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De competentiebeleving van kinderen in

het cluster 2-onderwijs

Een studie naar samenhangende factoren met 

de competentiebeleving van deze kinderen

E. G. A. PALMEN

Background: Speech and language have an important role in the development of the child. 

This development is not always optimal. Many children with severe problems in speech and 

language visit a special primary school with additional attention to these problems in 

communication. These communication difficulties affect the wellness of the child, including

the feelings of competence. Aim: The aim of this study is to examine the feelings of 

competence of 26 children with speech and language difficulties who visit special education

(‘cluster 2-education’) and to explore the variables that correlate with these feelings. 

Methods: To examine the feelings of competence, the children completed the Competentie 

Belevings Schaal voor Kinderen (CBSK) [Perceived Competence Scale for Children]. They 

also completed a psychological test (Snijders-Oomen Niet-verbale Intelligentieschaal 5 ½-17 

(SON-R 5 ½-17) [Snijders-Oomen Non-verbal Intelligence Scale 5½-17])  and a language 

test (Clinical Evaluation of Language Fundamentals (CELF-4-NL)). To find correlations with 

other variables, parents answered on three questionnaires (Strengths and Difficulties 

Questionnaire for parents (SDQ-parent), TNO-AZL Children’s Quality of Life (TACQoL), 

homemade questionnaire and Gezinsvragenlijst (GVL) [Families Questionnaire]). Teachers 

answered on two questionnaires (SDQ-Teacher and the Leerkracht Leerling Relatie 

Vragenlijst (LLRV) [Teacher Student Relation Questionnaire]. Results: The feelings of 

competence of the children on cluster 2-education are average as compared with their peers. 

The statistical procedures showed significant negative correlations between the feelings of 

competence and the factors intelligence, peer relation problems, conflicts and the scores on 

calculating and orthography. A positive correlation has been found with prosocial behaviour 

and the quality of life when having physical complaints. Conclusion: The found correlations 

are all child-related factors, so there can be said that child-related factors, most affect the 

perceived competence. 

Keywords: Feelings of competence; Speech and language problems; Cluster 2-education.
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en kind moet in zijn leven veel leren en één van de belangrijkste dingen hierbij is het leren 

spreken. De taal speelt een belangrijke rol in de totale ontwikkeling van het kind. Spreken, 

denken, fantaseren en zich sociaal gedragen beïnvloeden elkaar voortdurend (Goorhuis & 

Schaerlaekens, 2000).

Niet bij alle kinderen verloopt de taalontwikkeling hetzelfde: het ene kind leert sneller 

dan het andere. Het beginmoment van spreken kan sterk verschillen per kind en ook het 

tempo waarin de taal zich ontwikkelt is sterk kindgebonden. Een verklaring hiervoor kan zijn 

dat het kind opgaat in een bepaald ontwikkelingsgebied – zoals leren lopen – waardoor het 

even duurt voor het kind oog krijgt voor een ander ontwikkelingsgebied zoals de 

taalontwikkeling (Goorhuis & Schaerlaekens, 2000). Ook de neurobiologische ontwikkeling 

speelt hierbij een rol, zoals de ontwikkeling van de hersenen en het algemeen leervermogen. 

Bij ongeveer 5 tot 10 % van de kinderen van nul tot zeven jaar is er sprake van een 

ernstige vertraging in de taalontwikkeling, waarbij het meer voorkomt bij jongens dan bij 

meisjes (Van Agt, Essink-Bot, Van der Stege, De Ridder-Sluiter & De Koning, 2005). Hierbij 

kan een onderscheid gemaakt worden tussen de kinderen met een op zichzelf staand 

taalontwikkelingsprobleem, ook wel primair taalprobleem of Specific Language Impairment 

(SLI) genoemd en de kinderen waarbij er sprake is van een taalontwikkelingsprobleem wat 

samengaat met een andere stoornis, zoals een gehoorstoornis of autisme (Konst, 2007). 

Daarnaast zijn er ook kinderen waarbij de taalontwikkeling in eerste instantie vertraagd 

verloopt, maar waarbij het taalprobleem zich vaak vanzelf oplost. Deze kinderen kunnen 

uiteindelijk een normaal taalniveau ontwikkelen, alleen is dit op een wat latere leeftijd (Van 

Daal & Zweers, 2006). Bij kinderen met een specifieke taalstoornis of met een niet op 

zichzelf staand taalprobleem gaan de problemen meestal niet vanzelf voorbij, wat 

consequenties kan hebben voor het schoolse functioneren en de sociale ontwikkeling (Van 

Agt et al., 2005). 

Deze kinderen gaan vaak naar cluster 2-onderwijs. Dit is een vorm van onderwijs 

waarbij extra aandacht en ondersteuning is voor de communicatieproblemen die samenhangen 

met spraaktaalproblemen, gehoorproblemen en/of autisme spectrum stoornissen. Hiervoor is 

een indicatie nodig van de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI). Deze commissie bekijkt 

aan de hand van landelijke richtlijnen of een kind in aanmerking komt voor speciaal 

onderwijs. 

E
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Om een indicatie1 voor cluster 2-onderwijs te krijgen, moet er aan twee criteria voldaan 

worden: de taalontwikkelingsstoornis mag niet het gevolg zijn van een cognitieve beperking 

en de leerling moet een half jaar logopedische behandeling hebben ontvangen zonder 

aantoonbaar effect (Ruizeveld de Winter, Balm, Van Berckelaar-Onnes & Bleichrodt, 2007).

De competentiebeleving

Er is veel onderzoek gedaan naar het succes op het gebied van schoolse vaardigheden van 

kinderen met een beperking. Hierbij is enkel gekeken naar academische vaardigheden 

(Leeman & Volman, 2001). Volgens Bruner (1996) is dit niet het enige wat telt: de 

onderwijsinstelling is tevens een context voor persoonlijke en sociale ontwikkeling. Kinderen 

brengen ongeveer de helft van hun tijd door op school, waarmee de school een grote rol in de 

opvoeding van het kind speelt. Kinderen leren in het onderwijs ook normen en waarden, zoals 

samenwerken en op een adequate manier omgaan met anderen (Praamsma, 2001). Wanneer

communicatie een probleem is, kan dit van invloed zijn op het functioneren op school en in 

klas, bijvoorbeeld in de interactie met leeftijdgenoten, en daarmee op het welzijn van het kind 

(Law & Conti-Ramsden, 2000). 

Kinderen en adolescenten zijn kritisch naar zichzelf en deze kritische blik heeft 

positieve of juist negatieve gevoelens over zichzelf tot gevolg. Deze gevoelens hebben op hun 

beurt weer invloed op het algemene gevoel van welbevinden, de motivatie om aan de slag te 

gaan en op emotionele reacties ten aanzien van een bepaalde taak (Trent, Cooney, Russell & 

Warton, 1996). Problemen in de communicatie kunnen leiden tot een kritische blik, waarmee 

deze problemen van invloed kunnen zijn op het welzijn van het kind. Daarnaast is de ervaring 

dat je jezelf niet goed duidelijk kunt maken aan de ander niet prettig. Zo kunnen 

taalproblemen een negatieve invloed hebben op de competentiebeleving. 

De competentiebeleving is het oordeel dat een persoon over zichzelf heeft met 

betrekking tot bepaalde vaardigheden (Yun & Ulrich, 1997). Competentiebeleving is het 

besef iets te kunnen, ergens goed in te zijn. Dit besef kan leiden tot het gevoel ‘iets waard te 

zijn’. Dit proces wordt in gang gezet door de intrinsieke, aangeboren competentiebehoefte en 

gestimuleerd door een responsieve omgeving als bron van extrinsieke motivatie (Veerman, 

Straathof, Treffers, Van den Bergh & Ten Brink, 1997). Omgekeerd kan het besef ‘niks te 

                                               
1 Wanneer er sprake is van een stoornis in het autismespectrum en er een cluster 2-indicatie wordt aangevraagd, 
geldt dat de beperking primair op het gebied van de communicatieve vaardigheden moet zijn, zonder dat er 
sprake is van een beperkt niveau van cognitief functioneren, ernstige lichamelijke stoornissen of 
gedragsstoornissen. Deze communicatieve beperking moet blijken uit sociaal inadequaat taalgebruik in 
samenhang met een stoornis op lexicaal-semantisch of pragmatisch gebied (de Weerklank, 2008).
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kunnen’ leiden tot gevoelens van ‘niks waard zijn’. Het ervaren van competentie versterkt de 

motivatie en het zelfbeeld van kinderen en is van invloed op hun sociale ontwikkeling. Een 

realistische competentiebeleving is nodig om op een goede manier te bepalen waar de eigen 

mogelijkheden liggen. Een irreëel beeld van de eigen competenties kan leiden tot over- of 

onderschatting van zichzelf (Kunnen, 1992). 

Competentiebeleving komt naar voren in diverse gebieden, die afhankelijk zijn van de 

leeftijd. Competentiebeleving heeft niet alleen betrekking op vaardigheden en vermogens

(Treffers, Goedhart, Veerman, Van den Bergh, Ackaert & De Rycke, 2002), maar ook op 

domeinen als school, sport, het uiterlijk en de omgang met andere kinderen. In de 

basisschoolleeftijd gaat het hierbij om zaken als sociale acceptatie, sportieve vaardigheden, 

schoolvaardigheden, gedragshouding, fysieke verschijning en gevoel van eigenwaarde 

(Veerman et al., 1997). In de adolescentie spelen naast de genoemde zaken hechte 

vriendschappen en relaties een steeds belangrijkere rol (Treffers et al., 2002). Uit onderzoek 

blijkt dat competentiebeleving negatief samenhangt met problemen (Veerman et al., 1997) en 

positief samenhangt met schoolprestaties, motivatie en doorzettingsvermogen (March, Byrne 

& Yeung, 1999).

Samenhangende factoren met de competentiebeleving

De factoren waarmee de competentiebeleving samenhangt zijn in te delen in kindfactoren, 

thuisfactoren en schoolfactoren. Zo hangt de competentiebeleving samen met de 

taalontwikkeling, de communicatie en de responsiviteit van de ouders. De taalontwikkeling 

behoort hierbij tot de kindfactoren en de communicatie en responsiviteit van de ouders tot de 

thuisfactoren.. Voor het ontstaan van een positief gevoel van eigenwaarde en 

competentiebeleving is de intrinsieke behoefte om competent met de omgeving om te gaan 

een eerste belangrijke voorwaarde naast de rol van de socialiserende omgeving in de 

kinderjaren (Veerman et al., 1997). Bij dit laatste ligt voornamelijk een rol bij de ouders. De 

emotionele responsiviteit van ouders is een belangrijke voorspeller van de emotionele 

competentie en meer algemeen gezien van de sociale competentie van het kind (Denham, 

Mitchell-Copeland, Strandberg, Auerbach & Blair, 1997). Door hun reacties laten ouders het 

kind weten wat goed is en wat niet, zodat het kind een positieve zelfwaardering en zelfsturend 

gedrag kan ontwikkelen. Zowel aan de behoefte van het kind om competent met de omgeving 

om te gaan als aan de rol van de ouders dient in voldoende mate tegemoet te worden 
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gekomen, zodat het kind zowel letterlijk als figuurlijk de ruimte krijgt om de wereld te 

verkennen. 

Wanneer het kind niet de mogelijkheid krijgt om competent met de omgeving te leren 

omgaan, bijvoorbeeld door een aangeboren beperking, door fysieke beperkingen in de 

opvoedingsomgeving of als de opvoeders onvoldoende in staat zijn om het kind te 

ondersteunen en het affectie te bieden, kan dit ertoe leiden dat er bij het kind onvoldoende 

basisvertrouwen ontstaat. Vaak komen deze tekorten in het uiten van de competentiebehoefte 

en het ontvangen van sociale ondersteuning gezamenlijk voor en versterken ze elkaar. Deze 

negatieve ervaringen en aspecten kunnen deel gaan uitmaken van de belevingswereld van het 

kind, waardoor het een negatieve zelfwaardering en daarmee lage competentiegevoelens zal 

ontwikkelen (Veerman et al., 1997). De zelfwaardering wordt gezien als een meer globale 

evaluatie van het eigen functioneren, terwijl de competentiebeleving de meer specifieke 

evaluatie van het eigen functioneren en de eigen verschijning op verschillende domeinen 

betreft (Veerman et al., 1997).

Behalve met bovenstaande factoren hangt de competentiebeleving ook samen met de 

relatie met de leerkracht en de schoolse prestaties. Een kind brengt veel van zijn tijd door op 

school en heeft veel contacten met de leerkracht. Een leerkracht die het gedrag van een kind 

kan plaatsen en de achterliggende oorzaak van dit gedrag kan zien, kan inspelen op wat elk 

individueel kind nodig heeft (Jennings & Greenberg, 2009). Een leerkracht die hier moeite 

mee heeft zal eerder straffen en negatieve aandacht geven, waardoor het kind steeds te horen 

krijgt wat het niet goed doet. Dit kan een gevoel van onveiligheid geven en daarmee van 

invloed zijn op de competentiebeleving. Daarnaast is een positieve relatie tussen de leerkracht 

en het kind vaak een faciliterende factor in de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind 

(Pianta, 1999).

Uit onderzoek is gebleken dat er een positieve relatie bestaat tussen de attitude van het 

kind met betrekking tot school en het functioneren op de vakken taal en wiskunde (Hauser-

Cram, Durand & Warfield, 2007). Gadeyne, Ghesqui’ere en Onghena (2004) vergeleken in 

hun onderzoek het psychosociale functioneren van kinderen met leerproblemen met hun 

leeftijdgenoten zonder leerproblemen in de eerste klas. Hieruit kwam naar voren dat kinderen 

met leerproblemen gevoeliger zijn voor een laag zelfbeeld en minder schoolse motivatie dan 

kinderen zonder leerproblemen, wat ook bleek uit een onderzoek van Chapman (1988). Ook 

Verhulst (2002) beschrijft in zijn boek deze relatie tussen falen op school en de invloed 
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hiervan op het zelfbeeld. Verder lopen kinderen met leerproblemen meer risico op problemen 

in de sociale sfeer. 

Naast de al beschreven samenhang met bovenstaande factoren blijkt er ook een 

samenhang tussen de competentiebeleving en de kwaliteit van leven en tussen de 

competentiebeleving en het gedrag van het kind. Veel factoren zijn van invloed op hoe een 

kind in het leven staat en hoe een kind de kwaliteit van zijn leven ervaart. Er is hierbij een 

onderscheid in of het kind klachten ervaart en of het zich hier ook ongelukkig door voelt 

(Verrips, et al., 1999). Een kind wat lichamelijke problemen heeft, maar zich daar niet 

ongelukkig door voelt staat weer heel anders in het leven dan een kind met een taalprobleem 

dat zich hier wel ongelukkig door voelt. Bepaalde klachten leiden tot het niet of minder goed 

kunnen uitvoeren van taken, wat van invloed kan zijn op de competentiebeleving. 

Op gedragsmatig gebied komen sociale problemen bij personen met een taalprobleem 

vaak naar voren in de interactie met leeftijdgenoten (Lindsay, Dockrell & Strand, 2007). 

Taalproblemen kunnen als gevolg hebben dat deze interacties vermeden worden, waardoor 

het deze persoon ontbreekt aan goede rolmodellen, positieve sociale interacties en feedback. 

Uit een onderzoek van Van Agt en collega’s (2005) is gebleken dat kinderen mét en kinderen 

zonder taalprobleem op een leeftijd van drie jaar verschillen in hun mogelijkheden om te 

communiceren, maar dat er daarnaast ook verschillen zijn in hun sociale functioneren. De 

ouders van kinderen met een taalprobleem gaven bijvoorbeeld aan dat hun kinderen moeite 

hadden met het begrijpen van andere mensen en het helder en samenhangend vertellen. 

Daarnaast lijken ze minder vaardig in het spelen met andere kinderen en ze voelen zich hierbij 

ook minder zeker van zichzelf. Wanneer een kind in de gaten heeft dat zijn vaardigheden te 

kort schieten kan dit van invloed zijn op de gevoelens van algemeen welbevinden en daarmee 

op de competentiebeleving (Trent et al., 1996).

Dit onderzoek

Zoals uit de literatuur blijkt is het van belang is dat de vaardigheden van het kind in spraak en 

taal goed herkend worden, want wanneer communicatie een probleem is kan dit van invloed 

zijn op de interactie met onder andere leeftijdgenoten en daarmee op het welzijn van het kind 

(Law & Conti-Ramsden, 2000). 

Bij orthopedagogisch expertisecentrum Sint Marie wordt er in de diagnose- en 

behandelgroepen dagbehandeling geboden aan jonge kinderen met ernstige auditieve 

problemen en/of complexe problemen in de spraaktaalverwerving (Konst, 2007), waarbij veel 
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aandacht is voor de taalontwikkeling en de daarmee samenhangende communicatieve 

problemen. De kinderen die Sint Marie na behandeling verlaten gaan bijna allemaal naar een 

vorm van onderwijs, waarbij veel kinderen verwezen worden naar cluster 2-onderwijs. Op 

deze vorm van speciaal onderwijs wordt er extra aandacht en ondersteuning geboden op het 

gebied van communicatie. Ook cluster 3-scholen voor leerlingen met verstandelijke en/of 

lichamelijke beperkingen, cluster 4-scholen voor kinderen met psychiatrische- of 

gedragsstoornissen of scholen voor speciaal basisonderwijs voor leerlingen die niet onder één 

van deze clusters vallen maar wel meer zorg nodig hebben (Kennisnet, 2006) worden

regelmatig geadviseerd.

Zoals blijkt uit bovenstaande literatuurbeschouwing kunnen taalproblemen vele 

implicaties hebben voor het functioneren en het welzijn van het kind. Het doel van dit 

onderzoek is dan ook om inzicht te krijgen in de competentiebeleving van de kinderen die na 

de diagnose- en behandelgroepen van Sint Marie nu cluster 2-onderwijs volgen. Hieraan 

voorafgaand wordt er eerst onderzocht hoe de huidige schoolse situatie van de uitgestroomde 

kinderen bij de diagnose- en behandelgroepen is om hiermee inzicht te krijgen in het type 

onderwijs waar kinderen met problemen in de taal zoal terecht komen. Daarnaast wordt er 

onderzocht hoe het huidige gedrag en de huidige kwaliteit van leven van deze kinderen is, om 

daarmee verschillen te ontdekken in de doelgroepen van de verschillende typen onderwijs. 

Deze inzichten in de huidige schoolse situatie, het gedrag en de kwaliteit van leven 

van deze kinderen zijn vooral van belang voor de klinische praktijk om trends waar te nemen 

en om daarmee in te spelen op de behoefte aan ondersteuning op het gebied van de gevolgen 

van taalproblemen. Voor de wetenschap is vooral het tweede deel van dit onderzoek van 

waarde, want er is al veel onderzoek gedaan naar de competentiebeleving en de samenhang 

met bepaalde factoren, maar niet naar de competentiebeleving van kinderen op cluster 2-

onderwijs in relatie met zowel kindfactoren, schoolfactoren als thuisfactoren in één 

onderzoek. Ook voor Sint Marie heeft dit onderzoek veel waarde omdat de 

onderzoeksresultaten wellicht implicaties hebben voor de adviezen die in de toekomst aan 

ouders gegeven worden ten aanzien van de schoolkeuze van hun kind.

In deel 1 van dit onderzoek wordt gewerkt met de volgende vraagstelling: Hoe is de 

huidige schoolse situatie van kinderen die in de periode 2001 tot en met 2006 zijn 

uitgestroomd bij de diagnose- en behandelgroepen van Sint Marie en hoe ervaren de ouders 

het huidige gedrag en de kwaliteit van leven van hun kind? 
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In deel 2 van dit onderzoek wordt gewerkt met de volgende vraagstelling: Hoe is de 

competentiebeleving van de kinderen die nu cluster 2-onderwijs volgen? Hoe hangt deze 

competentiebeleving samen met de kindfactoren non-verbale intelligentie, taalproductie, 

taalbegrip, gedrag, kwaliteit van leven en de schoolprestaties? Hoe hangt de 

competentiebeleving samen met de schoolfactor leerkracht-leerlingrelatie en hoe hangt het 

samen met de thuisfactoren emotionele responsiviteit en communicatie van de ouders? 

In figuur 1 wordt het tweede deel van het onderzoek schematisch weergegeven, waarbij (k) 

staat voor kindfactor, (s) voor schoolfactor en (t) voor thuisfactor.

Figuur 1. Schematische weergave van deel 2 van het onderzoek.

METHODE

Onderzoeksdesign

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, is het onderzoek in twee delen gesplitst. Het 

eerste deel is een beschrijvend onderzoek naar de populatie kinderen die de diagnose- en 

behandelgroepen van Sint Marie hebben bezocht in de periode van januari 2001 tot en met 

december 2006. Voor dit eerste deel van het onderzoek zijn alle ouders van de kinderen 

benaderd die in deze periode na behandeling uitgestroomd zijn bij de diagnose- en 

behandelgroepen van Sint Marie op de locaties Eindhoven en Utrecht. Met het tweede deel 

van het onderzoek wordt de onderzoeksvraag beantwoord met welke factoren de 

competentiebeleving van kinderen op cluster 2-onderwijs samenhangt. Voor dit tweede deel 

Competentiebeleving

Non-verbale intelligentie (k)

Taalbegrip en taalproductie (k)

Gedrag (k)

Schoolprestaties (k)

Kwaliteit van leven (k)

Leerkracht-leerling relatie (s)

Emotionele responsiviteit ouders (t)

Communicatie van de ouders (t)
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van het onderzoek gold als inclusiecriterium dat de ouders deelgenomen hadden aan deel 1 en 

dat hun kind een cluster 2-school bezoekt.

Procedure

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, hebben de ouders en leerkrachten enkele 

vragenlijsten ingevuld en zijn er bij het kind twee testen en een vragenlijst afgenomen. Om de 

participanten van het onderzoek zo weinig mogelijk te belasten, is ervoor gekozen om de 

vragenlijsten per post te verspreiden en de testen binnen de schoolse setting af te nemen. De 

adresgegevens van de betreffende kinderen zijn verkregen vanuit het cliëntenbestand van Sint 

Marie. Dit cliëntenbestand bevatte de namen van 257 kinderen die in de genoemde periode 

behandeling hebben ondergaan. De ouders van deze kinderen zijn benaderd voor deelname 

aan het eerste deel van het onderzoek. Uiteindelijk hebben 149 ouderparen gereageerd 

waarvan er 112 aangaven mee te willen werken aan het onderzoek. Daarnaast bleken van acht 

kinderen de adresgegevens niet meer te kloppen, waardoor de brief retour afzender is 

gestuurd. De ouderparen die mee wilden werken hebben vervolgens drie vragenlijsten 

ontvangen, waarna 88 ouderparen de ingevulde vragenlijsten terug hebben gestuurd. Van de 

88 kinderen die deelgenomen hebben aan deel 1 van het onderzoek voldeden vervolgens 33 

kinderen aan de criteria voor het tweede deel van het onderzoek. De ouders van vijf kinderen

besloten af te zien van deelname aan dit tweede deel omdat ze verwachtten dat dit te belastend 

zou zijn voor hun kind. Daarnaast was het bij één school niet mogelijk om de betreffende 

kinderen te onderzoeken, waardoor er nog twee kinderen afvielen. Aan het tweede deel van 

het onderzoek hebben uiteindelijk 26 kinderen deelgenomen. 

Participanten

Van de 257 benaderde kinderen was 76,7% jongen en 23,3% meisje. Van 79,9% van deze 

kinderen waren beide ouders autochtoon en van 20,1% was één of beide ouders van 

allochtone komaf. De gemiddelde leeftijd van deze 257 kinderen is 8;6 jaar (SD 1,68). 

Van de 88 deelnemers aan deel 1 was 73,9% jongen en 26,1% meisje. Van 89,5% van 

deze kinderen zijn de ouders van autochtone komaf en bij 10,5% van de kinderen zijn één of 

beide ouders van allochtone komaf. De gemiddelde leeftijd van de deelnemende kinderen aan 

deel 1 is 8,6 jaar (SD 1,63). 

Van de 26 deelnemers aan deel 2 was 69,2% jongen en 30,8% meisje. Van 11,5% van 

deze kinderen waren één of beide ouders van allochtone komaf, van de andere kinderen waren 
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de ouders van autochtone komaf. De gemiddelde leeftijd van de deelnemende kinderen aan 

deel 2 is 7;11 jaar (SD 1,51). Zie hiervoor ook tabel 1.

Tabel 1. Kenmerken van de onderzoekspopulatie
Alle benaderde kinderen

(n=257)
Deelnemers deel 1

(n=88)
Deelnemers deel 2

(n=26)
Sekse

Jongen
Meisje

76,7 %
23,3 %

73,9 %
26,1 %

69,2 %
30,8 %

Etniciteit
Autochtoon
Allochtoon

79,9 %
20,1 %

89,5 %
10,5 %

88,5 %
11,5 %

Gemiddelde leeftijd 8;6 jaar 
(SD 1.68)

8;6 jaar 
(SD 1.63)

7;11 jaar
(SD 1.51)

Representativiteit steekproef

Om te beoordelen of de deelnemers zich wat achtergrondvariabelen betreft significant 

onderscheiden van de groep van alle 257 benaderde kinderen, zijn de variabelen leeftijd, sekse 

en etniciteit van de verschillende groepen vergeleken. Deze variabelen zijn weergegeven in 

tabel 1.

Met de Chi-kwadraattoets is nagegaan of er in de groep die deelneemt aan deel 1 een 

significant verschil in de verdeling van sekse en etniciteit bestaat ten opzichte van de totale 

groep benaderde kinderen. Er blijkt geen significant verschil tussen de groep deelnemers aan 

deel 1 en de totale groep benaderde kinderen wat de verdeling van sekse betreft (Chi² = 0,58; 

df = 1; p = .45). De groepen verschillen wel significant op etniciteit (Chi² = 7,49; df = 1; p < 

.01), waarbij de populatie allochtone deelnemers aan deel 1 vergeleken met de totale groep 

benaderde kinderen bijna 10% kleiner is. Daarnaast is een t-toets uitgevoerd om te zien of er 

een significant verschil bestaat voor wat betreft leeftijd. De t-waarde is .17 (df = 253, p = .87), 

wat aangeeft dat er geen significant verschil bestaat in gemiddelde leeftijd tussen de 

deelnemers aan deel 1 en de totale groep benaderde kinderen. 

Een vergelijkbare analyse is uitgevoerd voor het tweede deel van het onderzoek. De 

samenstelling van de groep deelnemers aan deel 2 wijkt niet significant af van de 

samenstelling van de groep van alle benaderde kinderen op zowel geslacht (Chi² = 1,01; df = 

2; p = .60) als etniciteit (Chi² = 1,39; df = 2; p = .50). Daarnaast is er een t-toets uitgevoerd 

voor het vergelijken van de leeftijd. Deze t-waarde is 4,97 (df = 254, p = .00) wat betekent dat 

de gemiddelde leeftijd van de groep deelnemers aan deel 2 significant verschilt van die van de

totale groep benaderde kinderen. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan deel 2 is 7;11 
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jaar en de gemiddelde leeftijd van de totale groep benaderde kinderen is 8;6 jaar. De totale 

groep benaderde kinderen is gemiddeld zeven maanden ouder dan de groep deelnemers aan 

deel 2, waarmee de steekproef voor wat betreft leeftijd niet representatief is voor de populatie.

Onderzoeksinstrumenten deel 1

Voor deel 1 zijn drie vragenlijsten gebruikt, die alle drie door de ouders zijn ingevuld. 

Huidige schoolsituatie

Allereerst vulden de ouders een zelfontwikkelde vragenlijst in, waarbij vragen gesteld werden 

over de school van hun kind, de daar eventueel bijhorende indicatie en het al dan niet 

opvolgen van het advies van Sint Marie. Deze vragenlijst is opgenomen in bijlage 1.

Kwaliteit van leven

De tweede vragenlijst die ouders hebben ingevuld is de ouderversie van de TNO-AZL 

Children’s Quality of Life (TACQoL), ontwikkeld door TNO Preventie en Gezondheid in 

1999. Deze vragenlijst is voor de ouders van kinderen van zes tot en met vijftien jaar oud en 

meet de door de ouders ervaren kwaliteit van leven van het kind. Deze kwaliteit van leven 

wordt gemeten aan de hand van de mate van beperking en de emotionele reactie van het kind

hierop. De vragen worden onderverdeeld in zeven schalen, namelijk Fysieke Klachten, 

Motorisch Functioneren, Autonomie, Cognitief Functioneren, Sociaal Functioneren, Positieve 

Emoties en Negatieve Emoties (Vogels et al., 1998). De vragenlijst bestaat uit 63 vragen 

(bijvoorbeeld: ‘had uw kind wel eens moeite met begrijpen van schoolwerk?’), waarbij ouders 

antwoord kunnen geven met ‘nooit’, ‘soms’ of ‘vaak’, waarna de vraag gesteld wordt hoe het 

kind zich daarbij voelde. De antwoordmogelijkheden hierbij zijn ‘(heel) goed’, ‘niet zo goed’, 

‘vrij slecht’ en ‘slecht’. Schaalscores, die hieruit voortkomen, kunnen variëren van 0 tot 16 

voor de schalen Positieve en Negatieve Emoties, 0 tot 36 op de schaal voor Fysieke Klachten 

en 0 tot 32 op de overige schalen. Hoe hoger de scores, hoe hoger de kwaliteit van leven door 

de ouders ervaren wordt. De interne consistentie en de validiteit van de schaalstructuur 

worden als goed beoordeeld (De Kroon & Hodiamont, 2008) en de betrouwbaarheid als 

voldoende (Verrips, Vogels, Den Ouden, Paneth & Verloove-Vanhorick, 2000). 
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Gedrag van het kind

De derde vragenlijst die ouders hebben ingevuld is de ouderversie van de Strenghts and 

Difficulties Questionnaire (SDQ), ontwikkeld door Van Widenfelt, Goedhart, Treffers en 

Goodman (2003). De ouderversie van de SDQ is een screenende gedragsvragenlijst voor 

ouders van kinderen van vier tot zestien jaar die gericht is op het opsporen van 

gedragsproblemen. Deze vragenlijst bestaat uit 25 stellingen (bijvoorbeeld: ‘houdt rekening 

met gevoelens van anderen’) die beantwoord kunnen worden op een driepuntsschaal, namelijk 

met ‘niet waar’, ‘een beetje waar’ en ‘zeker waar’. De stellingen zijn in te delen in vijf 

schalen met elk vijf items, namelijk Emotionele Symptomen, Gedragsproblemen, 

Hyperactiviteit/ Aandachtstekort, Problemen in de relatie met leeftijdgenoten en Prosociaal 

gedrag. De range voor de totaalscore is tussen 0 en 40 en voor de schaalscores tussen 0 en 10. 

Een hogere score geeft meer moeilijkheden op dit gebied weer. Een uitzondering hierop is de 

schaal Prosociaal gedrag, waarbij een hogere score juist sterke kanten van het kind laat zien. 

Bij het berekenen van de totaalscore wordt de score op de schaal Prosociaal Gedrag 

niet meegenomen. Vanaf een totaalscore van veertien valt het gedrag in het grensgebied, 

vanaf een totaalscore van zeventien valt het gedrag in het klinische gebied. De interne 

consistentie, de test-hertest stabiliteit en de overeenstemming tussen de kindversie en de

ouderversie van deze Nederlandse SDQ zijn acceptabel en de validiteit is goed (Muris, 

Meesters & Van den Berg, 2003). De interne consistentie van de ouder- en kindversie van de 

SDQ is acceptabel en vergelijkbaar met de interne consistentie van de Child Behavior Check 

List (CBCL) en de Youth Self Report (YSR) (Van Widenfelt et al., 2003). De resultaten van 

deze vragenlijst zijn het meest betrouwbaar wanneer zij door meerdere informanten worden 

ingevuld (Goodman, Ford, Simmons, Gatward & Meltzer, 2000). In het tweede deel van het 

onderzoek is de leerkracht daarom ook gevraagd deze vragenlijst in te vullen.

Onderzoeksinstrumenten deel 2

In het tweede deel van het onderzoek zijn er een aantal instrumenten afgenomen bij de 

kinderen en hebben de ouders en de leerkracht enkele vragenlijsten ingevuld.

Competentiebeleving

Om de competentiebeleving van het kind in kaart te brengen, is de Competentie 

Belevingsschaal voor Kinderen (CBSK) bij het kind afgenomen, ontwikkeld door Veerman, 

Straathof, Treffers, Van den Bergh en Ten Brink (1997). Deze test, die bedoeld is voor 
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kinderen van acht tot twaalf jaar, geeft een indruk van de wijze waarop een kind zichzelf 

ervaart en hoe het zijn vaardigheden op een aantal levensgebieden inschat. De vragenlijst 

bestaat uit 36 items, verdeeld over zes subschalen, namelijk Schoolvaardigheden, Sociale 

Acceptatie, Sportieve Vaardigheden, Fysieke Verschijning, Gedragshouding en Gevoel van 

Eigenwaarde. Schaalscores worden omgezet in percentielscores en daarna uitgezet in het 

competentiebelevingsprofiel. Er zijn aparte normtabellen voor jongens en meisjes. 

Ten aanzien van de betrouwbaarheid wordt gesteld dat de coëfficiënten voor interne 

consistentie van de CBSK-schalen elkaar in de Nederlandse en Vlaamse steekproef niet veel 

ontlopen. De coëfficiënten zijn goed voor Fysieke Verschijning en matig voor 

Gedragshouding. Voor de overige subschalen zijn de coëfficiënten redelijk. De test-

hertestbetrouwbaarheid blijkt goed voor Schoolvaardigheden en Sportieve Vaardigheden, 

redelijk voor Fysieke Verschijning, Gedragshouding en Gevoel van Eigenwaarde en matig 

voor Sociale Acceptatie. Volgens de COTAN (Commissie Testaangelegenheden) is de 

betrouwbaarheid van de CBSK voldoende (Veerman et al., 1997).

Omdat de CBSK niet ontworpen is om de competentiebeleving te voorspellen, maar 

om te differentiëren tussen kinderen met een hoge en lage competentiebeleving, is vooral de 

begripsvaliditeit van belang. Deze is door de COTAN beoordeeld als voldoende. Om 

voornoemde reden is er naar de criteriumvaliditeit dan ook geen onderzoek gedaan.

Taalbegrip en taalproductie

Om de huidige gegevens betreffende taalbegrip en taalproductie te inventariseren, zijn de 

subtesten behorende bij de receptieve en expressieve taalindex van de Clinical Evaluation of 

Language Fundamentals (CELF-4-NL) bij het kind afgenomen. Deze Nederlandstalige vierde 

editie is in het Nederlands bewerkt door Kort, Compaan, Schittekatte en Dekker in 2008. De 

test is geschikt voor het diagnosticeren en evalueren van taalproblemen bij kinderen van vijf 

tot achttien jaar. Deze test bestaat uit zestien subtesten en twee vragenlijsten, maar ook het 

afnemen van specifieke subtests behoort tot de mogelijkheden. Deze keuze hangt af van het 

oordeel van de onderzoeker, de onderzoeksvraag en het taalniveau van het kind. Er kunnen 

indexscores worden berekend op verschillende gebieden, waaronder de receptieve taal en de 

expressieve taal. Deze indexscores zijn allen normaal verdeeld, met een gemiddelde van 100 

en een standaarddeviatie van 15. 

Deze test is genormeerd voor Nederland en Vlaanderen. Gezien het karakter van de 

test zijn allochtone kinderen en kinderen uit het speciaal onderwijs nadrukkelijk meegenomen 



E.G.A.Palmen

16

in de steekproef. Daarnaast zijn ook extra gegevens verzameld uit bijzondere groepen: 

allochtone kinderen, kinderen met ernstige spraaktaalmoeilijkheden, kinderen met 

gehoorproblemen, dyslectische kinderen en kinderen met autismespectrum stoornissen (Kort 

et al, 2008). Hieruit is gebleken dat de waarden voor zowel de subtests als de indexscores 

sterk met elkaar overeenkomen en ze onderling geen significante verschillen vertonen voor 

wat betreft de groepen kinderen met ernstige spraaktaalmoeilijkheden, met een 

autismespectrum stoornis en slechthorendheid. Wel wijzen de resultaten op een duidelijk 

verschil tussen deze drie groepen en de normgroep. Deze verschillen wijzen erop dat de 

kinderen uit deze groepen beduidend lager scoren op de CELF-4-NL en dat de test een goede 

indicatie geeft van de prestaties van deze groep kinderen. 

Bij de ontwikkeling van deze test is uit onderzoek van de Nederlandse bewerkers 

gebleken dat de CELF-4-NL een goede betrouwbaarheid vertoont en voldoende valide is om 

als instrument te gebruiken. Daarbij wijzen de gevonden samenhang met andere tests, met 

schoolresultaten en de gevonden uitkomsten wat betreft verschillende groepen op een

bevredigende begripsvaliditeit van de CELF-4-NL (Kort et al., 2008). Er is nog geen COTAN 

beoordeling voor deze Nederlandse test.

Intelligentie

Om de huidige intelligentie in kaart te brengen, is bij het kind een verkorte niet-verbale 

intelligentietest afgenomen, namelijk de Snijders-Oomen Niet-verbale Intelligentieschaal 5 ½-

17 (SON-R 5 ½-17). Deze test is ontwikkeld door Snijders, Tellegen en Laros in 1988. Niet-

verbale tests worden vaak gebruikt bij slechthorende of dove mensen, maar ook als er sprake 

is van spraaktaalproblemen. De verkorte versie bestaat uit de subtests Categorieën, 

Mozaïeken, Situaties en Analogieën. Deze verkorte versie voldoet volgens de COTAN aan de 

normen van betrouwbaarheid en criterium- en begripsvaliditeit, evenals de volledige versie.  

(Kraijer & Plas, 2005). 

Relatie tussen de leerkracht en de leerling

Om de perceptie van leerkrachten aangaande hun relatie met individuele leerlingen in kaart te 

brengen, heeft de leerkracht de Leerkracht Leerling Relatie Vragenlijst (LLRV) ingevuld. 

Deze vragenlijst is in 2007 ontwikkeld door Koomen, Verschueren en Pianta en is een 

zelfbeoordelingsinstrument die bestaat uit 28 items. Dit instrument geeft een indicatie van de 

algemene kwaliteit van de relatie en van specifieke relatiepatronen in termen van nabijheid, 
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conflict en afhankelijkheid. Er zijn aparte normgegevens voor jongens en meisjes van drie tot 

en met twaalf jaar. De betrouwbaarheid van dit instrument is door de COTAN beoordeeld als 

voldoende en de begripsvaliditeit als goed. De criteriumvaliditeit is niet onderzocht (Bohn 

Stafleu van Loghum, 2008).

Gedrag van het kind

Daarnaast heeft de leerkracht de leerkrachtversie van de Strenghts and Difficulties 

Questionnaire (SDQ) ingevuld, om daarmee het gedrag van het kind vanuit de perceptie van 

de leerkracht in kaart te brengen. Een uitgebreidere beschrijving van de psychometrische

kenmerken van deze vragenlijst is te vinden bij de ouderversie van de SDQ in deel 1. 

Emotionele responsiviteit en communicatie van de ouders

Om de emotionele responsiviteit en communicatie van de ouders te meten, hebben ouders de 

Gezinsvragenlijst (GVL) ingevuld, ontwikkeld door Van der Ploeg en Scholte (2008). Deze 

vragenlijst is ontwikkeld om de gezins- en opvoedingsomstandigheden te meten en screent de 

relaties tussen de ouders en het kind, tussen de ouders onderling en tussen het gezin en haar 

omgeving. De GVL bestaat uit vijf basisschalen die samen het totale gezinsfunctioneren 

vertegenwoordigen, namelijk: responsiviteit, communicatie, organisatie, partnerrelatie en 

sociaal netwerk. In dit onderzoek zijn de basisschalen responsiviteit en communicatie van 

belang, omdat deze de relatie van de ouders met het kind weergeven. De GVL bestaat uit 45 

vragen en kan ingevuld worden door de ouders of opvoeders van het kind of door personen 

die het kind en het gezin goed kennen. Een decielscore van 7 is normaal, een score van 8 is 

normaal hoog en een score van 9 en hoger is (sub)klinisch. Zowel de betrouwbaarheid, de 

criterium- als de begripsvaliditeit zijn door de COTAN als goed beoordeeld (Bohn Stafleu 

van Loghum, 2008).

Schoolresultaten

Om de schoolresultaten te meten is er gebruik gemaakt van CITO-scores van toetsen die door 

de leerkrachten op school zijn afgenomen. Er is gekozen voor drie vakken, namelijk rekenen, 

spelling en technisch lezen. De gebruikte toets bij rekenen is CITO-rekenen, bij spelling de 

Schaal Vorderingen Spellingvaardigheid (SVS) en bij technisch lezen één of meerdere kaarten 

van de Drie Minuten Toets (DMT). Bij rekenen en spelling zijn de A t/m E-scores gebruikt. 

Een A-score betekent dat het kind tot de 25% van hoogst scorende leerlingen behoort. Een B-
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score wordt gegeven bij een percentielscore van 51 tot en met 75%, een C-score bij een 

percentielscore van 26 tot en met 50 procent, een D-score bij een percentielscore van 11 tot en 

met 25% en E-score als het kind tot de 10% laagst scorende leerlingen behoort. In dit 

onderzoek krijgt een A-score 5 punten, een B-score 4 punten, een C-score 3 punten, een D-

score 2 punten en een E-score 1 punt. Bij het technisch lezen wordt een didactisch 

leeftijdsequivalent (dle) vastgesteld. Deze score drukt het niveau van de leerling uit in aantal 

onderwijsmaanden, waarbij een schooljaar wordt vastgesteld op tien maanden (Van Geffen, 

Berends & Franssens, 2008).  Deze score kan dus lager of hoger liggen dan het niveau waarop 

de leerling zou moeten presteren aan de hand van zijn of haar didactische leeftijd (dl), oftewel 

het aantal maanden onderwijs dat de leerling heeft gevolgd. Om voor dit onderzoek een score 

te berekenen is er gekozen om gebruik te maken van het didactisch leeftijdsequivalent (dle) 

als percentage van de didactische leeftijd (dl). Hieruit ontstaat een score tussen 0 en 1, welke 

de hoeveelheid leerstof weergeeft die het kind al heeft gehad ten opzichte van het gemiddelde. 

Voor dit laatste is gekozen zodat de achterstand op een bepaald vak zichtbaar wordt. 

RESULTATEN DEEL 1

Van de 257 kinderen en hun ouders die benaderd zijn om deel te nemen aan het onderzoek 

hebben 88 ouderparen de vragenlijsten voor het eerste deel ingevuld. De resultaten van deel 1 

betreffen een weergave van het schooltype bij verlaten van Sint Marie en het huidige 

schooltype. Daarnaast worden het huidige gedrag en de kwaliteit van leven van de kinderen 

zoals ervaren door de ouders uiteengezet. Hieruit blijken de navolgende resultaten. 

Schooltype

Zoals blijkt uit tabel 2 is er een grote diversiteit in het type onderwijs waar kinderen na de 

diagnose- en behandelgroepen van Sint Marie naartoe gaan en in het type onderwijs dat deze 

kinderen nu bezoeken. Bij het verlaten van Sint Marie gaat 47,7% van de kinderen naar 

cluster 2-onderwijs, terwijl op dit moment nog maar 37,5% cluster 2-onderwijs bezoekt. 

Opvallend is dat er op dit moment maar liefst vijftien kinderen cluster 3-onderwijs bezoeken, 

terwijl dit aantal bij het verlaten van Sint Marie op zeven lag. Uit de vragenlijsten aan de 

ouders bleek dat inmiddels 26 kinderen (29,5%) al één of meerdere malen van type onderwijs 

zijn gewisseld.
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Tabel 2. Aantal kinderen per type onderwijs bij verlaten Sint Marie en op dit moment

Type onderwijs

Aantal 

kinderen

bij verlaten

Sint Marie

Percentage 

kinderen

bij verlaten

Sint Marie

Aantal

kinderen op

huidige 

schooltype

Percentage

kinderen

huidige 

schooltype

Regulier 12 13,6 % 14 15,9 %

Cluster 2 42 47,7 % 33 37,5 %

Cluster 3 7 8,0 % 15 17,0 %

Cluster 4 5 5,7 % 5 5,7 %

Speciaal 

basisonderwijs

10 11,4 % 13 14,8 %

Regulier onderwijs

met ambulante

begeleiding

vanuit cluster 2

6 6,8 % 6 6,8 %

Overig 4 4,5 % 2 2,3 %

Onbekend 2 2,3 % / /

Totaal 88 100 % 88 100 %

Gedrag

De resultaten van de door de ouders ingevulde SDQ’s worden weergegeven in tabel 3. Het 

gaat hier slechts om beschrijvende resultaten die met de nodige voorzichtigheid 

geïnterpreteerd moeten worden, omdat het statistisch toetsen van verschillen vanwege de 

kleine aantallen kinderen per schooltype niet mogelijk is.

Uit deze tabel blijkt dat voor alle typen onderwijs geldt dat de meeste problemen 

worden ervaren op het gebied van hyperactiviteit en aandachtstekort. Daarnaast blijkt hieruit 

dat kinderen op cluster 3- en cluster-4 onderwijs gemiddeld hoger scoren op de subschaal 

Problemen in de relatie met leeftijdgenoten dan de kinderen in de andere onderwijstypen. De 

meeste gedragsproblemen worden gezien bij kinderen op cluster 4-onderwijs. De kinderen op 

cluster 3- en 4-onderwijs laten de meeste emotionele symptomen zien. Als er gekeken wordt 

naar het totaalbeeld hebben de kinderen op cluster 3- en cluster 4-onderwijs de meeste 

problemen in hun gedrag, zoals ook blijkt uit figuur 2. De categorie ‘overig’ is in deze 

beschrijvende resultaten niet meegenomen, vanwege de geringe grootte van deze groep. 

Hierdoor zijn de resultaten van deze groep nauwelijks van betekenis.
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Noot. Het theoretisch minimum per schaal = 0, het theoretisch maximum per schaal =10 en het theoretisch 
maximum in totaal = 40.

Tabel 3. Gedragskenmerken gemeten met de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) per type 
onderwijs

Type 

onderwijs

nu

SDQ 

totaal

Emotionele 

symptomen

Gedrags-

problemen

Hyperactiviteit/

Aandachtstekort

Problemen in 

relatie met 

leeftijdgenoten

Prosociaal 

gedrag

Regulier M 7,50 2,00 0,71 3,79 1,00 9,14

n 14 14 14 14 14 14

SD 5,46 2,45 1,07 3,95 1,62 1,167

Cluster 2 M 10,39 2,76 0,97 4,06 2,61 7,18

n 33 33 33 33 33 33

SD 5,16 1,95 1,55 2,37 2,18 2,76

Cluster 3 M 15,00 3,47 1,60 5,67 4,27 6,13

n 15 15 15 15 15 15

SD 6,79 2,70 0,99 2,44 2,60 2,23

Cluster 4 M 19,50 4,25 2,25 7,20 6,25 7,00

n 4 4 4 5 4 5

SD 6,56 1,71 1,50 2,28 3,50 1,00

SBO M 12,31 2,77 1,69 5,23 2,62 7,54

n 13 13 13 13 13 13

SD 7,15 2,280 1,60 3,70 1,56 2,260

Regulier 

met 

ambulante 

begeleiding

M 6,00 0,83 1,50 2,67 1,00 8,33

n 6 6 6 6 6 6

SD 6,69 0,41 2,74 2,50 2,00 2,25

Overig M 13,50 2,00 2,00 6,00 3,50 4,00

n 2 2 2 2 2 2

SD 0,71 0,00 1,41 1,41 0,71 2,83

Totaal M 11,20 2,68 1,26 4,59 2,71 7,36

n 87 87 87 88 87 88

SD 6,60 2,21 1,52 3,00 2,44 2,46
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Figuur 2. Gemiddelde totaalscores per type onderwijs op de SDQ, ingevuld door ouders.

Uit bovenstaande figuur komen naast de hoge scores van de kinderen op cluster 3- en cluster 

4-onderwijs ook de relatief lage scores van kinderen op regulier onderwijs met en zonder 

ambulante begeleiding naar voren. 

Binnen deze typen onderwijs zijn er ook nog verschillen tussen de kinderen, die in 

tabel 4 worden weergegeven. In deze tabel wordt het percentage kinderen per type onderwijs 

weergegeven dat een score in het normale gebied, in het grensgebied en in het klinische 

gebied behaalt. Op basis van deze tabel kan geconcludeerd worden dat 63,6% van de ouders 

het totale gedrag van hun kind binnen de normale range beoordeelt en 21,6% binnen de 

klinische range. De overige kinderen (14,8%) vallen binnen het grensgebied. Van de kinderen 

op cluster 2-onderwijs scoort 72,7% in het normale gebied en 15,2% in het klinische gebied, 

terwijl van de kinderen op cluster 4-onderwijs 20% in het normale gebied scoort en 60% in 

het klinische gebied.
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Tabel 4. Percentage kinderen per type onderwijs met een totaalscore op de SDQ (ingevuld door ouders) in het
normale gebied, grensgebied en klinische gebied 

SDQ totaalscore

normaal gebied

SDQ totaalscore

grensgebied

SDQ totaalscore

klinisch gebied

Regulier 78,6% 21,4% 0%

Cluster 2 72,7% 12,1% 15,2%

Cluster 3 46,7% 6,7% 46,7%

Cluster 4 20% 20% 60%

SBO 53,8% 23,1% 23,1%

Regulier met 

ambulante begeleiding
83,3% 0% 16,7%

Overig 50% 50% 0%

Totaal 63,6% 14,8% 21,6%

Kwaliteit van leven

De kwaliteit van leven van de kinderen werd in de vragenlijst TACQoL op verschillende 

gebieden gemeten, zoals weergegeven in tabel 5. Omdat een aantal ouders enkele vragen over 

het cognitief functioneren niet beantwoord hadden, kon voor hen geen schaalscore op dit 

gebied en geen totaalscore worden berekend, waardoor de n in de tabel niet altijd gelijk is

voor de verschillende gebieden. Het gaat in de tabel om beschrijvende resultaten die net als 

bij de scores van de SDQ met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden, 

omdat het niet mogelijk is om de verschillen statistisch te toetsen vanwege de kleine aantallen 

kinderen per schooltype.

Ouders van kinderen in het reguliere onderwijs zowel met als zonder ambulante 

begeleiding vanuit cluster 2 waardeerden de kwaliteit van leven van hun kind het hoogst, 

vooral op het gebied van sociaal functioneren. Op het gebied van positieve emoties zoals 

opgewekt en enthousiast zijn valt op dat de scores van de verschillende typen onderwijs dicht 

bij elkaar liggen. Op het gebied van negatieve emoties zijn wel duidelijke verschillen 

zichtbaar. Zo waarderen de ouders van kinderen op cluster 4-onderwijs de kwaliteit van leven 

van hun kinderen op dit gebied het laagste en de ouders van kinderen op regulier onderwijs de 

kwaliteit van leven het hoogste ten opzichte van de andere typen onderwijs. 
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Tabel 5. Kwaliteit van leven gemeten met de TNO-AZL Children’s Quality of Life (TACQoL) per type 
onderwijs

Ook op het gebied van cognitief functioneren en autonomie zijn er duidelijke verschillen 

waarneembaar. Zo waarderen de ouders van kinderen op cluster 3-onderwijs de kwaliteit van 

Type 

onderwijs 

nu

Kwaliteit 

van leven  

totaal

Fysieke 

klachten

Motorisch 

functioneren
Autonomie

Cognitief 

functioneren

Sociaal 

functioneren

Positieve 

emoties

Negatieve 

emoties

Regulier M 174,43 30,43 29,43 30,71 25,93 30,36 14,79 12,79

n 14 14 14 14 14 14 14 14

SD 14,20 4,33 3,94 2,20 6,02 1,69 2,23 1,53

Cluster 2 M 166,29 31,85 29,30 28,45 22,54 28,12 14,27 11,58

n 28 33 33 33 28 33 33 33

SD 17,71 3,93 2,68 4,31 4,43 4,24 2,65 2,49

Cluster 3 M 149,53 31,60 23,87 24,33 18,40 26,13 14,33 10,87

n 15 15 15 15 15 15 15 15

SD 18,52 3,38 8,68 3,98 3,70 4,29 1,54 1,96

Cluster 4 M 159,00 32,00 29,60 29,00 23,00 23,80 14,40 9,80

n 4 5 5 5 4 5 5 5

SD 13,74 3,39 1,95 2,55 0,82 3,56 1,34 3,77

SBO M 158,92 29,15 26,69 26,23 21,83 25,69 14,08 11,15

n 12 13 13 13 12 13 13 13

SD 16,65 3,63 5,53 8,55 7,79 3,61 2,43 2,08

Regulier 

met amb. 

Begel.

M 175,00 32,00 31,50 30,00 26,00 29,33 14,50 11,67

n 6 6 6 6 6 6 6 6

SD 9,32 3,29 1,23 2,00 4,90 2,81 3,21 2,66

Overig M 181,00 33,00 32,00 30,00 24,00 31,00 16,00 14,00

n 1 2 2 2 1 2 2 2

SD . 1,41 0,00 0,00 . 1,41 0,00 1,41

Totaal M 163,94 31,23 28,24 27,95 22,55 27,68 14,40 11,55

n 80 88 88 88 80 88 88 88

SD 18,20 3,79 5,20 5,02 5,60 4,05 2,30 2,36

Noot. Het theoretisch minimum = 0 en het theoretisch maximum =198 voor de totaalscore, het theoretisch maximum = 36 
voor fysieke klachten, = 16 voor positieve en negatieve emoties en = 32 voor de overige schalen.
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leven op deze gebieden het laagste en de ouders van kinderen op regulier onderwijs met en 

zonder ambulante begeleiding de kwaliteit van leven het hoogste. Verder wordt ook de 

kwaliteit van leven van kinderen op het speciale basisonderwijs op alle subschalen lager dan 

gemiddeld gewaardeerd ten opzichte van de kinderen in de andere onderwijstypen. Dit geldt 

ook voor kinderen in het cluster 3-onderwijs, die op zes van de zeven schalen een lager dan 

gemiddelde score behalen ten opzichte van de kinderen op de andere onderwijstypen.

Op het gebied van motorisch functioneren waarderen de ouders van kinderen op 

regulier onderwijs met ambulante begeleiding de kwaliteit van leven van hun kind 

uitzonderlijk hoog in vergelijking met de kinderen in de andere typen onderwijs, terwijl de 

score van kinderen op cluster 3-onderwijs heel laag is. Op het gebied van de kwaliteit van 

leven bij fysieke klachten behalen de kinderen op het speciale basisonderwijs de laagste score, 

gevolgd door kinderen op het reguliere onderwijs. 

Figuur 3. Gemiddelde totaalscores per type onderwijs op de TACQoL.

De algemene indruk vanuit deze vragenlijst is dat de ouders van kinderen op het reguliere 

onderwijs met en zonder ambulante begeleiding de hoogste kwaliteit van leven voor hun 

kinderen ervaren, zoals ook te zien is in figuur 3. De categorie ‘overig’ lijkt een nog hogere 

score te hebben, maar omdat deze categorie maar twee respondenten bevatte en er voor één 
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van deze respondenten geen totaalscore kon worden berekend, hebben de scores van deze 

categorie geen betekenisvolle waarde.

RESULTATEN DEEL 2

Beschrijvende statistieken

In tabel 6 worden de beschrijvende statistieken per onderzoeksvariabele weergegeven. Voor 

de CBSK-subschalen is gebruik gemaakt van de percentielscores. Hieruit blijkt dat de 

gemiddelden van alle zes de subschalen binnen het normale gebied liggen, waarbij de scores 

allemaal tussen 53 en 71 liggen. Op de subschaal Sportieve Vaardigheden wordt een 

gemiddelde percentielscore van afgerond 53 behaald, wat wil zeggen dat 52% van de 

kinderen in de normgroep zichzelf lager waardeert en 48% zichzelf even hoog of hoger 

waardeert op deze subschaal. Op de subschaal Gedragshouding wordt een gemiddelde 

percentielscore van afgerond 70 behaald, wat betekent dat 69% van de kinderen in de 

normgroep zich op deze subschaal lager waardeert en 30% zichzelf even hoog of hoger.

Bij zowel de receptieve als de expressieve taalindex is de gemiddelde score lager dan 

één standaarddeviatie onder het gestandaardiseerde gemiddelde van 100, wat kenmerkend is 

voor kinderen met een cluster 2-indicatie. De gemiddelde score op de SDQ voor zowel ouders 

als leerkrachten ligt onder de grensgebiedscore van 14, wat betekent dat beide scores binnen 

de normale range vallen. De gemiddelde TACQoL-score van de onderzoekspopulatie van deel 

1 is 163,94, de deelnemers aan deel 2 scoren een gemiddelde TACQoL-totaalscore van 

164,59, wat iets boven de gemiddelde score van de onderzoekspopulatie van deel 1 ligt. 

Omdat er alleen maar normgegevens zijn voor subschalen van de TACQoL en niet voor de 

totaalscore, kunnen deze resultaten niet vergeleken worden met een normgroep. De 

gemiddelde scores van ouders op de subschalen Emotionele responsiviteit en Communicatie 

zijn beide laaggemiddelde scores in vergelijking met de normgroep. Een decielscore van 7 is 

normaal en een hogere score wijst op een toenemende indicatie voor problemen. De 

gemiddelde totaalscore op de LLRV is een laaggemiddelde score in vergelijking met de 

normgegevens waarbij een score van 10 gemiddeld is.

De schoolresultaten zijn gemeten door middel van CITO-gegevens. Bij het schoolvak 

rekenen blijkt een gemiddelde score van 2,66 wat een CITO-score tussen C en D gemiddeld 

betekent. Op het schoolvak spelling blijkt een gemiddelde score van 2,08 wat bijna gelijk 

staat aan een D-score gemiddeld. Bij het schoolvak technisch lezen blijkt een gemiddelde 
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score van 0,69 wat betekent dat de kinderen in deze steekproef op het gebied van technisch 

lezen gemiddeld een achterstand van 31% op het gemiddelde hebben. Als kanttekening bij de 

schoolresultaten moet nog vermeld worden dat er veel ontbrekende resultaten zijn, onder 

andere doordat sommige scholen nog geen gebruik maken van CITO-scores, doordat de 

betreffende toets door de school niet gebruikt wordt of doordat de betreffende leerkrachten

deze gegevens ook na herhaalde verzoeken niet op hebben gestuurd. 

Tabel 6.  Beschrijvende statistieken per onderzoeksvariabele

n M SD
Theoretisch 

minimum

Theoretisch 

maximum

CBSK Schoolvaardigheden 24 58,67 29,92 0 100

CBSK Sociale acceptatie 24 55,88 26,97 0 100

CBSK Sportieve vaardigheden 24 53,29 32,24 0 100

CBSK Fysieke verschijning 24 59,96 27,63 0 100

CBSK Gedragshouding 24 70,38 30,32 0 100

CBSK Gevoel van Eigenwaarde 24 65,83 30,07 0 100

SON-R Intelligentiequotiënt (IQ) 24 98,63 14,41 <55 154

CELF Receptieve taalindex 26 84,19 16,25 <55 >120

CELF Expressieve taalindex 26 78,42 11,87 <55 >120

SDQ Totaalscore ouders 26 10,58 5,26 0 40

SDQ Totaalscore leerkracht 25 9,88 5,05 0 40

TACQoL Totaalscore 22 164,59 19,49 0 198

GVL Emotionele responsiviteit 23 4,91 2,70 1 10

GVL communicatie 23 5,87 3,11 1 10

LLRV Totaalscore 25 8,00 2,02 1 19

Schoolresultaten Rekenen 19 2,66 1,27 1 5

Schoolresultaten Spelling 13 2,08 1,19 1 5

Schoolresultaten Technisch lezen 13 0,69 0,35 0 1

Correlaties

In tabel 7 worden de correlaties weergegeven tussen de zes subschalen van de CBSK en de

totaalscores van de overige onderzoeksinstrumenten. Er zijn hierin geen correlaties 

weergegeven op subschaalniveau, behalve wanneer deze correlaties significant waren. 

Voor wat betreft kindfactoren zijn de volgende correlaties gevonden: er blijkt een 

significante negatieve samenhang te bestaan tussen de IQ-score en het gevoel van 

eigenwaarde (rs (24)= -.43, p<.05), waarmee blijkt dat een hoger IQ samengaat met een lager
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gevoel van eigenwaarde. Er blijkt geen significante samenhang te bestaan tussen het 

taalbegrip en de taalproductie in relatie tot factoren in de competentiebeleving. Er wordt 

geen samenhang gevonden tussen de competentiebelevingsschalen en de totaalscore van de 

SDQ ingevuld door ouders, maar op subschaalniveau blijkt deze er wel te zijn. Zo is er een 

negatieve samenhang tussen problemen in de relatie met leeftijdgenoten en sociale acceptatie 

(rs (26)= -.46, p<.05) wat aangeeft dat meer problemen in de relatie met leeftijdgenoten 

samengaat met een lagere sociale acceptatie. Daarnaast blijkt meer prosociaal gedrag samen te 

gaan met een hoger gevoel van eigenwaarde (rs (26)= .43, p<0.5).

Voor de SDQ ingevuld door de leerkracht geldt ook dat er geen samenhangen worden 

gezien tussen de totaalscore en de competentiebelevingsschalen, terwijl deze wel worden 

gezien op subschaalniveau. Zo blijkt een hogere mate van conflicten samen te gaan met meer

sportieve vaardigheden (rs (25)= .40, p<.05), met een lagere fysieke verschijning (rs (25)= -

.43, p<.05) en met een lager gevoel van eigenwaarde (rs (23)= -.44, p<.05). Op de totale 

kwaliteit van leven zijn er geen significante samenhangen te zien met factoren in de 

competentiebeleving, maar op de subschaal fysieke klachten wordt er een positieve 

samenhang gevonden met de gedragshouding (rs (26)= -.42, p<.05), wat betekent dat hoe 

hoger de kwaliteit van leven bij fysieke klachten is, hoe beter de gedragshouding is.

Er blijkt wel een significant verband tussen de schoolresultaten van rekenen en 

spelling en de competentiebeleving. Zo blijkt er een negatief verband tussen het gevoel van 

eigenwaarde en het vak rekenen (rs (19)=-.47, p<.05) en een negatief verband tussen het 

gevoel van eigenwaarde en het vak spelling (rs (13)= -.68, p<.05), wat betekent dat hoe hoger 

de schoolresultaten op deze vakken zijn, hoe lager het gevoel van eigenwaarde. Er wordt geen 

significant verband gezien tussen de competentiebeleving en het vak technisch lezen. 

Daarnaast wordt er bij de schoolvakken geen significante samenhang gezien met het 

competentieaspect schoolvaardigheden.

Wanneer er gecontroleerd wordt voor de rol van de intelligentie in het verband tussen 

de vakken rekenen en spelling met het gevoel van eigenwaarde, wordt er geen significant 

verband meer gevonden, wat betekent dat deze verbanden alleen een weerspiegeling waren 

van het verband tussen intelligentie en het gevoel van eigenwaarde en deze verbanden niet op 

zichzelf staan. 

Voor wat betreft thuisfactoren wordt er geen samenhang gevonden tussen de 

emotionele responsiviteit en de communicatie van de ouders met de competentiebeleving, net 
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zoals ook de schoolfactor relatie met de leerkracht niet significant blijkt samen te hangen met 

factoren in de competentiebeleving. 

Tabel 7. Correlaties tussen de zes subschalen van de CBSK en de verschillende onderzoeksvariabelen m.b.v. 
de Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënt 

CBSK 

School-

vaardig-

heden

CBSK

Sociale 

Acceptatie

CBSK

Sportieve 

Vaardigheden

CBSK 

Fysieke 

Verschijning

CBSK 

Gedrags-

houding

CBSK

Gevoel van 

Eigenwaarde

SON-R 

Intelligentie-

quotiënt (IQ)

(n=24)

-.14 -.01 .35 -.34 -.30 -.43*

CELF Receptieve 

taalindex

(n=26)

-.03 .01 .26 -.06 -.17 -.27

CELF Expressieve 

taalindex

(n=26)

.12 .04 .22 .02 .00 -.23

SDQ Ouders

Totaalscore 

(n=26)

-.06 -.26 -.16 -.05 -.21 -.23

SDQ Ouders 

Problemen in 

relatie met 

leeftijdgenoten

(n=26)

-.03 -.46* -.10 .08 -.08 -.19

SDQ Ouders

Prosociaal gedrag

(n=26)

.11 .36 .01 .14 -.02 .43*

SDQ Leerkracht 

Totaalscore 

(n=25)

.12 .07 .10 -.24 .04 -.12

SDQ Leerkracht

Conflict

(n=25)

.01 -.15 .40* -.43* -.03 -.44*
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TACQoL 

Totaalscore

(n=22)

-.18 -.02 -.04 .02 .14 .11

TACQoL 

Fysieke klachten

(n=26)

-.14 -.08 .23 .11 .42* .22

GVL 

Emotionele 

responsiviteit

(n=24)

-.12 .03 -.11 .03 -.02 .05

GVL 

communicatie

(n=24)

.01 -.35 .20 -.11 .08 -.14

LLRV Totaalscore

(n=25)
.01 -.14 -.02 .30 .28 -.03

Schoolresultaten 

Rekenen

(n=19)

-.32 -.10 .23 -.06 -.24 -.47*

Schoolresultaten 

Spelling

(n=13)

-.40 -.11 -.00 -.37 -.27 -.68*

Schoolresultaten 

Technisch lezen

(n=13)

.02 -.11 -.17 -.39 -.41 -.53

Noot. * p<.05, tweezijdig

CONCLUSIE EN DISCUSSIE 

Deel 1

In het eerste deel van dit onderzoek is nagegaan hoe de huidige schoolse situatie is van de 

kinderen die in de periode 2001 tot en met 2006 zijn uitgestroomd bij de diagnose- en 

behandelgroepen van Sint Marie en hoe hun ouders het huidige gedrag en de huidige kwaliteit 

van leven van hun kind beoordelen. Hieruit bleek dat van de 88 deelnemende kinderen aan het 

onderzoek 15,9% regulier onderwijs bezoekt, 37,5% cluster 2-onderwijs, 17% cluster 3 
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onderwijs, 5,7% cluster 4 en 14,8% speciaal basisonderwijs. Daarnaast bezoekt nog eens 

6,8% regulier onderwijs met ambulante begeleiding vanuit cluster 2 en de overige 2,3% 

bezoekt een andere vorm van onderwijs of dagbesteding. Aangezien al deze kinderen 

vanwege spraaktaalmoeilijkheden in de diagnose- en behandelgroepen van Sint Marie zijn 

geplaatst, lijkt het percentage kinderen dat momenteel cluster 2-onderwijs bezoekt vrij laag. 

Het percentage kinderen dat cluster 3-onderwijs bezoekt lijkt daarentegen vrij hoog. Een 

verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat van de betreffende kinderen voorheen werd ingeschat 

dat de beperkingen vooral veroorzaakt werden door spraaktaalproblemen, terwijl in de 

schooltijd naar voren kwam dat er wel beperkingen zijn in de spraak en taal, maar dat hier 

beperkte cognitieve mogelijkheden aan ten grondslag liggen. Een gevolg hiervan zou kunnen 

zijn dat deze kinderen bijvoorbeeld naar ZMLK-onderwijs zijn gegaan, wat behoort tot cluster 

3-onderwijs.

Op gedragsmatig gebied blijkt dat 63,6% van de ouders het gedrag van hun kind 

binnen de normale range scoort en 21,6% binnen de klinische range. De gemiddelde score van 

ouders van kinderen op cluster 3-onderwijs valt in het grensgebied en van cluster 4-onderwijs 

in het klinische gebied. De gemiddelde score van ouders van kinderen op de overige 

schooltypen, inclusief cluster 2-onderwijs, is gemiddeld. Dit lijkt in strijd met de resultaten 

van tientallen onderzoeken zoals aangehaald in Van Daal (2008), waarin wordt aangegeven 

dat problemen in de taal vaak samengaan met gedragsproblemen. Eén van deze onderzoeken 

is het onderzoek van Coster, Goorhuis-Brouwer, Nakken en Lutje Spelberg (1999), waarin 

aangegeven wordt dat kinderen hun frustraties en verdriet op verschillende manieren uiten, 

afhankelijk van hun temperament. Op basis hiervan verwachtten zij bij kinderen met ernstige 

problemen in de spraak en taal dat zij zich terugtrekken in het contact met anderen of juist op 

een meer agressieve manier reageren. Uit hun onderzoek komen bij deze kinderen geen 

externaliserende problemen naar voren. Als verklaring geven zij dat het zo zou kunnen zijn 

dat deze kinderen zich juist terugtrekken in het contact in plaats van agressief te reageren. 

Deze verklaring zou ook kunnen gelden voor het huidige onderzoek, waarmee het niet 

gevonden verband tussen problemen in de taal en gedragsproblemen verklaard wordt. 

Daarnaast bleek uit hun onderzoek dat de gedragsproblemen toenamen met de leeftijd. 

Aangezien de gemiddelde leeftijd van de kinderen in het huidige onderzoek 7;11 jaar is zou 

het zo kunnen zijn dat de gedragsproblemen nog tot ontwikkeling zullen komen. Zij geven 

hiervoor als verklaring dat er bij jonge kinderen nog niet zoveel eisen worden gesteld aan de 

verbale communicatie, maar dat deze eisen steeds groter worden als het kind ouder wordt. 
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Op het gebied van kwaliteit van leven waardeerden de ouders van kinderen in het reguliere 

onderwijs, zowel met als zonder ambulante begeleiding, de kwaliteit van leven van hun kind 

het hoogst. Kinderen op cluster 3-onderwijs hadden volgens hun ouders de laagste kwaliteit 

van leven, vooral op het gebied van autonomie en cognitief functioneren. De kwaliteit van 

leven op het gebied van fysieke klachten was voor alle deelnemers aan deel 1 hoger in

vergelijking met het gemiddelde kind in Nederland en het ervaren van zowel positieve als 

negatieve emoties was ongeveer gelijk met het gemiddelde kind. Op de gebieden motorisch 

functioneren, zelfstandigheid, sociaal en cognitief functioneren werd de kwaliteit van leven 

door de ouders als minder hoog ervaren dan die van het gemiddelde kind. 

Een verklaring voor deze resultaten zou kunnen zijn dat kinderen met beperkingen 

vaak op meerdere gebieden problemen ervaren. Hierdoor krijgen specifieke beperkingen als 

fysieke klachten minder aandacht dan bij kinderen zonder beperkingen, omdat andere 

beperkingen meer aandacht en energie vragen en daarmee juist meer invloed uitoefenen op 

hun leven. Omdat er, bijvoorbeeld op school, zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met 

wat het kind kan en aankan, kan het kind ook succeservaringen opdoen, waardoor het naast de 

negatieve emoties ten gevolge van de beperkingen ook positieve emoties kan ervaren. Uit het 

onderzoek van Miyahara en Piek (2006) is gebleken dat de competentiebeleving bij kinderen 

met een grotere mate van beperkingen beter is dan bij kinderen met een lagere mate van 

beperking. Eén van de mogelijke verklaringen die zij noemen is dat de beperking meer 

zichtbaar is waardoor het meer empathie opwekt. Daarnaast zou het zo kunnen zijn dat deze 

kinderen copingvaardigheden hebben ontwikkeld om met hun beperkingen om te gaan, 

waardoor het minder impact op hun leven heeft. Deze laatste verklaring zou ook een 

verklaring kunnen zijn voor het feit dat de kwaliteit van leven van de deelnemers aan deel 1 

op het gebied van fysieke klachten hoger is dan de kwaliteit van leven van de normgroep. 

Deel 2

In deel 2 van dit onderzoek is onderzocht hoe de competentiebeleving is van de kinderen die 

deelgenomen hebben aan deel 1 van het onderzoek en die nu cluster 2-onderwijs volgen. 

Daarnaast is er onderzocht met welke factoren deze competentiebeleving samenhangt. In het 

hierna volgende worden de resultaten besproken.
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Competentiebeleving

Zoals in tabel 6 al te zien was, hebben de deelnemers aan deel 2, die allemaal cluster 2-

onderwijs volgen, op alle zes de subschalen een gemiddelde percentielscore tussen de 53 en 

71. Deze scores kunnen allemaal als gemiddeld gezien worden. Helaas kan er geen 

vergelijking gemaakt worden met andere populaties zoals kinderen op regulier onderwijs met 

een cluster 2-indicatie, anders zou deze vergelijking kunnen bijdragen in de advisering van 

een schoolkeuze aan ouders. Uit het onderzoek van Bakker, Denessen, Bosman, Krijger en 

Bouts (2006) is wel naar voren dat het zelfbeeld, en daarmee de competentiebeleving, van 

kinderen in het reguliere onderwijs lager is bij kinderen met specifieke leerproblemen dan met 

algemene leerproblemen. In het speciale basisonderwijs blijkt het zelfbeeld niet samen te 

hangen met de diagnose en het prestatieniveau. Met welke factoren het zelfbeeld dan wel 

samenhangt is in dit onderzoek niet verder onderzocht. 

Intelligentie

De resultaten van dit onderzoek laten een significante negatieve samenhang zien tussen de 

non-verbale IQ-score en het gevoel van eigenwaarde. Dit is een vreemde samenhang omdat er 

juist verwacht zou worden dat er een positief verband gezien wordt, waarbij een hogere 

intelligentiescore samenhangt met een hoger gevoel van eigenwaarde. Deze 

onderzoeksresultaten staan dus haaks op de conclusies van Van Daal en collega’s (2007) en 

Lindsay en collega’s (2007) dat cognitieve problemen een verband hebben met taalproblemen 

en dat deze taalproblemen weer een negatieve invloed kunnen hebben op de 

competentiebeleving. Een verklaring voor deze negatieve samenhang zou kunnen zijn dat 

kinderen met een hogere intelligentie een grotere discrepantie ervaren tussen hun algemene 

capaciteiten en hun communicatieve capaciteiten dan kinderen met een lagere intelligentie. 

Kinderen met een hoger IQ zouden daarmee meer lijden onder hun beperkte communicatieve 

mogelijkheden dan kinderen met een lager IQ, wat negatieve gevolgen heeft voor het gevoel 

van eigenwaarde. 

Taalbegrip en taalproductie

Uit het huidige onderzoek blijkt nauwelijks een samenhang tussen de competentiebeleving en 

het taalbegrip en de taalproductie, terwijl dit op basis van het onderzoek van Law en Conti-

Ramsden (2000) wel verwacht zou worden. Zij beschrijven dat communicatieproblemen van 

invloed kunnen zijn op de interactie met onder andere leeftijdgenoten en daarmee op het 
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welzijn van het kind, wat in dit geval bij deze kinderen verwacht zou worden. Wellicht dat de 

kinderen in het huidige onderzoek hun taalproblemen niet als zodanig ervaren, omdat ze zich 

in de klas bevinden tussen kinderen met dezelfde problematiek. Hierdoor zou het zo kunnen 

zijn dat ze zich niet of nauwelijks anders voelen. Dit wordt ook als verklaring genoemd in een 

onderzoek van Bakker, Denessen, Bosman, Krijger en Bouts (2006), waarin gesteld wordt dat 

deze kinderen vooral in aanraking komen met leerlingen van een overeenkomstig 

prestatieniveau, wat bijdraagt aan een gunstige zelfperceptie. Een andere verklaring zou 

kunnen zijn dat er te weinig spreiding is in het niveau van de taalontwikkeling in deze 

steekproef, omdat in deze steekproef alleen maar kinderen met taalproblemen voorkomen. 

Gedrag

Er blijkt geen verband te zijn tussen de competentiebeleving en de totaalscore op de SDQ 

zoals ingevuld door ouders, maar er blijkt wel een significant negatief verband tussen 

problemen in de relatie met leeftijdgenoten en de competentiebeleving op het gebied van de 

sociale acceptatie. Dit is consistent met de resultaten van eerdere onderzoeken waaruit bleek 

dat als gevolg van taalproblemen sociale interacties vermeden worden (Lindsay et al., 2007) 

en de vaardigheid in het samenspelen minder goed is, waardoor deze kinderen zich minder 

zeker voelen van zichzelf (Van Agt et al., 2005).

Verder blijkt er een positief verband tussen het gevoel van eigenwaarde en prosociaal 

gedrag zoals ervaren door ouders. Uit een onderzoek van Geurts (2004) blijkt dat sociale 

vaardigheden van invloed zijn op prosociaal gedrag en dat ook assertiviteit, coöperatie en 

zelfbeheersing in deze relatie mediërende factoren zijn. Hiermee kan gesteld worden dat hoe 

meer prosociaal gedrag er vertoond wordt, dus hoe meer sociale vaardigheden een kind bezit, 

hoe groter het gevoel van eigenwaarde is.

Conflicten met anderen blijken negatief samen te hangen met zowel de 

competentiebeleving op het gebied van sportieve vaardigheden, de fysieke verschijning als 

met het gevoel van eigenwaarde. Een verklaring voor dit laatste zou kunnen zijn dat als een 

kind met communicatieproblemen zich moeilijk duidelijk kan maken aan leeftijdgenoten, er 

eerder miscommunicaties en conflicten ontstaan, zoals ook bleek uit een onderzoek van Van 

Agt en collega’s (2005). Conflicten grijpen in op iemands gevoel van eigenwaarde, omdat de 

kritiek die anderen leveren van invloed is op het positieve beeld dat iemand van zichzelf heeft 

en daarnaast stelt het de gedachte dat men waardevol is of gerespecteerd wordt ter discussie 

(De Dreu, 2005). 
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De samenhang tussen sportieve vaardigheden en conflicten is bijzonder te noemen. Een 

mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat mensen die sportiever zijn of meer opgaan 

in hun spel, meer hun best doen om te winnen en hierdoor vaker conflicten hebben dan 

mensen die het niet erg vinden om te verliezen. Andersom gezien zou dit betekenen dat 

mensen die meer conflicten hebben dit ook laten zien in meer sportieve vaardigheden om de 

wedstrijd te winnen.

Ook de samenhang tussen de competentiebeleving op het gebied van de fysieke 

verschijning en conflicten met anderen is opmerkelijk. Uit een onderzoek van Hale III, Van 

der Valk, Akse en Meeus (2003) is gebleken dat afwijzing door ouders, net als afwijzing door 

leeftijdgenoten, invloed uitoefent op terugtrekgedrag van adolescenten. Er zijn verschillende 

vormen van terugtrekgedrag te onderscheiden, zoals kenmerken van depressie of het niet voor 

zichzelf opkomen in conflictsituaties. Het zou zo kunnen zijn dat het kind zich afgewezen 

voelt door de ander, met als gevolg dat het zich terugtrekt of dat het zichzelf, in dit geval met 

betrekking tot fysieke verschijning, niks waard gaat vinden.

Leerkracht-leerling relatie

Er worden geen significante correlaties aangetroffen in de relatie tussen de leerkracht en de 

leerling en de beleving van competentie bij het kind. In aansluiting op het gevonden verband 

tussen conflicten en het gevoel van eigenwaarde zou dit wel verwacht worden, vooral op de 

subschaal conflicten van de LLRV. Deze verwachting wordt in dit onderzoek niet bevestigd. 

Dit verband komt wel naar voren in het onderzoek van Henricsson en Rydell (2004), waaruit 

blijkt dat kinderen met veel conflicten met de leerkracht en negatief gedrag in de dagelijkse 

klassensituatie een lagere zelfperceptie hebben dan kinderen zonder problemen.

Kwaliteit van leven

Uit de totaalscore van de TACQoL blijkt geen verband met de competentiebeleving, hoewel 

er op de subschaal fysieke klachten een positief verband wordt gevonden met de 

gedragshouding. Dit betekent dat er bij een hogere kwaliteit van leven op het gebied van 

fysieke klachten sprake is van een hogere competentiebeleving op het gebied van de 

gedragshouding. Het klinkt aannemelijk om te stellen dat hoe beter een persoon zich 

lichamelijk voelt, hoe positiever het gedrag is, wat een positieve invloed heeft op de 

competentiebeleving op het gebied van de gedragshouding. Dit is ook gebleken uit het 

onderzoek van Woodgate en Kristjanson (1995), waarin wordt beschreven dat pijn 
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samenhangt met gedrag. Kinderen die pijn hebben reageren meestal op drie verschillende 

manieren, namelijk zich afzonderen, protesteren of proberen de pijn zo draaglijk mogelijk te 

maken door bijvoorbeeld een andere houding aan te nemen. Het protesteren komt vaak voor 

gedurende de behandeling en wordt meestal geuit door middel van mopperen, van zich 

afslaan of het uittrekken van katheters en dergelijke. Uit ditzelfde onderzoek blijkt dat als de 

pijn minder wordt, ook de reacties minder heftig zijn. Dus hoe beter een kind zich voelt, hoe 

beter het gedrag is, wat ook blijkt uit het huidige onderzoek.

Emotionele responsiviteit en communicatie van de ouders

Er worden geen significante verbanden gevonden tussen deze beide factoren en de 

competentiebeleving van het kind, hoewel dit wel verwacht zou worden op basis van 

onderzoek van Denham en collega’s (1997). Zij vonden in het onderzoek dat de emotionele 

responsiviteit van de ouders een belangrijke voorspeller is van de emotionele competentie en 

meer algemeen gezien van de sociale competentie van het kind. Door hun communicatie naar 

het kind laten ouders aan hun kind weten wat wel en niet goed is, zodat het kind een positieve 

zelfwaardering kan ontwikkelen. Wellicht dat er geen significante verbanden zijn gevonden 

omdat het in het onderzoek van Denham en collega’s vooral ging om emotionele en sociale 

competentie en niet zozeer om de beleving van het kind daarbij.

Schoolresultaten

Bij zowel het schoolvak rekenen als spelling wordt een significant negatief verband gezien 

met het gevoel van eigenwaarde. Uit het onderzoek van Gadeyne en collega’s (2004) kwam 

naar voren dat kinderen met leerproblemen gevoeliger zijn voor een laag zelfbeeld en een 

lagere schoolse motivatie dan kinderen zonder leerproblemen. Daarnaast bleek uit het 

onderzoek van Hauser-Cram en collega’s (2007) een positieve relatie tussen de attitude van 

het kind over school en het functioneren op de vakken taal en wiskunde. Wanneer deze 

resultaten met elkaar geïntegreerd worden zou er verwacht worden dat een hogere score op 

deze vakken een hoger gevoel van eigenwaarde tot gevolg zou hebben. Dit is ook gebleken uit 

de onderzoeksresultaten van Bakker en collega’s (2006), namelijk dat jongens en meisjes hun 

leerproblematiek als een hindernis voor hun acceptatie ervaren, wat gevolgen heeft voor hun 

gevoelens van eigenwaarde en competentiebeleving. Toch lijkt uit het huidige onderzoek het 

tegendeel naar voren te komen, maar wanneer er wordt gecontroleerd voor het effect van 

intelligentie op de gevonden correlaties, worden er geen significante correlaties meer 
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gevonden tussen beide schoolvakken en het gevoel van eigenwaarde. De eerder gevonden 

correlaties worden daarmee volledig verklaard door de intelligentie, waardoor deze verbanden 

niet op zichzelf staan.

Algehele conclusie deel 2

De gemiddelde competentiebeleving van de kinderen in het cluster 2-onderwijs is voor alle 

zes de subschalen, dus zowel Schoolvaardigheden, Sociale acceptatie, Sportieve 

vaardigheden, Fysieke verschijning, Gedragshouding als Gevoel van Eigenwaarde van 

gemiddeld niveau. De gevonden correlaties worden in figuur 4 schematisch weergegeven. 

Met uitzondering van de relatie ‘prosociaal gedrag - gevoel van eigenwaarde’ en de relatie 

‘kwaliteit van leven bij fysieke klachten - gedragshouding’ zijn alle gevonden correlaties 

negatief. Alle gevonden correlaties hebben betrekking op kindfactoren, waarmee gezegd kan 

worden dat de competentiebeleving vooral vorm krijgt door factoren vanuit het kind en niet of 

minder door factoren van buitenaf.

Figuur 4. Schematische weergave van de gevonden correlaties. 

Kanttekeningen en beperkingen

Er zijn een aantal kanttekeningen bij dit onderzoek te plaatsen. Ten eerste is het zo dat de 

ouders gevraagd zijn de GVL in te vullen om de emotionele responsiviteit en communicatie 

van de ouders in verband te kunnen brengen met de door het kind zelfgerapporteerde 

competentiebeleving. De normscores van de GVL komen tot stand door de ruwe scores te 

vergelijken met de ruwe scores van een normgroep. Hierbij kan er gekozen worden voor een 
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normgroep vanuit de algemene bevolking met schoolgaande kinderen van vier tot zestien jaar 

of met een normgroep met gezinnen in de klinische range met schoolgaande kinderen van vier 

tot zestien jaar. In dit onderzoek is ervoor gekozen om te vergelijken met een normgroep 

vanuit de algemene bevolking met schoolgaande kinderen. Hiervoor is gekozen omdat de 

kinderen in het huidige onderzoek beperkingen hebben in de communicatie en niet per 

definitie in het gedrag. Wanneer de scores vergeleken waren met gezinnen in de klinische 

range met schoolgaande kinderen, waren de normscores lager geweest en zou een nog 

positiever beeld van de gezinssituatie blijken. Daarmee zou wellicht een positief verband zijn 

gebleken met factoren van de competentiebeleving.

Ten tweede is het verband tussen de door de leerkracht gepercipieerde relatie met het 

kind en de door het kind zelfgerapporteerde competentiebeleving gezocht door de LLRV in te 

laten vullen door de leerkracht. Dit verband zegt wel iets over de relatie van de leerkracht met 

het kind, maar alleen vanuit de visie van de leerkracht. In theorie zou het kind daar heel 

anders over kunnen denken, wat een heel ander verband zou impliceren.

Een derde kanttekening is het risico van de sociale wenselijkheid van de gegeven 

antwoorden op de vragenlijsten. Dit risico is aanwezig bij zowel de ouders, de leerkrachten 

als de kinderen in de onderzoekspopulatie. Hierdoor zou het kunnen zijn dat er een positiever 

beeld blijkt dan eigenlijk het geval is.  

Een beperking bij dit onderzoek is het gebruik van de CBSK. Deze test is genormeerd 

voor kinderen van acht tot en met twaalf jaar, waarbij er in de normering vanuit is gegaan dat 

het kind de vragen zelfstandig kan lezen en invullen. Voor enkele kinderen in het huidige 

onderzoek was het echter niet mogelijk om deze test zelfstandig in te vullen, omdat ze nog 

niet konden lezen of omdat ze de vragen niet begrepen. Daarom is deze test bij enkele 

kinderen op een vereenvoudigde wijze afgenomen, namelijk door de vragen voor te lezen en 

eventueel te verduidelijken. Daarnaast is deze test ook op deze manier afgenomen bij enkele 

kinderen jonger dan 8 jaar. In theorie zou het zo kunnen zijn dat deze wijze van afname van 

invloed is op de betrouwbaarheid van de resultaten, hoewel er zo veel mogelijk rekening is 

gehouden met de genormeerde wijze van afnemen. 

Een tweede beperking van dit onderzoek is de beperkte generaliseerbaarheid. Er is bij 

het tweede deel van dit onderzoek gebruik gemaakt van een kleine steekproef waarbij de 

ouders zichzelf hebben geselecteerd door de keuze te maken om wel of niet deel te nemen. De

deelnemers aan deel 2 zijn gemiddeld zeven maanden jonger dan de totale groep benaderde 

kinderen, waarmee de gemiddelde leeftijd van de steekproef significant verschilt met de totale 
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benaderde groep van 257 kinderen en de resultaten qua leeftijd niet generaliseerbaar zijn. De 

groep deelnemers aan deel 2 verschilt niet significant met de totale groep deelnemers voor 

wat betreft sekse en etniciteit, waardoor de resultaten wel generaliseerbaar zijn. Daarnaast is 

deze steekproef uiteindelijk kleiner geworden dan gedacht en waren er bij enkele factoren 

veel ontbrekende resultaten, wat van invloed kan zijn op de onderzoeksresultaten. Een grotere 

steekproef en minder ontbrekende resultaten hadden wellicht ook een ander, specifieker licht 

geworpen op de gevonden en juist niet gevonden correlaties.

Suggesties voor verder onderzoek

In dit onderzoek is onderzocht hoe competent de kinderen zich voelen die behandeling hebben 

gehad bij de diagnose- en behandelgroepen van Sint Marie en nu cluster 2-onderwijs volgen, 

en daarnaast waar deze competentiebeleving mee samenhangt. Het oorspronkelijke doel van 

dit onderzoek was om de competentiebeleving van deze kinderen te vergelijken met kinderen 

die regulier onderwijs volgen met een cluster 2-indicatie. Dit is helaas niet gelukt omdat de 

steekproef van kinderen van deze laatste groep te klein was om te vergelijken met de groep 

kinderen op cluster 2-onderwijs. Toch blijft de vraag naar vergelijking van deze twee groepen 

nog steeds actueel, wat een suggestie zou kunnen zijn voor toekomstig onderzoek. Wellicht 

dat deze vraag op een andere manier toch nog beantwoord kan worden, bijvoorbeeld door ook 

andere locaties van Sint Marie erbij te betrekken of door scholen en instellingen aan te 

schrijven om zo de onderzoeksgroep te vergroten. Daarnaast zouden ook andere factoren die 

een rol kunnen spelen bij de competentiebeleving betrokken kunnen worden bij dit 

onderzoek, zoals een eventuele stoornis of medisch syndroom van het kind.

Ook al was het niet mogelijk om in dit onderzoek een vergelijking te maken tussen de 

kinderen op cluster 2-onderwijs en op het reguliere onderwijs met ambulante begeleiding, 

toch hebben de onderzoeksresultaten veel waarde voor Sint Marie. Door middel van het eerste 

deel van het onderzoek is er inzicht verkregen in de aantallen kinderen die naar een bepaald 

type school gaan en daarnaast ook in hoe het gedrag en de kwaliteit van leven voor deze 

kinderen op een bepaald schooltype is. Daarnaast brengt het gegeven dat 26 kinderen in de 

tussentijd van schooltype zijn gewisseld inzicht in het feit dat een kind dat behandeling heeft 

genoten bij Sint Marie lang niet altijd direct op de juiste plek terecht komt. Dit gegeven vraagt 

om een steeds weer kritische blik bij de advisering van een type school voor een kind.

Ondanks de kleine steekproef in deel 2 zijn er significante resultaten aangetoond die 

consistent zijn met de al aanwezige literatuur. Wellicht dat er nog andere resultaten naar voren 
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waren gekomen als er gebruik was gemaakt van een grotere steekproef, wat verder onderzocht 

zou kunnen worden in eventueel vervolgonderzoek. Zeker is in ieder geval dat de 

competentiebeleving een complex begrip is waar nog veel over te ontdekken valt.
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BIJLAGE 1

VRAGENLIJST 

Naam kind: 

Geboortedatum: 

Datum 

1. Wat was het schooladvies van Sint Marie voor uw kind bij het einde van de behandeling?

o Regulier basisonderwijs

o Cluster-2 onderwijs: onderwijs voor kinderen met ernstige spraaktaalmoeilijkheden

o Cluster-4 onderwijs: onderwijs voor kinderen met gedragsproblemen

o Regulier basisonderwijs met ambulante begeleiding vanuit cluster-2

o Regulier basisonderwijs met ambulante begeleiding vanuit cluster-4

o Speciaal basisonderwijs

o Anders, namelijk

2. Welk cijfer zou u dit schooladvies van Sint Marie geven op een schaal van 0-10? 

3. Wat hebt u met dit advies gedaan?

o Advies opgevolgd, omdat 

o Advies niet opgevolgd, omdat

Indien u het advies niet opgevolgd hebt, naar welk type onderwijs is uw kind dan gegaan?

o Regulier basisonderwijs

o Cluster-2 onderwijs: onderwijs voor kinderen met ernstige spraaktaalmoeilijkheden

o Cluster-4 onderwijs: onderwijs voor kinderen met gedragsproblemen

o Regulier basisonderwijs met ambulante begeleiding vanuit cluster-2

o Regulier basisonderwijs met ambulante begeleiding vanuit cluster-4

o Speciaal basisonderwijs

o Anders, namelijk

4. Welke indicatie kreeg uw kind bij het verlaten van Sint Marie?

o Geen indicatie

o Cluster-2 indicatie

o Cluster-4 indicatie

o Indicatie speciaal basisonderwijs

o Anders, namelijk 

5. Welke indicatie heeft uw kind nu?

o Geen indicatie

o Cluster-2 indicatie

o Cluster-4 indicatie

o Indicatie speciaal basisonderwijs

o Anders, namelijk 
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6. Is uw kind in de afgelopen jaren gewisseld van type onderwijs? (bijvoorbeeld van regulier 

basisonderwijs naar cluster-2 onderwijs)

o Nee, mijn kind volgt nog steeds hetzelfde type onderwijs

o Ja, mijn kind is gewisseld van type onderwijs, namelijk 

De reden hiervan is

7. Welke school bezoekt uw kind op dit moment?

Naam:

Adres: 

Postcode en plaats: 

Telefoonnummer: 

Groep:

Groepsleerkracht:

8. Heeft uw kind op dit moment logopedische behandeling?

o Ja, met een frequentie van: 

o Nee

o Niet meer. Deze behandeling is gestopt omdat 

9. Kunt u aangegeven hoe het naar uw mening gaat met uw zoon/dochter in de thuissituatie en op 

    school?


