaalde krachtsverhouding (Bourdieu, 1979): het zorgveld en het onderwijsveld. Beide 

velden worden gekenmerkt door een dominantie van de professional, respectievelijk de 

(para-)medische professional en de onderwijsprofessional.  Analyses op de data tonen hierbij 

aan dat de diagnosticerende professional ‘binnendringt’ in het onderwijsveld doordat hij 

advies geeft met betrekking tot de gepaste onderwijsvorm voor het kind met ASS. Dit advies 

wordt vaak gevolgd door onderwijsprofessionals: het CLB en/of de school. De 

onderwijsprofessionals beroepen zich met andere woorden op de expertise van de 

diagnosticerende professional voor de organisatie van de gepaste zorgondersteuning binnen 

het onderwijs. Dit gebeurt zelden door middel van een multidisciplinair overleg met de 

diagnosticerende professional. We kunnen dit verklaren doordat beide groepen professionals 

meestal gelijkaardige visies en waarden hanteren. De geschiedenis leert ons dat er de laatste 

vijftig jaar twee modellen van kijken naar handicap naast elkaar bestaan: het medisch model 

en het sociaal model (Devlieger, Rush en Pfeiffer, 2003; Van Gennep, 1999). De analyses 

tonen aan dat professionals binnen beide velden sterk handelen vanuit het medisch model 

van kijken naar handicap. Bij professioneel advies wordt sterk de nadruk gelegd op de 

stoornis van het kind (Haegele en Hodge, 2016, Hardonk, 2011). In de onderwijscontext houdt 

dit bij de meeste bevraagde gezinnen met een kind met ASS niet noodzakelijk een 

onmiddellijke overstap naar het buitengewoon onderwijs in, maar wel een directe opstart van 

GON-ondersteuning om de moeilijkheden die het kind ondervindt  als gevolg van zijn ASS op 

te vangen. Wanneer deze ondersteuning niet voldoende blijkt te zijn, is een overstap naar het 

buitengewoon onderwijs noodzakelijk en dit als gevolg van de stoornis van het kind. Hierbij 

gaat de professional vaak zeer risico-vermijdend te werk, wat ook wordt aangegeven in het 

onderzoek van Reay en Lucey (2004). Slechts aan de zijlijn staan de scholen en CLB-

medewerkers die eerder aanleunen bij het sociaal model van kijken naar handicap. Deze 

scholen hanteren een cultuur waarbij de onderwijsprofessionals zich zoveel mogelijk 

aanpassen aan het kind en zijn noden. Ouders met een kind met ASS in het 
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methodenonderwijs geven vaak aan dat de school deze waarden sterk onderschrijft. Hun 

schoolfilosofie leunt sterker aan bij het universeel ontwerp van leren waarbij inclusie het 

startpunt is  (Lancaster, 2008; Edyburn, 2005; Hanson et al., 2001) en niet ‘verdiend’ moet 

worden zoals vaak het geval is bij normgerichte onderwijssystemen. 

 

Een centrale professional in het onderwijsveld is de leerkracht die een grote invloed heeft op 

de onderwijsloopbaan van een kind. Lalvani (2015) stelt dat vele leerkrachten het niet mee 

kunnen met het curriculum of niet aanvaard worden van een kind met een beperking in de 

klas zien als een gevolg van de beperking van het kind en niet als een complexe wisselwerking 

tussen de beperking, de instructies die worden gegeven en de schoolomgeving. Dit wordt 

door de empirische data bevestigd, de visie van de leerkracht medieert sterk de invloed van 

de stoornis op de schoolloopbaan van het kind. Dat maakt dat het ene schooljaar zeer 

succesvol kan zijn en het ander jaar kan het advies gegeven worden voor een overstap naar 

het buitengewoon onderwijs. De ene leerkracht is bereid de nodige aanpassingen door te 

voeren in functie van het kind, de andere niet. Hierbij dient wel de kanttekening gemaakt te 

worden dat vanuit het onderwijsbeleid nog weinig middelen worden ingezet in het regulier 

onderwijs in functie van de ondersteuning van het kind met een bijzondere behoefte en de 

betrokken onderwijsprofessionals. Dit maakt dat kennis met betrekking tot goede 

aanpassingen bij vele leerkrachten zeer beperkt is en dat de draagkracht van de scholen 

beperkt is. Het gegeven dat deze ondersteuning en kennis veel groter is in het buitengewoon 

onderwijs is voor sommige gezinnen doorslaggevend geweest om de overstap te maken. Dit 

zien we ook in andere onderzoeken naar voor komen (Jenkinson, 1998; O’Connor, 2006).  

 

In de literatuur wordt regelmatig aangegeven dat de visie van ouders eerder aanleunt bij het 

sociaal model van kijken naar handicap. Ouders hebben een gepersonaliseerde en holistische 

zorgervaring  wat maakt dat ze een andere zorgcultuur hebben. Ouders zijn daarbij geneigd 

om de handicap te plaatsen in het individu én in de context of cultuur van de instellingen in 

de samenleving, zoals de school (Gusteiger-Kliper et al. 2013; Hanson et al., 2001; Hodge en 

Runswick-Cole, 2008). De eigen empirische data tonen dit over het algemeen niet aan. De 

grote meerderheid van de ouders leunt aan bij een medisch model van kijken naar handicap, 

het is de stoornis van het kind die de schoolloopbaan bemoeilijkt en dus aangepakt moet 

worden. Dit maakt dat een groot deel van de bevraagde ouders een tijdelijke verwijdering uit 

het regulier onderwijs goed vindt zodat bijkomende vaardigheden aangeleerd kunnen worden 

in een goed omkaderende omgeving. We stellen wel vast dat veel van de bevraagde ouders 

het belang van inclusie van hun kind met ASS in de samenleving onderschrijven, maar dit 

wordt niet noodzakelijk gerealiseerd via deelname aan het regulier onderwijs. Deze 

vaststelling zien we ook terug in het onderzoek van Jenkinson (1998) en Mcmenamin (2011). 
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We stellen dus vast dat binnen de respondentengroep de meerderheid een interactienetwerk 

heeft waarbinnen de verschillende actoren gelijkaardige visies, aanleunend bij het medisch 

model van kijken naar handicap, hanteren. Dit contrasteert met het gegeven dat vele ouders 

de ervaren problemen van hun kind wel beschrijven in relatie tot de werking en cultuur van 

de school en/of leerkracht. Men interpreteert dit echter niet als medeoorzaak van de ervaren 

problemen van het kind, maar als gevolg van de stoornis van het kind. Dit ondanks het feit dat 

een groot deel van deze ouders stelt dat hun kind in het regulier onderwijs zou kunnen school 

lopen als er wijzigingen gebeuren binnen de werking en visie van het regulier 

onderwijssysteem. Bij een minderheid van de bevraagde gezinnen worden verschillende visies 

met elkaar geconfronteerd, waarbij het dan voornamelijk de ouder is die handelt vanuit een 

sociaal model van kijken naar handicap en de (onderwijs)professional vanuit een medisch 

model van kijken naar handicap. Het gegeven dat er bij vele van de bevraagde gezinnen 

gelijkaardig visies gehanteerd worden, maakt niet dat er altijd evenwichtige relaties zijn 

tussen de verschillende actoren in het netwerk. We zien binnen de data verschillende 

voorbeelden die aantonen dat de ouder-professional relatie onderbouwd is met een 

ongelijkheid waarbij de professional een disproportioneel gewicht heeft. Dit sluit aan bij de 

conclusie van verschillende bestaande studies (McCloskey, 2016; Glenys, Cuskelly en Moni, 

2015; Clear, 1999; Lalvani, 2014). Door ouders wordt er verschillend gereageerd op deze 

ervaren machtsverschillen. Het grootste deel van de reacties van ouders kunnen we 

categoriseren onder het ideaaltype van de balancerende patiënt (Stüsgenn, 1997). De ouder 

gaat in overleg met de professional en stelt bepaalde voorwaarden aan zijn of haar 

volgzaamheid. Dan hebben we een eerder kleine groep van de bevraagde ouders die we 

kunnen categoriseren onder het eigenzinnige ideaaltype en een middelgrote groep die we 

situeren binnen het volgzame type dat zich primair oriënteert op de adviezen van de 

professional.  

 

Het kapitaal van ouders in de vorm van ouderlijke kennis, middelen en culturele bronnen 

bepaalt eveneens mee hoe men reageert op de dominantie van de professional. De gezinnen 

met weinig kennis over het schoolsysteem en beperkte middelen situeren zich zeer sterk 

binnen het volgzame ideaaltype en worden zeer weinig betrokken bij het 

besluitvormingsproces. Deze maatschappelijk kwetsbare gezinnen worden eveneens snel 

naar het buitengewoon onderwijs georiënteerd door de professional, ongeacht de ernst van 

de stoornis. Dit strookt met de bevindingen van Hanson et al. (2001), Bagley en Woods (1998) 

en Stüsgenn (1997). Wanneer het gezin zich in een maatschappelijk kwetsbaardere positie 

bevindt door bijvoorbeeld alleenstaand ouderschap, maar wel voldoende kennis bezit over 

het onderwijssysteem en de mogelijkheden hierbinnen, zien we een grotere betrokkenheid 

bij het besluitvormingsproces. Of de ouder zich hierbij eerder positioneert in het volgzame 

type of het balancerende type, hangt af van de assertiviteit van de ouder. De sociaal sterkere 

gezinnen geven over het algemeen aan zelf beslissingen te nemen met betrekking tot de 
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onderwijsondersteuning van hun kind met ASS, weliswaar vaak op advies van of in nauw 

overleg met professionele actoren. Onderzoek van Byrne (2013) stelt daarnaast dat de visie 

met betrekking tot handicap en inclusie verschilt tussen sociale groepen. Ouders met een 

hogeschooldiploma hebben een meer positieve visie met betrekking tot inclusie in 

vergelijking met laaggeschoolde ouders. Dit zien we niet terug in de empirische data. Het 

inclusief onderwijs wordt breed gedragen binnen de respondentengroep. Het is wel zo dat de 

sociaal sterkere gezinnen meer gebruik maken van hun visie met betrekking tot inclusie  om 

te pleiten voor een bepaalde onderwijsvorm. Het is echter wel bij een minderheid van de 

cases het geval dat de visie van ouders op zich bepalend is geweest voor de gekozen 

onderwijsvorm.  

 

12.5 Besluit 
 

Het kwalitatief onderzoek dat voortbouwde op de resultaten van het kwantitatieve 

onderzoeksluik geeft gedetailleerde kennis over factoren die spelen bij het 

besluitvormingsproces voor een onderwijsvorm voor kinderen met ASS. Binnen dit 

besluitvormingsproces staat de interactie tussen ouders en professionele actoren en 

instituten centraal. Deze interactie binnen een netwerk met waarden en voorgeschreven 

regels drijft het besluitvormingsproces aan. Rationele elementen zijn te identificeren, maar 

zijn slechts bij een minderheid van de cases op zich bepalend geweest voor de keuze voor een 

onderwijsvorm voor het kind met ASS. Binnen het interactienetwerk staat het medisch model 

van kijken naar een handicap centraal bij zowel de diagnosesteller, de school, de leerkracht 

en de ouder. De stoornis van het kind vormt de oorzaak voor de problemen ervaren in de 

schoolloopbaan van het kind, het kind dient dan ook ondersteund te worden bij het omgaan 

met de stoornis. Het sociaal model van kijken naar handicap speelt slechts aan de zijlijn van 

het onderwijs- en zorgveld. Binnen deze sterk gemedicaliseerde velden heeft de professional 

veel macht. Het kapitaal van de ouders in de vorm van ouderlijke kennis, middelen en 

culturele bronnen bepaalt hoe men reageert op de dominantie van de professional, waarbij 

maatschappelijk kwetsbaardere gezinnen eerder volgzaam zijn en minder betrokken worden 

in het besluitvormingsproces dan sociaal sterkere gezinnen. We concluderen dat de 

besluitvorming voor een onderwijsvorm voor een kind met ASS tot stand komt door interactie 

tussen institutionele waarden en normen, individuele  elementen en structurele beperkingen.  
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DEEL V: Besluit  
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13. Algemene conclusie 
 

Voorgaande hoofdstukken bevatten elk hun eigen theoretische, methodologische en 

empirische benadering  met betrekking tot de studie naar de factoren, context en 

omstandigheden die in verband staan met het onderwijsgebruik van kinderen met een 

beperking in Vlaanderen. In dit laatste hoofdstuk brengen we de verschillende bevindingen 

uit deze aparte hoofdstukken samen. We starten hierbij met een samenvattend antwoord op 

de centrale probleemstelling van het doctoraatsonderzoek waarbij we eveneens de 

meerwaarde van de gehanteerde mixed methods benadering voor het beantwoorden van de 

onderzoeksvraag aangeven. Vervolgens reflecteren we over de restricties van het gedane 

onderzoek en interessante pistes voor vervolgonderzoek. Ten slotte gaan we in op het 

maatschappelijke belang van de resultaten van het doctoraatsonderzoek en de studie naar 

kinderen/personen met een beperking in het algemeen.  

 

13.1 Zorg en ondersteuning voor kinderen met een beperking, velden in beweging 
 

Sinds het midden van de jaren ’90 wordt de beleidsroute van de ontwikkelde welvaartsstaten 

gekenmerkt door de sociale investeringsgedachte. Deze investeringsgedachte ontwikkelde 

zich tegen de achtergrond van veranderende socio-economische en demografische 

omstandigheden en in een klimaat van budgettaire beperkingen. Een heroriëntering van het 

sociaal beleid drong zich op, namelijk in de richting van een sterkere focus op menselijk 

kapitaal en op arbeidsmarktintegratie. Tegelijkertijd nestelde het nieuwe paradigma zich in 

veranderende waarden en normen met een steeds groter wordende aandacht voor 

individuele zelfbeschikking, persoonlijke vrijheid en daaraan gerelateerde sociale rechten. 

Deze omslag in beleid en beleidsdenken is aanwezig in vele domeinen van het 

maatschappelijk leven zoals arbeid, gezondheid en gezin. Ook de zorg- en welzijnssector 

bevindt zich volop in deze paradigmashift wat zich weerspiegelt in termen als burgerschap en 

vermaatschappelijking van de zorg. Het burgerschapsmodel stelt de emancipatie en 

participatie van personen met een handicap centraal. Vermaatschappelijking van de zorg 

verwijst naar autonomie, nabijheid, gedeelde zorg en ondersteuning, inclusie en vraagsturing. 

Specifiek voor de groep van personen met een beperking gaat deze omwenteling gepaard 

met veranderingen in denkkaders over handicap. Tijdens de jaren zeventig ontstond het 

sociaal model van kijken naar handicap. Het sociaal model van kijken naar handicap houdt in 

dat handicap niet het onvermijdelijke gevolg is van een stoornis, maar een gevolg van de 

sociale en politieke omgeving. Handicap is het resultaat van een samenleving die weigert of 

niet in de mogelijkheid is om de omgevingsbarrières die personen met een beperking 

ondervinden te verwijderen. Dit model voegt zich bij het medisch model van kijken naar 

handicap dat in de 19e eeuw vorm kreeg wanneer de medische wetenschap meer inzicht 

kreeg in het menselijk lichaam met als gevolg dat er meer technieken en middelen 
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voorhanden kwamen om ziekte en beperking te behandelen. De handicap wordt hierbij 

gezien als een aantasting van lichaamsfuncties en de behandeling is gericht op het vernietigen 

van de oorzaak van de handicap of het ‘beter maken’ van de beperking. De focus ligt dus op 

de stoornis als handicap van de persoon.   

 

Deze ontwikkelingen grijpen in op de fundamenten van zorg(beleid) en vragen heroriëntering 

op verschillende niveaus en maatschappelijke domeinen. Dit vraagt tijd. De geschiedenis van 

het Vlaamse zorg- en welzijnsbeleid voor personen met een handicap laat zich lezen als een 

langzame, incrementele evolutie naar minder ingrijpende zorgvormen, aandacht voor 

zelfbeschikking en individuele keuzevrijheid. Deze evolutie noodzaakt ook een afstemming 

met beleidsprocessen in andere domeinen. Voor kinderen met een beperking is het onderwijs 

hierbij een belangrijk domein. De Salamanca verklaring (1994) en het VN-verdrag inzake 

rechten van personen met een handicap (2006) stellen voorop dat kinderen met een 

handicap onderwijs moeten kunnen volgen in reguliere scholen samen met hun 

medeleerlingen zonder handicap. In Vlaanderen ging men vanaf de jaren ’80 op zoek naar 

minder ingrijpende en minder gesegregeerde onderwijsvormen voor kinderen met een 

handicap. Zo ontstond in 1980 onder andere het geïntegreerd onderwijs. We zien het 

onderwijsbeleid verder werken aan de bredere implementatie van het principe van 

geïntegreerd onderwijs, waarvan het M-decreet de meest recente beleidsontwikkeling is. Het 

buitengewoon onderwijs blijft echter een zeer gewaardeerd concept in Vlaanderen. We zien 

in Vlaanderen, noch in de politieke wereld, noch in het onderwijsveld, een draagvlak voor de 

ontmanteling van het buitengewoon onderwijs voor kinderen met een beperking.  In 

vergelijking met andere Europese landen blijft België de leiding nemen in het percentage 

kinderen met een beperking dat naar speciale, gesegregeerde scholen gaat.  

 

Het beknopt historisch en comparatief element van het doctoraat schetst de context 

waarbinnen het doctoraatsonderzoek plaats vindt. Het zorg- en welzijnsbeleid voor 

personen/kinderen met een handicap bevindt zich in een overgangsproces naar een nieuw 

paradigma van burgerschap en vermaatschappelijking, wat een proces van lange adem is. Dit 

maakt dat het veld beweegt en dat geïnstitutionaliseerde waarden van verschillende 

modellen met elkaar in strijd gaan op verschillende niveaus. Het domein ter studie, het 

onderwijs voor kinderen met een beperking, bevindt zich op het snijvlak van twee velden met 

hun eigen machtsstructuren: het onderwijsveld en het zorgveld. De centrale modellen die via 

interactienetwerken van actoren en instituten met elkaar in aanraking komen binnen deze 

velden zijn: het medisch model en het sociaal model van kijken naar handicap, het 

normgericht onderwijs en het universeel ontwerp van leren.  

 

Deze verschillende modellen resulteren in een complex geheel van maatregelen en 

onderwijsvormen voor leerlingen met een beperking en komen tot uiting in verschillen in 
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schoolfilosofie, schoolbeleid, visie van de CLB-medewerkers en leerkrachten. Dit heeft invloed 

op de besluitvorming van ouders en maakt de keuze en toewijzing van een onderwijsvorm 

complex. Verschillende beïnvloedende factoren en een wisselwerking tussen deze factoren 

dienen in overweging genomen te worden bij het begrijpen van de keuze voor een bepaalde 

onderwijsvorm voor het kind met een beperking: factoren gerelateerd aan het beleid en de 

aanbodzijde (meso en macro), factoren gerelateerd aan het gezin en hun interactie met de 

directe omgeving (meso en micro) en kenmerken gerelateerd aan het kind (micro). Het 

bestaande onderzoek naar de besluitvorming van ouders met betrekking tot een 

onderwijsvorm voor hun kind met een beperking en de factoren die hierbij spelen, is beperkt 

in omvang. Ook is er nog niet veel geweten over het keuzeproces. Door via het 

doctoraatsonderzoek na te gaan welke factoren, context en omstandigheden het gebruik van 

onderwijsvormen voor kinderen met een beperking in Vlaanderen beïnvloeden en door 

inzicht te verkrijgen in de handelingsprocessen die tot de beslissing voor een bepaalde 

onderwijsvorm leiden, trachten we hieraan een bijdrage te leveren.  

 

 

13.1.1 Een opeenstapeling van risico’s, de sociaal-economische positie van gezinnen 
met een kind met een beperking  

Elke ouder staat op een dag voor de keuze van een school voor hun kind. Wanneer er echter 

sprake is van een beperking bij het kind wordt deze keuze complexer. De vaststelling dat een 

kind een beperking heeft, is op zich al zeer ingrijpend en belastend voor ouders en daarbij 

komt het gegeven dat de zoektocht naar gepaste ondersteuning van het kind een complex 

gegeven is dat vaak grotendeels door de ouders gedragen moet worden. Een opeenstapeling 

van risico’s binnen een gezin zorgt voor extra moeilijkheden binnen het zoek- en 

besluitvormingsproces voor gepaste ondersteuning. Een belangrijke bijkomende risicofactor 

voor gezinnen met een kind met een beperking is de sociaal-economische status van het 

gezin. Het empirisch onderzoek bevestigt voor Vlaanderen het verband tussen de 

aanwezigheid van een kind met een beperking in het gezin en een gemiddeld zwakkere 

sociaal-economische status van het gezin. Een lager opleidingsniveau van de moeder 

verhoogt het risico op de aanwezigheid van een kind met een beperking in het gezin. 

Daarnaast heeft de aanwezigheid van een kind met een beperking in het gezin een invloed op 

de partnersituatie van het gezin. Het risico op alleenstaand ouderschap is hoger bij deze 

gezinnen.  Deze verbanden hebben een negatieve invloed op de tewerkstellingssituatie van 

deze gezinnen en het gezinsinkomen. 

 

Inzicht in deze verbanden is belangrijk gezien de invloed van de sociaal-economische positie 

van een persoon of gezin op de toegang tot en het gebruik van (zorg)diensten. De sociale 

ongelijkheid bij het gebruik van (zorg)diensten is één van de meest traditionele thema’s in de 
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medische sociologie en ook in de onderwijssociologie is er veel aandacht besteed aan het 

verband tussen sociaal-economische positie en onderwijssucces. Desondanks is er in de 

wereld van de sociologie en macro sociaal beleid merkwaardig weinig belangstelling geweest 

voor personen met een fysieke, mentale of psychische beperking met het oog op het in kaart 

brengen van sociale ongelijkheid bij deze groep. Dit is deels te verklaren door het gegeven dat 

er weinig cijfergegevens beschikbaar zijn om goed onderzoek te kunnen doen bij deze groep 

met betrekking tot dit thema. Anderzijds kunnen we dit verklaren door de lange geschiedenis 

van segregatie van personen met een beperking. Deze geschiedenis maakt dat personen met 

een handicap lange tijd geen onderwerp waren van sociologische studies die zich richtte naar 

bijvoorbeeld sociale klasse omdat ze grotendeels niet aanwezig waren op de arbeidsmarkt 

omwille van segregatie en institutionalisatie. De afwezigheid van de groep van personen met 

een beperking binnen sociologisch onderzoek wijzigde recent met de komst van het sociaal 

model van kijken naar handicap waarbij het medisch schuldmodel wordt bekritiseerd door 

aan te geven dat handicap veroorzaakt wordt door maatschappelijke barrières. Hetzelfde 

parcours geldt voor de aanwezigheid van de groep leerlingen met een beperking binnen 

sociologische onderwijsstudies. Ze zijn grotendeels afwezig in onderwijsstratificatie-

onderzoek. Vandaag is er meer aandacht naar deze groep binnen onderwijssociologie in het 

kader van de medicaliseringstendens binnen het onderwijs waarbij er linken worden gelegd 

tussen labeling en sociale positie. Ook de verdere uitbouw van het geïntegreerd/inclusief 

onderwijs voor kinderen met een beperking maakt dat er de laatste twee decennia enkele 

onderzoeken in verschillende schoolsystemen zijn verricht naar de invloed van sociale positie 

op de schoolloopbaan van kinderen met een beperking. 

 

13.1.2 Een mix van statische en dynamische conceptuele modellen en kwalitatieve 
en kwantitatieve data 

Om inzicht te krijgen in de factoren en processen die spelen bij de ouderlijke besluitvorming 

voor een onderwijsvorm voor hun kind met een beperking maken we gebruik van de methode 

van mixed methods onderzoek. We focussen voornamelijk op twee onderwijsvormen voor 

kinderen met een beperking: het geïntegreerd onderwijs en het buitengewoon onderwijs. De 

eerste situeren we binnen een eerder inclusieve onderwijsvorm, de tweede is een 

gesegregeerde onderwijsvorm. De kwantitatieve onderzoeksmethode biedt de mogelijkheid 

om op geaggregeerd niveau verbanden te verkennen tussen verschillende factoren en het 

onderwijsgebruik van kinderen met een beperking. Voor het bepalen van relevante 

determinanten maakten we gebruik van het model van Andersen  en collega’s (1995). Het is 

een statisch verklaringsmodel voor medisch en sociaal zorggebruik dat een onderscheid 

maakt tussen maatschappelijke determinanten, determinanten eigen aan het systeem en 

individuele determinanten. We situeren de onderwijsondersteuning voor kinderen met een 

beperking onder de sociale dimensie van zorg. De centrale hypothese die we testen is dat er, 
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onder controle van systeemfactoren en factoren gerelateerd aan het kind, op basis van 

sociaal-economische positie geen verschil in gebruik is van de twee onderscheiden 

onderwijsvormen voor kinderen met een beperking in Vlaanderen. We gaan met andere 

woorden na of er sprake is van sociale ongelijkheid binnen het Vlaamse onderwijs bij de 

specifieke groep van kinderen met een beperking. Voor het testen van deze hypothese maken 

we gebruik van administratieve data van het departement onderwijs en vullen aan met 

analyses op steekproefdata om de invloed van belangrijke ontbrekende variabelen in de 

administratieve data te kunnen bestuderen.  

 

Vanuit sociologisch oogpunt zijn we onderliggend aan de algemene verbanden die we vinden 

met de kwantitatieve analyses geïnteresseerd in de processen van ouderlijke besluitvorming 

met betrekking tot een onderwijsvorm van hun kind met een beperking. De uiteindelijke 

schoolkeuze reflecteert niet het veelzijdige proces dat ouders ondergaan vooraleer tot een 

besluit te komen en we willen inzicht krijgen in de achterliggende dynamieken. We trachten 

de complexiteit van besluitvorming voor zorgondersteuning verder te ontvouwen door 

middel van een sociologie op individueel niveau (Lahire, 2013), een studie van precieze 

casussen. We stelden een respondentengroep samen door middel van een doelgerichte 

selectie van bepaalde gezins- en kindkenmerken met het oog op een studie in de diepte. De 

kwalitatieve life history benadering leent zich goed voor de studie van gedragspatronen over 

tijd. De life histories onthullen hierbij de heterogeniteit die kan leiden tot een 

gemeenschappelijk resultaat, wat interessant is gezien de complexiteit van toegang tot en 

gebruik van zorg voor kinderen met een beperking in Vlaanderen. We leunen voor de analyse 

van de verzamelde kwalitatieve data op het sociaal netwerkperspectief dat stelt dat een 

bepaalde actie, keuze of beslissing ingebed is in een sociaal proces waarbinnen 

netwerkinteracties van invloed zijn (Pescosolido, 1992). Beslissingen worden genomen in een 

bepaalde context waarbij ouders geconfronteerd worden met professionele instituten en hun 

visies. 

 

Door de kwalitatieve data aanvullend, verdiepend en ter interpretatie van de kwantitatieve 

data-analyses te gebruiken, krijgen we een meer volledig beeld van de werkelijkheid van het 

onderwijs- en zorggebruik door gezinnen voor hun kind met een beperking. Die werkelijkheid 

is niet alleen kenbaar doordat er veel kennis is over omvang, maar ook doordat er kennis is 

van de verschillende processen die ertoe leiden dat iets wordt tot wat het is en hoe het 

functioneert. We verbinden analyses op macroniveau met het microniveau en de analyses op 

microniveau kunnen op hun beurt de resultaten op macroniveau bevestigen of nuanceren. 
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13.1.3 Een verklaringsmodel voor onderwijsgebruik door kinderen met een 
beperking in Vlaanderen 

In de volgende paragrafen bespreken we de factoren, context en processen die van invloed 

zijn op het onderwijsgebruik van leerlingen met een beperking op basis van de eigen 

empirische studies en ondersteund door resultaten uit bestaande literatuur. Zo komen we tot 

een verklaringsmodel voor de onderwijs gerelateerde besluitvorming van ouders van 

leerlingen met een beperking. We starten hierbij met een beschrijving van de context 

waarbinnen beslissingen worden genomen op basis van de kwalitatieve 

onderzoeksresultaten. We doen dit omdat de visie die dominant is in het onderwijs- en 

zorgveld een basisverklaring biedt voor verscheidene gevonden verbanden uit de 

kwantitatieve analyses.  

 

De interactie tussen verschillende visies : het formele netwerk staat centraal  
 

We stellen vast dat binnen het veranderende zorgveld voor personen met een beperking het 

medisch model van kijken naar handicap nog sterk het kader schept voor het 

interactienetwerk van ouders vanaf de start van het zorgtraject van het kind met een 

beperking. Dit kader vormt de visie van de betrokken actoren op verschillende niveaus en 

vertaalt zich in geformuleerde antwoorden op de ervaren problemen en adviezen met 

betrekking tot het gewenste zorgtraject. Het sociaal model van kijken naar handicap en het 

universeel model van leren biedt aan de zijlijn weerstand tegen dit dominante kader. 

 

Op macroniveau stellen we vast dat het beleid nog sterk gericht is naar het ondersteunen en 

ontwikkelen van een gespecialiseerd, gesegregeerd onderwijs voor kinderen met een 

beperking. Eerder vermelde cijfers (zie figuur 6) tonen aan dat het buitengewoon onderwijs 

tot op de dag van vandaag de dominante onderwijsvorm blijft voor kinderen met een 

beperking in Vlaanderen. De ondersteuning van kinderen met een beperking in het regulier 

onderwijs blijft selectief en beperkt in hoeveelheid wat een invloed heeft op de 

schoolloopbaan van kinderen met een beperking. We stellen vast dat bij kinderen waarbij de 

GON-ondersteuning beperkt is tot 2 jaar in het lager onderwijs (indicatie van matige vorm van 

handicap) de uitstroom naar het buitengewoon onderwijs op korte termijn groter is dan bij 

kinderen met en beperking die recht hebben op meerdere jaren GON-ondersteuning. Dit doet 

enerzijds vermoeden dat het onderscheid tussen matig en ernstig eerder arbitrair is en wijst 

er anderzijds op dat een onderwijsbeleid dat meer georganiseerd is vanuit inclusie 

noodzakelijk is om voldoende ondersteuning te garanderen voor kinderen met een beperking 

om een regulier onderwijstraject haalbaar te maken. We stellen dan ook vast dat in praktijk 

de GON-ondersteuning vaak verlengd wordt nadat het recht is opgebruikt, om de reguliere 

schoolloopbaan voor het kind met een beperking haalbaar te houden. Doordat dit echter niet 
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structureel in het beleid is opgenomen, zorgt dit bij de start van elk schooljaar voor veel 

onzekerheid bij ouders van een kind met een beperking.  

 

De meest centrale professionele actoren betrokken in de besluitvorming voor 

onderwijsondersteuning van het kind met een beperking zijn de school, het CLB en de 

leerkracht als onderwijsprofessionals en de diagnosticerende professionals. De 

onderwijsprofessionals hechten veel belang aan het advies van de diagnosticerende 

professional/ het instituut dat de diagnose stelt. Bij het ervaren van een probleem met 

betrekking tot het functioneren van het kind is er een sterke nood aan het benoemen van het 

probleem. Het toekennen van een label geeft een maatschappelijke erkenning en opent de 

toegang tot de nodige hulp. Hier zien we sterk de medicalisering van het onderwijs naar 

boven komen wat onder meer leidt tot een sterke toename van ‘zachte’ vormen van 

beperking zoals leerstoornissen, ADHD en ASS. Het M-decreet tracht deze situatie te 

doorbreken door het medisch label niet meer centraal te stellen bij het opmaken van het 

verslag van de ondersteuningsbehoeften van het kind met een beperking. Een eerste 

evaluatie stelt echter dat de medische diagnose nog steeds een vereiste is voor het 

toekennen van redelijke aanpassingen binnen scholen. Diagnosticerende professionals 

kunnen echter verder gaan dan enkel het stellen van een diagnose en geven vaak eveneens 

advies geven met betrekking tot gepaste onderwijsondersteuning voor het kind. Dit advies 

wordt vaak gevolgd door de onderwijsprofessionals en de ouders.  De focus ligt bij dit advies 

voornamelijk op het ondersteunen en verminderen van de gevolgen van de stoornis en 

vertrekt dus vanuit het medisch model van kijken naar handicap.  

 

Sterk mediërende factoren op de keuze voor een onderwijsvorm voor het kind met een 

beperking zijn de schoolfilosofie en de visie van de leerkracht. Centraal in het onderwijsveld 

staan de scholen die een prestatiegerichte invulling van onderwijs hanteren. Ze gaan sterk 

risico-vermijdend te werk wat tot gevolg heeft dat kinderen met een beperking vroeg worden 

gediagnosticeerd en met GON-ondersteuning aan de norm moeten kunnen voldoen of een 

overstap naar het buitengewoon onderwijs wordt voorop gesteld. Slechts aan de zijlijn staan 

de scholen en CLB-medewerkers die eerder aanleunen bij het sociaal model van kijken naar 

handicap en kwaliteitsvol onderwijs aanbieden door te voldoen aan individuele behoeften 

van de leerlingen. Ouders met een kind in het methodenonderwijs geven vaak aan dat de 

school deze waarden sterk onderschrijft. Hier wordt er vaak ook later in de schoolloopbaan 

van kinderen gevraagd om een diagnose om bijkomende ondersteuning te kunnen verkrijgen. 

Binnen een school medieert de leerkracht nog eens de invloed van de stoornis op de 

schoolloopbaan van het kind. Het ene schooljaar kan zeer succesvol zijn doordat de leerkracht 

zal voldoen aan individuele onderwijsbehoeften, het andere schooljaar kan de leerkracht die 

een meer prestatiegerichte invulling hanteert een doorverwijzing naar het buitengewoon 

onderwijs forceren.  
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De diagnosticerende- en onderwijsprofessionals staan zeer centraal bij de keuze voor een 

onderwijsvorm voor het kind met een beperking. Doordat zij de centrale informatiebronnen 

zijn voor ouders, formuleren de ouders hun beslissing voor een onderwijsvorm sterk vanuit 

een medisch model van kijken naar handicap. De voornaamste reden voor toeleiding naar 

zorg binnen het onderwijs wordt ook door ouders verbonden aan de kenmerken van het kind 

met een beperking. Hoewel vele ouders de ervaren problemen van hun kind beschrijven in 

relatie tot de werking en cultuur van de school en/of leerkracht, handelt slechts een 

minderheid van de ouders bewust vanuit het sociaal model van kijken naar handicap bij de 

keuze voor een onderwijsvorm voor hun kind met een beperking. Het belang van inclusie van 

hun kind met een beperking in de samenleving wordt wel sterk onderschreven, maar deze 

inclusie wordt niet noodzakelijk het best gerealiseerd via een regulier onderwijstraject. Het 

buitengewoon onderwijstraject kan volgens deze ouders beter de vaardigheden meegeven 

die het kind met een beperking nodig heeft om zich te kunnen integreren in de samenleving.  

 

De creatie van sociale ongelijkheid binnen het huidige onderwijsaanbod voor 
leerlingen met een beperking 
 

Het empirisch onderzoek op macrodata en steekproefdata toont aan dat sociale ongelijkheid 

aanwezig is binnen de groep van leerlingen met een beperking. Op basis van sociaal-

economische factoren bevinden zich ook bij leerlingen met een beperking subtiele vormen 

van selectie en zelfselectie in het onderwijssysteem. Leerlingen met een beperking in het 

regulier onderwijs met GON-ondersteuning worden gekenmerkt door een sterker sociaal-

economisch profiel ten opzichte van leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Verder zien 

we op mesoniveau dat binnen het gemeenschapsonderwijs er een sterkere doorstroom naar 

het buitengewoon onderwijs is dan bij de andere onderwijsnetten. Dit kunnen we verklaren 

door de gemiddeld grotere populatie van kansarmere gezinnen in dit net en het positief 

verband tussen kansarmoede en de aanwezigheid van een beperking. Dit zou logischerwijs de 

grotere doorstroom naar het buitengewoon onderwijs kunnen verklaren, ware het niet dat 

het gebruik van het GON lager is binnen het gemeenschapsonderwijs.  Dit maakt dat ook 

onder controle van het verband tussen sociale positie en beperking er binnen het 

gemeenschapsonderwijs een sterkere doorstroom is naar het buitengewoon onderwijs. Deze 

resultaten wijzen er op dat op micro- en mesoniveau de sociaal-economische positie een 

mediërende factor is bij het gebruik van onderwijsvormen voor kinderen met een beperking.    

 

De kwalitatieve analyse toont aan dat verschillen in cultureel kapitaal in de vorm van 

ouderlijke kennis een belangrijke factor is in de verklaring van de sociale ongelijkheid binnen 

het onderwijssysteem voor kinderen met een beperking. Gezinnen met weinig kennis over 

het schoolsysteem in het algemeen en de mogelijkheden hierbinnen voor leerlingen met een 

beperking, grotendeels gezinnen in een sociaal-economische zwakkere positie, zijn volledig 
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afhankelijk van de professionals. De professional is dominant en de sociaal zwakkere ouders 

worden veel minder betrokken in het besluitvormingsproces. Dit maakt dat het advies voor 

het buitengewoon onderwijs centraal komt te staan en door hun beperkte kennis stellen de 

ouders zich zeer volgzaam op. Dit ondanks dat deze groep aangeeft inclusie van hun kind met 

een beperking belangrijk te vinden, net als het verkrijgen van een diploma van het regulier 

onderwijs. Sociaal sterkere gezinnen ervaren meer betrokkenheid bij de besluitvorming voor 

een gepaste onderwijsvorm voor hun kind met een beperking. We merken hierbij toch wel 

nog een sterke dominantie van de professionals en het medisch model van kijken naar 

handicap: het kind dient zich, met ondersteuning, aan te passen aan het onderwijssysteem of 

anders is een overstap naar het buitengewoon onderwijs gewenst. Deze groep heeft echter 

vaker de capaciteiten om de schoolloopbaan van het kind met een beperking in het 

normgericht regulier onderwijssysteem beter te managen (inzetten van extra 

ondersteuningsmiddelen, kennis, netwerk). Het is ook binnen de groep van sociaal sterkere 

gezinnen dat het sociaal model van kijken naar handicap tegenwind biedt aan het dominante 

medisch model van kijken naar handicap. Een kleine groep sociaal-economisch sterkere 

ouders maakt bewust gebruik van deze visie om te pleiten voor inclusie van hun kind met een 

beperking in het regulier onderwijssysteem.  

 

 

Dynamieken in de schoolloopbaan van kinderen met een beperking op basis van 
kindkenmerken 
 
De dominante visie van het medisch model van kijken naar handicap binnen het normgericht 

onderwijssysteem maakt dat er ook kenmerken gerelateerd aan het kind van invloed zijn op 

de schoolloopbaan van het kind met een beperking.  

 

De kloof tussen kinderen met en kinderen zonder een beperking wordt groter wanneer in het 

onderwijs de academische vereisten groter worden. Dit heeft tot gevolg dat naarmate de 

leeftijd van het kind stijgt, de instroom in het geïntegreerd onderwijs en in het buitengewoon 

onderwijs groter wordt. Binnen de groep van kinderen met een beperking zien we een 

grotere uitstroom naar het buitengewoon onderwijs bij stijgende leeftijd van het kind. De 

overgang naar het lager onderwijs is een centraal event in de schoolloopbaan van het kind 

met een beperking.  

 

In het algemeen zijn er meer jongens met een beperking wat leidt tot een 

oververtegenwoordiging van jongens in de onderwijsvormen voor kinderen met een 

beperking. Er is een verschil in gebruik tussen de GON en buitengewoon onderwijs naargelang 

geslacht waarbij binnen de groep van leerlingen met een beperking jongens meer gebruik 

maken van het GON dan meisjes. Dit kunnen we verklaren door de grote prevalentie van ASS 
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bij jongens en de grote aanwezigheid van de groep leerlingen met ASS in het GON. De 

kwalitatieve onderzoeksresultaten geven hierbij bijkomend inzicht dat het gedrag van het 

kind een sterk mediërende factor is bij de invloed van geslacht bij kinderen met een ‘zachte’ 

vorm van beperking. Probleemgedrag vergt veel aanpassingen bij onderwijsprofessionals 

waardoor deze kinderen minder de voorkeur genieten om opgenomen te worden in het 

regulier onderwijs. Meisjes worden hierbij overschaduwd door het meer assertieve, storende 

gedrag van jongens in een klas waardoor jongens sneller geïdentificeerd worden als kind met 

een beperking. Dit kan het zeer hoge percentage jongens in type 3 en type 7 van het 

buitengewoon onderwijs mee verklaren. 

 

Ten slotte is er de invloed van de ernst en aard van de beperking op de schoolloopbaan van 

kinderen met een beperking. Het onderwijsbeleid maakt dat niet alle vormen van beperking 

reeds toegang krijgen tot het regulier/geïntegreerd onderwijs. Dit maakt dat in het algemeen 

ernstigere vormen van handicap een grotere doorstroom naar het buitengewoon onderwijs 

kennen. We stellen echter wel vast dat van de vormen van beperking die wel toegang krijgen 

tot het geïntegreerd onderwijs, de ernstigere vormen van beperking minder doorstromen 

naar het buitengewoon onderwijs dan de matige vormen van beperking. Het verschil in 

hoeveelheid GON-ondersteuning speelt hier mogelijks mee. Bovendien stellen we ook vast 

dat het gedrag en de sociaal-economische positie van het gezin mee bepalend zijn voor de 

doorstroom naar het buitengewoon onderwijs, ongeacht de beperking. Dit maakt dat we de 

werking van het principe van ‘the least restrictive environment’ sterk in vraag kunnen stellen.  

 

Een verklaringsmodel  
 

Binnen de specifieke Vlaamse context van onderwijs voor leerlingen met een beperking 

focusten we ons op twee basistypes van onderwijstrajecten: een traject gericht naar het 

geïntegreerd lager onderwijs en een traject naar het buitengewoon lager onderwijs. Binnen 

beide basistypes werden op basis van events, beslissingen en ervaringen van ouders met een 

kind met ASS volgende fasen onderscheiden: signalisatie van een probleem, stellen van een 

diagnose, intrede in de zorgondersteuning binnen onderwijs, behoud of wijzing van 

onderwijsvorm in de verdere onderwijsloopbaan. Bij de signalisatie van een probleem start 

het zorgtraject van ouders. Deze signalisatie kan gebeuren door ouders zelf of door andere 

actoren in het netwerk. Interactie tussen ouders en professionals maakt dat men de stap zet 

naar diagnosestelling. Deze stap is noodzakelijk om extra zorgondersteuning te kunnen 

verkrijgen in het Vlaamse zorg- en onderwijslandschap, concreet voor ASS door een extern 

multidisciplinair team. Wanneer deze stap concreet gezet wordt, verschilt naargelang 

zichtbaarheid van de problemen, houding ten opzichte van deze problemen door 

verschillende actoren en de wachtlijsten. De periode na het stellen van de diagnose is een 

moeilijke periode vol onzekerheid en onduidelijkheid voor ouders. Er start een grote 
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zoektocht naar de nodige informatie en ondersteuning. Specifiek binnen het onderwijs 

ervaren ouders een betere coördinatie vanuit de school en CLB, die zich vaak baseren op het 

advies van de diagnosticerende professional omtrent de gepaste ondersteuning binnen het 

onderwijs. Het dominante starttraject van zorg binnen onderwijs voor de onderzochte groep 

kinderen is de onmiddellijke opstart van GON-ondersteuning. Doorheen de verdere 

schoolloopbaan bepalen de ervaren problemen, de verschillende visies en verschillende 

adviezen de verdere trajecten. We onderscheiden er vier: behoud van GON-onderwijs zonder 

strijd tussen de betrokken actoren, behoud van het GON-onderwijs met strijd, een overstap 

naar het buitengewoon onderwijs zonder strijd en een overstap naar het buitengewoon 

onderwijs met strijd. 

 

De onderscheiden chronologische fasen zijn gelijk voor de onderzochte 

onderwijszorgtrajecten. Binnen deze fasen is er dynamiek wat leidt tot een verscheidenheid 

aan individuele trajecten. De identificatie van factoren en actoren van invloed leggen echter 

patronen bloot binnen de diverse onderwijszorgtrajecten. Bovenstaande paragrafen geven 

inzicht in de invloed van deze factoren en actoren op de besluitvorming van ouders met 

betrekking tot het onderwijszorgtraject van hun kind met een beperking. We vatten dit nog 

even samen in onderstaand verklaringsmodel.  

 

 
Figuur 23. Verklaringsmodel 
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De verklarende en intermediaire factoren in het model maken het mogelijk om de ouderlijke 

besluitvorming met betrekking tot een onderwijsvorm voor hun kind met een beperking te 

begrijpen. Bij de overstap naar het middelbaar onderwijs zal dit model terug doorlopen 

worden. Bij deze stap zal de ervaring die men heeft gehad met de onderwijsvorm in het lager 

onderwijs echter een bijkomende verklarende variabele zijn.    

 

13.2 Wat weten we nog niet?   
 

Specifiek voor dit doctoraatsonderzoek stellen we enkele restricties vast welke een 

voedingsbodem vormen voor vervolgonderzoek. Een eerste is dat we een deel van de 

kinderen met bijzondere onderwijsnoden niet bereiken met dit doctoraatsonderzoek.  

 

We hanteren voor een groot deel van het onderzoek een nauwe definitie van ‘leerling met 

bijzondere onderwijsnoden’ doordat we deze groep leerlingen definiëren als kinderen met 

een beperking die geregistreerd zijn bij een Vlaamse overheidsdienst, meer specifiek het 

VAPH, buitengewoon onderwijs of GON. De eigen steekproefdata en bestaand onderzoek 

(Struyf et al., 2012, 2016; Petry et al., 2013; Verschueren et al., 2015) tonen echter aan dat de 

groep van leerlingen met bijzondere onderwijsnoden heel wat groter is dan deze in de 

administratieve data. Een deelgroep van de leerlingen met bijzondere onderwijsnoden wordt 

dus niet meegenomen in het onderzoek. Het besluitvormingsproces en de factoren van 

invloed kunnen bij de bredere groep van leerlingen met bijzondere onderwijsnoden anders 

zijn dan bij de onderzochte groep in het doctoraat omwille van verschillen in rechten en 

ondersteuningsaanbod.   

 

Bovendien is er ook een groep van zorgleerlingen die geen extra zorgondersteuning krijgen in 

het onderwijs. Ook dit is een belangrijke en interessante groep om verder te onderzoeken. 

Een interessante kwestie hierbij is hoe het vermijden van etikettering versus het verkrijgen 

van ondersteuning zich verhoudt binnen verschillende groepen naargelang sociale en 

culturele positie. Geerts en Heyninck (2012) stellen hierbij voor Vlaanderen vast dat de 

diagnoses ADHD, ASS, dyslexie, dyscalculie en dysorthografie in hoofdzaak een middenklasse 

verschijnsel zijn. Kinderen uit de laagste sociale klasse hebben zelden of nooit een diagnose, 

en ook in de hoogste sociale klasse komen diagnoses veel minder voor dan in de 

middenklasse. De kans dat kinderen die een andere thuistaal spreken dan het Nederlands een 

diagnose toegewezen krijgen is half zo groot als de kans van kinderen die thuis Nederlands 

spreken. Daartegenover staat dat Blair en Scott (2002) concluderen dat ongeveer een derde 

van alle kinderen met een leerstoornis in een lagere sociaal-economische positie geen bewijs 

hebben dat ze deze stoornis werkelijk bezitten, maar enkel slecht scoren op schoolprestaties. 

Bijkomend onderzoek naar het fenomeen van labeling binnen onderwijs lijkt nodig, ook 
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kwalitatief verdiepend onderzoek om inzicht te krijgen in de achterliggende processen binnen 

een specifieke context. 

 

Het kwalitatief onderzoeksluik van het doctoraat focust bewust op één vorm van stoornis, 

leerlingen met ASS en een randnormale begaafdheid. Door deze selectie kunnen we 

processen en beïnvloedende actoren en factoren bij de onderwijskeuze onderzoeken binnen 

een vergelijkbare groep qua medische zorgnoden. Interessant aan de keuze voor ASS is dat 

binnen het besluitvormingsproces de beoordeling door leerkrachten en contextuele factoren 

sterker meespelen dan bij handicaps die meer gebaseerd zijn op zuiver objectieve medische 

criteria, zoals een visuele stoornis. De brede range aan stoornissen en de gerelateerde 

beperkingen en zorgnoden maakt dan ook dat besluitvormingsprocessen anders zullen 

verlopen voor verschillende vormen van beperking. Ook de (zorg)context is anders voor 

verschillende vormen van beperking. We kunnen niet zomaar de onderzoeksresultaten 

veralgemenen. Dit is ook niet het doel van het kwalitatief onderzoek. Het doel is om complexe 

processen in de diepte te onderzoeken. De mixed methods benadering geeft wel de 

meerwaarde dat we op basis van de kwantitatieve analyseresultaten kunnen veronderstellen 

dat bepaalde algemene processen breder verspreid zijn binnen de groep van leerlingen met 

een beperking. Bijvoorbeeld de vaststelling dat het gebrek aan kennis over de mogelijkheden 

binnen het schoolsysteem bij gezinnen in lagere sociale posities leidt tot een lagere 

betrokkenheid van deze gezinnen in het besluitvormingsproces en tot een grotere uitstroom 

naar het buitengewoon onderwijs van kinderen met een beperking in deze gezinnen.  

 

Een tweede belangrijke restrictie van het doctoraatsonderzoek is dat we enkel de visie van 

ouders meenemen bij het kwalitatief onderzoeksluik. Om een meer volledig beeld te krijgen 

van de werking van besluitvormingsprocessen voor een onderwijsvorm voor kinderen met 

een beperking dienen we de aanbodzijde eveneens te bevragen. Er zijn onderzoeken die 

belangrijke inzichten geven met betrekking tot de visie en ervaringen van de aanbodzijde over 

toeleiding naar zorg binnen onderwijs (zie o.a. het recent onderzoek van Struyf, Bodvin en 

Jocobs, 2016). Interessant zou echter zijn om een casestudie uit te voeren waarbij de 

verschillende betrokken actoren bij het besluitvormingsproces in de diepte worden bevraagd. 

Zo kunnen we werkelijke verschillen in visies, interpretaties en ervaringen bloot leggen en de 

effecten hiervan op de besluitvorming. Nu bekijken we deze confrontatie enkel vanuit de kant 

van de ouders.  

 

Een derde restrictie is van methodologische aard. Doordat er binnen de administratieve 

onderwijsdata onvoldoende variabelen aanwezig zijn die de sociaal-economische positie van 

leerlingen met een beperking in het buitengewoon onderwijs weergeven, voerden we 

bijkomende analyses uit op een uitgebreid steekproefdatabestand (GEZO-bestand). Binnen 

het GEZO-bestand is de groep van leerlingen met een beperking in het regulier onderwijs 
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waarmee we de groep van leerlingen in het buitengewoon onderwijs vergelijken echter 

breder dan deze in het gehanteerde administratieve databestand (onderwijsbestand). In het 

onderwijsdatabestand bestaat deze groep enkel uit de leerlingen met een beperking die GON- 

of ION-begeleiding ontvangen. In het GEZO-bestand hanteert men een subjectieve definitie 

van leerling met een beperking waardoor de groep eveneens bestaat uit leerlingen met een 

beperking die onderwijsondersteuning krijgen van een zorgleerkracht, STICORDI-maatregelen 

krijgen of geen bijkomende ondersteuning krijgen in het regulier onderwijs. De groep 

leerlingen met GON-ondersteuning op zich is te klein in het GEZO-bestand om analyses op te 

kunnen uitvoeren. Het verband tussen bepaalde determinanten en de onderwijsvorm voor 

het kind met een beperking kan dus mogelijk anders zijn wanneer we enkel zouden 

vergelijken met de groep GON-leerlingen. We verwachten dat het gevonden verschil tussen 

de groep van leerlingen met een beperking in het buitengewoon onderwijs en regulier 

onderwijs naargelang opleidingsniveau van de moeder nog sterker zal zijn, aangezien de 

scholingsgraad van de moeder van GON-leerlingen gemiddeld hoger is dan deze van moeders 

van andere leerlingen in het regulier onderwijs. 

 

Een laatste bemerking is dat het onderzoek plaats vindt voor de implementatie van het M-

decreet. Sinds het schooljaar 2014-2015 is het M-decreet in voege in Vlaanderen. Dit decreet 

heeft tot doel om een stap te zetten richting de geleidelijke realisatie van meer inclusief 

onderwijs in Vlaanderen en zet hiervoor meer middelen in. Dit decreet is echter zo recent dat 

de uitrol en concrete invulling hiervan nog tijd vraagt waardoor we nog niet direct een 

dusdanig grote impact verwachten op het onderwijssysteem die de resultaten van het 

onderzoek irrelevant maken. Een eerste evaluatie toont dit ook aan. De gevonden resultaten 

in het doctoraatsonderzoek zijn dan ook juist belangrijk om mee te nemen bij de verdere 

uitwerking en realisatie van de doelstellingen van het M-decreet. We verwijzen hiervoor naar 

de beleidsaanbevelingen in onderdeel 13.3. Ten slotte vindt dit onderzoek plaats binnen de 

specifieke Vlaamse zorg- en onderwijssector wat maakt dat de resultaten niet toepasbaar zijn 

binnen andere landen met een eigen specifieke context.  

 

Deze restricties nemen niet weg dat het doctoraatsonderzoek belangrijke inzichten meegeeft 

met betrekking tot de determinanten en processen van besluitvorming voor een 

onderwijsvorm voor het kind met een beperking en een significante bijdrage levert aan 

onderzoek naar sociale ongelijkheid. De sociale bepaaldheid van het onderwijsgebruik van 

kinderen met een beperking vormt een interessante ‘nieuwe’ casus welke bredere 

maatschappelijke processen weerspiegelt. De resultaten onthullen dat structuren gericht op 

meer gelijkheid op één gebied (handicap) de ingebedde structurele ongelijkheden kunnen 

versterken en geven inzicht in de onderliggende processen hierbij.   
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13.3 Wat moet er gedaan worden? Enkele beleidsaanbevelingen 
 

Het onderwijs is in crisis. Sinds we economische groei boven alles zetten, is ook het 

onderwijs te veel in de greep gekomen van het marktdenken. Men leidt mensen op in 

de economie en de computerwetenschappen, maar de aandacht voor de 

menswetenschappen, voor het creatieve denken en het voeden van de ziel wordt 

volkomen verwaarloosd en dat is funest voor de democratie. Onze sympathie voor 

mensen die anders zijn werd kleiner en ons vermogen om complexe mondiale 

vraagstukken te beoordelen werd beschadigd. (Nussbaum, in De Walsche, 2016) 

 

Met dit  doctoraatsonderzoek willen we inzicht verschaffen in de determinanten en processen 

die werkzaam zijn bij de besluitvorming voor een onderwijsvorm voor het kind met een 

beperking. Op die manier geven we belangrijke informatie mee die gebruikt kan worden door 

beleidsmakers en praktijkwerkers ter evaluatie van hun instrumenten en praktijken. Wil men 

evolueren naar meer integratie van kinderen met een beperking in het Vlaamse onderwijs, 

dan moet men gebruik maken van en inspelen op onderzoeksresultaten die de complexe 

factoren en mechanismen die resulteren in een onderwijsvorm voor het kind met een 

beperking blootleggen. Men dient zich bewust te zijn van de mogelijke (ongewenste) 

neveneffecten (Boudon, 1977) naast de gewenste positieve effecten. 

 

 

1. Het onderwijslandschap heeft een echt grondige hervorming nodig. 

 

Het omvormen van het onderwijsveld naar meer inclusie van kinderen met een beperking 

gebeurt momenteel via de implementatie van het M-decreet. Momenteel wordt er werk 

gemaakt van ondersteuningsnetwerken voor bepaalde vormen van beperking31, meer 

flexibele GON-ondersteuning en meer ondersteuning van leerkrachten. Dit zijn concrete en 

zinvolle stappen die voornamelijk gericht zijn naar het ondersteunen van de beperking van 

het kind om hem/haar te integreren in het bestaande regulier onderwijssysteem (eerder 

aanleunend bij het medisch model van kijken naar handicap). Daarbij spoort deze aanpak 

wonderbaarlijk genoeg met de belangen van het huidige, sterk gestratificeerde onderwijs. Dit 

werkt moeilijk en zorgt voor vele frustraties bij verschillende betrokken groepen, wat de 

                                                                 
31 Via ondersteuningsnetwerken wil het onderwijs meer inzetten op een versterkte samenwerking tussen 
gewoon en buitengewoon onderwijs. Elk ondersteuningsnetwerk bestaat uit vier partners, die een 
samenwerkingsovereenkomst afsluiten (feitelijke vereniging):  

- de schoolbesturen van buitengewoon onderwijs van het werkingsgebied  
- de schoolbesturen van gewoon onderwijs van het werkingsgebied  
- de CLB van het werkingsgebied  
- de pedagogische begeleiding van de regio waartoe het werkingsgebied behoort  

Een ondersteuningsnetwerk is regionaal en dient expertise te bundelen met betrekking tot type basisaanbod, 1, 
8 voor wat het basisonderwijs betreft en type 3, 7 (spraak- of taalstoornis) en 9. 
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nodige attitudeverandering eerder zal beknotten dan ondersteunen. Er wordt weinig tot niet 

ingezet op een grondige, structurele wijziging van het huidige onderwijslandschap.  

“Vele lagere scholen zijn voor het ogenblik niet of weinig in staat zijn om ten volle te 

gaan voor inclusie: te grote klasgroepen tot makkelijk 25 leerlingen, het 

jaarklassensysteem dat het vormen van niveaugroepen belemmert, te weinig 

ondersteuning en zorguren in het gewoon lager, leerkrachten die onvoorbereid het 

M-decreet maar zien toe te passen (complexiteit van diverse problematieken bij 

leerlingen),...” (inclusief buitengewoon, online) 

 

Het is noodzakelijk dat het onderwijsaanbod zich daadwerkelijk gaat omvormen naar een 

universeel model van leren om een brede inclusie van kinderen met een beperking mogelijk 

te maken, bijvoorbeeld op basis van buitenlandse ervaringen. De verantwoordelijkheid voor 

schoolsucces van leerlingen met een beperking wordt nog steeds te sterk gelegd bij de 

leerling en het gezin. Grondige aanpassingen van het huidige prestatiegerichte 

onderwijssysteem kan dit veranderen. De specifieke ondersteuning in het verlengde van de 

stoornis moet aanvullend zijn op een goed basismodel. Dit vraagt in eerste instantie een veel 

grotere investering en een duidelijke beleidsvisie.  Een grotere en structurele hervorming zal 

eveneens het aanzuigeffect van de schoolspecifieke ondersteuning in het regulier onderwijs 

in functie van de beperking  inperken. Zo kan er beter ingezet worden op het individueel 

specificeren van wie bijkomende zorgondersteuning vereist.   

 

Ons beleidsvoorstel is van structurele aard, met visie, op langere termijn, met betere 

financiering. Wij hebben in dit proefschrift heel specifiek laten zien dat het beschikken over 

sociaal en cultureel kapitaal tot meer integratieve keuzes leidt. De voorgestelde structurele 

oplossing zal ertoe leiden dat de vele persoonlijke energie die nu in onderwijskeuzes moet 

worden gestopt beter elders kan worden ingezet. En het werd hier duidelijk dat gezinnen nog 

veel andere zorg en –levenskeuzes hebben te maken waarvoor zij deze kapitalen kunnen 

inzetten. Alvast één , belangrijk zoekproces zal dus van bij de start goed verlopen. 

 

Het voorzichtig en beperkt innoveren spoort natuurlijk met de breed gedragen weerstand 

tegen een algemene onderwijshervorming. Het is nog maar de vraag of de momenteel nog als 

moeilijk beschouwde uitvoering van het huidige M-Decreet een eerste stap kan zijn voor deze 

meer verstrekkende hervorming.  Om een eerste stap te kunnen zijn mag het dus niet als een 

eindpunt worden beschouwd, wel integendeel. 
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2. De aanbodzijde moet aandacht hebben voor zeer kwetsbare groepen bij de 

hervorming van het zorg- en onderwijslandschap van personen met een beperking.  

 

Onderzoekers stellen al geruime  tijd vast dat de sociale positie van een gezin  een invloed 

heeft op de toegang tot en het gebruik van medische en sociale zorgdiensten en ook in het 

onderwijssysteem zit sociale ongelijkheid duidelijk ingebakken. Wanneer de complexiteit van 

deze systemen toeneemt, wat zeker het geval is bij de huidige hervormingen binnen de zorg 

voor personen met een beperking, zal de sociale ongelijkheid alleen maar toenemen. 

Voortgaand op deze onderzoeksresultaten die aantonen dat een grote groep van gezinnen 

met een kind met een beperking meerdere risico’s cumuleren, concluderen we dat deze 

gezinnen zeer kwetsbaar zijn binnen de huidige evolutie zoals hierboven gepresenteerd.  

 

“Sociale ongelijkheid en uitsluiting zijn noch ongelukken, noch een natuurlijk gegeven: 

ze zijn het gevolg van maatschappelijke keuzen.” (Nicaise, 2008) 

 

Integratie binnen het huidige normgericht onderwijssysteem houdt in dat de reguliere 

schoolloopbaan vandaag de dag gereserveerd is voor leerlingen met een beperking uit 

gezinnen die de capaciteiten (sociaal, materieel, cultureel) hebben om via ondersteuning het 

kind te integreren in het regulier onderwijssysteem. Maatschappelijk kwetsbaardere gezinnen 

bezitten vaak niet over de nodige kennis en capaciteiten om dit te bewerkstelligen. Dit leidt, 

soms bewust maar voornamelijk onbewust, tot onderwijssegregatie van de groep leerlingen 

met een beperking in sociaal kwetsbaardere gezinnen. Dit veroorzaakt sociale uitsluiting, die 

er vroeger was voor de gehele groep van leerlingen met een beperking en nu kennelijk nog 

voor een specifieke groep van leerlingen met een beperking. Het gebrek aan grondige 

structurele wijzigingen zal ertoe leiden dat leerlingen met een beperking uit een 

maatschappelijk kwetsbaarder gezin blijvend moeilijker toegang zullen krijgen tot en 

adequaat gebruik maken van het geïntegreerd onderwijs. Dit resulteert naar alle 

waarschijnlijkheid toch weer in verschillen in eindresultaat/outcome en mogelijkheden op de 

arbeidsmarkt (zie o.a. Rojewski, Lee en Gregg, 2015 voor onderzoeksresultaten rond effecten 

van inclusief onderwijs op academische, sociale en communicatieve resultaten).  

 

Beleidsmedewerkers, onderwijsprofessionals en vooral ook diagnosticerende professionals 

dienen meer inzicht te krijgen in de impact van de door hen aangehouden zorgmodellen en 

onderwijsmodellen op hun eigen handelen. Verschillende opinies zullen altijd wel blijven 

bestaan maar door het inzicht te verhogen kan men zich meer bewust worden van de 

(sociale) ongelijkheid die men creëert en kunnen wellicht nieuwe modellen een bredere 

ingang vinden in het huidige zorg- en onderwijsveld. Inzicht in buitenlandse successen en 

moeilijkheden kan hierbij sturend zijn.  
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Bovendien is er nood aan een betere informatie- en kennisverspreiding en een grotere 

betrokkenheid van maatschappelijk kwetsbare ouders bij het besluitvormingsproces (zie ook 

Struyf e.a., 2016).  Het is een gangbaar proces dat verandering eerst verloopt via de sociaal 

sterkere groepen. We zien dit ook in de empirische analyses. Het verder verspreiden van 

kennis en informatie aan alle groepen in de samenleving met bijzondere aandacht voor de 

zwaksten is dan ook een sleutelinstrument om maatschappelijk kwetsbaardere groepen mee 

te kunnen nemen in het veranderingsproces.  

 

 

3. Er dient continuïteit te zijn bij de ondersteuning van gezinnen met een kind met een 

beperking 

 

De ontwikkelingen in de samenleving naar vermaatschappelijking van de zorg en het 

burgerschapsmodel maken het zorglandschap er niet minder complex op. De eigen 

empirische resultaten en vele andere onderzoeksresultaten tonen aan dat het verkrijgen van 

de nodige ondersteuning en zorg te vaak een zoektocht is waarbij de ouders zelf de actoren 

zijn die voor coördinatie en continuïteit van de zorg instaan. De ene ouder vindt dit een 

vanzelfsprekende rol als ouder van het kind en bezit de capaciteiten om dit te verwezenlijken, 

andere ouders ervaren dit als een enorme druk en hebben het gevoel te verdrinken in de 

hoeveelheid aan procedures, voorwaarden, regels en alternatieven. Beide groepen van 

ouders kunnen dit niet realiseren wanneer er een gebrek aan transparantie en informatie is, 

wat vaak ervaren wordt. Daarnaast is er de wachtlijstproblematiek binnen de zorg en ook 

daarbuiten (bijvoorbeeld sociale huisvesting) die ertoe leidt dat gezinnen zeer lang op 

dringende ondersteuning moeten wachten. Ten slotte zijn er ook nog verschillende hiaten in 

het zorgverleningsaanbod. Zeker ook voor de groep kinderen met ‘zachte’ vormen van 

beperking, zoals ASS, waaraan de inschalingsinstrumenten vaak nog niet voldoende zijn 

aangepast. Een aanbeveling is dan ook dat er ingezet moet worden op de realisatie van 

voldoende ondersteuning en continuïteit in zorg voor gezinnen met een kind met een 

beperking en dit zowel binnen als buiten de schooluren. Deze ondersteuning dient 

transparant en toegankelijk te zijn voor alle gezinnen. Dit kan gerealiseerd worden door een 

reductie aan complexiteit van onder andere procedures en door in te zetten op 

coördinerende actoren in het zorgveld, tot en met een continue, persoonlijke , professioneel 

gevormde coördinator voor het kind en het gezin, zelf gekozen en vroeg ingezet in de 

zorgcarrière van betrokkenen. 

 

Verder moet er nagedacht en uitgewerkt worden hoe de verscheidenheid aan middelen 

binnen verschillende instituten (onderwijs, VAPH, FAMIFED) vanuit een gelijklopende visie, in 

hun concrete uitwerkingen elkaar kunnen aanvullen en samen ingezet kunnen worden om 

gezinnen een integraal zorgpakket te garanderen.   
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Bijlage 1: gestructureerde vragenlijst kwalitatief onderzoek 
 

 
wat is de geboortedatum van de moeder? 

wat is de geboortedatum van de vader? 

wat is de nationaliteit van de moeder? 

Wat is de nationaliteit van de vader? 

Hoe is de gezinssamenstelling?  
 

- Alleenstaande ouder 

- Koppel  

Wat is uw burgerlijke staat? 
 

- Getrouwd 

- Wettelijk samenwonend 

- Feitelijk gescheiden  

- Uit de echt gescheiden  

- Weduwe  

- Ongehuwd 

Wat is het hoogst behaalde diploma van de moeder? 
 

- Geen diploma 

- Lager onderwijs 

- Bijzonder lager onderwijs 

- Lager secundair onderwijs 

- Bijzonder secundair onderwijs 

- Hoger secundair onderwijs 

- Hoger onderwijs buiten universiteit 

- Universiteit 

- Ander:  
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Wat is het hoogst behaalde diploma van de vader? 
 

- Geen diploma 

- Lager onderwijs 

- Bijzonder lager onderwijs 

- Lager secundair onderwijs 

- Bijzonder secundair onderwijs 

- Hoger secundair onderwijs 

- Hoger onderwijs buiten universiteit 

- Universiteit 

- Ander:  

wat is de tewerkstellingsstatus van de moeder? 
- Voltijds 

- Deeltijds 

- Vier vijfde 

- Niet actief 

wat is de tewerkstellingsstatus van de vader? 
 

- Voltijds 

- Deeltijds 

- vier vijfde 

- inactief 

Hoeveel  kinderen zijn er in het gezin?  
 
Wat is de leeftijd van de kinderen in het gezin? 
 
Hoe hoog is het gezinsinkomen? 
 

- < 750 Euro 

- 750 – 1500 Euro 

- 1500 – 2000 Euro 
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- 2000 – 2500 Euro 

- 2500 – 3000 Euro 

- 3000 – 3500 Euro 

- > 3500 Euro 

Kan u rondkomen met dit gezinsinkomen? 
 

- Zeer moeilijk 

- Moeilijk 

- Eerder moeilijk 

- Eerder gemakkelijk 

- Gemakkelijk 

- Zeer gemakkelijk 

- Geen antwoord 

Welke taal wordt er thuis gesproken? 

Wat is de aard en ernst van de beperking van uw kind met een beperking? 

 
 
Is uw kind met een beperking aangesloten bij het VAPH/integrale jeugdzorg? 
 

- Ja 

- neen 

Heeft uw kind met een beperking een persoonlijk assistentiebudget? 
 

- Ja,   hoeveel? 

- Neen 

Krijgt u een andere financiële bijdrage voor uw kind met een beperking? 
 

- Ja,   hoeveel? 

- Neen 

 
Heeft uw kind bepaalde hulpmiddelen nodig? 
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- Ja,   welke? 

- Neen 

Bent u in het bezit van deze hulpmiddelen? 
 

- Ja  

- Neen,   waarom niet?  

Krijgt u een schooltoelage voor uw kind met een beperking? 
 

- Ja 

- neen 

Bent u Huurder van een sociale woning? 
 

- Ja 

- neen 
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Bijlage 2: codeboom kwalitatieve data 
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