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VO ORAF

Met de publikatie van het onderhavige eindrapport is SVO-projekt 0274

"VroegtijdÍge herkenning van en hulp aan kinderen (4 - I jaar) die op

enigerlel wiJze vastlopen in het onderwijs" afgesloten.
fn tegenstelling tot de gangbare praktijk bevat dit eindrapport geen

uitvoerige weergave van de verrichte werkzaamheden. Eerder moet men

deze publikatie beschouwen a1s een beknopte kompilatie van en een weg-

wÍjzer naar de diverse interim-rapporten, deelrapporten, publikaties
en skriptles, die 1n het kader van dlt projekt verschenen zijn. Voor

een overzicht raadplege men de literatuurlijst.

ïn SVO-projekt O274 hebben het Nederlands fnstituut voor Praeventieve
Geneeskunde TNO (NIPG-TNOl, de Vrije Universiteit (VU) en het Geweste-

1ljk Onderwijs Advies Centrum (GOACl nauw met elkaar samengewerkt. Aan

het welslagen van het geheel heeft een groot aantal mensen bijgedragen.
Ofschoon het ondoenlijk is ieders bijdrage volledig tot zÍjn recht te
doen komen, willen wij hier toch graag een aantal mensen persoonlijk
bedanken.

lYet name de leden van de stuurgroep Dr. wl.J. Hartgerlnk (dlrekteur
NIPG-TN0l, G.A. van't Hoff Idirekteur GOACi en Prof. Dr. J. de Wit
(hoogleraar direkteur vakgroep ontwikkelingspsychologie, pedologle

en speciale pedagogÍek VU), die nauwgezet de vorderingen van de projekt-
werkzaamheden bewaakten. 0ok de voormalige leden van de stuurgroep
W. van Dongen (eertijds direkteur van het Schooladviescentrum 's-Herto-
genbosch e.o.J en Prof. Dr. R. van der Vlist (eertÍjds adjunkt-direk-
teur NIPG-TN0) zeggen wij dank voor hun inspanningen om dit samenwer-

kingsprojekt op gang te brengen.

Aan de zijde van het NIPG-TN0 hebben voorts de volgende medewerkers een

bijdrage geleverd: Drs. A,E. Akkerman (psycholoog), Drs. R.J. van A1-

peh de Veer Ipsycholoog), W. Blok (student-assistentJ, hw. Drs. A. de

Groot Ipsycholoog), mw. E.G.M. Janssen (sekretaresse), Dr. G.A. de

Jonge (kinderartsJ, mw. A.lY, Kleijn-Krom (sekretaresseJ, mw. R. Laurent

de Angulo (kinderartsJ, mw. H.G.S. Nooy van der Kolff (typiste), fiw.

J.tal, Plomp (student-asslstentJ, mw. IY.J.Th. Schlatmann (maatschappelijk

werksterJ, mw. F.Ír' stierum-Damave (jeugdartsJ, hw. vermeer-Manschot

Ijeugdarts) en Dr. J.C. van Wieringen (kinderartsJ. Zonder hun werklust
en enthousiasme zouden de NIPG-TN0 aktiviteÍten nooit tot een goed einde
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gekomen zijn. Eenzelfde woord van dank willen wij uÍtbrengen aan de

hier nlet met name genoemde medewerkers van de afdelingen bibliotheek,
documentatie, statj.stiek, financiën en reprografie.
Ten aanzien van enkele onderdelen van het onderzoek heeft het NïPG-TNO

samengewerkt met verschillende andere instellingen, te weten: de vak-

groepen ontwikkelingspsychologie en schoolpsychologie van de Rijksuni-
versiteit Leiden, de vakgroep arbeids- en organisatiepsychologie van de

Vrije Universiteit, de afdeling jeugdgezondheidszorg van de Gezondheids-

dienst Stadsgewest 's-Hertogenboseh en de researchafdeling van het Pe-

dologisch fnstistuut te Amsterdam. 0ok de medewerkers van deze instel-
lingen, namelijk: Dr. J. Bakker (psycholoog), G. van Beurden (jeugdarts),

Drs.0. van der Flier (psycholoog), mw. Drs. F.M.E. GerrÍtsen (psycho-

loog), mw. E.H. Houtzaager (jeugdartsJ, Drs. W.L.L. Hulsman (psycholoog),

mw. hl. Nijs (jeugdverpleegkundige), L. Schaap (student-assistentJ en

Drs. J. Zaal (psycholoog) zeggen wij dank voor hun bereidwilligheid om

te participeren in het onderzoek.

Het VU-gedeelte van het onderzoek Ís eveneens dankzij de hulp van vel-en

tot stand gekomen. De volgende medewerkers hebben een belangrijke bij-
drage geleverd: Drs. J. Colthoff (pedagoog), mw. A.H. Denhartog-Hu1st
(student-assistentJ, mw, l,rj. Duijkers-Schellekens (typiste), mw. N. van

Dijk-Steinfort Istudent-assistent), F. Faber (student-assistentJ, hw.

Drs. A. de Groot (psycholoogJ, mw. A. Hammersma (typiste), L. van der

Heiden (student-assistentJ, Drs. J. van der Kooy (pedagoog), J. van

lïuyen Istudent-assistentJ, H. Stoltenburg (student-assÍstentJ, mw. Drs.

14.K.A. Symons (pedagoog), C.T. Zaal (student-assistentJ en mw. Drs. S.

Zijlmans Ipsycholoog). Het 1s mede aan hun inzet en enthousiasme te dan-

ken dat het onderzoek tot een goed einde is gebracht.

Vanuit het G0AC hebben de volgende medewerkers zich met grote energie

ingezet voor het projekt: mw. L. Boland (pedagoogJ, fiw. J.M. van Dijck

Iorthopedagogisch assÍstentJ, mw. C.J.wl. van Gockel-Wit]ox (pedagoog),

mw. H.ll.J. van Santen-Verstappen (administratief medewerkerJ, mw. C.T.N.

van Vilsteren-Beckers (begeleiding taakleidstersJ, ffiw. L.Th.M. ter We1le-

Renckens (pedagoogJ en mw. G. van der Wiel-Kox (veldleidster). Dank zij
hun taaie volhardendheid zijn aIle veldaktiviteiten voorspoedig verlopen.

Bij de afsluÍting van dit onderzoek willen wij ook de betrokken test-
assistenten, klasseleidsters, taakleidsters en ouders bedanken voor de

prettige samenwerking die wij gedurende zo'n vier jaar mochten ervaren.
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Met erkentellJkheld vermelden wlJ verder de grote fÍnancÍËle steun die
t*tJ van de StichtÍng voor 0n(erzoek van het OnderwlJs (SVO) hebben ont-
vangen.

ïenslotte hopen wlJ dat dit elndverslag dlrekt of indÍrekt een blJdrage
mag leveren aon de verbeterlng van het onderwlJs 1n Nederl.and.

Lelden, december 1977 drs. J.H,A. GroenendaaL, VU

drs. J.J.F. Schroots, NIPG*TN0

drs. R.Pl. van t^Jaarden-Ramondt, G0AC
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INLE]D]NG

In de praktijk van het kleuter- en Bewoon lager onderwijs stuit
een schoolbegeleidingsdienst, i.c. het G0AC 's-Hertogenbosch ",o.*, op

problemen welke ni-et zonder meer met bestaande hulpmiddelen en technie-
ken kunnen worden opgelost. Enkele van deze problemen zijn:
a. relatief grote frekwentie van leermoeilijkheden op kleuter- en

lagere scholen in kultureel-pedagogisch zwakke wiJken (uÍtgaande

van schoolbekwaamheidstests en schoolvorderingenonderzoekenJ ;

b. relatief late manifestatie van leermoeilijkheden (derde, resp.

vierde klas lagere schoolJ waardoor secundaire (gedrags-) en

primaire (1eer-)moeilijkheden diagnostisch een onontwarbaar ge-

heel vormen en orthodidaktisch lastig te verhelpen zijn;
c. de behoefte van kleuterleidsters aan een systematische en gedif-

ferentieerde aanpak van kinderen met Ipotentiële) leermoeilijkhe-
den.

Zawel ten aanzien van a. als b. is vroegtijdige signalering door mid-

del van diagnostische instrumenten en technieken, gevolgd door hulp in
de vorm van remediale programma's geboden. Voor c. is training in een

aantal vaardigheden noodzakelÍj k,

Sinds augustus 1972 wordt in een nauw samenwerkingsverband tussen NfPG,

GOAC en VU gezocht naar middelen om de geschetste problemen zoveel mo-

gelijk op te lossen.

Doelstelling van het onderzoek 1s de ontwikkeling van instrumenten en

technieken voor de vroegtijdige signalering en diagnostiek van en hulp

aan kinderen met (potentië1e) leermoeilijkheden in de leeftÍjdsgroep
van4totBjaar.

Aan de doelgroep 'kinderen met (potentië1e) leermoeiLijkheden' zíjn zo-

we1 psychologische, medi.sche a1s sociale aspekten te onderscheiden.

Pragmatische overwegingen, gebaseerd op de bruikbaarheid van onder-
zoeksresultaten in het veld, speelden voor het NfPG een belangrijke
ro1 bij de keuze van het type onderzoek. Zo heeft het psychologisch
onderzoek in essentie betrekking op de ontwikkeling van een trapsge-
wiTze psychodiagnostische testprocedure, bestaande uit een screenÍngs-
of signaleringsonderzoek gevolgd door indivi.dueel standaard- en gren-

zentoetsend diagnostisch onderzoek. Het screeningsonderzoek is gericht

* H"t voormalige School Advies Centrum 's-Hertogenbosch e.o.
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op de vó6rselektie van schoolverlatende kleuters (5-6 jaar) in verband

met hun overgang naar het gewoon lager onderwÍjs; het daaropvolgende

Índividueel standaard- en grenzentoetsend diagnostÍsch onderzoek [4-8
jarigen) is gerÍcht op niveau- en/of plaatsingsproblemen in verband

met de overgang kleuterschool - gewoon lager onderwijs, respektieveliJk
gewoon lager onderwijs - buitengewoon onderwijs, indikaties voor uitge-
breider psychodiagnostisch testonderzoek en/of adviezen met betrekking

tot de inhoud van het te geven remediale onderwijs. Bij dit laatste
denke men, althans voor de kleutergroep, aan de koppeling van diagnos-

tiek - behandeling in de vorm van onderwijsprogramma's, zoaLs deze aan

de VU ontwikkeld worden.

Het onderzoek is er tevens op gericht gegevens van algemeen schoolge-

neeskundige en neurologische aard vast te leggen en deze zoveel moge-

lijk op hun waarde voor de signalering en diagnostiek van schoolverla-
tende kleuters en eerste klassers GLO te onderzoeken.

Aan de hand van vragenlljsten met betrekking tot schoolgedrag en ge-

zins- en omgevingsÍnvloeden wordt getracht ook de sociale aspekten te
verdiskonteren bij de vroegtijdige signalering.

Vroegtijdige hulpverlening aan kleuters op scholen in achterstandsitua-
ties vormt de VU-kant van het projeKt. Hoewel zwakfunktionerende* klru-
ters (4-6 jaar) de uiteindelijke doelgroep vormen, zijn de inspannin-
gen zèIf leidstergericht, namelÍjk gericht op de ontwikkeling van me-

thoden, technieken en instrumenten ten behoeve van een meer effektieve
manier van onderwijzen van de kleuterleidsters aan zwakfunktionerende

kleut ers .

0p verschillende fronten werden aktiviteiten ontwikkeld om de doelstel-
ling te bereiken. Zo is een onderwijsprogramma, dat reeds eerder i.n
ontwikkeling was genomen, namelijk een programma ter bevorderÍng van

het abstrakte denken bij zwakfunktionerende kLeuters, verder uitgepro-
beerd op een serie leidsterbijeenkomsten op het G0AC in 's-Hertogen-
bosch.

X D" t"", 'zwakfunktioneren' wordt verder door de VU aangehouden;
het verwijst naar het funktioneren op de kleuterschool en geeft
aan wat de leidster het eerste opvalt. 'Kinderen met potentiële
leermoeilijkheden' omvat een grotere groep dan kinderen die vast-
lopen in het onderwijs vanwege ongunstige omgevingskondities (na-
melijk ook de groep kinderen met specifieke leerstoornissen).
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Naast een inhoudelijk programma zijn tevens meer methodische vaardighe-

den nodig om een denkgesprek in de klassesituatie te kunnen voeren: een

'methodiek voor de klasseleidster' .

Ten behoeve van ekstra hulpverlening aan kleuters die daarvoor in aan-

merking komen, zijn technÍeken ontwikkeld om een diagnostische dlaloog
te voeren in de Één-6én situatie leÍdster - kind: een 'methodi.ek voor de

taakleÍdster'.
0m een systematische en gedifferentieerde aanpak binnen kleuterscholen
Ín achterstandsituatÍes ook werkelijk te realÍseren is ekstra training
en begeleiding van leerkrachten noodzakelijk. Daarom is naast de ont-
wikkeling van programma-onderdelen en vaardigheden gewerkt aan een model

van training en begeleiding.
ïenslotte zijn evaluatie-aktiviteiten ondernomen om de effekten van de

hulpverlening op kleuters en leerkrachten vast te stellen.

0m de bovenstaande onderzoeksaktiviteiten mogelijk te maken vervult het

G0AC de ro1 van facilitator. Dit betekent dat zij in het onderwijsveld
de nodige kondities schept om het verzameLen van de benodigde onder-

zoeksgegevens en het uitvoeren van training en begeleiding zonder strub-
belingen te laten verlopen.
Dit betekent tevens dat het GOAC verantwoordelijk is voor het toepas-
sen van de ontwÍkkelde onderzoeksmaterialen, -technÍeken en -modellen
in het onderwijsveld om zelf ervaring op te doen ten aanzien van de

mogelijke toepasbaarheid voor een schooLadviescentrum. De opgedane er-
varingen gaan a1s informatie terug naar de projektpartners, die bezien

of bijsturing, indien nodig, nog kan plaatsvinden. Bij afsluiting van

het projekt za\ j-ntern binnen de dienst overdracht van de verworven

kennis en vaardigheden plaats moeten vinden.
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2. t^JE RKt^lï J ZE

2.1 Signalering en_dÍagnostiek

In diverse voortgangsrapporten en subsidie-aanvragen aan SVO wordt

de werkwijze van het NIPG inzake het onderzoek naar de vroegtijdige sig-
nalering en diagnostiek van kinderen met (potentiëIeJ leermoeilijkheden

uÍtvoerig weergegeven (schroots, 1973ai 1974ai 1975a: 1976aJ. Het nu

volgende kan nïet anders dan een beknopte weergave hiervan vormen.

Ten behoeve van het screeningsonderzoek is begin 1973 een drietal be-

staande tests afgenomen bÍj p1m. 400 schoolverlatende kleuters (5 - 6

jaar), i.c. de Nijmeegse Schoolbekwaamheidstest (NST), de Frankforter

Schoolrijpheidstest (FSTI en de Profieltest (Gerritsen & Kalverboer,

1573). Het onderzoek vond plaats in de regio van het Gewesteliik Onder-

wijs Advies Centrum 's-Hertogenbosch e.o.
Dezelfde groep kinderen is eveneens onderzocht met behulp van een eks-

perimentele versie van de Leidse DiagnostÍsche ïest (LDTJ, tot stand

gekomen na literatuuronderzoek (schroots ' 1972a, b) en uiteindelijk ge-

baseerd op een model over leer- en denkprocessen van de Amerikaanse

psycholoog Henry J. lYark (lYark, 1572). Het onderzoek werd eerst stan-

daard verricht, korte tijd later gevolgd door eksperimenteel grenzen-

toetsend onderzoek ISchroots, 1973b, e] .

lvlet het oog op de begripsvalidering van de LDT zljn in dezelfde periode

nog weer eens 100 van de 400 schoolverlatende kleuters onderzocht met

de Amsterdamse Kinder Intelligentie Test (AKIT).

Naast screenÍngs- en individueel psychodiagnostisch onderzoek is ook

een algemeen schoolgeneeskundig onderzoek uitgevoerd ín het voorjaar

van 1973 op dezelfde groep van 400 schoolverlatende kleuters (Schroots

Ed., 1S73dl .

Door middel van schoolgedragbeoordelingslijsten (ingevuld door de kleu-

terleidsters) en vragenlijsten over het gezín en de omgeving van het

kind (beantwoord door de oudersJ is daarnaast een groot aantal psycho-

sociale gegevens verzameld ISchroots ed., '1S73d].

Genoemde groep van 400 schoolverlatende kleuters is daarna twee jaar
gevolgd in haar verdere schoolloopbaan (t,/m juni 1975) ter bepaling

van de prediktieve waarde van de diverse onderzoeksinstrumenten en

-technieken. De schoolloopbaan varieerde van plaatsing in een of ande-

re vorm van buitengewoon onderwijs tot en met het suksesvol doorlopen

van de tweede klas lager onderwijs. Door middel van schoolvorderin-



-6-

gentoetsen en vragenlijsten met betrekking tot het oordeel van de leer-
kracht over de leerprestaties en het sociaal-emotionele gedrag van het

kind, is het schoolsukses in kaart gebracht.Ook de overgang van het

kind van é6n vorm van onderwijs naar een andere vorm van onderwÍjs, a1s-

mede de overgang van de ene klas naar de andere klas, werd in dit ver-

volgonderzoek verdiskonteerd. Voor een nauwkeurige beschrijving van de

gang van zaken, evenals van de diverse kriteriumvariabelen raadplege

men Schroots et al. (schroots, 1g77dJ. Tenslotte zijn nog eens 85 kin-
deren uit de oorspronkelijk steekproef van p1m. 400 schoolverlatende

kleuters tussentijds (voorjaar 1S74) onderworpen aan een klinisch neu-

rologisch onderzoek, gestandaardiseerd volgens de methode van Touwen &

Prechtl (Angulo-Laurent, in voorbereiding). Dit onderzoek werd 'blind'
uitgevoerd, dat wil zeggen dat de onderzoeker geen kennis had van ande-

re gegevens of bevindingen die haar oordeel konden beïnvloeden.

Naast bovengenoemde werkzaamheden 1s gedeeltelijk in dezelfde periode,

maar voornamelijk daarna een groot aantal andere aktivíteiten onderno-

men. lalij noemen hier achtereenvolgens:

- Een theoretisch onderzoek naar de mogelijkheden tot samenwerking tus-
sen Schooladviesdiensten enerzijds en afdelingen Jeugdgezondheidszorg

van GG & GD of DGD's anderzijds;
- Analyse van de scoringsmogelijkheden en -problemen die de subtests

Zinnen nazeggen en Begrip en inzicht uit de LDT opleveren;

- Studie naar de toepassing van Bayesiaanse statistiek bij de interpre-
tatÍe van testscores en bij de beoefening van de psychodiagnostiek in
het algemeen;

- Studie naar de fouten die in het proces van diagnostische oordeels-

vorming kunnen optreden;

- Studie naar het beslissings-theoretische nut van een behandeling (be-

handeling dient hier ruim opgevat te worden, dat wi1 zeggen 'niets doen',

een remediaal programma of L0l'1-onderwi.js zijn alle een vorm van behan-

delingJ;
- Een drietal proefonderzoeken met eksperimentele versies van de LDT

(Schroots, 1973e) op groepen van p1m. 400 - 550 kinderen in de leeftljd
van 4- I jaar in 's-Hertogenbosch e.o., ter voorberelding op het lande-

lijk normeringsonderzoek met de LDT;

- Landelijk normeringsonderzoek met de definitieve versie van de LDT op

een groep van 1169 kinderen. Deze groep vormt een aselekte steekproef
uit de Nederlandse populatie kinderen van 4 tot I jaar, die gedurende
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de maanden oktober en november 1975 een'kleuterschool of een school

voor gewoon lager onderwijs bezochten. Zowel opzet als trekking zijn
tot stand gekomen in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Sta-

tistiek (CBS; Schroots , 1977d) t

- Daarnaast 1s tÍjdens het landelijk normeringsonderzoek een groep van

300 kinderen uit de eerdergenoemde groep van 1169 onderzocht met res-
pektievelijk de Amsterdamse Kinder ïntelligentie Test (AKITl, de Snij-
ders-0omen Niet-Verbale ïnte]lÍgentÍeschaal (S0N 2, - 7), de Wechsler

Preschool and Èirimary Scale of ïntelligence (WPPSI) en de hlechsler fn-
telligence ScaLe for Children-Revised (WISC-R). BovendÍen zijn in de-

zelfde periode nog eens 300 kinderen van de L0M-school (6 - S jaar) on-

derzocht met de LDT;

- 0nderzoek naar de stabiliteit van de LDT in februari 1976 door 96 kin-
deren - aselekt getrokken uit de normeringssteekproef van 1169 kinde-

ren - voor een tweede maal te testen met de LDï;

- De ontwikkeling van een stroomdiagram voor de LDT, waardoor de ana-

lyse, interpretatie en rapportage van testscores snel en efficiënt kan

verlopen;

- Een theoretlsch onderzoek naar de mogelijkheden om diagnostische ge-

gevens, verkregen via de LDT, te verbinden (koppelen) met een aan de

VU ontwikkelde behandelingsmethode, gevolgd door een empirisch onder-

zoek naar de waarde van de LDT als selektie-Ínstrument voor de toewij-
zing van kleuters aan de VU-behandelingsmethode.

Tenslotte een vergelijkend eksploratief onderzoek naar de bijdrage van

LDT en I^,PPSI aan de overgangsprocedure kleuter- lager onderwijs, zoals

geÍni-tieerd door het G0AC.

2,2 Hulpverlening

De werkwijze van de VU is eveneens in een groot aantal Interim-
rapporten en deeleindrapporten neergelegd Izie de lijst van rapporten

en publikaties VU achterin). Voor uitgebreide informatie over de in-
houd, procedure en evaluatie per afzonderlijke projekt-komponent wordt

naar deze rapporten ven^,ezen. Volgt nu een beknopte weergave van de

werkwij ze bij de voornaamste onderdelen van de hulpverleningskant.

P r o g r anrw- ontu ikke L ing
A1 voor de start van het projekt was - in samenwerking met de leer-
kracht jongste groep van het Pedologlsch fnstituut, gelieerd aan de
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VU - een programma in ontwikkeling ter bevordering van het abstrakte

denken bij zwakfunktionerende kleuters (Groenendaal e.a., 1973a; Van

der Woude, 1972t Knigge, 1973t Van Waarden-Ramondt, 1973; Van Dijk,
1S76i.

De verdere ontwikkeling van de inhoud heeft in deze werkgroep plaats
gevonden; daarnaast is de inhoud van de ontwÍkkelde programmadelen en

de uitvoerbaarheid ervan in de,klasse-situatie uitvoerig onderwerp van

bespreking geweest op leidsterbijeenkomsten (waarover laterJ van de

schoolbegeleidihgsdienst in 's-Hertogenbosch. 0p deze wijze zijn revi-
sie-gegevens verkregen over de bruikbaarheid van het programma.

AI spoedig bleek dat de leidsters niet voldoende geholpen zijn met het

aanbieden van een programma alleen; zij hebben er daarnaast behoefte

aan te leren op welke wijze zij met zo'n programma kunnen werken.

M e tho di ek- o ntu ikk e L i ng

lYet methodiek wordt de ontwikkelÍng van een geheel van didaktische
vaardigheden aangeduid. die nodig zijn voor het voeren van een dÍag-

nostische dialoog met óén kleuter of een groepje kleuters. Zo'n metho-

diek is in het projekt op twee manieren uitgewerkt:
- als vaardigheden voor het voeren van denkgesprekjes door de klasse-

I ei ds ter;
- als vaardigheden voor het voeren van een diagnostische dialoog door

de taakleidster Iekstra ]eerkrachtJ.

ln de verschÍllende kursusjaren vanaf 1572/73 zijn geregeld werkbijeen-
komsten gehouden met een 15-ta1 kleuterleidsters van scholen met het

hoogste percentage school-onrijpe kleuters Ivolgens de NSTJ; de betref-
fende scholen zijn gesitueerd in arbeidersbuurten en saneringswijken
( achterstandsituaties J .

Iïet deze leidsters is gewerkt aan de ontwikkeling en nadere uitwerking
van methodische vaardigheden, inhoudelijke stof en thema's, welke de

leerkracht kan gebrui-ken om de denkontwikkeling van zwakfunktionerende

kleuters te bevorderen.

Aanvankelijk stonden de vaardigheden om reeds ontwikkelde programma-

gedeeltes in de klas uit te proberen centraal, later is het aksent

verlegd naar vaardigheden gericht op professionalisering van de leidster
voor het voeren van een denkgesprek.

0m een denkgesprek te kunnen voeren zijn tevens een aantal vaardigheden

uitgewerkt welke voorwaarde zíjn voor zo,n denkgesprek (o.a. zelfstan-
dig leren werken, observeren, relationele vaardigheden).
Vanaf kursusjaar 1974/1975 is tevens gestart met een intensieve trai-
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ning van zes weken aa.n een groepje van vier leidsters, die door het

Mlnisterie van Onderwijs werden gefinancierd als onderwijsstimulerings-
leerkracht. Een jaar later is een aanvullende training van twee weken

gegeven aan dezelfde leidsters IColthof e.a., 1975a, b, 1576).

De trainingsaktiviteiten richtten zich op de verdere ontwikkeling en

verfijning van een aantal leidstervaardigheden (samengevat onder de

naam 'diagnostische dialoog'J, welke bruikbaar leken voor het geven van

effektief onderwÍjs aan zwakfunktionerende kinderen in de één-één si-
tuatie. De ideeën zijn ontleend aan Il. Blank (Groenendaal e.a., 1973b,

1 STsbl .

Na de training zijn deze leidsters a1s zogenoemde taakleidsters inge-

zet op de betrokken scholen en wel ten behoeve van het geven van ekstra

hulp aan een beperkte groep kleuters, die nog onvoldoende profiteerden
van de 'behandeling' van de klasseleidsters en zodoende voor individuele
hulp in aanmerking kwamen IColthof e.4., 1977t Denhartog, 1977).

Ontuikke Ling training s - en b e g eL eí ding smo del
De gang van zaken vanaf de aanvankelijke leidsterbijeenkomsten tot aan

de eigenlijke vaardÍgheidstraining plus systematische begeleidÍng van

het laatste kursusjaar 1975/76 is in het kort als volgt te typeren:
- een proeffase waarin materiaal in eerste konsept (Programmagedeeltes)

aan de leidster 1s gepresenteerd met de vraag om dit materiaal uit te
proberen;

- een jaar waarin aandacht is besteed aan voorwaarden voor het groeps-

gewijs werken met programma en methodiek; tevens aan daadwerkelijke
toepassing van denkgesprekjes in kleine groepen,

- een jaar waarin geprobeerd is Programma en Methodiek te Íntegreren in
het gangbare kleuterschoolprogramma door thema-gewÍjs te werken (pro-

grammadelen als bronnenboeken; methodiek centraall;
- tenslotte een jaar waarin een daadwerkelijke training werd uitgevoerd
met een vorm van micro-teaching van de meest essentiëIe deelvaardighe-

den voor het voeren van een denkgesprek. Training en begeleiding werden

in één geÍntegreerde opzet op elkaar afgestemd (overdrachtsmodelJ.

De begeleiding is steeds afgestemd geweest op de inhoud die in de leid-
sterbiJeenkomsten en later in de trainÍng centraal stond. lïet de ver-
schuivÍng in doelstelling en aksenten van de leidsterbijeenkomsten is een

verschuiving in werkvorm gepaard gegaan: aanvankelijk groepsbijeenkomsten

van twee uur óénmaal in de drie weken,daarna bijeenkomsten van langere

duur, de instelling van proefperiodes waarin door de leidsters een voor-
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af gezamenlíjk omschreven werkwijze werd uitgeprobeerd, tot een inten-
sieve vaardigheidstrainlng aan negen van de oorspronkelijk vÍjftien
leidsters in twee periodes van 2l dag fuII time.
Training en begeleiding van de klasseleidsters Ís gedurende a1le Jaren
in handen geweest van een medewerkster Itevens projektleidsterJ van het

G0AC en een aantal medewerkers van de VU (Van der Kooy e.a., 1975,1977a,
b; Symons e.a., 1575). De training en begeleiding van de taakleidsters
is Ín handen geweest van een aantal medewerkers van de VU en een pro-
jektmedewerkster van het G0AC (Colthof e.a., 1975a, b; Van Vilsteren
e. a. , 1976) .

Eu aluat'i e- akt iu i t ei t en

0m de effekten van het totaal aan veldgerichte projektaktiviteiten (trai-
ning en begeleiding) na te kunnen gaan op betrokken kleuters en leidsters
zijn e1k jaar evaluatiestudies uitgevoerd. De ultwerking naar de kinde-
ren toe houdt in: het meten en toetsen van veranderingen in cognitief
en soci-aal-emotioneel opzÍcht door middel van een vergelÍjkend onder-

zoek van de pre,/posttestresultaten van een eksperimentele- en kontr6le-
groep. De uitwerking naar de leerkrachten houdt in: het meten en

toetsen van veranderingen in een aantal omschreven onderwijsvaardigheden

door middel van een vergelijkend onderzoek van het lesgedrag van de

leidster aan het begin en eind van het jaar.
Kleuterscholen, waarvan de leidsters aan genoemde leidsterbijeenkomsten
deelnamen, zijn in het onderzoek betrokken. Een groep van p1m.400 kin-
deren, 4 - E jaar, voor een deel dezelfde groep welke onderzocht is
met behulp van een eksperimentele LDT-versie (zie par. 2.1), nam aan

het evaluatie-onderzoek deel (Groenendaal e.a., 1976). Genoemde groep

is daarna twee jaar gevolgd in haar verdere schoolloopbaan (t,/m juni
1575) ten behoeve van een follow-up studie van eventuele langere termijn-
effekten. Zowel schooltoetsen als schoolgedrag-beoordelingslijsten zijn
afgenomen, dezelfde instrumenten welke gebruikt zijn ter bepaling van

de prediktieve waarde van de LDT en andere instrumenten (ZijImans,

1976a1.

In de jaren daarna zijn replikaties uÍtgevoerd op kleinere groepen kleu-
ters van dezelfde scholen, zij het dat deelname van de kontr6le-scholen
e1k jaar wisselde (ZÍjlmans e,a., 1976b, cJ.

fn een later stadium (vanaf schooljaar 1975/76J is ten behoeve van de

evaluatie van de ekstra-hu1p aan kleuters via de taakleidsters Ieen

klein gedeelte van de totale steekproef) een additionele onderzoeks-

apzet gehanteerd. De belangrijkste vraagstelling hierbij was: funktio-
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neren de kleuters na de ekstra-hulp beter of anders in de klas (Stol-
tenborg, 157Ë).

Teneinde na te gaan of zich veranderingen voordoen in het leidsterge-
drag, is een analyse uitgevoerd op de lesjes van de leidsters Iplm. 15]

dle aan de leÍdsterbijeenkomsten deelnamen. Naast deze aktiviteit ge-

rieht op een rendementsevaluatj.e is elk kursusjaar bij de klasseleid-
sters en aan het elnd van de periode van twee jaar funktioneren bij de

taakleÍdsters, een schriftelijke enquÉte en mondeling interview afgeno-
men. De ingewonnen informatie betreft hoofdzakelijk de bruikbaarheÍd
van produkten en hulpmiddelen in de klas (o.a. van programmadelen, Íne-

thodiek-teksten, gehanteerde rapportage formulierenJ, aLsmede inhoud

en werkwijze van de trainlng en begeleiding (Van der Kooy e.a., 1975a,

b; Symons e.a. 1575).

}oertge akti»iteiten
In dezelfde periode als de hiervoor genoemde aktiviteiten gericht op de

ontwikkeling van inhouden en methoden van hulpverlening, is een aantal
procedures in het leven geroepen ter ondersteuning van de uitvoering
van de hulpverlening:
- een werkplaatskommissie is Ín het leven geroepen om de toewijzing en

terugplaatsing van kleuters, die voor individuele hulp via de taakleid-
sters j"n aanmerking komen, te regelen.Ook de uitvoering van het eer-

dergenoemde evaluatie-onderzoek van de taakleidsterhulp is in handen

geweest van deze kommissie.

Naast alle uitvoerende werkzaamheden is een begin gemaakt met een meer

theoretische bezinning, door middel van een inventarisatie van gehan-

teerde regels en ondervonden problemen rondom de gevolgde procedures

bij selektie, terugplaatsing èn samenwerking tussen leidsters en taak-

leidsters IStoltenberg e.a., 1977) t

- een onderzoek naar de mogelijkheden om diagnostische gegevens, verkre-
gen via de LDT, te verbinden (koppelen) aan de VU-hulpverleningsmetho-

den (programma, methodiekenl. Dlt onderzoek is uitgevoerd in samenwer-

king met het NïPG,/TN0 (zie par. 2.1). Het aldaar genoemde empiriseh

onderzoek heeft plaats gevonden bij de kleuters die individuele hulp

ontvingen via de taakleidsters IDe Groot, 1976);

- de ontwikkeling van een aantal hulpmiddelen voor de vaststelling
van het funktioneren van leidsters en kleuters. Zonder dat van echte

test- of schaalkonstruktie gesproken mag worden, is systematisch aan-

dacht besteed aan enkele hulpmiddelen, zowel gericht op kleuters a1s

op leidsters. Met name is gewerkt aan een 'VragenlÍjst Denkprocessen':
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een toetsinstrument voor het nader vaststellen van het kognitieve funk-

tioneren Í.zgn. 'entering characteristics'J van kleuters die zijn toege-

wezen aan de specifieke VU-behandelingsmethode (individuele hulp). Het

Ínstrument werd ontwikkeld om te voorzien in een behoefte aan ekstra

lnformatie (naast de reeds ontwikkelde LDT-standaardJ, specifiek gericht
op de VU-methode IColthof e.a., 1975a].

Ook werd een observatielijst ontwikkeld, waarmee bepaalde gedragsaspek-

ten van de kleUter geregistreerd konden worden (Eerdmans, 1975), Deze

lijst heeft gefunktioneerd bij de evaluatie van de taakleidsterhulp,
maar ook is van de 1Íjst gebruik gemaakt voor het groeperen van kleu-
ters tijdens genoemde proefperiodes (zie ook training en begeleiding

klasseleidstersJ.
Ten behoeve van de analyse van lesjes van de taakleidsters is een inter-
aktie-analyse instrument ontwikkeld; het instrument is gebruikt om de

kwaliteit van de diagnostische dialoog vast te stellen voor, tijdens en

na de training van taakleidsters en ook gedurende hun funktioneren als

taakleidster IColtho-F e.a., 1975b; Groenendaal e.4., 1S75b).

2.3 De_begeleiding-sdiens! aIs facilitator

Bij de start van het samenwerkingsprojekt telde het G0AC [werk-

zaam voor drie gemeentenJ een direkteur en zes stafmedewerkers, Deze

bezetting is onvoldoende om de in de inleiding geschetste ro1 van faei-
litator op zich te kunnen nemen, l''liddels een rij kssubsidie is de bege-

leidingsdienst in staat gesteld de ekstra medewerkers, die nodig zijn
om een goede voortgang van de projektaktiviteiten te waarborgen, voor

de duur van het projekt in dienst te nemen.

De taken van deze ekstra medewerkers zijn;
- Veldleidster t5/1A)t deze is verantwoordelijk voor een goede organi-
satie van de steekproeven. Zij onderhoudt daartoe kontakten met het

NIPG,/TNO en de VU en verstrekt de opdrachten aan de free-lance test-
assistenten (ex-kleuterleidsters en onderwijzeressenJ, die het uitvoe-
rende werk op de scholen verrichten. Het opzetten van een werkgroep

voor de leidsters van de kontrolescholen (VUl behoort eveneens tot haar

taken .

- 0nderwijskundig medewerkster (5/10), vanaf augustus 1974 is haar taak

de begeleiding van de vier taakleidsters. Deze taak wordt in direkt
overleg met de VU uitgevoerd. In Interim-rapport VU-4D heeft zij haar

werkwijze beschreven.
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De taakleidsters zelf zijn bij het ministerie aangevraagd als boven-

tallige Leerkrachten voor het kleuterondervijs (later onderwijsstimule-
ringsleidsterJ. De betreffende schoolbesturen hebben de aanvragen kol-
lektief opgesteld en kollektief de benoemingsprocedure uitgevoerd. De

leidsters zijn wel elk individueel bij één der schoolbesturen aange-

ste1d. Het ministerie heeft ze ook als zodanig toegekend.

- 0rthopedagoge en orthopedagogÍsch assistente (vanaf september 1974t

het eerste jaar part-time, daarna fu11-timeJ; deze zijn aangesteld om

een begin te maken met het toepassen van de ontwikkelde onderzoeksmate-

rialen en -technÍeken in het onderwijsveld om deze te toetsen op hun

bruikbaarheid voor een schooladviesdienst. De opgedane ervaringen gaan

a1s informatie terug naar de projekt-partners (onderzoek naar koppeling

diagnostiek en behandeling).

- Orthopedagoge $/1O); vanaf augustus 1974 is haar taak om de begelei-

ding van de kleuters van de vijf projektscholen (VU), na hun overgang

naar de eerste klas, voort te zetten. Doel van deze begeleiding is om

onderwijsvernj-euwingen tot stand te brengen, die gericht zijn op de ont-

wikkelingsmogelijkheden en de specifieke kenmerken van kinderen uit
achterstandssituaties door:

- het op gang brengen van attitude veranderingsprocessen bij de

leerkrachten;
- het geven van theoretische informatie Ialgemeen onderwijskundig;

vak-inhoudelijk en organisatorischJ en praktische begeleiding

t.b.v. onderwj.jskundige vaardigheden.
(zie ook: de rapportage aan het ministerie, april 1975 en het

jaarverslag 1976 van het GOAC).

Vanaf augustus 1975 richt deze begeleiding zich ook op de schoolhoofden,

de leerkrachten klas 2 en de ekstra leerkrachten (onderwijsstimulering)

op deze scholen.

- Orthopedagoge (5/1O); vanaf augustus 1973 begeleidt deze een viertal
overgangsklassen. De noodzaak tot het formeren van deze klassen Ís een

rechtstreeks gevolg van de in 1572-'1973 reeds gestarte projektaktivi-
teiten (signaleringsonderzoek en daaropvolgend diagnostisch onderzoek).

De naar de oppervlakte gehaalde groep 'probleemkinderen' kan tegenover

school en ouders niet zonder direkt aansluj-tende hulp gelaten worden.

Het betreft de opvang van de groep gekompliceerde schoolonrijpe kinde-

ren, die in het huidige systeem zul1en struikelen over de drempel kleu-

terschool- lagere school, ondanks hun normale kapaciteiten. In de bege-
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leiding heeft men gebruik gemaakt van de ervaringen die in Niimegen en

Groesbeek met deze klassen reeds zijn opgedaan. Het leerplan wordt ge-

vormd door het Curriculum Schoolrijpheid 1 van Dumont & Kok, aangevuld

met de orthodidaktiek van het lezen, rekenen en schrijven. Tevens wor-

den funktÍetrainingsprogramma's gebruikt, zoals het Frostig-programma

en het programma van Kephart.

De betreffende onderwijzeressen voor deze klassen zijn vanuit de school-

besturen bÍj hbt ministerie aangevraagd als boventallige leerkrachten

voor het lager onderwijs.

- Administratief medewerkster [aanvankelijk 5,/10, later 1O/1O)t haar

taak is het verrichten van a1le adminÍstratieve werkzaamheden, voort-
vloeiend uit de participatÍe van het G0AC in het projekt, zodat het ad-

ministratief apparaat van de dienst niet overbelast wordt.

- De werkzaamheden van de bij het G0AC in tijdelijke dienst aangestelde

medewerksters worden gekoördineerd door één van de vaste medewerkers

van het G0AC. Deze medewerkster heeft zelf a1s taak binnen het G0AC:

begeleiding van de afdeling zeer jeugdigen van de L0lï-school (L0t'l-kleu-

terklassenJ, het organiseren en inhoudelijk begeleiden (in samenwerking

met andere G0AC-medewerkers) van de 'procedure schoolverlatende kleuter'
voor a1le kleuterscholen in het werkgebied; het opzetten van de begelei-
ding voor de Bossche onderwijsstimuleringsscholen (te beginnen bÍj de

kleuterscholen). Met betrekking tot deze laatste deeltaak heeft deze

medewerkster steeds nauw samengewerkt met de VU-medewerkers, die bezig

zijn met het ontwikkelen van een trainings- en begeleidingsmodel voor

klasseleidsters. In Interim-serie VU- 5 wordt hiervan verslag gedaan.

De door het GOAC gehanteerde uitgangspunten bij de begeleiding staan

beschreven in de subsidie-aanvrage van maart 1974 (b12. 1-2),
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3. RESULTATEN

3.1 Signelering en_diagnostiek

De opbouw van deze paragraaf is als volgt: eerst worden de belang-

rijkste bevindingen van het medisch onderzoek gerapporteerd, vervolgens

die van het (psycho)sociale onderzoek en tenslotte - wat uitgebreider -
de bevindingen_ van het psychologisch onderzoek op het gebied van de sig-
nalering en diagnostiek.

lfiedísch onderzoek

De resultaten van het medisch onderzoek vallen uiteen in twee gedeelten:

a. algemeen schoolgeneeskundÍg onderzoek; b. klinisch neurologisch on-

derzoek.

ad a. 0p basls van een lijst met anamnestische en lichamelijke kenmer-

ken, waarvan een positieve assoclatie met (potentië1e) leermoeilijkhe-
den aannemelijk wordt geacht, zijn bij 104 van de 409 onderzochte kin-
deren één of meer van deze kenmerken aangetroffen. Bij 47 van hen was

dit een enkel kenmerk, bij 43 een tweetal en bij 14 een drietal kenmer-

ken. Van alle in het schoolgeneeskundig onderzoek betrokken variabelen
is voorts het aantal en percentage positief scorende schoolverlatende

kleuters bekend, alsmede het gemiddelde en de standaarddeviatie voor

zover dit relevant werd geacht [stierum-Damave et al., 1977).

Aanzienlijk uitvoeriger en eveneens kwantitatief van aard worden de re-
sultaten van het algemeen schoolgeneeskundÍg onderzoek weergegeven in

een skripti-e van Vermeer-Manschot (1975). Zowel aantallen en percenta-

ges a1s gemiddelden en spreiding van de onderzoeksvariabelen, uitge-
splitst naar relevant geachte (basis)variabelen a1s leeftijd, geslacht

en sociaal-ekonomisch niveau, worden in een groot aantal tabellen weer-

gegeven. Indien van belang is tot statlstische toetsing overgegaan.

Daarnaast is voor i-eder kind uit de onderzoeksgroep van plm. 400 school-

verlatende kleuters een anamnestische'risiko'-score opgesteld: d.w.z,
anamnestische kenmerken waarvan aannemelijk is dat zij een risiko vor-

men voor het kind bij het schoolse leren (rekenen, Tezen, taal, schrij-
ven, etc.) zijn per kind opgeteld en uitgedrukt in een getal of score

welke varieert van 0 t/m 2O. Eén van de meest saillante onderzoeksre-

sultaten is dat in de laagste sociaal-ekonomische groep naar verhouding

méér kinderen met een hoge anamnestische risiko-score worden aangetrof-

fen dan in de hoogste sociaal-ekonomische groep.
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ad b. Bij de verwerki.ng van de neurologische gegevens zijn eerst de

items apart geanalyseerd. DaarbÍj werd aandacht besteed aan aspekten

als de mate waarin de items differentiëren binnen de onderzochte groep,

de leeftijdsafhankelijkheid van de bevindingen en de praktÍsche proble-
men bij de afname. Daarnaast is getracht tot een globale uitspraak te
komen over het a1 dan niet ongeschonden funktioneren van het centrale
zenuwstelsel in termen van 'optimaliteit', eerl begrip dat door Prechtl
ontwikkeld is.-Hierdoor lijkt het rnogelijk het funktioneren van het

centrale zenuwstelsel kwantitatief te beschrijven (optimaliteitsscore,
subscores, profiel).

Gezien de onmiskenbare inbreng van medische zijde bij de vroegtijdige
opsporing van kinderen met (potentië1e) leermoeilijkheden is tenslotte
op basis van een 1ÍteratuurstudÍe gepleit voor een nieuwe organisatie-
vorm, de Jeugdadviesdienst voor 0-18-jarigen, waarin vrijwel onafhanke-

lijk funktionerende organisaties als schoolbegeleidingsdiensten en af-
delingen Jeugdgezondheidszorg van GG & GD's of DGD's nauw met elkaar
samenwerken (Schroots, 1973f i 1S75b),

Psy ehos oeíaal onderz oek

De resultaten van het (psycho)sociale onderzoek zijn a1s vo1gt. Na fak-
toranalytisch onderzoek van een drietal 11jsten, te zamen aangeduid met

GezinsomgevingsÍnventarís (GOI), bleek de G0I-vragenlijst voor de moe-

der van het kind de beste faktorstruktuur op te leveren. Een drietal
faktoren werd gevonden, welke a1s volgt benoemd zijn: Intellektueel
klimaat, Streng en prestatiegericht, en Verbale stimulering. De totale
variantÍe van iedere faktor wordt resp. voor 50, 11.5 en 7.3? verklaard
door een eenvoudige basisvarÍabele a1s het sociaal-ekonomisch nlveau

van de kleuter. De onderlinge samenhang tussen de drie faktoren is ver-
der als volgt: Intellektueel klimaat-Verbale stimulering: r = .39;

Intellektueel klÍmaat - Streng en prestatiegericht: r = -.35; Verbale

stimulering- Streng en prestatiegericht: r = .01.

De verbanden tussen de G0ï enerzijds en algemeen kognitÍef ontwÍkkelings-
niveau (LDT-IQl en schoolvorderingen (toetsenJ anderzÍjds, bleken vrij
laag te zijnz een noemenswaardige invloed van de drie omgevingsfaktoren

op schoolvorderingen en intelligentie werd niet gevonden, ook niet wan-

neer de verbanden afzonderlijk werden bekeken voor de drie onderschei-
den sociaal-ekonomische niveaugroepen. Na uitpartialisering van het
sociaal-ekonomisch nj.veau bleek overigens een groot aantal afzonderlÍjke
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vragen signifikante korrelaties te vertonen

LDT (Van der F1ier et al., 1976; Zaal & Van

Zaal & Van der F1ier, in voorbereiding).

met schoolvorderingen enlof
der Flier in: Schroots, 1977d:

Psy ehoLogieeh onderzoek

De resultaten van het psychologÍsch onderzoek va1len eveneens in twee

gedeelten uiteen: a. sÍgnalerÍng of screenÍng; b. individueel psycho-

diagnostisch onderzoek.

ad. a. Met betrekking tot de predÍktieve validiteit van de NST, NST-Ge-

drag Ivragenlijst behorend bij de NSTJ, FST en Profie]test zijn onder

andere de volgende resultaten verkregen.

Er valt een iets hogere samenhang tussen de FST enerzijds en objektie-
ve schoolvorderingentoetsen en het oordeel van de leerkracht over de

schoolprestaties van de gevolgde groep schoolverlatende kleuters ander-

zijds te konstateren dan voor de NST. De NST voorspelt daarentegen iets
beter de schoolbekwaamheid en het schoolsukses (zittenblijven van het

kind op het GLO) dan de FST (de gevonden korrelaties variëren van ,45 -
.601.

De NST-Gedragsvragenlijst vertoont een duidelijk geringere samenhang

met objektieve schoolvorderingentoetsen en het oordeel van de leerkracht
over de leerprestaties van het kind dan de NST en FST. De gevonden sa-

menhang is globaal van dezelfde orde van grootte (plm. .30) als dj-e voor

het socÍaal-ekonomisch niveau.
De voorspellende waarde van de Profieltest mag op grond van de gevonden

korrelaties met de kriteria (toetsen, oordeel leekracht, schoolbekwaam-

heid en schoolkarrièreJ uitermate laag genoemd worden.

De geringe interne konsistentie van de Profieltest voor de groep van

400 schoolverlatende kleuters is hiervan de vermoedelijke oorzaak.

Bovenstaande gegevens worden uitvoerig weergegeven Ín Van Alphen de

Veer et al. (1977), naast bevindingen omtrent de faktoriële struktuur
van NST, NST-Gedrag, FSï en Profieltest.

ad. b. Ten behoeve van het indivrdueel psychodiagnostisch onderzoek is,
in aansluiting op het screeningsonderzoek met de onder a. vermelde in-
strumenten, een nÍeuwe test ontwikkeld, de LDT. De ontwikkeling van de-

ze test verliep in verschillende fasen.

- De eerste fase heeft betrekking op de konstruktie en psychometrische

verkenning van het instrument. Empirisch onderzoeksmateriaal werd ver-
zameld op de eerdergenoemde groep van pIm. 400 schoolverlatende kleuters
uit's-Hertogenbosch e.o. Aan de hand van dit materiaal konden verschil-



-18-

lende klassieke psychometrische bewerkingen verricht worden, zoals de

berekening van p-waarden en diskriminatie-indices, naast de bepaling
van de standaardmeetfout, interne konsistentie en test-hertest korre-
latie voor de verschillende subtests afzonderlijk. Tevens zijn de in-
terkorrelaties met de AKIT, NSï, FST en Profieltest berekend. Tenslot-
te is een principale komponenten-analyse uitgevoerd (varimax-rotatieJ,
waarvan de resultaten in grote lijnen overeenstemmen met een hieraan
voorafgaande inhoudsanalyse van de LDT (schroots & Van Alphen de Veer,

1974il. De veróchillende komponenten van de LDT luiden als volgt: Per-
formale en Verbale vaardigheden [2-komponentenoplossing); Ruimtelijk
analytisch inzicht, Taalbegrip en Geheugen [3-komponentenoplossing).
lvlet het oog op de bepaling van de prediktieve validiteit van enkele
subtests uit de LDT Ii.c. LPTa en LPTb, resp. hloordenspan en Plaatjes
aanwijzenJ is vervolgens de relatie tussen deze subtests en enkele

krÍterÍumvariabelen (leesvorderingentoetsenJ nader onderzocht. De re-
sultaten van deze studie bleken niet al1een in overeenstemming te zÍjn
met de resultaten van vroegere soortgelijke onderzoeken, maar ook Ín
het algemeen iets beter uit te vallen (schroots et aL., 1974c,1975ct
Bakker et aI, in Schroots, 1577d),

- De tweede fase behelsde de uitvoering van een drietal proefonderzoe-
ken met een uitgebreide versie van de LDT voor jongere (4-5 jaar) en

oudere leeftijdsgroepen (7-B jaari. Tevens werd in deze fase de sco-
ring van een tweetal subtest nader onderzocht en verbeterd (Van Alphen

de Veer & PIomp, in voorbereiding; Akkerman & B1ok, in: Schroots,
1577d: Zaa7, 1'9761. 0p basis van de verkregen uitkomsten is een definÍ-
tieve versie van de LDT samengesteld

- De derde fase betrof een voorfopige analyse van de kriteriumgegevens
zoals dÍe tijdens het vervolgonderzoek op de groep van plm. 400 school-
verlatende kleuters verzameld waren. Een definitief verslag hiervan
treft men aan in schroots et al. (schroots,1g77d). Gewapend met de

uitkomsten van deze analyse werd de relatie tussen de experimentele
LDT versie uit Den Bosch en de gegevens van het vervolgonderzoek voor-
lopig verkend (in definitieve vorm zullen de resultaten hiervan in
dissertatievorm door Schroots worden weergegeven). De bevindingen van

de drie onderzoeksfasen gezamenlijk waren van dien aard dat besloten
werd om tot de laatste fase van de instrumentontwikkeling over te
gaan, de landelijke normering van de LDT.

- De vierde en laatste fase betrof, zoals gezegd, de landelijke norme-

ring van de defÍnitieve LDT op een aseLekte steekproef van'1169 school-
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verlatende kleuters. De resultaten van dit onderzoek zijn in het kort
als volgt. De gemiddelde betrouwbaarheidskoëfficiënt voor het LDT devia-
tie IQ bedraagt over acht halfjaarlijkse leeftijdsgroepen te zamen .34.

De gemiddelde koëfficiënten van de acht LDT subtests variëren van .73

t/n .91. IYet betrekking tot de validiteit van de LDT worden vier groe-

pen van gegevens gepresenteerd. De eerste groep heeft betrekking op de

gemiddelden en standaarddeviaties van de ruwe scores, zoals deze per

subtest en voor iedere leeftijdsgroep afzonderl-ijk berekend zijn. De

tweede groep vàn gegevens wordt gevormd door de interkor.relaties van

de acht subtests en de korrelaties van deze tests met het LDT deviatie
IQ tmèt en zönder korrektie voor kontaminatieJ. Een derde groep van ge-

gevens betreft de korrelaties van de acht subtests en het LDT deviatie
IQ met de stratifikatievariabelen leeftijd, geslacht en sociaal-ekono-
mj.sch niveau. De vierde groep van gegevens tenslotte heeft betrekking
op de samenhang tussen schoolprestaties enerzijds en de variabelen
subtests, devÍatie ïQ, leeftijd, geslacht en sociaal-ekonomisch niveau

anderzijds. Voorts zijn leeftijdsnormtabellen ontwikkeld voor acht

halfjaarlijkse leeftijdsgroepen van 4 jaar, 0 maanden t/n 7 jaar, 11

maanden.

Bovenstaande gegevens worden alle uitvoerig weergegeven in de handlei-
ding voor de LDT (Schroots & Van Alphen de Veer, 1S76b, dJ. ïn dezelf-
de handleiding treft men tevens een aantal hulptabelLen aan welke de

interpretatie van de LDT-scores vergemakkelijken. Hetzelfde geldt voor

de resultaten van het Bayesiaans-statÍstische onderzoek naar de inter-
pretatie van iestscores. 0p de achtergronden van deze aparte statis-
tische benadering wordt verder ingegaan Ín twee afzonderlijke deelstu-
dies. (Akkerman, in: Schroots, 1977d; Akkerman & VÍjn, in voorbereiding).

De resultaten van het ontwikkelingswerk aan het stroomdiagram voor de

LDT zijn in kort bestek uitermate lastig weer te geven. Beknopt samen-

gevat is een stroomdiagram zowel een notatiesysteem voor, aIs de gra-

fische weergave van een complex handelingsproces dat afgebroken wordt

tot een aantal op zichzelf eenvoudige deelhandelingen. Voorbeelden van

deze deelhandelingen zijn: logische en rekenkundige bewerkingen, kon-

ditionele opdrachten Iindlen dit, dan dat) en sprongopdrachten (ga na

handeling 2 door naar handeling 7). ïn het geval dat een diagnostikus
de LDT-testscores moet analyseren, interpreteren en rapporteren zou

men het stroomdiagram voor de LDT kunnen omschrijven a1s een verzame-

ling tranformatieregels om vanuit de testscores te komen tot specifieke
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rapportuitspraken over het onderzochte kind. Het LDI-stroomdiagram

(schroots et al., 1577b; ín drukJ is van dien aard dat een test-
assistente zonder hulp van een psycholoog de LDT-testscores kan analy-

seren en lnterpreteren, waarna een typi-ste aan de hand van een uitspra-

kenboekJe (schroots et a1., 1977c; in druk) een op het indÍviduele kind

van toepassing zijnd psychologisch rapport kan uittypen. Een beschrij-

ving van en instruktie voor het stroomdiagram treft men aan in de bij-
behorende handleiding (schroots et a1., 1977a; in drukl. In dezelfde

handleiding worden bovendien enkele hoofdstukken gewijd aan de alge-

mene psychodiagnostiek, toegespltst op de problematiek van Leerstoor-

nissen. De desbetreffende hoofdstukken zijn getiteld: 0ordeelsvorming

in de psychodiagnostiek, Systematisering in de psychodiagnostiek en

het Nut van een behandeling. De beslissingstheorj.e en het theorema van

Bayes vormen de achtergrond waartegen deze hoofdstukken geschreven zijn.
Tenslotte dient vermelding dat de LDT-testscores ook automatisch ge-

analyseerd, geinterpreteerd en gerapporteerd kunnen worden. Zo schreef

Hakkaart Iin: Schroots et a1., 1577b; in druk) een computerprogramma

voor de automatische verwerking van persoonsgegevens en LDT testscores

uitgaande van het LDT Stroomdiagram in zijn huidige vorm.

Gedurende bovenstaand ontwikkelingswerk aan de LDT en het bijbehorende

stroomdiagram 1s een vergelijkend exploratief onderzoek verricht naar

de bijdrage van de LDT (in experimentele vorm) en de I^IPPSI aan de

overgangsprocedure kleuter - lager onderwijs. Uit dit onderzoek

komt onder andere naar voren dat prognoses op basis van de LDT relatief
beter zljn dan op basis van de WPPSï; wat de juistheid van de uitge-
brachte adviezen betreft lij kt de WPPSï weer een geschikter instrument

te zijn dan de LDT [De Groot, in: Schroots, 1977d).

Wij kunnen ons voorstellen dat de lezer, op dit punt in het hoofdstuk

Resultaten beland, enigszins de draad is kwijtgeraakt ten aanzien van

de aard, signalering en diagnostiek van (potentÍëIe) leermoeilijkheden,
Voor een overzichtelijke presentatie van onze bevindingen ten aanzien

van het begrip 'leerstoornis' zèlf raadplege men daarom Schroots (1976c)

Voor een globaal overzicht van de diverse typen leerstoornissen, hun

oorzaken, diagnostiek en behandeling lijkt ons het artikel 'Kinderen
met leerstoornissen' interessant ( Schroots , 1977 e). l,riat tenslotte de

'preventie van leerstoornissen' aangaat en de noodzaak tot automati-

sering van een getrapte psychodiagnostische testprocedure, verwijzen



-21-

wlj naar het gelijknamÍge artikel in TNO-projekt (schroots, 1977f).

De laatste groep resuftaten heeft betrekking op het onderzoek naar de

mogelijkheden om LDT-Iestscores te verbinden (koppelen) met een aan

de VU ontwtkkelde behandelingsmethode, 0p basÍs van een theoretische

analyse bleek dat het lvlark-mode1, waarop de LDT gebaseerd is, welis-

waar aanknopingspunten biedt voor een inhoudelijke aanpak van het kind

in termen van remediale programma's, maar door zijn aard geen aanslui-

tingsmogelijkheden levert voor een meer methodische aanpak volgens Blank.

In de methodische aanpak staat namelij k de vraag centraal 'hàe iets aan-

geleerd moet worden', terwÍj1 bij een inhoudelijke aanpak het juist
gaat om de vraag'wàt aangeleerd moet worden'. Het laatste neemt echter

niet weg dat uit een daaropvolgend empirisch onderzoek gebleken is dat

de LDT als selektie-, c.q. diagnostisch Ínstrument wel degelijk bruik-
baar is voor de toewijzing van kleuters aan de VU-behandelingsmethode

(De Groot, 1976).

3.2 Hulpverlening

De opbouw van deze paragraaf is gelijk aan paragraaf 2.2., te
weten eerst de belangrijkste resultaten van de programma-ontwikkeling,

van beide methodiek-ontwikkelingen en van training en begeleiding; ver-

volgens de voornaamste bevindingen van de evaluatie-aktiviteiten en

van de 'overig.e aktiviteiten' .

Progratrw

Het resultaat van de werkzaamheden rondom programma-ontwikkeling is
een eksperÍmentele uitgave van het programma 'Bevorderen van het Ab-

strakte Denken bij kleuters' (Groenendaal e.a., 1974b, 1975a; Van Diik
e.a. 1577). Het biedt de leidster een veelheÍd van inhoudelijke sugges-

ties met betrekking tot een breed terrein van denkprocessen.

Het programma bestaat uit drj-e de1en, te weten: Deel 1: Cognitief ge-

richte waarneming: Deel 2: Symboolproeessen; Deel 3: Probleemoplossen.

ïn het algemeen zijn de denkprocessen welke in de latere delen aan de

orde komen, verder van de konkrete waarneming verwijderd dan de denk-

processen uit het eerste deel,

Enkele onderdel-en: Uit deel ï: eenvoudige waarneming (visueel en non-

visueelJ, hanteren van kenmerken, onderscheiden van hoofd- en bijzaken,

onderscheiden van andere standpunten (ruimtelijk en sociaall. Uit deel
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II: bevorderen van bewustzijn van symbolen, symbool(taal-)gebruik voor

kommunikatie, symbool(taal-)gebruik voor innerlijke verbalisatie Itaal
om te denken), voor- en nadelen van symboolsoorten. Uit deel III: be-

vorderen van bewustzijn van probleemsituaties, fasen in het probleem-

oplossingsproces en denkvaardigheden zoals oorzaak-gevo1g, middel-doel
redenering, anteeiperen, evalueren van alternatieve oplossingen.

Metho&ieken

Het resultaat van vier jaar ontwikkelingswerk - via de genoemde leid-
sterbijeenkomsten - rondom vaardigheden voor het voeren van een denk-

gesprekje met zwakfunktionerende kleuters in de klas, is een eksperi-
mentele uitgave van de werkmap 'Gesprekken met kinderen' (Van der Kooy

e.a., 1977). De inhoud bevat in kort bestek:
- een drietal deelaspekten van het gericht praten met kinderen, namelljk
relatievorming, taalstimulering en denkstimulering;
- middelen voor een gerichte gespreksvoerÍng, te weten: het stellen van

denktaken, analyseren van de reaktie van de kleuter, ingaan op de in-
breng van het kind, taalgebruik van de leidster, materiaalgebruÍk en

aanleren van begrlppen;

- onderwerp van gesprek, te weten: knutselen met materiaal, verande-

ring van materlaal, waarnemingsanalyse, verhaaltjes en motorische ak-

tiviteiten;
- het gerichte gesprek in de klas, te weten: een aantal praktische sug-

gesties voor inpassing van het denkgesprek in het totale klassegebeuren

alsmede differbntlatie-mogelijkheden met betrekking tot het terugge-
trokken en overbeweegelijke kind;
- kinderen zelfstandig leren werken; dit onderdeel is opgenomen aLs

organisatorische voorwaarde om de realisering van denkgesprekjes in de

klas mogelijk te maken,

Een belangrijk deel van de inhoud Ís gebaseerd op de Blankiaanse aan-

pak en op de methodiek voor de taakleidsters (zie hlernaJ.

De ontwikkellngswerkzaamheden met betrekking tot vaardigheden voor het

voeren van een diagnostische dialoog in de één-één situatie hebben

eveneens geresulteerd ineen methodiek. Deze methodiek is niet in een

aparte uitgave, maar in interimrapportage-vorm verschenen (Colthof e.a.,
1975a, 1976). De voornaamste technieken en hulpmlddelen om een diagnos-
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tische dialoog Ín een 6én-66n situatie ( leidster-kleuterJ te voeren om-

vatten: technieken voor gespreksvoering met kinderen (onder andere vra-

gen stellen naar vorm en inhoud, en gebruik maken van alledaags mate-

rÍaalJ; technieken om in te spelen op het antwoord van het kind (onder

andere vereenvoudigingstechnieken, aanferen van een begrip, feedback

geven, struktureren van het materiaal, differentiëren van aanpak), en

tenslotte hulpmiddelen (formulieren) om een serie lesjes op te bouwen

en om informatÍe uit vorige lesjes te gebruiken voor de aanpak van

nieuwe lesj es . 
'

Iraining en begeleidtng

De trainings- en begeleidi-ngsaktiviteiten van de klasseleidster hebben

naast de genoemde werkmap een schets opgeleverd van een overdrachts-

model. Het model omvat een trainings- en een begeleidingsproces, onder-

verdeeld in vÍjf fasen: een motivatiefase, waarin de kenmerken van

zwakfunktionerende kleuters en de betekenis van een methodiek voor de-

ze kinderen aan de orde komeni een technische fase, waarin de tech-

nieken van het denkgerichte gesprek overgedragen worden; een organisa-

tiefase, waarin de klasseorganisatie en andere voorwaarden voor toepas-

sing van de methodiek aan de orde komen; een individuele verwerkings-

fase, waarin de leidster eigen sterke en zwakke kanten in het denkge-

sprek leert analyseren; en een integratie en konsolideringsfase, waar-

in de leidster het gerichte gesprek a1s onderdeel van het kleuter-

schoolprogramma leert hanteren.

Eo aLuati e- akt iD i t e i t en

De resultaten van het evaluatie-onderzoek naar de effekten van het ge-

heel aan hulpverleningsprocedures op kleuter en leidsters zijn neerge-

legd in vier Interimrapporten IGroenendaal e.a., 1976at Zijlmans 1976a'

b, c). In een dissertatie (Groenendaal, in voorbereiding) zullen de

resultaten uÍtvoerig beschreven worden. Kort samengevat komen deze re-

sultaten op het volgende neer: De laatste jaargroep 11574/75J laat

enkele positieve effekten van de eksperimentele konditie (de groep

kleuters waarvan de leidster 'getraind' werden) op het cognitieve

funktioneren van de kleuters zien. De meeste effekten in de gewenste

richtÍng - dat wi1 zeggen met het oog op de vraagstellingen van het

evaluatie-onderzoek - komen naar voren op de verbale subtestjes van de

LDT: Zinnen nazeggen, Verhaaltje vragen en Begrip en inzicht. In de

jaren daarvoor (1972/73t 1973/741 blijken de kleuters uit de eksperi-
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mentele groep nlet m6Ér vooruÍt te zijn gegaan dan de kleuters uit de

kontrole-groep, ook nlet de kleuters die twee jaar bij het VU-program-

ma betrokken waren. We1 worden steeds verschillen in vooruitgang tus-
sen de scholen gekonstateerd, verschillen die niet paral1eI lopen met

het onderscheid in eksperirnentele/kontrole scholen. 0p sociaal-emotio-
neel gebied treden geen veranderingen van betekenis op. Van langere

termljn effekten is evenmin sprake.

Het resultaat van het uitgevoerde evaluatie-onderzoek van de taak-
leidsterhulp ié a1s volgt samen te vatten: het eerste jaar (1574/75)

van ekstra hulp heeft duidelij k gunstige effekten gehad op het cogni-

tief funktioneren van de betrokken kleuters (gemeten met de LDTi; het

tweede jaar [1575/76) konden geen effekten worden aangetoond op het

cognitief, sociaal-emotioneel en gedragsmatÍg funktioneren van een

nieuwe groep kleuters.
0ver het geheel wijzen de kwantitatieve resultaten van de kindgerichte
evaluatie niet op een dramatische voorui-tgang ten gevolge van de pro-
jektaktiviteÍten, zÍj het dat waarschijnlijk de intensieve ekstra hulp

weI enig effekt sorteerde. De resultaten van de meer informele metin-
gen, welke een indruk geven van de mate waarin de projekt-aktiviteiten
in de klas ingevoerd zijn, laten zich niet makkelijk samenvatten. Elk
jaar zijn andersoortige metingen verrieht of werden andere vragen ge-

steld aan de leerkrachten. Het beeld zJ-et er a1s volgt uit: kleuters
en leldsters vÍnden het materiaal Ide eerder genoemde bronnenboekenJ

leuk; de leÍdsters rapporteren e1k jaar dat zij veel geleerd hebben van

de bijeenkomsten en systematischer zíjn gaan werken, maar ook dat zij
eIk jaar moeÍte bIÍjven houden met de integratie van programma plus

methodiek in de dagelijkse klasseroutine. De taakleidsters geven hun

indivÍduele lesjes wel volgens de richtlijnen van de training, maar

ook zij blijven moeite houden met een aantal vaardigheden. ïn het twee-

de schooUaar [ 1575/76) werd bij hen een achteruitgang gekonstateerd

ten opzichte van het niveau van werken in het eerste jaar [1974/75);
een resultaat dat overeenstemt met de kindgerichte evaluatie-resultaten
(zie hiervoorJ.

)uerige aktioi.teiten
- De bevindingen van de werkplaatskommissie komen in het kort neer op

het volgende: een bruikbare procedure voor toewijzing van kleuters aan

de specifieke VU-behandelingsmethode (taakleidsterhulp) bleek de volgen-
de: afname van de LDT-standaard te zamen met afname van de Observatie-
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liJst als eerste stap, vervolgens afname van de Vragenlijst Denkproces-

sen voor specifieke informatie, gerieht op de VU-behandelingsmethode.

Deze procedure kon voor zowel 4- als 5-jarigen gebruikt worden. Beëin-

diging van de ekstra hulp vond plaats op basis van gegevens van half-
Jaarlijkse testrondes (LDT, 0bservatielijst, Vragenlijst Denkprocessen).

Konkrete beslissingsregels omtrent beëindiging bleken moeilijker te
formuleren dan toewijzingsregels. De resultaten van het uitgevoerde on-

derzoek naar effekten van de individuele hulp op de kleuters, zijn in
de vorige paragraaf reeds vermeld.

- Een andere groep resultaten heeft betrekking op het onderzoek naar

de koppelingsmogelijkheden LDT - VU behandelingsmethode. Deze resulta-
ten zijn al beschreven in paragraaf 2,1. Een enkele toevoeging betreft
nog het resultaat van een literatuuronderzoek rondom kulturele depri-
vatie en de vertaling daarvan in LDT-termen. Vertaling van de Ín deze

literatuur aangetroffen cognitieve kenmerken in LDT-termen leverde
een aantal hypotheses op met betrekking tot de doelgroep zwakfunktio-
nerende kl-euters (De Groot , 1976).

- De resultaten tenslotte met betrekking tot een aantal Ínstrumenten,
welke op grond van ontstane behoeften ontwikkeld werden, zijn a1s volgt
samen te vatten:
De Vragenlijst Denkprocessen omvat een 100-ta1 items, gegroepeerd rond

de denkprocessen welke ook in beide VU-methodieken voorkomen. De pri-
maire funktie is diagnostische van aard Ivoortgezet diagnostisch onder-

zoek naar het beginniveau van de kleuters die voor ekstra hulp in aan-

merking komen op grond van LDT-onderzoekJ. Daarnaast dient de toets
andere funkties, te weten een didaktÍsche Isuggesties voor de leer-
kraeht op basis van een leerbaarheidsmaat) en een evaluatieve funktie
Ivaststel]en van vooruitgang in cognitlef funktionerenJ. Inmiddels zijn
twee skriptie-onderzoeken gedaan, welke tot drastische revisies hebben

geleid [Van den Berg, G., e.a., 1977; Van de Berg, C., e.a. 1577),

De 0bservatielijst werd ontwikkeld ten behoeve van een meer systema-

tische observatie van gedragsaspekten van de kleuters welke niet door

andere instrumenten bestreken werden. De lijst omvat de gebieden 'emo-

tioneel, persoonlijk-sociaaf, werkhouding, motoriek, taal'; het ziin
a priori-onderscheidingen. Als hulpmiddel kan de lijst een aantal

doeleinden dienen, te weten: de vaststellÍng van begingedrag van alle
kleuters in de kIas, de vaststelling van veranderingen bij de kinde-

ren, en de evaluatie van de ekstra hulp door de taakleidster. Inmid-

dels is een vooronderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de lijst
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tot een definitiever Ínstrument om te vormen (Schouten-Drexhage, 1975).

Ten behoeve van de vaststelling van de kwaliteit van de diagnostische
dialoog is - zoals gezegd - een interaktiesysteem ontwikkeld; dit
systeem, het Ratio-systeem genoemd, is een instrument om lesjes te ana-

lyseren op een 3-ta1 aspekten, te weten: soorten denktaken gesteld door

de leerkracht, type foute antwoord van het kind, en type gehanteerde

vereenvoudigingstechnieken. Kenmerkend voor het ratiosysteem is, dat

het rechtstreeks gericht is op de interaktie leidster-kind en we1 op

dÍe vaardÍgheden die in de methodiek voor de taakleidsters centraal
staan.

3.3 De_begeleilLingsdienst a1s facilitator

- Steun aan kontrole-scholen: deze aktiviteit (werkgroep: 'de bewegen-

de kleuter'J, opgezet om de kontrole-scholen gemotiveerd te houden is
niet uit de verf gekomen. Oorzaken: onvoldoende motivatie tot deel-
name bij de betreffende kleuterscholen; onvoldoende mankracht bij het

GOAC om daarin voldoende stimulerend bezig te kunnen zíjn,
- Taakleidstersz zie paragraaf 3.2.
- Koppeling diagnostlek-behandeling: het uitvoeren van deze taak heeft
het GOAC veel oefening geboden in het opstellen van behandelingsplan-

nen en het overdragen van deze behandelingsplannen aan leerkrachten
van groep 1 in het 8u.0. (dit betreft zowel L0M- als HlK-scho1en, die
a1s praktijkveld bij het onderzoek betrokken werdeni. Andere praktijk-
situaties, waarÍn aan deze koppeling gewerkt werd: begeleiding taak-
leidsterkinderen, begeleiding eerste klassen, overgangskfassen, LOH-

kleuterklassen en bi.nnen de procedure schoolverlatende kleuter, Een

moeilijk facet bij deze taak blijkt het vastleggen van de praktijk-
ervaring te zi-jn en het expliciteren van de beslissingen die genomen

worden ten aanzien van de behandellng van een kind of groep ki-nderen,

- Eerste klassen: dit onderdeeL vergt een Íntensieve begeleiding, die
wel als resultaat heeft dat de leerkracht beter dan voorheen in staat
is gedifferentieerd te werken en de gangbare methoden aan te passen

aan de specifieke behoeften van dit type kinderen. lYen krijgt er meer

en meer oog voor dat het belangrijk is om als startpunt de ervarings-
wereld van het kind te nemen en de leerstof zoveel mogelij k te koppe-

len aan konkrete ervaringen voor het kind. Het begeleidingsproces heeft
tevens de diagnostische vaardigheid van de leerkracht vergroot: het
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beter onderkennen welke moeilijkheden zÍch precies kunnen voordoen en

welk handelen van de leerkracht vereist is, wil het kind deze moellijk-
heid overwinnen. Het veranderde optreden van de leerkrachten heeft tot
gevolg dat er binnen de school minder sprake Ís van zlttenblljven en

dat minder kinderen naar het 8u.0. verwezen worden (vroeger vooral ook

IYLK-verwij zingen ) .

- 0vergangsklassen: na een jaar overgangsklas blijkt ongeveer 52" van

de kinderen hardnekkige leerproblemen te vertonen en is daarom aange-

wezen op langduriger indivÍdueel onderwijs (LOIY). Daarnaast gaat jaar-
lijks ongeveer 50% van de kinderen over naar de 1e klas en ongeveer

45? naar de 2e klas L.0.
Uit follow-up onderzoek op de lagere scholen blijkt op een later tijd-
stip voor een enkel kÍnd alsnog verwijzing naar het buitengewoon onder-

wljs noodzakelijk. Dezelfde follow-up gegevens geven aan dat de leer-
krachten voor 722 (89e"J het gedrag van de oud-overgangsklasleerlingen
voldoende oordelen en voor 89e" (B1Z) de leerprestaties.
Er is geen systematisch onderzoek gedaan naar het sukses in de school-
loopbaan van kinderen die wèl advÍes overgangsklas kregen, maar waarvan

de ouders dit advies niet opvolgden, h/el kan vermeld worden dat een

vrij groot percentage van deze groep kinderen binnen 1 of 2 jaar, van-

uit het lager onderwijs bij de dienst werd aangemeld voor individueel
onderzoek in verband met leer- en/af gedragsmoeilijkheden.

- Procedure schoolverlatende kleuterz deze is allengs meer verfijnd
en getrapt uitgevoerd, door de ervarÍng die de verschillende projekt-
medewerksters'ten aanzien van de diagnostiek en behandeling konden

inbrengen. Deze procedure werd ook vergemakkelijkt door het scaLa aan

verwijzingsmogelÍjkheden dat voorhanden was met name de overgangsklas-
sen, de L0lvl-kleuterklassen en de onderwijsstimuleringsscholen met spe-

ciale begeleiding.

- Training en begeleiding van kleuterleidsters: dit is een gezamen-

lijke aktiviteit van VU en G0AC geweest (zie paragraaf 3.2).
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4.

4,1

DTSKUSSIE EN KONKLUSIE

Signa l ering e n_d iagno st í ek-

Conform de opbouw van paragraaf 3.1 worden ook in deze paragraaf

de diskussie en konklusies in drie delen weergegeven, te beginnen met

het medisch onderzoeksgedeelte en eindigend met het psychologisch on-

derzoeksdeel.

Medisch onderzoek

Uitgaande van de vraag 'in hoeverre het algemeen schoolgeneeskundig

onderzoek van waarde is voor de sÍgnalering en diagnostiek van school-

verlatende kleuters'moet opgemerkt worden dat op basis van de verkre-

gen onderzoeksresultaten g6én positief antwoord te geven valt. De

schoolgeneeskundige onderzoeksgegevens zijn'sec' geanalyseerd en niet

in relatie gebracht met de overlge gegevens van het onderzoek, waarvan

met name de vervolgonderzoeksdata Ischoolvorderingen, oordeel leer-

kracht etc.J en de data van het neurologÍsche onderzoek interessant zijn.
Slechts indien deze relatie alsnog tot stand gebracht wordt, kan een

duidelljk posi-tief of negatief antwoord gegeven worden.

Ten aanzien van het klinisch-neurologisch onderzoek zijn wij nog in af-

vrachting van de resultaten.0p voorhand blijkt echter dat het optimali-

teitskonsept van Prechtl moeilijk te hanteren valt; desalniettemin

wordt er nog naar wegen gezocht om het beoogde doel, de kwantifÍkatie

van klinisch-neurologische bevindingen, te bereiken.

P sy eho s o eiaal onde?zoek

Algemeen wordt verondersteld dat naast medisehe en zuiver psychologisch-

kognitieve faktoren ook sociale faktoren een ro1 kunnen spelen bii het

ontstaan en/of de bevordering van leermoeilijkheden. In dit onderzoek

is dan ook de vraag gesteld in hoeverre een instrument ontwikkeld kon

worden dat bij de vroegtijdige signalering van leermoeiliikheden inzicht

zou verschaffen in positieve of negatieve faktoren in de gezinsomgeving,

welke respektievelijk bevorderend dan we1 remmend werken op het onder-

wijs- leerproces. Zoals in het vorige hoofdstuk naar voren is gekomen,

werd een dergelijk instrument - genaamd de GOI (Gezins- en Omgevings-

Inventarj.s)-vragenlijst - ook inderdaad ontwikkeld. Het faktoranalytisch

onderzoek van de GOI heeft een aantal goed interpreteerbare faktoren op-

geleverd, resulterend in drie schalen met een beperkt aantal vragen. Ge-

noemde schalen verklaren echter niet veel meer verschillen in schoolvor-

deringen en algemeen kognitief ontwikkelingsniveau (intelligentiel dan
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een eenvoudige basisvariabele als sociaal-ekonomisch niveau. Is de be-

tekenis van de onderzochte omgevingsfaktoren voor de vroegtijdige sig-
nalering van leermoeilijkheden hierdoor beperkt, niet uit het oog ver-
loren mag worden dat gezi.nsomgevingskenmerken inhoudelijk andere en

méér informatie bieden dan é6n enkele varÍabele a1s sociaal-ekonomisch

niveau. Het laatste pleit voor verder onderzoek met de GOf, te meer

daar de GOI op een aantal punten aIle kenmerken vertoont van een pilot-
instrument en bovendien niet alle beschikbare gegevens in hun onderlin-
ge samenhang zijn onderzocht. Wij willen hier verder aan toevoegen dat

i.n vervolgonderzoek vooral de proceskant van de GOI benadrukt moet wor-

den; d.w.z. dat men de GOI o.a. als basisinstrument hanteert bij de direkte
observatie van ouder - kind interakties. Men vermijdt hierdoor de storen-
de faktoren die de techniek van vragenlÍjst en interview nu eenmaal met

zich meebrengt.

Psy chologi s ch ondez,zo ek

De kern van het NIPG,/TNO-onderzoek vormt de ontwikkeJ-ing van een traps-
gewijze psychodiagnostische testprocedure, bestaande uit een screenings-
of signaleringsonderzoek, gevolgd door indivÍdueel standaard- en gren-

zentoetsend diagnostisch onderzoek. ïen behoeve van het signalerings-
onderzoek zijn verschillende bestaande tests met elkaar vergeleken. De

belangrijkste konklusies uit dit onderzoek luiden a1s volgt Ivoor een

uitvoerige diskussle raadplege men het desbetreffende rapport: Van

Alphen de Veer et al., 1977)z

De Profieltest is niet geschikt a1s screenings- of signaleringsinstru-
ment voor schoolverlatende kleuters en de vragenlijst van de NSï in
mindere mate. Wat de NSï en FST betreft zijn, zij het met enige aksent-

verschill-en, vrijwel gelijkwaardige uitkomsten verkregen. Als men aan

objektieve schoolvorderingentoetsen of het oordeel van de leerkracht
meer waarde hecht voor een voorspelling, dan verdient de FST de voor-

keur als screeningsinstrument. Gaat men daarentegen liever af op krite-
ria als schoolbekwaamheid, feitelijk schoolsukses of intelligentie dan

lijkt de NST de beste keuze.

Gegeven de situatie, zoals die zich voordoet bij de meeste kleuterscho-
1en en schoolbegeleidingsdiensten, Eaat onze voorkeur uit naar de NST

als screeningsinstrument in kombinatie met de vragenlijst van de NSï èn

het onafhankelijk tot stand gekomen oordeel van de kleuterleidster over

de sehoolbekwaamheid van het kind. De kinderen die op basis van deze

screeningskombinatie als niet- of twijfelachtig schoolbekwaam aangeduid
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worden (eventueel pas na hertestonderzoek met de NST-b parallelversiel

dienen vervolgens individueel onderzocht te worden met een test die

niet alleen aanwijzingen verschaft over het algemeen kognitief ontwik-

kelingsniveau van de kleuter, maar ook over zijn sterke en zwakke kog-

nitieve vaardigheden. Het algemeen kognitief ontwikkelingsniveau is

vopral van belang voor de niveauplaatsing van het kind (LOM, IYLK of

tàch GLO) i een overzicht van sterke en zwakke kognitieve vaardigheden

is mede van belang voor de inhoud van het te geven onderwijs (bv. een

remediaal progiamma).

fn de loop van dit projekt is een dergelijke test, de LDT, ontwikkeld

en veilig bedrijfsklaar gemaakt voor de praktijk van kÍnderpsychologen,

schoolbegeleidingsdiensten, pedologische instituten, [I0B's etc. Hetzelf-

de geldt voor het stroomdiagram van de LDT waardoor snel en efficiënt
een rapport opgesteld kan worden over het kind. Bij het bovenstaande

dienen echter we1 enige kanttekeningen te worden geplaatst.

Allereerst zijn nog niet alle gegevens met betrekking tot de prediktie-

ve en begripsvaliditeit van de LDT (als standaardinstrument) verwerkt.

Deze zullen in een later stadium van onderzoek alsnog worden gerappor-

teerd, enerzijds in de vorm van een nieuw deel in de serie over de LDT

(Van Alphen de Veer & Schroots, in voorbereiding), anderzijds in de vorm

van een dissertatie (schroots, in: Van Alphen de Veer et af., 1976).

Eenzelfde opmerking moet gemaakt worden voor de resultaten van het gren-

zentoetsend onderzoek met de LDT: ook deze zullen nog in dissertatievorm

verschijnen.
Een kanttekening van geheel andere aard betreft onze visie op de preven-

tie van leerstoornj.ssen, zoals weergegeven in een artlkel voor het tijd-
schrift TN0-Projekt (schroots , 1977f) . Deze behelst het volgende. De

vroegtijdige opsporing van (potentië1e) leermoeilijkheden 1s geen een-

malige zaak. Geen enkel onderzoeksinstrument (screeningstest of diagnos-

tische testJ beschikt over een zo hoge graad van betrouwbaarheid en va-

lidi_teit, dat daarmee reeds op de kleuterleeftijd aIle kÍnderen met

tpotentiële) leermoeilijkheden opgespoord kunnen worden. 0ok kunnen

storende faktoren - al dan niet in het kind zèIf gelegen - de ontwikke-

ling van het kind na de kleuterschoolleeftijd bedreigen. ln feite wil-
len wij met deze opmerkingen aangeven dat de signalering en diagnostiek

van leermoeilijkheden een kontinue aangelegenheid is, waarbij kÍnderen

regelmatig op bepaalde tijdstippen in hun ontwikkeling Ibv. van 4 tot
12 jaar) onderzocht dienen te worden, ongeveer overeenkomstig de opzet

van het p.eriodiek schoolgeneeskundig onderzoek. Door de LDT te ontwik-

kelen voor de leefti.jdsgroep van 4-8 jaar zijn wij reeds gedeeltei-jk

op deze idee van primaire en sekundaire preventie vooruítgelopen.
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Er komt nog iets bij, nl, dat de vroege opsporing van (potentiële) leer-
moeilljkheden grote aantallen kinderen betreft, welke zelfs niet in het

geval van een trapsgewijze psychodiagnostische testprocedure alLen even

adekwaat onderzocht kunnen worden gezi-en het financlëIe plafond in de

beschikbare voorzieningen, Het laatste betekent, wi1 men werkelijk gron-

dig de vroege opsporing van leerstoornissen aanpakken, dat automatise-

rlng van de gehele procedure noodzakelijk is.0nzes inziens dienen de

ideeën voor de toekomst dan ook in een dergelijke richting te gaan'

Door ons is reàds gepreludeerd op deze ontwÍkkeling door de verwerking

van testscores tot rapport volledig te automatiseren (voor de LDT althans)

Automatisering kent een aantal voordelen (en nadelen), welke hier verder

niet besproken zul-len worden. Desondanks willen wij toch op óón punt wij-
zen, n1. dat de landelijke normering van tests een uitermate tijdrovende,
arbeidsintensieve en omslachtige affaire is, welke via automatisering in
de psychodiagnostiek grotendeels vermeden kan worden [P1omp, in: Schroots,

1977d: P1omp, in voorbereidÍng),
Een andere kanttekening heeft betrekking op de individuele psyehodiagnos-

tiek van leerstoornissen. Zelfs al is er nu een test voorhanden waarmee

deze diagnostiek beter aangepakt kan worden dan voorheen, dan nog zit
men met het probleem dat niet voor ieder kind te achterhalen is wat nu

precies de oorzaken zijn van de leermoeilijkheden. Meestal is dan verder
psychodiagnostisch onderzoek gebóden, maar de vraag is höe? Via de hoofd-

stukken over Oordeelsvorming en Systematisering in de psychodiagnostiek

[Schroots et aI., 1977a; in drukJ, alsmede via het lYark-mode1 waarop de

LDT gebaseerd'is, hebben wij geprobeerd aan te geven hoe dit in zijn werk

kan gaan.

Alvorens over te gaan tot de relatie diagnostiek - behandeling, wil1en wij
nog een opmerking maken over het vergelijkend exploratief onderzoek van

de LDT en WPPSI. Dit onderzoek is uitgevoerd op een relatief kleine
groep kinderen tN=76J met een experimentele versie van de LDT. Dit bete-

kent dat men aan de uitkomsten slechts waarde mag hechten voor zover

vervolgonderzoek plaats vindt met een definitieve versie van de LDT in
een goed gekontroleerde onderzoeksopzet. Uit eerder onderzoek, o.a. naar

de scoring van Blokpatronen en Begrip en inzicht (beide subtests zijn
gedeeltelijk afkomstig uit de WPPSIJ, is ons verder gebleken dat het han-

teren van een Amerikaanse test als de WPPSI met Amerikaanse normen in
het Nederlands taalgebied een psychometrisch dubieuze aangelegenheid is.
Als voedingsbodem voor enkele hypothesen omtrent de prognostische- en

advieswaarde van de LDT vergeleken met de WPPSï mag dit onderzoek echter
geslaagd worden genoemd.
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Tenslotte nog een aantal opmerkingen over de diagnostische waarde van

de LDT voor de keuze van een behandeling. Zoals in het rapport van De

Groot 11976) duidelijk naar voren komt, is de LDT primaÍr ontwikkeld

met het oog op de keuze van een variëteit aan behandelingsvormen- en

programma's (van 'niets doen', plaatsing op het GLO of BLO tot speci-

fieke remediale programma's). Toetsing van de LDT op zijn bijdrage in
deze, kon in het kader van dit projekt niet gerealiseerd worden. Via

de 'profielen' die met het stroomdiagram voor de LDT verkregen worden,

is echter wèl èen duidelijke voorzet in de richting van dit type ver-
volgonderzoek gedaan. Nagegaan moet worden wè1ke LDT-profielen indika-
tief zíjn voor wè1ke behandeJ.ingsvorm. De uÍtkomsten van het LDT-onder-

zoek bij L0lvl-kinderen (Van Alphen de Veer & Sehroots, in voorbereiding)
zuIlen hopelijk reeds enige aanwijzingen hierover verschaffen.

Ten aanzien van éón behandelingsvorm, de VU-methode, is echter wel on-

derzoek verricht met de LDT. Hieruit bleek (cf. hoofdstuk ResultatenJ

dat de LDT, op standaardwijze afgenomen, bruikbaar is als selektie-in-
strument voor de toewijzing van kleuters aan de VU-behandelingsmethode.

Nog niet is onderzocht echter in hoeverre de gegevens van het grenzen-

toetsend onderzoek met de LDT betere aanwijzingen verschaffen over de

geschÍktheid van het kind om te kunnen profiteren van de Blankiaans'
georiönteerde behandelingsmethode van de VU.

4.2 Hulpverlening

Vroegtijdige hulpverlening aan zwakfunktionerende kleuters blijkt
geen sine(ups; eeo aantal projektaktiviteÍten, ondernomen om het doel

'ontwikkeling van instrumenten, methoden en technieken ....r te berei-
ken, kunnen als suksesvol andere als slechts beperkt geslaagd worden

beschouwd. In deze paragraaf geven we de voornaamste konklusies maar

ook de voornaamste probleemgebÍeden weer met betrekking tot de projekt-
elementen, welke in vorige hoofdstukken genoemd zijn.

Ptograrwna

De 'harde' resultaten van het evaluatie-onderzoek bevestigen noch ont-

kennen de validiteit van het programma 'Bevorderen van het abstrakte

denken'. Uit de meer informele resultaten en vooral de bevindingen van

de 1eÍdsterbijeenkomsten blijkt duidelijk dat de leidsters moeite ble-
ven houden met deuitvoering van programma-onderdelen. lYet het

eerste deel is grondig geëksperimenteerd in het kader van de leidster-
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bijeenkomsten; zodoende kon een voorlopige revisie tot stand komen. Een

definitiever vormgeving (publikatie) zal echter - gezien de ervaringen

daarmee - een grondige revisie vragen. Het tweede deel is eveneens uit-
geprobeerd; de waardering ervoor bij de leidsters die ermee hebben 1e-

ren werken, is zeer groot. Dit deel vormt in vergelijking met het eerste

deeL meer een eenheid kwa opbouw; het is als zelfstandige leergang te

gebruiken. Het derde deel kwam te laat tot stand om het in de leidster-
training te betrekken. Wel is aan een aantal leidsters gevraagd om reak-

ties. De drie delen zijn in een voorlopige en eksperimentele vorm uitge-
geven.

Hoewel evaluatiegegevens zijn verzameld met betrekking tot hanteerbaar-

heid en bruikbaarheid, kan nauwelijks gesproken worden van een empiri-

sche valldering, Mogelijke verbetering van Ínhoud, vorm en werkwijze

zien we langs twee lijnen:
De eerste lijn is dÍe van interne validering, dat wi1 zeggen een ana-

lyse van uitgangspunten en doelstellingen van het programma, en van ver-

onderstelde veranderingsprocessen bij de kleuters, gevol§d door empiri-

sche validering van de analyseresultaten.

De tweede lijn Igebruiksverbetering) betreft het gebruik van de program-

madelen als bronnenboek binnen de meer omvattende methodiek voor de

klasseleidster, met name als uitbreiding en oefenstof voor de verschil-
lende denkprocessen; aanbieding van het programma alléén sorteert wei-

nig effekt.

Methodieken

De onderwijstechnieken voor de diagnostische dialoog t.b.v. de taakleid-

sters, en de methodiek voor de klasseleidster (de werkmap 'Gesprekken

met kinderen'J, zljn eerder ter sprake gekomen als resultaat van ontwik-

kelingswerkzaamheden (cf. hfdst. 3i. Plet de validering van belde metho-

dieken is een begin gemaakt d.m.v. ervaringen, opgedaan tijdens twee

trainlngsrondes, en kwantitatieve evaluatÍegegevens. 0p basis van deze

resultaten mogen we konkluderen, dat de ontwikkeling van specifieke

leidstervaardlgheden, grotendeels gericht op een leersituatie met zwak-

funktionerende kleuters, we1 degelijk tot professionalisering van de

leerkracht kan leiden. Ook op grond van uiteindelijk kriteriumgedrag

- verbeteringen in het funktioneren van de leerlingen - zijn de uit-
gangspunten van belde methodieken althans niet geÍnvalideerd. Ïechnie-

ken voor een meer diagnostische benadering van de onderwijsleersituatie
in het algemeen en voor het voeren van een denkgesprek (Socratische
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dialoog) in het bljzonder, gekoppeld aan technieken om een taakrelevan-

te relatie met de kleuter aan te gaan, spreken de leerkrachten aan.

De status van de werkmap voor de kleuterleidster is die van een eerste
eksperimentele uitgave, waarmee óénmaal gewerkt is binnen een geÍnte-
greerde trainings- en begeleidingsopzet, Nader onderzoek za1 moeten aan-

tonen wat de methodiek waard is, alvorens tot een definitiever uitgave
kan worden overgegaan. De status van de methodiek voor de taakleidster
is die van een trainingspakket, waarmee éénmaal geëksperimenteerd is.
Alhoewel ou=" à"=" methodiek reeds vele Ikwantitatieve) evaluatiegege-

vens bekend zij nrzal ook hier nader onderzoek moeten aantonen wat het

pakket waard ts in een nieuwe situatie.
Pas nà dergelijk onderzoek kunnen we definitiever konklusies trekken

m.b.t. de validiteÍt van beide methodieken voor de 'hulpverlening aan

zwakfunktionerende kleuters' .

Training en begeleiding
De noodzaak van een goede training en begeleiding met voldoende eigen

inbreng van de leidsters was reeds duÍdelijk aan de start van het pro-
jekt. We geloofden niet in kant en klaar materiaal (curriculum) noch in
de vanzelfsprekendheid van de benodigde leidstervaardigheden. Aan het

einde van het projekt is duidelijk geworden dat ook de stafmedewerkers

trainÍngs- en begeleidingsprocedures hebben moeten leren.

De grootste moeilijkheid in de hele traÍning en begeleiding van de

leerkrachten vormde de overdracht van de meer diagnostische onderwijs-

vaardigheden. De traditionele manier van lesgeven - meest klassikaal,
soms 1n groepjes en over het algemeen niet gericht op het ontdekken en

verbeteren van foutpatronen in het denken van de kleuters - raakte in
konflikt met de nieuwe benaderingswijze zodra op de leidsterbijeenkom-
sten het gedrag van de leÍdster meer centraal kwam te staan en de bij-
eenkomsten in echte trainÍng overgingen. Te zamen met de resultaten van

de laatste trainingsronde geven de meer informele resultaten (te weten:

ontbreken van diagnostj-sche vaardigheden in de lesjes van de klasseleid-
sters, aanwezigheid van deze ekspliciet getrainde vaardigheden in de

lesjes van de taakleidsters en de uitgesproken wens bij klasseleidsters
tot steviger training) ons aanleiding tot de konklusie dat vaardigheden

voor een effektÍeve gespreksvoering met de kleuters onderwezen moeten

worden via intensieve trainingssituaties (her- of bijscholing) dan wel

tijdens de opleidlng. Korte trainingsessies, over een heel schooljaar
gespreid, verdienen de voorkeur boven éón lange trainingsperiode, omdat
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in een dergelijke opzet de praktijkervaringen bij de inhoud van de

training kunnen worden betrokken. Voor wat de taakleidstertraining be-

treft za1 het ontwikkelde trainingspakket uitgebreid moeten worden met

vaardigheden om met groepjes kleuters te werken, gezien de aan het eind

van het onderzoek uitgesproken wens van de taakleidsters om afwisselend

individueel en met groepjes speciaal geselekteerde kleuters te werken.

N.b.t. het traínings- en begeleidingsmodel voor de klasseleldster zijn
de eerste drie van de vijf beschreven fasen nog uitgevoerd binnen het

projekt: de laàtste twee fasen worden nu door het G0AC opgenomen binnen

de systeembegeleiding aan kleuterscholen in achterstandsituaties. Omdat

het overdrachtsmodel pas het laatste proiektjaar Ís uitgeprobeerd, kan

de status van het model niet anders zÍjn dan een eerste schets. In een

toekomstige aanpak zal de ontwikkellng van een aantal modellen en

instruktÍeve voorbeeldbanden voor klasseleidsters en taakleidsters nood-

zakelijk zijn om de training en begeleiding effektiever te doen verlo-
pen.

Eoaluatie-onderzoek

Uitgaande van de vraag in hoeverre het geheel aan projektaktiviteiten
van waarde is geweest voor de hulpverlenÍng aan zwakfunktionerende kleu-

ters, kunnen we op basis van de kwantitatleve resultaten (zie par. 3.2)

konkluderen dat geen dramatische effekten op de kleuters zijn teweeg-

gebracht. Een aantal kanttekenÍngen, welke de betékenis van het eva-

luat1e onderzoek mede bepalen, zijn echter op zijn plaats; deze hebben

te maken met d.e beperktheden van dit Itype) onderzoek:

- relatie tussen effekten en projektaktiviteitenl er zíjn slechts effek-
ten gemeten van het totale pakket van hulpverleningsaktivlteiten. Het

is dan uiterst moeilijk om de werkzame of niet-werkzame ingrediënten

uit de gevonden resultaten af te leiden. We weten dat de'pil'enigs-
zlns werkt, maar nog niet precies hoe; nader (deel)onderzoek zal dat

moeten leren. De meer informele data leveren hieromtrent een aantal

hypotheses op: deze zj-jn te vj-nden in de betreffende fnterimrapporten

en deeleindrapporten.
- suksesindeks; op de vraag 'ïs het hulpverleningsprogramma een suk-

ses geweest' zou men eerst kriteria voor sukses moeten geven. Gemeten

naar het plezier van de kleuters, de betrokkenheid van de leidsters bij
de projektaktiviteiten, de opkomst op sommige ouderavonden en de verza-

meLde informele data (interview, vragenlijsten e.d.), kunnen we zeggen

dat sommige projektaktiviteiten voor sommige kinderen een verbetering
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betekenden.0f een en ander het direkte resultaat is van de gekozen be-

handelingswijzen valt nog te bezien. Kijken we echter naar de objektie-

ve data: de rendements- of produktevaluatie, dan moeten we konstateren

dat de verwachte vooruitgang slechts gedeeltelijk aangetoond kan worden.

Herbezinning op wat een wenselijke vooruitgang is (IQ-verhoging; school-

se taken; nieuwsgierigheid en eksploratiedrang) en hoe deze te meten

valt, 1s wel op zijn plaats.

- kenmerken van de setting; de hulpverlenÍngsaktiviteiten waren gericht

op zwakfunktionerende kleuters, wi-er ontwikkelÍng door éón of meer fak-

toren (omgevingsfaktoren, organische faktoren, psychologisch-kognitieve

faktoren) negatief is beÍnvloed; daarom wordt ook wel de term risiko-
kinderen gebruikt. Startpunt van het proiekt was juist de vraag om dj"e

scholen (kleuters en leidstersJ te helpen, die het't meest nodig had-

den. Vanwege aI deze omstandigheden (kenmerken van de doelgroep, situe-

ring van de scholen) is onderzoek dat zich richt op het vinden van be-

trouwbare en valide veranderingen in leerling- en leerkrachtgedrag eks-

tra gekompliceerd, nu andere faktoren een grote invloed blijken uit te

oefenen op de uÍtkomsten van de nagestreefde verbeteringen.

- methodologische beperkingen; de ondervonden methodologische en prak-

tische problemen van dit onderzoek zul1en uitvoerig aan de orde komen

in een dissertatie (Groenendaal, in voorbereiding); ook een aantal sug-

gesties tot kwaliteitsverbetering van evafuatie-onderzoek is daarin te

vinden . Deze betreffen de voor veldgericht onderzoek bekende problemen

van randomisering, instrumentkeuze, formatieve en,/of summatieve evafua-

tie, keuze vari analyse-eenheid (kIas of individuele kleuters), aantal

meetpunten (pre-post data tegenover 'timeseries'J, gebruik van kontrole-

groepen e.d. Hoewel de validiteit van het onderzoek geleden heeft onder

dergelijke beperkingen, zi-jn er - tegen de achtergrond van de praktische

mogelijkheden en de gangbare praktijk in dit soort studies - overigens

niet veel punten waarop het onderzoek belangrijk verbeterd had kunnen

worden.
Met betrekking tot de resultaten van de evaluatie van het leerkrachten-

gedrag merkten we al eerder op dat de overdracht van de meest diagnosti-

sche onderwi-jsvaardigheden de meeste energie kostte. Als duidelijk ster-
ke punten in het funktioneren van klasseleidsters en taakleidsters in

de klas komen naar voren: een systematischer aanpak van lesjes, de uit-
werking van thema's of projekten met behulp van de bronnenboeken en

vooral de vaardigheden 'vrageri stellen', 'het aanleren van een begrip'

en de kinderen 'zelfstandig leren werken'. BeÍden, klasseleidsters en
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taakleidsters, hebben de meeste moeite met de meest diagnostische onder-

wijsvaardigheden, zoals: de fijnafstemming van een lesje op het nlveau

van de indlviduele kleuter of van de groep, de planning van een s6rie

lesjes op basis van reeds verkregen informatie via vorige lesjes, 8l''l -

binnen een lesje - het effektief inspelen op foutpatronen in de reakties

van een kleuter. Onze voorzichtige konklusie is dan ook dat de hande-

lingsbekwaamheid van leerkrachten voor de 4-6-jarigen (eventueel voor de

'onderbouw' van de nieuwe basisschool) verhoogd kan worden met behulp

van een intensieve training dan wel ekstra aandacht in de opleiding,
maar dat er ook grenzen zljn aan de'diagnostÍsche en remediërende'mo-

gelijkheden van de huidÍge leerkrachten. Slechts vervolgonderzoek zal

kunnen vaststell-en waar deze grenzen precies blijken te 11ggen.

Ouerige aktiuiteiten
Tenslotte nog een aantal opmerkingen over enkele instrumenten die wer-

den ontwikkeld naar gebleken behoefte. De ene procedure is in een begin-

stadium gebleven, andere zijn verder ontwikkeld. Wel bleek het een goede

gedachte te zijn geweest van meet af aan het funktioneren van kleuters
en leidsters in de klas te wil1en registreren.0p grond van de kwalita-
tieve en informele resultaten mag zelfs gekonkludeerd worden dat veel

méér energie gestopt had moeten worden in hulpmiddelen welke een diagnos-

tische, didaktische en evaluatieve funktie konden kombineren.

De status van de Observatielijst is die van een bruikbaar gebleken eer-
ste konsept. Dit betekent dat over de eerdere genoemde funkties van de

lijst pas een uitspraak gedaan kan worden Índien vervolgonderzoek plaats

vlndt met een definitiever versie van de 1ijst.
Eenzelfde opmerking geldt voor de resultaten met de Vragenlijst Denkpro-

cessen: ook dit instrument is een verdere uitwerking waard omdat inhoud

en procedure direkt aansluÍten bij de methodische aspekten van de

'Blankiaanse' aanpak; aIs ekstra voordeel geldt dat de lijst eventueel

door de leerkrachten zelf afgenomen kan worden en geÍnterpreteerd tdi-
daktische en eval-uatieve funktie, naast de reeds genoemde diagnostische).
De bruikbaarheid van het instrument om z'n advieswaarde zal in vervolg-
onderzoek echter nog moeten blijken.
Vooral het Ratiosysteem (gericht op de kognitieve interaktie leerkracht -

leerling) is de moeite waard om verder uitgewerkt te worden, en weI op

grond van de volgende bevindingen:

- ze biedt de leerkracht konkrete aanwijzigen hoe te handelen;

- lesjes of lesfragmenten kunnen kwantitatief geanalyseerd worden; de
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effektiviteit van de interakties kan worden vastgesteld;

- te zamen met meer kwalitatieve krÍteria biedt ze de begeleid(stJer
van kleuterleidsters konkrete aanwijzingen hoe te handelen in volgende

lesjes.
Als begeleidingsinstrument heeft het Ratiosysteem nog onvoldoende ge-

funktioneerd. Wat de psychometrlsche kwaliteiten betreft, is onderzoek

gedaan naar de betrouwbaarheid en naar de representativiteit van het

koderen van een lesfragment t.o.v. een heel lesje (Groenendaal-Keuss,

1s76)

Gemeenschappelijk aan a1le genoemde instrumenten of procedures is dat

ze ontwikkeld zljn in het perspektief van de hulpverlening aan zwak-

funktionerende kleuters; als zodanig vormen zij een welkome aanvulling
op reeds ontwikkelde'norm-referenced' tests.

4.3 De_begeleidinSsdienst a1s facilitator

- Steun aan kontrolescholen: het is de vraag of dit beslist een noodza-

kelijke voorwaarde is om kontrolescholen gemotlveerd te houden. Toen de

mogelijkheden voorhanden waren, bleek de werkelijke behoefte bij de

meeste scholen niet zo groot. Belangrijker vinden de scholen, dat, wan-

neer ze eenmaal ja gezegd hebben a1s kontroleschoolr per fase de voor-
lichting aan school en ouders goed verzorgd wordt en het zo voor hen ge-

regeld wordt dat ze organisatorisch zo min mogelijk hinder ondervinden.

Dit betekent bijvoorbeeld dat ze een vaste test-assistente verre prefe-
reren boven steeds weer een ander gezicht in de school. Belangrijk is
ook dat de test-assistente er blijk van geeft goed met kinderen om te
kunnen gaan.

- Taakleidsters: de voornaamste leerervaring voor de schooladviesdienst
is, dat, wil men ekstra leerkrachten in het kleuteronderwijs zinvol be-

geleiden, het zeer belangrijk is om een model gereed te hebben om de

ingroei van de ekstra leidster in het totale team te bespoedigen. Hier-
toe is een goede voorlichting aan schoolteams en schoolbesturen omtrent

de mogelijkheden en onmogelijkheden van de ekstra leerkracht een voor-
waarde.

Daarnaast is het aanreiken van hulpmiddelen aan ekstra leidster en team

om het vastleggen van gegevens over de taakkinderen te vergemakkelíjken
en deze wederzijds bruikbaar te maken een vereiste.
Wat de begeleidingsdÍenst betreft, acht zij het binnen het projekt ge-

hanteerde model van de één-één benadering en een aanpak die a1leen ge-
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richt is op de taal/denk-ontwÍkkeling vanuit de methode Blank een te
eenzijdige invulling van de taak die een ekstra leidster in een stimu-

leringsschool kan vervullen. Men kan grofweg drÍe groepen van probleem-

kinderen onderscheiden in de meeste onderwijsstimuleringsscholen: ach-

terblijven van de taa1,/denk-ontwikkeling, de motorische ontwikkeling of

de sociaal-emotionele ontwikkeling. Een kombinatie van problemen is
uiteraard nlet uitgesloten.
Onzes Ínziens zal de ekstra leidster toegerust moeten zljn om op e1k

van deze terreinen zowel individueel als groepsgewijs Q - 5 kinderenJ

kinderen te begeleiden in hun ontwÍkke1ing. Uiteraard heeft dit impli-
katies voor het trainings- en begeleidingsmodel dat gehanteerd moet

worden.

talij verwachten het meeste effekt van een training in blokperioden (een

week) gespreid over een schooljaar.
De eerste blokperiode kan daarbij gericht zijn op een zich oriËinteren

wat betreft diagnostiek en behandelingsmogelijkheden. ïn iedere volgen-

de blokperiode kan dan een van de ontwikkelingsgebieden centraal staan

en vaardigheden getraind worden om de aanpak naar het kind toe te rea-

liseren.
In de individuele begeleiding van de ekstra leidster kan het leren toe-
passen van deze vaardigheden verder verfijnd en geoefend worden.

Bfj dit model zaL men zich steeds moeten afvragen, welk verschil het aan

leidstervaardigheden vraagt of er ÍndÍvidueel of groepsgewijs gewerkt

wordt.

Dlt model is onzes inziens kompleter wat betreft het soort problemen

dat in de kleuterschool voorkomt en waarbij de klasseleidster terecht
hulp verwacht van een ekstra leidster, Het spreiden van de training
geeft de betreffende 1eÍdsters meer mogelijkheden tot het individueel
verwerken van de aangeleerde vaardigheden en is praktisch beter uit-
voerbaar wat betreft het verkrljgen van de medewerking van de betref-
fende schoolbesturen en inspekties en het inzetten van de medewerkers

van het schooladviescentrum op deze taak zonder dat andere taken daar-

door in de knel komen.

Voor zover de taal/denk-ontwlkkeling deel uitmaakt van dit totale pak-

ket zal er uiteraard gebruik worden gemaakt van het aan de VU ontwikkel-
de taakleidsterpakket. Hoewel dit aangepast za1 moeten worden aan de

gewijzigde traÍningsopzet en de gewijzigde vorm van werken (niet a1leen

één-é6n1.



-40-

- Koppeling diagnostÍek-behandeling: het invullen van deze taak is sterk

bemoellij kt door het pas later benoemd worden van de koppelings-mede-

werkster aan VU en NfPG-zijde en door het pas veel later verwerkt zijn
van bepaalde onderzoeksgegevens (bijvoorbeeld LDT-limitl dan aanvanke-

11jk voorzien was en door dÍt alles het ontbreken van een duidelijk mo-

del welke gegevens vanuit de G0AC-projektkant op welke wijze aan de on-

derzoekpartners gerapporteerd zullen worden, wat deze er vervolgens

mee doen zullen en welk produkt daarvan op welke termijn verwacht mag

worden. Afgezien van de op deze wijze gedeeltelijk mislukte opzet om

een wisselwerking tussen theorie en praktijk tot stand te brengen, die

ons meer zicht moet geven op verantwoorde koppelingen tussen diagnose

en daaropvolgende behandelingsplannen, zijn de daartoe wel ondernomen

aktiviteiten zeer vruchtbaar gebleken in de praktijk. De verschillende
1e leergroepen van het buitengewoon onderwijs bereiken betere resulta-
ten. De leerkrachten hebben beter zicht gekregen op de problemen zoals

die zich voordoen en welk daarop afgestemd handelen dit van hen vraagt.

- Eerste klassen: met name bij de lagere scholen is er aanvankelijk

veel reserve om gebruik te maken van de mogelijkheid tot speciale be-

geleiding van de eerste klas-Leerkracht.
Mede om deze reden was het het eerste jaar van de begeleidÍng daardoor

niet mogelijk om gezamenlijk groepsbijeenkomsten te houden. Dit heeft
er ook toe geleid dat er Ín het 1e jaar van deze begeleiding aangeslo-

ten is op de direkte problemen en behoeften van de eerste klas-leerkracht
om zo het vertrouwen te winnen en te laten ervaren dat begeleiding zin
heeft. Dit heeft sukses gehad en opende de mogelijkheid tot het gaan

houden van groepsbljeenkomsten waar ook onderwerpen bespreekbaar wer-

den als zelfstandig leren werken, open leersituatie, werken in groepen,

kringgesprekken, gebruik van materiaal, taal/denkontwikkeling van kin-
deren (waarin de relatie met de werkwijze van de kleuterschool steeds

wordt gelegd, zíe de werkmap 'Gesprekken met kinderen'J.
Dit heeft uiteindelijk geresulteerd (schooljaar 1976/1977) in een ge-

zamenlijke bijeenkomst van kleuterleidsters, leerkrachten klas 1 en

hoofden van de projektscholen. 0p deze bijeenkomst heeft men elkaar
wederzijds geÍnformeerd over de aanpak van de kinderen en om welke re-
denen men bepaalde programma's en methodes gebruikt.
Zo is men langzaam toegegroeid naar een kontinuering van de aanpak die
op de kleuterschool in gang is gezet,

lvlen kan zich afvragen of, wanneer de lagere scholen van het begin af
meer bij de bedoeling van het projekt betrokken zouden zijn geweest,
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dit mÍnder weerstand en een gemakkelijker aanpassing van de eigen werk-

wlJze met zich mee zou hebben gebracht,

De begeleidster van de eerste klassen heeft in de begeleÍding veel
steun gehad aan de voor de overgangsklas ontwikkelde werkwi-jzen en

methodieken. Gedeelten hiervan blijken voor deze eerste klassen zeer
brui kbaar.

Vraag is of. het VU-programmaboek deel 2: Symboolprocessen omgewerkt zou

kunnen worden tot de 0-fase in het aanvankelijk leesproces. Deze vraag

zal nader_onderzocht moeten worden.

- Overgangsklassen: met de officiële beëindiging van het projekt (voor

het GOAC: 1 september 1576) wordt de positie van de overgangsklassen

moeilijk. De subsidie stopt, dt-rs het enige alternatief is opheffen, ter-
wijl het G0AC nog onvoldoende gelegenheid gehad heeft om de opgedane

ervaringen toegankelijk te maken voor een breder onderwÍjsveld.
Dit laatste is voorwaarde wil er bij het opheffen van deze onderwÍjs-
vorm geen gat va11en voor deze in het leren bedreigde groep kinderen.

lYet veel moeite is een verlenging van 1 jaar t1976-1977) voor bege-

leidster en onderwÍjzeressen van de overgangsklassen toegestaan. Dit
heeft het GOAC genoodzaakt met spoed de overdracht naar het totale
onderwijsveld ter hand te nemen. Hier wordt aan gewerkt mÍddels kur-
sussen klas 1 voor leerkrachten klas 1 en hoofden van scholen en bege-

leidlng van ekstra leerkraehten in kleuter- en lager onderwijs.
Deze begeleidingsaktivÍteiten worden zeer positÍef in het onderwijsveld
ontvangen en vergroten inderdaad de mogelijkheid van kleuter- en lager
onderwijs-leerkraehten om ook de meer problematische leerlj-ng zelf ade-

kwaat te begeleiden,

- L0t'l-kleuterklassen: de afdeling zeer jeugdÍgen van de L0M-school

(LOM-kleuterklassenJ wordt in de verschillende subsidie-aanvragen ge-

noemd (VU-kantl in verband met het evaluatie-onderzoek, daar aanvanke-

lijk deze klassen in de steekproef waren opgenomen. De VU a1s zodanig

heeft verder geen bemoeienÍs met deze klassen gehad; vanuit de bege-

leiding door het G0AC is in deze klassen programmaboek deel '1 Cognitief
gerichte waarneming en deel 2 Symboolprocessen in het totale programma

van deze klassen geÍntegreerd.

Met name met de stof van het tweede deel wordt intensief gewerkt en zijn
inmlddels eigen aanpassingen op het programma gemaakt om het beter te
laten aansluiten bij het onderdeel auditieve training dat eveneens on-

derdeel van de leerstof is, en bij de werkwijze om rondom belangstel-
lingskernen IprojektenJ te werken. Blnnen de k]as werken deze leidsters
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ook individueel en in kleine groepjes met de leerlingen. Hierbij wordt

gebruik gemaakt van de werkmap 'Gesprekken met klnderen'. Dit alles
steunt op het zelfstandig kunnen werken van de kinderen.

Programmaboek deel 3 Probleem-oplossen lijkt eveneens een zinvolle aan-

vulling op het totale programma. Het moet echter nog bij de leidsters
geïntroduceerd worden.

- Procedure schoolverlatende kleuter: tijdens het projekt heeft de be-

geleidÍngsdienst gewerkt met een tijdelijke keuze van Ínstrumenten. l'lÍd-

dels het geUruik is hier een grote ervaring mee opgebouwd.0p grond van

de recentelijk opgeleverde gegevens random de LDT heeft de afdeling in-
dividuele hulpverlening van het G0AC besloten het gebruik van de WPPSI

te vervangen door de LDT.

- Trai.ning en begeleiding van kleuterleidsters: Binnen de dienst is
een eerste studiedag georganiseerd, waarbinnen een begin zal worden ge-

maakt met de interne overdracht van de methodlek voor het stimuleren
van de taal/denkontwikkeling zoals die overgedragen wordt aan de kleu-

terleidsters (zie de werkmap 'Gesprekken met kinderen'J. Daarbij za1

ook bezlen worden in hoeverre deze methodiek elementen bevat, die
bruikbaar zÍjn voor de uitbouw van het projekt 'Wereldoriëntatie' naar

de kleuterschool en de'le en 2e klassen L.0. In verband met de interne

overdracht zijn GOAC-schoolbegeleiders ook welkom als deelnemer aan de

VU-projektgroep 'HuIp aan rísiko-kinderen' (een onderdeel van de dok-

toraalopleiding). Als aanvulling op het reeds ontwikkelde pakket van

werkboeken voor de leidster is er bij de begeleÍdingsdienst vooral be-

hoefte aan demonstratie- en instruktiemateriaal dat eerst bij de in-
terne overdracht dienst kan doen en daarna bij de training en begelei-
ding van nieuwe groepen leerkrachten. De tot nu toe gemaakte video-

opnamen zijn hier nog onvoldoende voor geschikt. Daarnaast is er be-

hoefte aan een verdere ontwikkeling van observatie- en beoordelings-

instrumenten die bruikbaar zijn in de begeleidingssituatie ter plaatse,

zodat de leerkracht meteen feedback kan krijgen. Dat alles zou samen-

gevat kunnen worden in een soort handleiding voor de schoolbegeleider.

BÍj een binnen het werkgebied van het GOAC gehouden inventarisatie in
het kleuteronderwijs naar wansen en behoeften ten aanzien van begelei-
ding, zijn er veel scholen dle graag intensief begeleid zouden willen
worden wat betreft het stimuleren van de taal/denkontwikkeling bij kin-
deren. ïn het werkplan voor 1577-1978 is de start van twee nieuwe werk-
groepen opgenomen. Bij de planning van de trainÍng en begeleiding van

deze werkgroepen za1 gebruik worden gemaakt van het in 1376 uitgepro-
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beerde model (zie ïnterim VU - 5C).

Baslsmaterlaal voor deze groepen is de werkmap 'Gesprekken met kinderen'.
In hoeverre bij deze training en begeleiding ook het gebruik van de pro-

grammaboeken geintroduceerd zal worden staat nog niet vast. Een praktÍ-
sche moeÍ1ÍJkheid is dat er nlet voldoende exemplaren voorradig zijn.
Ook leeft voor ons de vraag of we niet beter eerst de revisie door de

VU af kunnen wachten, alvorens deze materialen in een breder veld te
introduceren.
Een apart probleem vormen de mutaties in het leerkrachtenbestand op de

te begeleiden kleuterscholen. Dit betekent dat er binnen het trainÍngs-
en begeleidingsmodel ook voorzÍen moet zijn in een soort 'stoomkursus'
voor nieuwe leerkrachten, waarna ze in het gewone begeleidingspatroon
van de desbetreffende school ingepast kunnen worden. Het tot nu toe

ontwikkelde model omvat nog niet zo'n stoomkursus.

Enkele afsluitende opmerkingen:

- Het sukses bij a1le vormen van begeleiding wordt in sterke mate be-

paald door de bereidheid van de leerkracht daadwerkelijk samen met de

begeleidster te werken aan een za goed mogelijk realiseren van het

schoolprgramma.

- De ervaring is, dat jarenlange ervaring a1s leerkracht een interfe-
rerende faktor kan zijn voor het omschakelen naar nieuwe visies, metho-

den en werkwijzen.

- De door SVO aan de onderzoeksinstituten toegekende verlenging van het

projekt tot 1 januari 1977 heeft spanningen in de bgeleidingsdienst
veroorzaakt, doordat de rijkssubsidie 1 september 1976 beëÍndigd werd,

waardoor er geen ekstra faciLiteiten meer aanwezig waren om de inhoude-

lijke en adminj-stratieve afronding van het projekt te vervullen. Dit
heeft onder andere een druk gelegd op het administratieve apparaat,

temeer daar de dienst op dat moment snel groeiend was en de administra-
tieve bezetting geli.jk b1eef.

- NadelÍg voor de samenwerkingsrelatie is geweest dat zomer 1975 een

nieuwe direkteur werd benoemd, die zich op alle facetten van het pro-
jekt moest inwerken, terwijl hij intern alle aandacht nodig had voor

een tot stand te brengen fusj.e, daaropvolgend een verhuizing van de

dienst en veel tijd vergende besprekingen om de dienst uit te laten
groeien tot een begeleidingsdienst voor het Stadsgewest, waarbij nu 21

gemeenten zijn aangesloten.

- Bovengenoemde ontwikkelingen binnen de dienst hebben tevens hun in-
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vloed gehad op het funktioneren van de projektleidster, daar zij pri-
malr stafmedewerkster van het G0AC is en daardoor nauw betrokken bij
de genoemde ontwikkellngen, waardoor Ín de overgangsfase van de dienst
(1576) haar veelheid aan taken niet altijd optimaal konden worden uit-
gevoerd en voortdurend dienstbelang en projektbelang tegenover elkaar

afgewogen moesten worden.

- Een praktische moeilijkheid is bij ziekte de vervanging van taakleid-
ster en onderwijzeres overgangsklas. De Ínvallende leerkrachten beschik-

ken nÍet over öe kennis en vaardigheden, die nodig zijn om een derge-

lijke taak adekwaat over te nemen. Een oplossing voor dit probleem zou

ons inziens kunnen zijn om van het begÍn af aan enkele leerkrachten die

op de invallerslijst van de betreffende besturen voorkomen, aan de trai-
ning te laten deelnemen.

Zo lang dit niet gerealiseerd is, zal ekstra begeleÍdlng van de leer-
kracht, die invalt, het enige alternatief zijn. En dit is gezien de to-
taal voorhanden zijnde begeleidingstijd in de praktijk maar gedeelte-

liJk ultvoerbaar. In het huidige projekt hebben we de nadelige gevolgen

van onvoldoende voorzieningen op dit punt meerdere malen ervaren.

Hetzelfde geldt bij het ziekworden van de begeleidster. Gewoonlijk

blijkt het nlet mogelijk om voor adekwate vervangÍng te zorgen: Ko1le-

ga-begeleiders ziJn niet op het betreffende onderwerp gespecialiseerd

en hebben bovendlen de handen vol aan de eigen begeleidingstaken. Een

mogelijke oplossing is misschien dat de begeleidingsdienst eveneens een

lijst van reserve-medewerkers aanlegt, die bij de Ínterne training van

de medewerkerÉ op verschillende onderwerpen betrokken worden. Praktisch

zal dit toch geen gemakkelijk uitvoerbare zaak zijn, wanneer hier van

de dienst uit niets anders tegenover kan staan dan bij voorkomende ge-

legenheden in tijdelijk dienstverband te mogen invallen.
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5.1

AANBEVELÏNGEN

Voor d e pra kt ij k

SígnaLerivq en diagnostíek
Het verdient aanbeveling om het signalerings- of screeningsonderzoek

van kÍnderen met potentië1e leermoelijkheden (5-6 jarigen) in een

schoolbegeleidingsdienst langs één van de drie volgende wegen te ver-
richten.
a. ïndien men over voldoende tijd beschikt dan zou men reeds aan het

begin van de laatste klas kleuterschool kunnen starten met een scree-

ningsonderzoek waari.n de FST plus IJST-Gedragsvragenlijst plus het on-

afhankelijk tot stand gekomen Oordeel van de leidster over de school-
bekwaamheid van het kind opgenomen zijn, eventueel later gevolgd door

een afname van één van de parallelversies van de FSf bij die groep

schoolverlatende kleuters die bij de eerste afname a1s twijfelachtig
of niet-schoolbekwaam bestempeld zijn. Het voordeef van een dergelijk
vroeg screeningsonderzoek is dat een kind 1 ) tijdig aan een diagnos-

tisch, c.q. nlveau- of plaatsingsonderzoek onderwsrpen kan worden,

2) tijdig medisch onderzocht kan worden, en daarna 3J tijdig een gerich-
te behandeling kan ontvangen Inog op de k]euterschoolJ. Een ander voor-
deel is dat de ouders tijdig vernemen dat plaatsing op het GLO niet

haalbaar is voor hun kind, zodat buitengewoon onderwijskundige maat-

regelen nog tijdig getroffen kunnen worden;
b. Indien men pas nà de kerstvakantie in de laatste klas kleuterschool
kan starten met een screeningsonderzoek dan voldoet de NST + NST-Gedrags-

vragenlijst + 0ordeel leidster het best.Ook hier zou men het onderzoek

naar de groep twijfelachtÍg of niet-schoolbekwame kÍnderen later kunnen

herhalen met de NST-b parallelversie. Ofschoon deze kombinatie als voor-
deel heeft dat betere voorspellingen gedaan zullen worden over de'schooL-
bekwaamheid'en het'feitelijk schoolsukses'van het kind, blijft er nu

minder tijd over voor het onzes inziens noodzakelijke medische en diag-
nostische onderzoek. Ook een gerichte behandeling (VU behandelingsme-

thode of een ander remediaal programma) op de kleuterschool zèIf kan

dan pas laat een aanvang nemen. Tenslotte mag men problemen verwachten

bij een eventuele plaatsing op het Bu.0 in hetzelfde kalenderjaar, zo-
dat het kind tussen de wal en het schÍp dreigt te raken;

c. Als derde, en misschien wel de beste opzet voor een screeningsonder-
zoek komt tenslotte een kombinatie van FST- en NST-afnamen in aanmer-
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kÍng, waarbij men de FST + NST-Gedragsvragenlijst afneemt in het eerste

semester van de laatste klas kleuterschool, gevolgd door een NST + NST-

Gedragsvragenlijst + 0ordeel leidster - afname in het tweede semester.

Uiteraard dient ook dit screeningsonderzoek weer gevolgd te worden door

individueel diagnostisch onderzoek van 'twijfelachtig of niet school-

bekwame ' kleuters .

Het verdient om verschillende redenen aanbeveling het diagnostisch on-

derzoek van kinderen met (potentiëIe) leermoeilijÈneOen uit te voeren

met de LDT.

Dit instrument, bestemd voor de leeftijdsgroep van 4 - I jaar, geeft na-

me1Íjk een zeer betrouwbare schatting van het algemeen cognÍtief ont-

wikkelingsniveau, c.e. de intelligentÍe. Bovendien geeft de LDT een

nauwkeurÍge indruk van de sterke en zwakke punten in de cognitieve vaar-

digheden van het kind welke Van belang geacht mogen worden voor het

schoolse Leren (lezen, rekenen, taal en schrijven). Voorts is het LDT-

profiel snel en efficiënt te analyseren, interpreteren en rapporteren

door niet-professionele krachten met behulp van een stroomdlagram en

uitsprakenboekje. Ook zijn reeds vele prediktieve- en begripsvaliditeits-
gegevens verzameld welke èfweI gerapporteerd zijn àfwel binnenkort ge-

rapporteerd zu]len worden. Daarnaast is de LDT gebaseerd op een model

dat uitgebreider diagnostÍsch onderzoek met behulp van aanvullende

tests mogelijk maakt. Tenslotte maakt deze test, via de 'profielen' van

het stroomdiagram, een nauwkeuriger keuze van de behandelingsvorm (VU-

behandelingsmethode, remediaal programma, type onderwijs etc.) mogelijk.

Het verdlent aanbeveling om het signalerings- en diagnostisch onderzoek

van kinderen met (potentië1e) leermoeilijkheden uit te voeren binnen

het beslissingstheoretische kader, zoals dit geschetst is in de hoofd-

stukken 2 t/n 4 van de handleiding voor het stroomdiagram (Schroots

et al., 1977ar in druk].

HulpoerLening

Min of meer bruikbaar voor de praktijk, dat wil zeggen voor het GOAC en

voor begeleidingsdÍensten in het algemeen, zijn de volgende produkten:

- de programmaboeken; de drie programmadelen zijn in verschillende mate

bruÍkbaar als bronnenboeken in een begeleidingsstruktuur, en wel voor

het onderwijs aan zwakfunktionerende kleuters van 4 - 6 jaar. Tegelijk
vraagt het programma nog vele verbeteringen: deel I dient grondig te

worden gereviseerd, deel II kan als betrekkelijk zelfstandige leergang
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dienen, en deel fII moet nog nader op hanteerbaarheid worden ingeschat.

Het is niet de bedoeling dat de programmaboeken een zelfstandig leven

gaan leiden, maar dat ze worden ondergebracht in het kader van de me-

thodiek voor de klasseleidster;
- de methodiek voor de klasseleidster; de werkmap 'Gesprekken met kin-
deren' is eveneens a1s een bruikbaar hulpmiddel te beschouwen voor het

onderwijs aan zwakfunktionerende kleuters. De methodiek biedt de leid-
ster zowel algemene richtlijnen a1s gedetailleerde uitwerkingen voor

het voeren van een denkgesprek. Onderwijsbegeleidingsdiensten zijn
meestal niet in staat om zelf nieuwe methodieken te ontwerpen, terwijl
zij daar voor het geven van adekwate begeleiding wel behoefte aan heb-

ben. Tegelijk vraagt ook de methodiek om vele verbeterÍngen en aanvul-

lingen: hulpmiddelen zoals instruktiemateriaal, videobanden, uitgewerk-

te lesjes e.d. alsook strategieën en opdrachtjes om de specifieke in-
houd en vaardigheden op de leerkrachten over te dragen, ontbreken nog;

- de methodiek voor de taakleidster; ook ten behoeve van de specifieke

vaardigheden welke nodig zijn voor het voeren van een diagnostische

dialoog is een hanteerbaar pakket ontwikkeld. De vraag of met het pak-

ket direkt iets voor de onderwijspraktijk gedaan kan worden, is minder

gemakkelijk te beantwoorden. Sommige onderdelen zijn van algemeen be-

lang voor elke kleuterleidster (Vragen stellen, Materiaal gebruik), an-

dere onderdelen (bijvoorbeeld Vereenvoudigingstechni-eken) zijn slechts

hanteerbaar indien een school over ekstra leidsters beschikt die tijd
voor ekstra-training kunnen vrij maken en aan individuele en,/of groeps-

gewljze hulpverlenlng toekomen.

- instrumenten,/proceduresi een mogelijke procdure voor toewijzing van

kleuters (4-6 jaar) dle voor ekstra indÍviduele hulp in de vorm van de

VU-behandelingsmethode in aanmerkÍng komen, is de volgende: afname van
de observatÍelijst als hulpmiddel bij een eerste screening van de jong-
ste groep kleuters; voor de oudste groep kleuters komen de eerder genoem-

de aanbevelingen (zie par. 5.1 SÍ.gna1erÍng en diagnostiek) in aanmerking.
Vervolgens afname van de LDT-standaard. Indien het onderzochte kind vo1-
doet aan het gekozen selektie-kriterium dat indikatief is voor sukses
met de Blankiaanse aanpak Ieen aantal hypotheses hieromtrent zijn reeds
ontwikkeld, ziez De Groot, 1976 en stoltenborg e.a., ls77), volgt de

derde stap: afname van de limit versie van de LDT (Schroots,1g73b] of
- vanh/ege zijn specifieke informatie - de limit versie van de subtest
'Verhaaltje vragen' (van der Heiden, 1S761. lndien de onderzochte kleu-
ter voldoet aan het gekozen kriterium - in dit geval een bepaalde 1eer-
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baarheidsscore - volgt de laatste stap: afname van de Vragenlijst Denk-

processen teneinde specifieke diagnostische informatie te kriigen in

het perspektÍef van de behandeling. De geschetste procedure heeft nog

een tentatief karakter voor wat sommige stappen betreft. Het koderings-

systeem voor de interakties leidster-kleuter heeft zijn bruikbaarheÍd

reeds bewezen; het verdient aanbeveling om het systeem a1s begeleidings-

instrument geschikt te maken via een vereenvoudigde kodering (zie par.

5.2 onder Hulpverlening) .

5,2 Vogr_vergel onderzo.ek

SigrnLer"Lng en díagno stiek
Het verdÍent aanbeveling om de funktle van het algemeen schoolgenees-

kundig onderzoek voor de signalering en diagnostiek van kinderen met

(potentië1e) leermoeilijkheden nader te onderzoeken. Als uitgangspunt

voor de onderzoeksopzet raadplege men onder andere de verslagen van het

algemeen schoolgeneeskundig onderzoek zoals dit in het huidige onder-

zoek verricht is.

Het verdient aanbeveling om de schaarse samenwerkingsverbanden tussen

schoolbegeleidingsdiensten enerzijds en afdeling j eugdgezondheid szorg

van GG en GD's of DGD's te i-nventariseren en mede op basis van deze

inventarisatle een model te ontwikkelen voor één overkoepelende Jeugd-

adviesdienst, waarin beide typen onafhankelijk werkende diensten tot

éÉn geheel gesmeed worden. De model-ontwikkeling dient plaats te vin-

den in, c,q, gestimuleerd te worden door een interdepartementale kom-

missie, paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de departe-

menten Volksgezondheid en 0nderwijs en Wetenschappen'

Het verdient aanbeveling om de samenhang tussen de G01 enerzijds en een

aantal verzamelde onderzoeksgegevens anderzijds, nader te onderzoeken'

Aan dit nadere onderzoek dient een nieuw onderzoek gekoppeld te worden

waarin men de GoI o.a, a1s baslsinstrument hanteert bii de direkte ob-

servatie van ouder-klndinterakties.

Het verdient aanbeveling om het model dat aan de LDT ten grondslag ligt

verder op zljn empirische kwaliteiten te toetsen en voorts zodanig te

verfijnen dat meer recht wordt gedaan aan de deels empirisch getoetste'

deels hypothetische relaties tussen de cognitieve ontwikkeling van het

kind enerzijds en de problemen bij het leren Lezen, rekenen, schrijven

etc. anderzijds.
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Het verdient aanbeveling om de relatie tussen LDT-profielen en verschil-
lende behandelingsvormen nader te onderzoeken (koppeling diagnostiek-
behandeling in zgn. rui.m verbandi.

Het verdlent aanbeveling om de relatie tussen LDï-profielen en de se-
lektie van kleutars voor de VU-behandelingsmethode nader te onderzoeken,

uitgaande van de hypothesen die in dit onderzoek ontwikkeld zijn Ikop-
peling diagnostiek-behandeling in zgn. nauw verband).

Het verdient aanbeveling een slgnalerings- en diagnostisch onderzoeks-
programma op te zetten voor schoolbegeleidingsdiensten, waarin kinde-
ren van 4 tot 12 jaar kontinu gevolgd worden in hun ontwikkeling, onge-

veer overeenkomstlg de opzet van het periodiek algemeen-schoolgenees-
kundig onderzoek.

Het verdient aanbeveling om de mogelijkheden tot automatisering van sig-
nalerings- en diagnostische onderzoeksprogramma's in schoolbegeleidíngs-
diensten nader te onderzoeken.

HuLptserlening

NÍet alleen gedacht vanuit de sekwentiëIe testprocedure Izie eerdere
aanbevellngen), maar ook vanuit de aan de VU ontwikkelde hulpverlenings-
procedures, is verder onderzoek naar de mogelijkheden van een Iimit
versie van de LDT, (inklusief de limit versie van de subtest Verhaaltje
vragen) en van de Vragenlijst Denkprocessen als indikatie voor de leer-
baarheid van de kleuter gewenst. Ook de observatielijst komt voor na-

der onderzoek in aanmerking: als eerste echelon's screenings-instrument,
maar ook a1s hulpmiddel in de samenwerking leidster - exkstra-leidster
en als evaluatie instrument met betrekking tot de voortgang van de ek-
stra hu1p. Konkrete aanknopingspunten voor behandeling moeten vooral
gezocht worden in de IimÍt-versies (schroots, 1g73bt Van der Heiden,
1s76), in de Vragenlijst Denkprocessen of in een nader te ontwikkelen
kwalitatieve testanalyse (zoals een foutenanalyse, een algemene test-
gedragsbeoordeling, en observaties per subtest).
Het verdient aanbeveling de eerder geschetste toewijzigingsprocedure
voor ekstra hulp op enkele begeleidingsdiensten uÍt te proberen in het
kader van het zgn. stimuleringsbeleÍd. Gewoon en buitengewoon (speciaal)
onderwijs sluiten in zo,n opzet op elkaar aan,
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Met betrekking tot de proeedures en technÍeken van de hulpverlening
zelf is nog ontwikkelingswerk nodig om de ontwikkelde produkten (pro-

gramma, methodleken) te kunnen overdragen. 0p de eerste plaats moet

het trainlngs- en begeleidingsmodel ten behoeve van de klasseleidsters

verder ontwikkeld worden (Faber e.4., 1577). Hetzelfde geldt voor een

aantal hulpmiddelen voor de direkte ondersteuning van de begeleiders

zoals: demonstratie en instruktÍemateriaal voor training en begelei-

ding, instrumenten voor observatie en beoordeling van kleuters en leid-
sters, en een handleiding voor gebruik van de werkmap en de bronnen-

boeken (Van der Kooy e.a., 1577b).

lvlet betrekking tot het taakleidster-model verdÍent het aanbeveling een

alternatieve werkwljze (afwisseling van één-één situatie met een groeps-

situatiel nader te onderzoeken; eveneens komt onderzoek naar het kode-

ringssysteem als begeleidingsinstrument (Bijlenga, 1977), en onderzoek

naar de didaktisehe waarde van de Vragenlijst Denkprocessen in aan-

merking.

Qua ontwikkelingswerk verdient het aanbeveling een lesjesboek voor de

taakleidster uÍt te schrijven (als bron van voorbeeldenJ, en de diffe-
rentÍatie in moeilijkheidsniveau tíssen de onderscheiden denkprocessen

nader uit te werken IGroenendaal e.a., 1975b; Colthof e.4., 1976).

Deze laatste aanbeveling is zowel theoretisch (hiërarchie van denkpro-

cessen) als praktisch [voor de bepaling van het ]esniveau en voor de

meting van vooruitgang van de kleutersJ van belang.

0m de integratie tussen de verschillende produkten, proeedures en tech-

nieken tot stand te brengen, maar ook om invoering en gebruik op grotere

schaaL uit te proberen, kan men aan twee werkwijzen denken, fll. ener-

zijds aan verder onderzoek, waarin een direkte relatie onderzoek - prak-

tijk tot stand komt; of anderzijds aan overdracht, waarin het geheel

aan ontwikkelde produkten enz. aangeboden wordt aan een verzorgings-

struktuur in overleg met de subsidiegever. Wat de onderzoekskant betreft,
zou een nieuw toepassingsgebied gezocht moeten worden om op kleine
schaal invoering en gebruik van het totale hulpverleningspakket - maar

dan geÍntegreerd - nog eens uit te proberen.

Tenslotte verdient het aanbeveling de onderzoeksstrategie voor het

meten van effekten van de hulpverrleningsaktiviteiten op leerlingen en

leerkrachten te veranderen: eerst dÍenen effektieve trainingstechnieken
ontwikkeld te worden voor de leerkrachten, alvorens men effekten op de
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leerlingen kan gaan yaststellen. Evaluatie-onderzoek moet zich meer

richtpn op de interakties tussen de leerkracht en leerling en op dÍrekte

observaties van individuele 'ontmsetingen' van kleuters met het program-

ma om gedetailleerde informatÍe te kriJgen over de werkzame/niet-werk-

zame ingrediënten van zo'n progranma. Hiervoor zuIlsn prograÍÍtrna's' Ea-

schikt voor researchdoeleinden, ontwikkeld moeten worden i deze zullen

waarschijnlijk eenvoudiger van opzet zijn dan de huÍdige globale hulp-

verleningsprogramïa's, maar ook een Uitgebreider 'treatment' vormen dan

de enkelvoudige variabelen, Welke we meestal in. Leer-eksperimenten aan-

treffen. In plaats van 6én groot eksperlment met een globale vraagstel-

1i-ng a1s "had't programma effekt", kan men beter een aantal kleine en

beperkte deeleksperÍmenten uitvoeren. Formatieve of Procesgerichte eva-

luatie dient daarbij van meet af aan in de procedure van dataverzameling

te worden opgenomen, gezien enkele evidente maar nlet hard te maken re-

sultaten, welke de schoolbegeleidingsdienst weet te vermelden (cf. par.

3.3).
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