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ABSTRACT 

 

Achtergrond. Met de “Convention on The Rights of Persons with Disabilities” (2006) staat 

inclusief onderwijs hoog op de agenda. Men bepleit dat inclusief onderwijs te verkiezen is 

boven onderwijs in aparte voorzieningen omwille van de voordelen van inclusief onderwijs. 

Gezien de focus op Kwaliteit van Bestaan van personen met een beperking in het 

orthopedagogische werkveld dringt de vraag zich op of inclusief onderwijs een positieve 

bijdrage levert aan Kwaliteit van Bestaan van kinderen en jongeren met een verstandelijke 

beperking. 

Methode. Bij 59 kinderen (6-11jaar) en jongeren (12-18jaar) werd Kwaliteit van Bestaan 

gemeten met de Personal Outcomes Scale for Children and Adolescents (POS-CA): (a) 30,5% 

kinderen en jongeren zonder verstandelijke beperking; (b) 33,9% kinderen en jongeren met 

een verstandelijke beperking die les volgen in het speciaal onderwijs; (c) 35,6%  kinderen en 

jongeren met een verstandelijke beperking in het regulier onderwijs. Naast kwantitatieve data 

werd ook kwalitatieve informatie verzameld. 

Resultaten. (a) Er is geen significant verschil gevonden tussen de kinderen en jongeren  met 

een verstandelijke beperking in het regulier onderwijs en de kinderen en jongeren in het 

speciaal onderwijs. Wel is er een trend zichtbaar dat de kinderen en jongeren in het regulier 

onderwijs hoger scoren; (b) De kinderen zonder verstandelijke beperking ervaren een hogere 

Kwaliteit van Bestaan dan de kinderen met een verstandelijke beperking; (c) Er is geen 

significant verschil gevonden tussen de jongeren met een verstandelijke beperking en de 

jongeren zonder verstandelijke beperking.  

Discussie. Kwaliteit van Bestaan verhogen bij kinderen en jongeren met een verstandelijke 

beperking vereist voortdurende aandacht. Voornamelijk op de domeinen (a) persoonlijke 

ontwikkeling; (b) zelfbepaling; (c) persoonlijke relaties en (d) emotioneel welbevinden.
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WOORD VOORAF 

Terminologie: “Kwaliteit van Bestaan”; “speciaal onderwijs”; “kinderen (6-12jaar)” en 

“jongeren (12-18jaar)”. 

In deze Masterproef maak ik gebruik van de term “Kwaliteit van Bestaan”. In het Engels is dit 

concept beter bekend als “Quality of Life” (QoL). Als we dit letterlijk zouden vertalen wordt dit 

“Kwaliteit van Leven”. Van Gennep (1997) stelt dat aan deze vertaling het risico verbonden is 

dat het concept wordt gemedicaliseerd. In samenspraak met mijn promotor en in navolging 

van Van Gennep (1997), maak ik in deze Masterproef gebruik van de term “Kwaliteit van 

Bestaan”. De term “Kwaliteit van Bestaan” is bovendien gangbaarder in het Nederlands 

taalgebied. 

Voor het verzamelen van data in deze Masterproef heb ik gebruik gemaakt de Personal 

Outcomes Scale for Children and Adolescents (POS-CA) (Claes, Moonen, Mostert, van Loon & 

Schalock, 2011). De ontwikkeling van dit instrument kadert binnen een samenwerkingsverband 

tussen de vakgroep orthopedagogiek van de Universiteit Gent, Hogeschool Gent en Stichting 

Arduin. Aangezien er in dit samenwerkingsverband gebruik wordt gemaakt van het theoretisch 

kader van Prof. R.L. Schalock is de keuze voor dit theoretisch kader in deze Masterproef een 

evidente keuze. 

In Nederland is “het speciaal onderwijs” de term voor onderwijs aan  kinderen en jongeren 

met specifieke ondersteuningsbehoeften. Tot in 1985 werd het speciaal onderwijs in 

Nederland “buitengewoon lager onderwijs” genoemd, afgekort “blo”. Vaak werd dit “bijzonder 

onderwijs” genoemd, maar in Nederland betekent dit iets helemaal anders. Bijzonder 

onderwijs in Nederland heeft te maken met de richting van het onderwijs. Maatschappelijke 

groeperingen in Nederland hebben op basis van godsdienst, levensbeschouwing of 

pedagogische- didactische principes het recht om scholen te stichten en dit leidt ertoe dat 

scholen onderling verschillen naar richting (Standaert, 2007). In Vlaanderen wordt er 

normaalgezien gesproken van “buitengewoon onderwijs”. Aangezien het hier een onderzoek 

betreft in Vlaanderen en in Nederland (Zeeland) opteer voor de term “speciaal onderwijs”, 

zodat er geen begripsverwarring ontstaat voor de Nederlandse lezers. 

In deze Masterproef wordt gebruik gemaakt van 2 leeftijdscategorieën: (a) 6-11jaar en (b) 12-

18 jaar. Bij de eerste categorie zal ik spreken van kinderen en bij de twee categorie van 

jongeren. 
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INLEIDING  

Deze Masterproef heeft  als thema “Kwaliteit van Bestaan bij kinderen met een verstandelijke 

beperking”. In wat volgt, wordt de context van dit thema nader toegelicht.  

Dit thema is ingebed in een veranderende visie ten aanzien van personen met een 

verstandelijke beperking. Afgelopen jaren vond immers een paradigmawissel plaats in het 

wetenschaps- en onderzoeksveld voor personen met een verstandelijke beperking (van Loon, 

2005). Verstandelijke beperking wordt niet langer meer gezien als een persoonskenmerk, de 

nadruk is meer en meer komen te liggen op de noodzakelijke ondersteuning die een persoon 

nodig heeft om te participeren aan een omgeving, die barrières met zich meebrengt (Buntinx 

& Schalock, 2010; Bogdan & Taylor, 1989; Lord, Suozzi & Taylor, 2010; Olivier, 1996; Thompson 

et al., 2010a; Van Gennep, 1997). Samengaand met deze paradigmashift is de focus ook meer 

en meer komen te liggen op Kwaliteit van Bestaan van personen met een (verstandelijke) 

beperking (Brown, 2008b; Buntinx & Schalock, 2010; Van Gennep, 2007). Er wordt gewezen op 

de gelijkwaardigheid van personen met (verstandelijke) beperking en concepten zoals 

zelfbepaling, emancipatie, inclusie en persoonlijke ontplooiing komen meer op de voorgrond 

te staan (Schalock, Gardner & Bradley, 2007; Van Gennep, 2007; Van Loon & Van Hove, 2005). 

Deze veranderingen worden ondersteund door de “Convention on The Rights of Persons with 

Disabilities” (2006).  

Door deze Conventie is de discussie rond inclusief onderwijs hoog op de agenda komen te 

staan. Met artikel 24 wordt inclusief onderwijs immers als recht beschreven. Desondanks 

verloopt het invoeren van het inclusief onderwijs moeizaam en kunnen kinderen en jongeren 

met een verstandelijke beperking nog niet ten volle genieten van de voordelen van het regulier 

onderwijs (Rioux & Pinto, 2010; Van Hove, Mortier & De Schauwer, 2005). In Vlaanderen en 

Nederland is er nog steeds een tendens om kinderen en jongeren met een verstandelijke 

beperking in te schrijven in aparte voorzieningen (Eurydice, 2012; Franke, 2008; Mortier, 

Desimpel, De Schauwer & Van Hove, 2011). Onderzoek toont nochtans aan dat het 

onderbrengen van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking in aparte 

voorzieningen  ongelijkheid voortzet (Includ-ed, 2009). De veranderende visie ten aanzien van 

kinderen, jongeren en volwassenen is misschien wel verankerd in internationale conventies, de 

visie omzetten naar de praktijk vereist voortdurende aandacht (Thompson, Weymeyer & 

Hughtes, 2010). 
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Inclusief onderwijs heeft nochtans heel wat voordelen .  Ten eerste heeft een heterogene klas-

samenstelling een positieve impact op de leerbaarheid van kinderen en jongeren, met of 

zonder beperking (includ-ed, 2009). De kinderen en jongeren met een beperking leren van de 

klasgenoten en omgekeerd. Ten tweede toont onderzoek aan dat kinderen en jongeren met 

een beperking in het regulier onderwijs beter presteren en een beter zelf-concept ontwikkelen 

dan de kinderen en jongeren in een aparte voorziening, mits goede ondersteuning weliswaar 

(includ-ed, 2009). Ten derde faciliteert een heterogene klas-samenstelling wederzijds respect, 

solidariteit, het aanvaarden van diversiteit en samenwerking (includ-ed, 2009). Ook blijkt dat 

kinderen en jongeren met een beperking in het regulier onderwijs betere sociale vaardigheden 

en vriendschappen ontwikkelen en beter voorbereid zijn op een onafhankelijk leven in de 

toekomst dan de kinderen en jongeren in aparte voorzieningen (includ-ed, 2009). Bovendien 

heeft inclusief onderwijs als voordeel dat de kinderen en jongeren met een verstandelijke 

beperking naar een school in de buurt kunnen gaan. Het aanbod van aparte voorzieningen is 

geografisch ongelijk verdeeld, waardoor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften 

vaak lange afstanden moeten afleggen (Vandenbroucke, 2006). De kans om vriendschappen op 

te bouwen met de kinderen en jongeren uit de buurt is bijgevolg miniem. Deze opgesomde 

voordelen zijn vaak de inzet voor het debat rond inclusief onderwijs. 

De naar voor gebrachte voordelen van inclusief onderwijs en een heterogene klas-

samenstelling doen bij mij de vraag rijzen of inclusief onderwijs een bijdrage levert aan 

Kwaliteit van Bestaan van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Gezien het 

heersende debat rond inclusief onderwijs en speciaal onderwijs en de toenemende nadruk op 

Kwaliteit van Bestaan in het orthopedagogische werkveld is deze probleemstelling 

maatschappelijk relevant en waardevol voor het wetenschaps- en onderzoeksveld.  Onderzoek 

naar Kwaliteit van Bestaan bij kinderen en jongeren is recent (Colver, 2006; Wallander, Schmitt 

& Koot, 2001) en stond vaak nog in de schaduw van Kwaliteit van Bestaan bij volwassenen 

(Depovere & Joliet, 2009). Onderzoek naar Kwaliteit van Bestaan bij kinderen en jongeren met 

een verstandelijke beperking geeft ons inzicht in wat belangrijk is voor een goede Kwaliteit van 

Bestaan. 

De keuze voor dit onderwerp wordt ook gestuurd vanuit mijn eerste ervaringen met het 

werkveld. Deze speelden zich immers af binnen het inclusief onderwijs. Door deze positieve 

ervaringen en het enthousiasme van de kinderen en jongeren die ik toen ondersteund heb, is 

mijn interesse en betrokkenheid aangaande het inclusief onderwijs alleen maar aangewakkerd. 
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Bovendien heb ik, in het kader van mijn Masterstage, kunnen kennismaken met de visie van 

Stichting Arduin. Stichting Arduin geeft ondersteuning aan mensen met een verstandelijke 

beperking op de domeinen wonen, werken, dagbesteding, scholing en vrije tijd. De visie van 

Stichting Arduin is gebaseerd op de acht domeinen van Kwaliteit van Bestaan volgens Prof. Dr. 

Schalock.  

Deze Masterproef bestaat uit vier grote onderdelen. In een eerste deel wordt een theoretisch 

kader aangereikt. In dit theoretisch kader zal ik stilstaan bij de veranderende visie ten aanzien 

van personen met een beperking, het mensenrechtenperspectief en de concepten “Kwaliteit 

van Bestaan” en “inclusief onderwijs” nader toelichten. Na het toelichten van deze concepten 

zal ik onderzoeksvragen formuleren die aansluiten bij mijn probleemstelling. In een tweede 

deel wordt het methodologisch kader van deze Masterproef beschreven. In dit deel wordt het 

gekozen onderzoeksinstrument en de dataset besproken, de gevolgde procedure beschreven 

en de analyse-technieken toegelicht. In een derde deel zijn de onderzoeksresultaten terug te 

vinden. Deze onderzoeksresultaten worden in een vierde deel toegelicht en teruggekoppeld 

aan de literatuur. In deze discussie zal ik ook stilstaan bij de implicaties van de 

onderzoeksresultaten voor de praktijk, de sterktes en zwaktes van dit onderzoek en 

voorstellen formuleren voor verder onderzoek.  
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THEORETISCH KADER 

1 VERANDERENDE VISIE OP VERSTANDELIJKE BEPERKING 

Het thema van deze Masterproef is ingebed in de veranderende visie op verstandelijke 

beperking. Een mijlpaal in die veranderende visie is de 9de versie van de American Association 

on Intellectual en Developmental Disabilities (AAIDD)1 (1992), waardoor verstandelijke 

beperking in een ecologisch perspectief wordt geplaatst en “ondersteuning” als centraal 

concept beschouwd wordt (Van Hove & van Loon, 2005). Deze revolutionaire verandering in 

het definiëren en classificeren kan ingebed worden in een paradigmawissel die plaatsvindt in 

het wetenschaps- en onderzoeksveld voor personen met een beperking (van Loon, 2005), waar 

het waardevolle van voorgaande  paradigma’s behouden blijft (van Gennep, 2007).  

1.1 EEN DEFINITIE 

De AAIDD is een organisatie die sinds 1876 op geregelde tijdstippen een overzicht tracht te 

maken van het fenomeen “verstandelijke beperking” (Van Hove & van Loon, 2005).  Met de 9de 

versie van de AAIDD worden een aantal keuzes gemaakt die de geldende modellen in vraag 

stellen en die van belang zijn voor de toekomstige begeleiding van mensen met een beperking 

(van Loon, 2005). Afgelopen jaar is de 11de editie verschenen waarin de volgende definitie 

staat (Schalock, et al., 2010, p 5):  

“Intellectual disability is characterized by significant limitations both in intellectual functioning 

and in adaptive behavior as expressed in conceptual, social, and practical adaptive skills. This 

disability originates before age 18.”  

De 9de editie (1992) is een mijlpaal in de visie op verstandelijke beperking, omdat 

verstandelijke beperking niet langer wordt gezien als een persoonskenmerk (Van Hove & van 

Loon, 2005). Verstandelijke beperking wordt multidimensioneel benaderd. Een verstandelijke 

beperking is immers niet alleen een significante beperking in intellectuele en adaptieve 

vaardigheden. Het is een probleem van de gehele persoon, dat een impact heeft op de 

gezondheid, participatie en de rol die een persoon toebedeeld krijgt in de samenleving 

(Buntinx & Schalock, 2010) (zie figuur1).  

                                                           
1
 Voorheen American Association on Mental Retardation (AAMR). 
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Van Hove & van Loon (2005) plaatsen dit gegeven in een “ecologisch perspectief”. Dit wil 

zeggen dat verstandelijke beperking kan worden beschouwd als een complex samenspel 

tussen de mogelijkheden en beperkingen van een persoon met de eisen van de omgeving. Er 

wordt meer aandacht geschonken aan de kwaliteit van de omgeving waarin personen met een 

verstandelijke beperking vertoeven en “ondersteuning” wordt bijgevolg als een centraal 

concept beschouwd, waardoor het “IQ” zijn “alleenheerschappij” verliest bij het bepalen van 

niveaus. De nieuwe definitie richt zich immers voornamelijk op de noodzakelijke 

ondersteuning (“support”) die een persoon nodig heeft (Van Hove & van Loon, 2005). Door de 

ondersteuning aan te passen aan de persoon wil men afstand nemen van het oude paradigma, 

dat mensen met een verstandelijke beperking bekijkt vanuit datgene wat ze niet kunnen (Van 

Hove & Van Loon, 2005). In dit ondersteuningsparadigma is de eigen kracht en de kracht van 

het natuurlijke netwerk van de personen met een verstandelijke beperking een belangrijk 

gegeven (Thompson et al., 2010a). In wetenschappelijk onderzoek wordt de classificatie in 

niveaus nog gebruikt.  

 

Figuur 1: AAIDD model (Schalock et al., 2010). 
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1.2 PARADIGMAWISSEL 

1.2.1 BEPERKING ALS INDIVIDUEEL DEFICIET 

De redenering van de AAIDD (1992) ligt in het verlengde van de veranderende visie ten aanzien 

van verstandelijke beperking. In plaats van een individueel deficit wordt verstandelijke 

beperking meer gezien als een sociaal probleem en een mensenrechtenprobleem (van Loon, 

2005). Tot begin jaren ’70 domineerde het defectparadigma (Van Gennep, 2007), ook wel 

bekend als het medisch model (Rioux, 1997). In dit paradigma wordt de beperking binnen de 

persoon gesitueerd (Rioux, 1997) en wordt het inclusieproces gezien als een persoonlijke 

individuele verantwoordelijkheid (Desimpel, 2008). De nadruk ligt op een verzorgende 

behandeling met als doel “goede zorg”, die enkel geboden kan worden in een instituut 

georganiseerd naar het model van een ziekenhuis (Van Gennep, 1997). 

In de loop der jaren komt er kritiek op deze denkwijze. Een eerste kritiek betreft de 

maatschappelijke segregatie die ontstaat door “goede zorg” te organiseren in totale instituties 

(Van Gennep, 1997). Ten tweede stelt Goffman (1961, in van Loon, 2005) dat het leven in 

totale instituten bijdraagt tot afhankelijkheid aan het systeem, wat niet de beste oplossing 

biedt voor de rechten en persoonlijke wensen.  Bovendien is de nadruk op behandeling niet 

relevant bij mensen met aandoeningen en stoornissen die niet medisch te behandelen zijn. 

(Thompson et al., 2010a). 

1.2.2 DENKEN IN TERMEN VAN ONDERSTEUNING 

Vanuit de geformuleerde kritieken wordt eind jaren ’80 het ondersteuningsparadigma naar 

voor geschoven (Bradley & Knoll, 1990, in van Loon, 2008), bestaande uit een aantal 

samenhangende onderdelen (Van Hove, 2009): 

1. Ten eerste staat volwaardig burgerschap centraal. Mensen met een beperking 

behoren te leven in de samenleving als volwaardige burgers met dezelfde rechten en 

plichten als iedere andere burger (Van Gennep, 1997). De burger met een beperking 

heeft echter ondersteuning nodig om volwaardig te kunnen participeren in het 

maatschappelijk leven (Thompson et al., 2010a). 

 



8 

 

2. Ten tweede komt de nadruk te liggen op de empowerment van mensen met een 

beperking. Mensen met beperkingen dienen meer keuze en controle te hebben (van 

Gennep, 1997).  

 

3. Ten derde wordt het begrip zorg vervangen door het begrip ondersteuning (van 

Gennep, 1997). Indien men denkt in termen van “zorg” worden totaalpakketten van 

zorg aan mensen met een beperking opgelegd en regelen van bovenaf opgelegd 

programma’s en schema’s het leven van mensen met een beperking (van Loon, 2005). 

Er is niets mis met het begrip “zorg”, maar “zorg” alleen is te smal om tegemoet te 

komen aan alle behoeften van mensen met een verstandelijke beperking (Van 

Gennep, 1997). Ondersteuning wordt door Van Gennep (1997, p117) omschreven als 

“het toegang geven van de betrokken persoon tot voor hem belangrijke kennis, 

middelen en relaties die nodig zijn om in de samenleving te kunnen wonen, werken en 

recreëren”.  

 

4. Ten slotte komt de nadruk te liggen op het streven van de samenleving naar een goede 

Kwaliteit van Bestaan voor elke burger, dus ook de burger met een verstandelijke 

beperking (van Gennep, 1997; van Gennep, 2007).  

Beperking wordt dus niet langer meer gezien als een individueel deficit, maar als sociaal 

geconstrueerd door de omgeving (Rioux, 1997). De beperking van een persoon dient niet 

begrepen te worden als een individueel probleem, maar als een probleem van de 

maatschappij, die er niet in slaagt om zich aan te passen aan diversiteit (Neves da Silva Bampi, 

Guilhem, Dornelles Alves, 2010; Olivier, 1996). Dit sluit aan bij wat Thompson et al. (2010a) 

een functionele beschrijving noemen.  Een functionele beschrijving van beperking richt zich 

niet alleen op biologische kenmerken. Ook de manier waarop iemand al dan niet in staat is zich 

in activiteiten van de hedendaagse samenleving te ontplooien, wordt als belangrijk gezien. 
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1.3 CONSEQUENTIES VOOR ONDERZOEK EN PRAKTIJK 

Deze veranderende visie op verstandelijke beperking brengt met zich mee dat er een 

toenemende nadruk komt te liggen op Kwaliteit van Bestaan (Van Gennep 1997) en de rol en 

betekenis die individuele ondersteuning heeft gekregen in het verhogen van het menselijk 

functioneren en het vergroten van Kwaliteit van Bestaan (Buntinx & Schalock, 2010).   

1.3.1 KWALITEIT VAN ZORG VS. KWALITEIT VAN BESTAAN 

Bij het discours rond kwaliteit wordt vaak eerder gedacht aan Kwaliteit van Zorg, in plaats van 

Kwaliteit van Bestaan (van Loon & Van Hove, 2002). In de praktijk is het echter een groot 

verschil of men eerder de focus legt op Kwaliteit van Zorg of op Kwaliteit van Bestaan (De 

Waele, van Loon, Van Hove & Schalock, 2005). 

Bij de focus op kwaliteit van zorg worden de mensen met een verstandelijke beperking 

omschreven als “consumenten”. De mensen worden gezien als gebruikers van een zorgstelsel 

in plaats van burgers in een maatschappij. Het perspectief en de mening van de medewerkers 

en de organisatie hebben een grotere invloed dan deze van de consumenten. Indien men de 

focus legt op kwaliteit van zorg blijft de nadruk liggen op beperkingen, categorisatie, 

homogene groepering, gezondheid en veiligheid en controle (De Waele et al., 2005). Wat in lijn 

ligt met het defectparadigma. Organisaties, waarbij de focus op Kwaliteit van Zorg ligt, zijn 

altijd “onderweg” doordat de focus ligt op het eigen proces. Er wordt veel geïnvesteerd in 

structuren en ordening, wat besluitvorming remt (Maes, Geeraert & Van den Bruel, B., 2000). 

Door te kiezen voor een Kwaliteit van Bestaan benadering worden belangrijke uitkomsten 

bereikt op micro- (actieve en gewaardeerde leden van een sociaal netwerk die leren van 

ervaringen, empowerment, person-centered planning, en geïndividualiseerde ondersteuning) 

meso- (gewone omgevingen, flexibele ondersteuning, leven lang leren en persoonlijke 

begeleiding )- en macroniveau (de veronderstelling van een leven in de samenleving, 

natuurlijke ondersteuning en mensenrechten) (van Loon, 2008). 

De modellen Kwaliteit van Zorg en Kwaliteit van Bestaan kunnen onderscheiden worden op 

basis van perspectief, belang, inhoud, beoordeling en structuren (tabel 1). Door deze twee 

modellen tegenover elkaar te plaatsen, bedoelt men niet dat de behoefte aan veiligheid en 

controle geen deel uitmaken van een organisatie waar de focus ligt op Kwaliteit van Bestaan. 



10 

 

Wel vraagt men zich af of een focus op Kwaliteit van Zorg efficiënt genoeg is voor de realisatie 

van een kwalitatief goed menselijk leven (van Loon, 2008). 

 Kwaliteit van Zorg focus Kwaliteit van Bestaan focus 

Perspectief Zorgaanbieder, de organisatie, de 

professionals 

Persoon zelf in zijn natuurlijk netwerk 

Belang Organisatorische processen 

dienen soepel en efficiënt te 

verlopen: grote overhead  

Gewenste resultaten voor de 

individuele persoon: weinig overhead 

Inhoud Management van zorgstelsels 

leidt tot grootschaligheid en 

groepsdenken 

Individuele ondersteuning en de 

effecten daarvan op iemands 

persoonlijk leven 

Typische criteria voor 

beoordeling 

Efficiëntie, doeltreffendheid van 

de kosten, planning, 

gebruikerstevredenheid 

Op waarden gebaseerde lange termijn 

resultaten van inclusie, persoonlijke 

ontplooiing en zelfbepaling 

Structuren De huidige zorgstelsels moeten 

slechts verbeterd worden; 

strakke hiërarchie 

Ondersteuning moet iemand persoonlijk 

helpen. Weinig hiërarchie in de 

organisatie: zelfsturing en coaching 

Tabel 1: belangrijkste verschillen Kwaliteit van Zorg- denken en Kwaliteit van Bestaan- denken (van Loon, 2008). 

1.3.2 INDIVIDUELE ONDERSTEUNING 

De focus die komt te liggen op ondersteuning brengt met zich mee dat indien men iemands 

Kwaliteit van Bestaan wil verbeteren, men meer aandacht moet besteden aan een 

persoonsgerichte ondersteuningsmethodiek (person- centered) (van Loon & Van Hove, 2008).  

Bij de persoonsgerichte ondersteuningsmethodiek (figuur 2) worden eerst wensen en 

persoonlijke aspiraties van de persoon met een (verstandelijke) beperking besproken en 

vastgelegd (component 1). Daarmee samengaand wordt de ondersteuningsbehoefte bepaald 

en vastgelegd (component 2) (van Loon & Van Hove, 2008). Deze ondersteuningsbehoefte kan 

bijvoorbeeld vastgelegd worden met de Supports Itensity Scale (SIS) (Thompson et al., 2004). 

Beide componenten vormen de input voor een “Individual Support Plan (ISP)” (throughput), 

waarbij instructies en leerdoelen worden gekoppeld aan de wensen en persoonlijke aspiraties 

(component 3). Zo komt men tot een beschrijving van welke ondersteuning het individu nodig 

heeft om ten volle te participeren aan de samenleving. Het ISP wordt vervolgens 

geïmplementeerd (component 4). De uitvoering van dit ISP wordt gemonitord in continue 

dialoog met het individu (component 5). Om na te gaan of de geboden ondersteuning 

resulteert in een betere Kwaliteit van Bestaan is er ruimte voor evaluatie in de individuele 

ondersteuningsmethodiek (component 6) (van Loon & Van Hove, 2008). Dit door iemands 
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Kwaliteit van Bestaan te meten met bijvoorbeeld de Personal Outcomes Scale (POS) (van Loon, 

Van Hove, Schalock & Claes, 2008). Naast de POS is er ook een Integrale schaal voor een 

subjectieve en objectieve meting van de Kwaliteit van Bestaan van mensen met een 

verstandelijke beperking ontwikkeld door Verdugo, Gomez & Arias (2005). Voor kinderen kan 

men gebruik maken van de Personal Outcomes Scale for Children and Adolescents (POS-CA), 

een instrument in ontwikkeling (Claes et al., 2011). Vervolgens kunnen de uitkomsten 

teruggekoppeld worden en bijgevolg resulteren in een bijstelling van de wensen, aspiratie en 

ondersteuningsbehoefte (van Loon & Van Hove, 2008). In Stichting Arduin wordt deze 

individuele ondersteuningsmethodiek in de praktijk toegepast. 

 

 

Figuur 2: Schema van een persoonsgericht ondersteuningsproces (van Loon, 2012). 
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De naar voor gebrachte individuele ondersteuningsmethodiek is gekenmerkt door het 

outcome-based-denken (Schalock, 1995, in van Loon, 2008). Later werd het outcome-based-

denken benoemd door Schalock, Verdugo, Bonham, Fantova & van Loon (2008b) als het “van 

Rechts naar Links denken”, waarbij men zich afvraagt wat er nodig is in een organisatie, 

systeem of gemeenschap om de gewenste personal outcomes te bereiken (Schalock et al., 

2008b), geïllustreerd door middel van figuur 3.  

 

Figuur 3: van rechts naar links denken (uit Van Loon & Van Hove, 2008, p 107). 

1.4 “SUBJECTEN” MET RECHTEN 

Uit het voorgaande blijkt dat er afgelopen decennia een veranderende visie is ontstaan rond 

personen met een beperking. De nadruk kwam te liggen op het streven van de samenleving 

naar een goede Kwaliteit van Bestaan voor elke burger, ook de burger met een verstandelijke 

beperking. Samengaand hiermee komt de nadruk meer te liggen op inclusie en empowerment 

(Van Gennep, 2007). Naast de noden komen ook de rechten van burgers centraal te staan (Van 

Gennep, 2007). De “United Nations’ Convention on the Rights of Persons with Disabilities” 

(2006) wordt door velen gezien als het resultaat van deze veranderende visie, ook wel het 

mensenrechtenperspectief genoemd (Bickenbach, 2009). Personen met een beperking worden 

niet meer gezien als “objecten” van liefdadigheid, medische behandeling en bescherming, 

maar eerder als “subjecten” met rechten, die in staat zijn die rechten te claimen, beslissingen 

te maken over het eigen leven en actieve burgers te zijn in de samenleving (Bickenbach, 2009). 

Dat mensen met een (verstandelijke) beperking in staat zijn om deze rechten te claimen en 

voor zichzelf op te komen, blijkt uit de talrijke self-advocacy-bewegingen (ACT Advocating 

Change Together, 2012; Grip, 2011). In wat volgt, wordt het mensenrechten-perspectief 

toegelicht.  
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2 MENSENRECHTEN-PERSPECTIEF 

2.1 CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (2006) 

2.1.1 HISTORISCH 

Na de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) werd in de “Declaration on 

the Rights of Mentallly Retarded Persons” (1971) gespecificeerd wat gelijkheid en 

fundamentele rechten betekenen voor personen met een (verstandelijke) beperking. Rechten 

zijn echter niet toereikend indien er geen mogelijkheden zijn om die rechten te verzilveren. 

Daarom ook wordt “Convention on The Rights of Persons with Disabilities” (2006)2 gezien als 

een mijlpaal in de ontwikkeling van rechten van personen met een beperking (Buntinx & 

Schalock, 2010; Lord et al., 2010; Mégret, 2008). 

Op 2 juli 2009 heeft België deze Conventie in het parlement geratificeerd en zich bijgevolg 

voorgenomen om de Conventie te implementeren in de wetgeving en in het dagelijks leven 

van personen met een beperking (Van Hove, 2009). Het verdrag werd in 2007 ondertekend 

door Nederland, maar ligt sindsdien nog tevergeefs te wachten om officieel bekrachtigd te 

worden en daadwerkelijk in de praktijk toegepast te worden (CG-raad, 2011). De ratificatie van 

de deze wet is belangrijk. Het ratificeren van de Conventie heeft immers als gevolg dat er 

sprake is van juridische afdwingbaarheid.  

2.1.2 DOEL 

Dit verdrag heeft als doel het volledige genot van alle personen met een beperking van alle 

mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid te bevorderen, beschermen 

en waarborgen, en ook de eerbiediging van hun inherente waardigheid te bevorderen 

(Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, 2006). 

Het verdrag creëert geen nieuwe rechten. De Universele Verklaring van de Rechten van de 

Mens (1948) biedt veel potentieel om mensenrechten te promoten, maar het is opvallend hoe 

de mensenrechten van personen met een beperking over de hele wereld worden geschonden. 

Bovendien is de conventie een antwoord op het feit dat ongeveer 10% van de totale bevolking, 

of ongeveer 650 miljoen mensen, leven met een beperking en hiermee de grootste 

                                                           
2
 Voorheen “The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities” 

(1993) (Buntinx & Schalock, 2010). 
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minderheidsgroep ter wereld zijn (Lord et al., 2010, United Nations: Rights and Dignity of 

Persons with Disabilities, 2011; United Nations Secretariat for the Convention on the Rights of 

Persons with Disabilities, 2012).  

2.1.3 INHOUD 

De conventie kadert de socio-politieke condities die nodig zijn om gelijkheid, autonomie, non- 

discriminatie, participatie en inclusie in de samenleving te waarborgen. De conventie 

benadrukt dat personen met een beperking in staat moeten zijn te participeren in alle 

aspecten van het leven en specificeert legale condities opdat dit mogelijk zou zijn (Buntinx & 

Schalock, 2010).  

De grondbeginselen van het verdrag zijn conform artikel 3 (Verdrag inzake de rechten van 

personen met een handicap, 2006 p.,4): 

• Respect voor de inherente waardigheid, persoonlijke autonomie, met inbegrip van de 

vrijheid zelf keuzes te maken en de onafhankelijkheid van personen; 

• Non- discriminatie; 

• Volledige en daadwerkelijke participatie in, en opname in de samenleving; 

• Respect voor verschillen en aanvaarding dat personen met een beperking deel 

uitmaken van de mensheid en menselijke diversiteit; 

• Gelijke kansen; 

• Toegankelijkheid; 

• Gelijkheid van man en vrouw; 

• Respect voor de zich ontwikkelende capaciteiten van kinderen met een beperking en 

eerbiediging van het recht van de kinderen met een handicap op het behoud van hun 

eigen identiteit.  

De artikelen van de conventie hebben betrekking op de volgende levensdomeinen (Buntinx & 

Schalock, 2010): rechten (toegang en privacy); participatie; autonomie, zelfdeterminatie; fysiek 

welbevinden; materieel welbevinden (werk en tewerkstelling); sociale inclusie; toegang en 

participatie; emotioneel welbevinden (geen uitbuiting, geweld of misbruik) en persoonlijke 

ontwikkeling (onderwijs).  
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2.2 DE WEG NAAR KWALITEIT VAN BESTAAN 

De conventie, en de desbetreffende artikels, situeren zich op het macro- niveau. Het groeiende 

construct Kwaliteit van Bestaan reflecteert de dynamiek die er heerst tussen de persoonlijke 

verlangens en de objectieve condities van het leven (Buntinx & Schalock, 2010). Kwaliteit van 

Bestaan is de link tussen de algemene waarden, weergegeven in de sociale rechten, en het 

leven van het individu (Shogren et al., 2009).  De conventie wordt gezien als een belangrijke 

hefboom bij het concreet maken van Kwaliteit van Bestaan van personen met een beperking. 

Kwaliteit van Bestaan is het doel, mensenrechten garanderen de weg er naartoe (Sorée, 2010).  

Tabel 2 illustreert de relatie tussen de domeinen van Kwaliteit van Bestaan (volgens Schalock, 

2011) en het VN- verdrag voor mensen met een beperking: 

Domein Kwaliteit van Bestaan Van toepassing zijnde artikel(en) VN- verdrag 

Persoonlijke ontwikkeling 24 

Zelfbepaling 12, 19 en 21 

Interpersoonlijke relaties 23 

Sociale inclusie 8, 9, 18, 20, 27, 29 en 30 

Rechten 5 - 7, 10-13 en 15 

Emotioneel welbevinden 16 en 17 

Lichamelijk welbevinden 16, 25 en 26 

Materieel welbevinden  28 

Tabel 2:  Relatie domeinen Kwaliteit van Bestaan en artikelen VN- verdrag (Schalock, 2011). 

In een 3de  deel van dit theoretische kader zal het concept “Kwaliteit van Bestaan” nader 

worden toegelicht.  

2.3 DE WEG NAAR INCLUSIEF ONDERWIJS 

Met artikel 24 van het VN- Verdrag is inclusief onderwijs hoog op de agenda komen te staan en 

wordt het keuzerecht van ouders aanzienlijk versterkt. Het artikel stelt dat personen met een 

beperking niet op grond van een beperking mogen worden uitgesloten van het algemene 

onderwijssysteem. De kinderen dienen toegang te hebben tot inclusief en hoogwaardig 

onderwijs op basis van gelijkheid met anderen in de gemeenschap waarin zij leven (Verdrag 

inzake de rechten van personen met een handicap, 2006). In beginsel hebben kinderen met 

een beperking dus het recht om naar de school te gaan waar ze naartoe zouden gaan, indien 

ze geen beperking zouden hebben (Steunpunt Recht en onderwijs, 2009).  
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Artikel 24 schrijft ook voor dat “redelijke aanpassingen worden verschaft naar gelang de 

behoeften van de persoon in kwestie” en dat “personen met een beperking, binnen het 

algemene onderwijssysteem, de ondersteuning ontvangen die zij nodig hebben om effectieve 

deelname aan het onderwijs mogelijk te maken” (Steunpunt Recht en onderwijs, 2009).  Het is 

dus niet de bedoeling dat het kind met een beperking naar de reguliere school gaat zonder 

ondersteuning. 

In een 4de deel van dit theoretisch kader zal ik dieper ingaan op de evolutie naar inclusief 

onderwijs in Vlaanderen en Nederland. 

2.4 UN CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD(1989) 

Een andere historische mijlpaal is “The United Nations’ Convention on the Rights of the Child” 

(1989) (UN Convention on the Rights of the Child, 1990). Ondertekend door België en 

Nederland op 26 januari 1990. België ratificeerde het verdrag op 16 december 1991 en 

Nederland op 6 februari 1992 (United Nations Treaty Collection, 2012).  

Door deze conventie worden alle kinderen en jongeren, dus ook de kinderen en jongeren met 

een speciale ondersteuningsbehoefte, erkend als subjecten met rechten. Dit is conform met de 

Sociology of Childhood. De Sociology of Childhood zet zich in de jaren ’90 af tegen oudere 

theorieën die kinderen en jongeren zien als onvolwassen en passief. Kinderen  en jongeren zijn 

echter geen passieve objecten, maar sociale actoren met eigen rechten (Casas, 1996; Colver, 

2005). Immers: “Children should be seen as ‘human beings’ and not ‘human 

becomings”(Qzortrep, 1994 in Colver 2005, p. 781). 

In artikel 12 van de Conventie wordt participatie van kinderen en jongeren extra belicht. Men 

brengt naar voor dat alle kinderen en jongeren, dus ook kinderen en jongeren met een 

speciale ondersteuningsbehoefte, het recht hebben zijn/haar mening te geven over thema’s 

die belangrijk zijn voor hen en het recht hebben om effectief te participeren in 

beslissingsprocessen als het voor hen van belang is (UN Convention on the Rights of the Child, 

1990; Horgan 2009).  Deze theorie omzetten in de praktijk is echter niet evident. Kinderen en 

jongeren worden vaak nog als een afzonderlijke sociale categorie benaderd (Casas, 1996).  
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3 KWALITEIT VAN BESTAAN 

In wat volgt, zal ik dieper ingaan op het thema Kwaliteit van Bestaan met als vertrekpunt de 

definitie van Schalock, Keith, Verdugo & Gomez (2009). De toenemende aandacht voor 

Kwaliteit van Bestaan zal ingebed worden in een historische context. Ten derde zal het 

Kwaliteit van Bestaan-model volgens Prof. Dr. R.L. Schalock worden toegelicht. Ten vierde 

wordt het meten van Kwaliteit van Bestaan nader toegelicht om tot slot stil te staan bij 

Kwaliteit van Bestaan van kinderen en jongeren.  

3.1 EEN DEFINITIE 

Onderzoek aangaande Kwaliteit van Bestaan brengt meer dan 100 definities naar voor 

(Cummins, 1997). De definities van Kwaliteit van Bestaan verschillen naargelang 

maatschappelijke en individuele perspectieven, maar ook naargelang toepasbaarheid (Felce & 

Perry, 1995; Eiser & Morse, 2001).  

Een definitie naar voor brengen met betrekking tot Kwaliteit van Bestaan brengt heel wat 

technische en filosofische problemen met zich mee. Elke individu zal immers een andere 

invulling geven naargelang culturele achtergrond, levensfase waarin het individu zich bevindt, 

persoonlijke voorkeuren en wensen (Schalock et al., 2007). Kwaliteit van Bestaan is dan ook 

eerder een multidimensioneel fenomeen, dan een individuele eigenschap of 

gemoedstoestand (Schalock et al., 2007). In deze Masterproef wordt uitgegaan van een 

individueel-gerichte definitie voorgesteld door Schalock et al. (2009, p21):  

“Individual Quality of Life is a multidimensional phenomenon composed of core domains 

influenced by personal characteristics and environmental factors. The core domains are the 

same for all people, although they may vary individually in relative value and importance. 

Therefore the assessment of quality of life domains is based on culturally sensitive indicators.”  

3.2 HISTORISCH 

In de jaren 1980 en 1990 is het concept “Kwaliteit van Bestaan” naar voren gekomen als de 

basis van wat waardevol is voor personen met een verstandelijke beperking (Brown, 2008a; 

Schalock, 2004; Schalock, Bonham & Verdugo 2008a; van Gennep, 1997). Het concept 

“Kwaliteit van Bestaan” is echter niet nieuw. Geluk en welbevinden werden al in de oude 

tijden door Plato en Aristoteles als erg belangrijk beschouwd (Schalock et al., 2007). Voor de 

jaren 1980 en 1990 werd Kwaliteit van Bestaan gedefinieerd in termen als “het behalen van 
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hogere scores op intelligentietesten”of “het verhogen van adaptieve vaardigheden” (Campo et 

al., 1997 in Claes, Van Hove, van Loon, Vandevelde, & Schalock, 2009). Kwaliteit van Bestaan 

dient echter breder gezien worden. De nood aan een breder begrip van Kwaliteit van Bestaan 

is onderhevig aan drie invloeden (Schalock et al., 2002, p. 457 in Claes et al., 2009): 

1.  Men geloofde niet langer meer dat wetenschappelijke, medische en technologische 

voordelen als enige invloed hebben op een beter leven. Men begon te geloven dat het 

persoonlijk, familiaal, gemeenschaps- en maatschappelijk welzijn voortkomt uit een 

complexe combinatie van waarden, percepties en omgevingsfactoren. 

2. De normalisatie-beweging benadrukte dat community-based diensten personal 

outcomes moeten meten. 

3. De burgerrechten-beweging legde de nadruk op zelfdeterminatie, personal outcomes 

en person-centered planning. 

Door deze invloeden is Kwaliteit van Bestaan een leidraad geworden voor sociale 

veranderingen en zijn we anders gaan denken over mensen met een verstandelijke beperking 

(Schalock, 2008).  Een uitdaging hierbij was het overtuigen van iedereen dat een verhoogde 

Kwaliteit van Bestaan een realistisch en haalbaar doel is voor alle mensen,  ook voor mensen 

met een verstandelijke beperking (Schalock, 2004). Ook zijn we gaan nadenken over hoe we 

het beleid en de praktijk moeten veranderen om individuele uitkomsten tot recht laten te 

komen (Schalock, 2008). Dit heeft vernieuwingen teweeg gebracht in het bieden van 

ondersteuning (denk maar aan de aangehaalde individuele ondersteuningsmethodiek), 

onderzoek en evaluatietechnieken (Schalock, 2004). 

3.3 KWALITEIT VAN BESTAAN ALS CONSTRUCT 

Het conceptueel model van Kwaliteit van Bestaan is opgebouwd uit drie componenten (zie 

tabel 3). Deze drie componenten zijn: factoren, domeinen en indicatoren van Kwaliteit van 

Bestaan (Schalock, 2008). Onderzoek suggereert dat de factoren en domeinen van Kwaliteit 

van Bestaan eerder cultuurvrij (etic) zijn, terwijl indicatoren voor Kwaliteit van Bestaan meer 

cultureel bepaald (emic) zijn (Schalock, 2004). Cummins et al. (2005) (in van Loon et al., 2009) 

merken op dat bepaalde aspecten van het persoonlijk welbevinden zowel etic als emic 

eigenschappen kunnen hebben.  
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De drie belangrijkste factoren zijn onafhankelijkheid, sociale participatie en welbevinden 

(voorgesteld in tabel 3). Via intercultureel onderzoek werd de factor- structuur afgeleid (Wang, 

Schalock, Verdugo & Jenaro, 2010). 

De acht domeinen (voorgesteld in tabel 3)  vormen het persoonlijk welbevinden en 

weerspiegelen het bereik van het Kwaliteit van Bestaan construct (Schalock, 2004; Schalock et 

al., 2008a). De domeinen maken de conceptualisering en meetbaarheid van het begrip 

concreter. Maar om deze concretisering mogelijk te maken is een opsplitsing van ieder domein 

in een aantal indicatoren noodzakelijk. Deze indicatoren (voorgesteld in tabel 3) kunnen 

worden gezien als percepties, gedragingen en voorwaarden en geven een beeld van iemands 

welbevinden (Schalock et al., 2008a; Schalock, 2004). De indicatoren zorgen ervoor dat het 

omvattende domein meetbaar wordt gemaakt, wat resulteert in persoonlijke verschillen  

(Schalock & Verdugo, 2002).  

Tabel 3: het conceptueel construct van Kwaliteit van Bestaan. 

 

 

 

 

Factoren Domeinen Indicatoren 

Onafhankelijkheid Persoonlijke ontwikkeling 

 

 

Zelf-determinatie 

Onderwijs, persoonlijke vaardigheden, 

adaptief gedrag 

 

keuzemogelijkheden, autonomie, persoonlijke 

controle, persoonlijke doelen 

Sociale participatie Interpersoonlijke relaties 

 

 

Sociale inclusie 

 

 

 

Rechten 

Sociale netwerken, vriendschappen, sociale 

activiteiten,  interacties, relaties 

 

integratie en participatie in de gemeenschap, 

sociale rollen, ondersteuning 

 

 

Humane (respect, waardigheid, gelijkheid) en 

Wettelijke (toegang) rechten 

Welbevinden Emotioneel welbevinden 

 

Fysiek welbevinden 

 

Materieel welbevinden 

Tevredenheid, zelfbeeld, vrij van stress 

 

Gezondheid, ontspanning en vrije tijd 

 

Financiële status, werk, onderdak, bezit 
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3.4 HET BELANG EN DE TOEPASBAARHEID VAN HET CONCEPTUEEL MODEL 

3.4.1 HET BELANG VAN HET CONCEPTUEEL RAAMWERK 

Het conceptueel raamwerk van Kwaliteit van Bestaan werkt verklarend en dat levert ons twee 

voordelen op. Ten eerste legt het conceptuele model hiermee een stevige basis voor het 

meten van aan Kwaliteit van Bestaan gerelateerde individuele uitkomsten van ondersteuning. 

Ten tweede levert het gebruik van aan Kwaliteit van Bestaan gerelateerde factoren, domeinen 

en indicatoren aangrijpingspunten voor individuele ondersteuning, beleid, praktijk en 

strategieën voor het verbeteren van iemands Kwaliteit van Bestaan (Schalock et al., 2008a).  

3.4.2 DE TOEPASBAARHEID VAN HET CONCEPTUEEL RAAMWERK 

De factoren, domeinen en indicatoren van Kwaliteit van Bestaan bieden richtlijnen tot het 

verbeteren van iemands Kwaliteit van Bestaan op micro- (de ondersteuning van de individuele 

cliënt), meso- (zorgaanbieders) als macro- niveau (overheid/inspectie/ ..). Daarnaast bieden de 

factoren, domeinen en indicatoren van Kwaliteit van Bestaan een kader om te 

evalueren/meten hoe het staat met de Kwaliteit van Bestaan van de individuele persoon, de 

zorgaanbieder of een andere organisatorische eenheid (van Loon, Claes, Van Hove & Schalock, 

2010). 

Uit de operationalisering van het conceptueel model van Kwaliteit van Bestaan volgen 

logischerwijs een aantal beleidskeuzes. De belangrijkste hiervan zijn (Schalock, 2008): 

• Een holistische, multidimensionele aanpak van dienstverlening en ondersteuning: de 

focus gericht op de maatschappij en organisaties als brug naar de maatschappij; 

• Het gebruik van goede praktijken (good practices) die de discrepantie tussen mensen 

en hun omgeving verkleinen door functionele vaardigheidstrainingen, het gebruik van 

ondersteunende technologie, toegang zoeken tot de natuurlijke omgeving, het meten 

van individuele ondersteuningsuitkomsten; 

• Het gebruik maken van individuele ondersteuningsuitkomsten om organisatorische 

verbeteringen tot stand te brengen en om informatie te verschaffen voor evidence-

based practices. 
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3.5 HET METEN VAN KWALITEIT VAN BESTAAN 

De afgelopen jaren heeft het concept Kwaliteit van Bestaan zich ontwikkeld van een filosofisch 

concept naar een meetbaar construct en een concept voor actiegerichte verandering. Hiermee 

samengaand is de behoefte ontstaan om een systematische benadering te ontwikkelen, te 

implementeren en te gebruiken om de domein-gerelateerde uitkomsten op het gebeid van 

Kwaliteit van Bestaan te gaan meten (van Loon et al., 2009). 

3.5.1 MODEL VOOR HET METEN VAN KWALITEIT VAN BESTAAN 

Het model voor het meten van Kwaliteit van Bestaan (zie tabel 4) is ontstaan uit kwantitatieve 

en kwalitatieve studies op het gebied van Kwaliteit van Bestaan (Brown et al., 2004; Schalock 

et al., 2008, in van Loon, 2008). De actuele visie op meten van Kwaliteit van Bestaan wordt 

gekenmerkt door de multidimensionele aard van Kwaliteit van Bestaan, het gebruik van een 

methodologisch pluralisme waarbij zowel subjectieve als objectieve metingen worden 

gebruikt, het incorporeren van een systeemperspectief waardoor mensen worden beïnvloed 

op micro-, meso- en macroniveau en het meer en meer betrekken van stakeholders (Verdugo, 

Schalock, Keith & Stancliffe, 2005).  

Claes et al. (2009) stellen acht leidende principes voor om tot de ontwikkeling te komen van 

een kwaliteitsvol instrument die Kwaliteit van Bestaan onderzoekt bij personen met een 

beperking: 

• De ontwikkeling van een schaal dient gebaseerd te zijn op een valide conceptueel 

kader; 

• De ontwikkeling van een instrument om Kwaliteit van Bestaan te meten, dient 

theoretisch gebaseerd te zijn en inductief ontwikkeld te worden; 

• Items die Kwaliteit van Bestaan gerelateerde uitkomsten meten, dienen op een 

methodisch verantwoorde manier tot stand te komen; 

• Een instrument om Kwaliteit van Bestaan te meten zou inzicht moeten kunnen 

verschaffen in, met het construct verband houdende, kwesties; 

• In het proces van ontwikkelen van een schaal spelen analyse van data en feedback op 

data een belangrijke rol; 

• De correlatiecoëfficiënten tussen de respondenten dienen acceptabel te zijn; 

• De concurrente validiteit dient aangetoond te worden; 
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• De gegevens dienen verzameld te worden in een situatie waarbij een gesprek wordt 

gevoerd over de mogelijke antwoorden. 

 Model voor het meten van Kwaliteit van Bestaan 

1 Is gebaseerd op het conceptuele model van Kwaliteit van Bestaan. 

2 Richt zich op individuele uitkomsten die persoonsgebonden en voor de persoon van belang zijn, en 

wordt gemeten aan de hand van de domeinen en indicatoren van Kwaliteit van Bestaan. 

3 Betrekt mensen met een beperking bij het ontwerpen en de afname van het 

onderzoeksinstrument. 

4 Meet zowel subjectieve en objectieve indicatoren. Waarbij subjectieve indicatoren gericht zijn op 

hoe de persoon het ziet en objectieve indicatoren gericht zijn op gebeurtenissen en 

levensomstandigheden. Criteria voor het selecteren van specifieke indicatoritems zijn dat deze 

items: 

• Weergeven wat mensen willen in hun leven; 

• Betrekking hebben op huidige en toekomstige beleidszaken; 

• Dat de zorgaanbieder er enige invloed op heeft; 

• En dat ze gebruikt kunnen worden voor rapportage en verbetering van kwaliteitsdoelen, en 

relevant zijn voor verschillende diagnostische groepen en personen zonder beperkingen. 

5 Is gevoelig voor zowel de etic (universele) als emic (cultuurgebonden) eigenschappen van de 

domeinen en indicatoren van Kwaliteit van Bestaan. 

6 Houdt rekening met het systeemperspectief dat de verschillende omgevingsinvloeden omvat die 

impact hebben op mensen met een beperking op micro-, meso-, en macro-niveau. 

7 Gebruikt multivariabele onderzoeksontwerpen om de invloed te beoordelen die persoonlijke en 

omgevingsvariabelen hebben op de gemeten uitkomsten op de variabelen van Kwaliteit van 

Bestaan 

Tabel 4: model voor het meten van Kwaliteit van Bestaan (van Loon et al., 2010). 

3.5.2 DE PERSONAL OUTCOMES SCALE (POS) 

Om Kwaliteit van Bestaan te meten, kan men gebruik maken van verschillende perspectieven. 

“The Family Quality of Life Survey 2006” bevraagt bijvoorbeeld het perspectief van de 

familieleden van personen met een beperking (Brown, 2008b; Werner et al., 2009). Maar ook 

naar de personen met een beperking zelf kan geluisterd worden. De Schaal voor 

Persoonsgerichte Ondersteuningskomsten (POS) dient hiertoe (van Loon et al., 2008).  

Bij de ontwikkeling van deze schaal heeft men rekening gehouden met de 8 leidende principes 

van Claes et al. (2009).  De schaal is gebaseerd op het conceptueel model van Kwaliteit van 

Bestaan (zie tabel 3) en het model voor het meten van Kwaliteit van Bestaan (zie tabel 4). Een 

juiste afname en juist gebruik resulteert in een meting van indicatoren voor Kwaliteit van 

Bestaan, gerelateerd aan de acht domeinen van Kwaliteit van Bestaan. De meting behelst 
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zowel subjectieve/zelfbeoordelingscores als objectieve/geobjectiveerde beoordelingsscores 

(van Loon, 2008).  

De combinatie van een zelfbeoordeling en een geobjectiveerde beoordeling is uniek en levert 

een interessante confrontatie op van verschillende perspectieven. Hiermee kan een 

constructieve dialoog op gang gebracht worden tussen het individu en de professional (van 

Loon et al., 2010). De subjectieve perceptie van de persoon zelf aangaande bepaalde aspecten 

van Kwaliteit van Bestaan, veronderstelt de actieve betrokkenheid van de respondent. Dit kan 

bemoeilijk worden door eventueel beperkte verbale mogelijkheden. Daarom kan er beroep 

worden gedaan op indirecte informanten: proxy’s (van Loon et al., 2010).  

3.6 KWALITEIT VAN BESTAAN BIJ KINDEREN EN JONGEREN 

Kwaliteit van Bestaan bij volwassenen wordt gezien als een hot item en recent wordt er ook 

onderzoek gedaan naar het meten van Kwaliteit van Bestaan bij kinderen en jongeren 

(Gerharz, Eiser & Woodhouse, 2003; Verdugo, Sabeh & Prieto, 2012; Wallander, Schmitt & 

Koot, 2001; Zekovic & Renwick, 2003). Onderzoek naar Kwaliteit van Bestaan bij kinderen en 

jongeren blijft echter nog te vaak in de schaduw te staan van onderzoek naar Kwaliteit van 

Bestaan bij volwassenen (Depovere & Joliet). Er wordt bovendien aangegeven dat het meten 

van Kwaliteit van Bestaan bij kinderen en jongeren moeilijk is (Gerharz et al., 203). Het 

verbeteren van Kwaliteit van Bestaan bij kinderen en jongeren dient echter ook hoog op de 

agenda te staan (Zekovic & Renwick, 2003). 

Het meten van Kwaliteit van Bestaan bij kinderen en jongeren geeft de mogelijkheid om het 

beleid ten aanzien van kinderen en jongeren, al dan niet met een beperking, aan te passen.  

Gebaseerd op het Kwaliteit van Bestaan model komt de focus meer te liggen op het hele leven 

van de kinderen en de jongeren. Het beleid focust voornamelijk op de beperkingen, terwijl het 

meten van Kwaliteit van Bestaan bij kinderen en jongeren de focus verschuift naar andere 

aspecten van het leven die voor de kinderen en jongeren belangrijk zijn (Zekovic & Renwick, 

2003). Bovendien biedt het meten van Kwaliteit van Bestaan bij kinderen en jongeren de 

mogelijkheid om een stem te geven aan kinderen en jongeren. 

Colver (2005) is van mening dat, hoewel algemeen erkend wordt dat de domeinen van 

Kwaliteit van Bestaan universeel zijn, de vragen toch aangepast dienen te worden naargelang 

ontwikkelingsleeftijd en de achtergrond van het kind/de jongere. De inhoud moet namelijk 

afgeleid worden van wat kinderen en jongeren belangrijk vinden in het leven (Colver, 2005).
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4 INCLUSIEF ONDERWIJS IN VLAANDEREN EN IN NEDERLAND 

Door de paradigma-shift van afgelopen decennia en de inbedding hiervan in internationale 

verdragen (Inclusion International, 2009)3 is het recht op inclusief onderwijs naar voren 

gekomen. In wat volgt, zal ik aan de hand van de bewerkte definitie van Giangreco (Van Hove, 

Mortier & De Schauwer, 2005) inclusief onderwijs nader definiëren. Vervolgens zal ik stilstaan 

bij hoe inclusief onderwijs gegroeid is doorheen de jaren in Vlaanderen en Nederland.  

4.1 EEN DEFINITIE 

Om de visie en de uitgangspunten van het inclusief onderwijs voor te stellen, maak ik gebruik 

van de bewerkte definitie van Giangreco (Van Hove et al., 2005).  Dit houdt in dat: 

• ALLE kinderen welkom zijn in het regulier onderwijs. De gewone klas mét 

ondersteuning is de eerste optie, ongeacht de speciale noden van de betrokken 

kinderen; 

•  Kinderen lessen volgen in groepen met een proportioneel goed overwogen 

verhouding tussen het aantal kinderen, mét en zonder speciale noden (bijvoorbeeld: 

10 à 12% van de bevolking in onze westerse samenleving wordt geïdentificeerd als 

“personen met een beperking”); 

• Kinderen een klassengroep vormen met leerlingen van dezelfde leeftijd; 

• Leerlingen met een zeer diverse waaier van mogelijkheden participeren in projecten 

die ze delen met medeleerlingen, terwijl ze (met de nodige individuele aanpassingen 

en ondersteuning) werken aan een goed uitgestippeld geheel van individuele 

(leer)doelen; 

• Deze gedeelde projecten hun uitwerking kennen in omgevingen die door de 

doorsneeleerlingen worden bezocht/gebruikt; 

• De gedeelde ervaringen zo zijn uitgewerkt  dat de kinderen daardoor kunnen werken 

aan een (langetermijn)perspectief van door iedereen gewaardeerde levensdoelen. 

Daarom moet er een gezond evenwicht gezocht worden tussen cognitieve doelen en 

sociale doelen. 

                                                           
3
 Naast de “UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities” zijn er nog andere verdragen, die 

het recht op onderwijs voor iedereen erkennen (Inclusion International, 2009). Zie bijlage 1 voor een 

overzicht.  
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Om van inclusief onderwijs te spreken moet alles wat hierboven wordt opgesomd, zich iedere 

dag opnieuw voordoen (Van Hove et al., 2005). Samengevat is inclusief onderwijs een 

verzameling van waarden, principes en praktijken die zich richten naar een effectief en 

betekenisvol onderwijs voor alle leerlingen, met of zonder een “label” (Giangreco, 2003). 

4.2 INCLUSIEF ONDERWIJS IN ONTWIKKELING 

4.2.1 IN VLAANDEREN 

4.2.1.1 HISTORISCH 

De eerste stappen in Vlaanderen werden gezet met de start van het geïntegreerd onderwijs 

(GON), waarbij er sprake is van een samenwerking tussen het buitengewoon onderwijs en het 

regulier onderwijs met de klemtoon op integratie (Present, 2009; Mortier et al., 2011). 

Integratie is echter niet hetzelfde als inclusie. Het verschil tussen integratie en inclusie 

aangaande het onderwijs wordt kernachtig uitgedrukt door Ainscow (1995): “Waar het bij 

“integratie” in hoofdzaak ging om de idee dat extra maatregelen nodig zijn om leerlingen met 

speciale onderwijsbehoeften aan te passen aan de geldende eisen van het onderwijs dat zij 

willen volgen, gaat het bij “inclusief onderwijs” over de herstructurering van de school, dus over 

de aanpassing van het onderwijs, om zo tegemoet te komen aan de mogelijkheden en noden 

van alle leerlingen, ook die met speciale onderwijsbehoeften.”
4
 

Het rapport “Op weg naar inclusief onderwijs: elementen ter discussie rond de hervorming van 

het Buitengewoon Onderwijs in Vlaanderen afhankelijk van de internationale tendens tot 

integratie” (Ghesquière, De Fever & Van Hove, 1996) en “Het Advies over inclusief onderwijs” 

(Vlor, 1998) stellen dat Inclusief Onderwijs voor Vlaanderen de onderwijsvorm van de 

toekomst moet worden.  

 

 

 

                                                           
4
 Geciteerd uit “Advies over inclusief onderwijs” vrijgegeven door de Vlaamse Onderwijsraad (1998) 

(Vlor, 1998, p 7). 



27 

 

4.2.1.2 DE CONCEPTNOTA “LEERZORG” (2006)
5
 

De conceptnota betreffende “leerzorg”  (2006), naar voren gebracht door minister Frank 

Vandenbroucke6, poogt hier aan tegemoet te komen met drie strategische doelstellingen. De 

nota is er (a) op gericht het bestaande zorgaanbod in het regulier en speciaal onderwijs in 

eenzelfde referentiekader te beschrijven; (b) er wordt afgestapt van de te enge typologie in 

het speciaal onderwijs (de acht types en vier opleidingsvormen); (c) met leerzorg wil de 

minister aansluiting zoeken bij internationale ontwikkelingen. België heeft tenslotte in 2009 

het VN-Verdrag geratificeerd, waardoor dit Verdrag bijgevolg juridisch afdwingbaar is. 

Met leerzorg wordt vertrokken vanuit twee invalshoeken: de kenmerken van de leerling en de 

omgeving die zich aan die kenmerken moet aanpassen. De omgeving wordt gedefinieerd met 

“leerzorgniveaus”. Voor de kenmerken van de leerling wordt er gewerkt met “doelgroepen en 

clusters”. De leerzorgniveaus verwijzen naar “noodzakelijke kenmerken van de pedagogische 

omkadering”. Het gaat over een steeds verdergaande aanpassing van het onderwijs zelf, in de 

aard van het onderwijsaanbod, de pedagogisch-didactische aanpak, de aard en intensiteit van 

de ondersteuning en de inzet van personele en materiële middelen. De eerste twee niveaus 

worden in het reguliere onderwijs aangeboden. Op leerzorgniveau l geldt het 

gemeenschappelijk curriculum en is het de bedoeling dat elke leerling een diploma of 

getuigschrift behaalt. Op het tweede niveau geldt dit ook, terwijl de school zich moet 

aanpassen door te compenseren7 en te dispenseren8. Bij leerzorgniveau lll en lV wordt het 

curriculum verlaten en volgt de leerling een individueel curriculum. Het is de bedoeling dat 

deze twee niveaus eveneens in de reguliere school worden aangeboden. Op het vijfde niveau 

is er nood aan gespecialiseerde therapie en verzorging, eventueel met residentieel of semi-

residentieel verblijf in een voorziening. Een aparte setting is nodig. Leerzorgniveau V neemt 

een bijzondere plaats in. Dit niveau is bedoeld voor leerlingen die nood hebben aan deeltijds 

onderwijs. Het omvat specifieke maatregelen om de achterstand, veroorzaakt door een korte 

of langere afwezigheid, op school te beperken (Desimpel, 2008). 

                                                           
5
 Tenzij anders vermeld is deze alinea gebaseerd op Vandebroucke (2006). 

6
 Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, Vice-minister-president van de Vlaamse regering in 

2006. 
7
 De leerling krijgt extra steun voor bepaalde dingen. 

8
 Moeilijke leerdoelen die niet noodzakelijk zijn voor het diploma of getuigschrift kunnen vervangen 

worden door andere doelen. 
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De tweede indeling van het leerzorgkader betreft de beperkingen waarmee kinderen en 

jongeren te maken krijgen. Die worden gegroepeerd tot ruimere categorieën dan de types van 

vandaag:  de doelgroepen en clusters . Zo kan het aanbod van scholen voor buitengewoon 

onderwijs verbreed worden. Er zijn vier clusters. Een eerste cluster is de groep leerlingen 

zonder beperkingen (tijdelijke leerproblemen zijn mogelijk). Een tweede cluster is de cluster 

leerbeperkingen. In deze cluster kunnen twee doelgroepen worden onderscheiden: de 

leerlingen met ernstige leerstoornissen en de leerlingen met een lichte verstandelijke 

beperking. De derde en vierde clusters groeperen de leerlingen met een functiebeperking en 

de leerlingen met gedrags- en emotionele problemen, ADHD en autisme. 

Wanneer we het nieuwe referentiekader van Minister Vandenbroucke kritisch toetsen aan de 

bewerkte definitie van Giangreco (Van Hove, Mortier, De Schauwer, 2005) dan kunnen we 

stellen dat er nog niet echt over inclusief onderwijs wordt gesproken, aangezien niet alle 

leerlingen welkom zijn in het gewoon onderwijs (Desimpel, 2008). 

4.2.2 IN NEDERLAND 

Net zoals in België verloopt het onderwijs in Nederland via twee systemen: het regulier 

onderwijs en het speciaal onderwijs. Het is een duaal systeem waarbij het regulier en het 

speciaal onderwijs als gescheiden onderwijsvormen worden gezien, die apart worden 

georganiseerd en gefinancierd. Deze scheiding kent, net zoals in België, een lange traditie 

(Franke, 2008). 

Men nam aan dat aparte scholen te verkiezen waren boven geïntegreerde scholen met als 

gevolg dat grote sommen geld werden uitgegeven om een complex systeem voor speciaal 

onderwijs te bekostigen. Dit duurde tot eind jaren ’70. In 1990 kwam een eerste verandering 

door het Weer Samen Naar school (WSNS) beleid (Meijer, 2004). Een beleid waarbij leerlingen 

met leerproblemen opgenomen worden in het reguliere onderwijssysteem. Een tweede 

verandering heeft te maken de Leerling Gebonden Financiering (LGF), ook wel “Het Rugzakje” 

genoemd. Sinds 1 augustus 2003 kunnen leerlingen gebruik maken van deze speciale financiële 

voorziening. Ouders kunnen aan de hand van de LGF kiezen waar ze hun kind naar school laten 

gaan. De ondersteuning kunnen ouders dan inkopen bij het speciaal onderwijs. Het WSNS en 

de LGF proberen een brug te slaan tussen het speciaal onderwijs en het reguliere onderwijs, 

maar in principe verandert niets aan het duale onderwijssysteem. Daarnaast is er nog het 

realiseren van Passend Onderwijs, een recent beleidsinitiatief vanuit de overheid. Volgens 
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deze beleidsmaatregel dienen het regulier en speciaal onderwijs de samenwerkingsverbanden 

zo in te richten dat de expertise gebundeld wordt, ook wel Regionaal Expertise Centrum (REC) 

genoemd. Op deze manier worden de besturen verantwoordelijk gesteld voor een dekkend 

regionaal arrangement van onderwijszorgactiviteiten (Franke, 2008).  

Deze veranderingen gaan samen met de ondertekening door Nederland van het VN-verdrag in 

maart 2007 (het VN-Verdrag is echter nog niet geratificeerd in Nederland). Hiermee verklaarde 

Nederland dat ze bereid zijn kinderen met een beperking zoveel mogelijk in de reguliere 

omgeving op te vangen. Het ondertekenen van het de VN-Verdrag heeft twee gevolgen 

(Franke, 2008): 

• De Wet Gelijke Behandeling in het primair en voortgezet onderwijs zal binnenkort in 

werking moeten worden gesteld. 

• De LGF-wet met de gedwongen winkelnering voor de ambulante begeleiding bij de 

REC’s zal geleidelijk afgeschaft moeten worden. Er komt dan vrije uitgave mogelijkheid 

van de volledige rugzak. 

De initiatieven in Nederland hebben op veel plaatsen geleid tot een verhoogde inschrijving in 

het regulier onderwijs. Toch zitten nog steeds meer dan 5% van de leerlingen op aparte 

scholen. Dit percentage stijgt de laatste jaren in Nederland, blijkt door de aanwezigheid van 

lange wachtlijsten (Franke, 2008). 

4.2.3 RECENT EN IN ONTWIKKELING, MAAR NIET NIEUW 

Hierboven heb ik geprobeerd om enkele belangrijke gebeurtenissen in de aanloop van het 

inclusief onderwijs in Vlaanderen en Nederland te vermelden. Het inclusief Onderwijs is recent 

en nog steeds in ontwikkeling. Maar om aan te geven dat het inclusief onderwijs eigenlijk niet 

helemaal nieuw is en er in principe elke dag aan diversiteit in de klas wordt gedaan, wil ik het 

volgende citaat van Grenot Scheyer, Fischer & Staub (2001, p 8) aanhalen:  

“ … Even if there were no students with disabilities, the culture of inclusive schools would still 

be important because the entrance of students with disabilities into general education classes 

does not signify the presence of diversity in the school. It recognises and affirms the diversity 

that has always existed…”. 
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5 PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN 

Alice: Would you tell me, please, which way I ought to go from here? 

The Cat: That depends a good deal on where you want to get to. 

Alice: I don’t much care where. 

The Cat: Then it doesn’t much matter which way you go. 

Alice:… so long as I get somewhere. 

The Cat: Oh, you’re sure to do that, if only you walk long enough. 

(Alice in Wonderland, Lewis Carrol) 

 

Inclusief onderwijs wordt als recht omschreven met artikel 24 van de “United Nations’ 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities” (2006). Het invoeren van het inclusief 

onderwijs verloopt echter moeizaam (Rioux & Pinto, 2010). Uit cijfers van Vlaanderen en 

Nederland blijkt dat de tendens om kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking in 

te schrijven in aparte voorzieningen nog steeds bestaat en voortgezet wordt (Eurydice, 2005; 

Franke, 2008; Mortier et al., 2011). Inclusief onderwijs is een recht dat voor veel kinderen en 

jongeren met een beperking nog niet erkend word (Van Hove et al., 2005). Inclusief onderwijs 

heeft nochtans heel wat voordelen. Uit onderzoek blijkt dat een heterogene klas-samenstelling 

een positieve impact heeft op de leerbaarheid van kinderen en jongeren, met of zonder 

beperking (includ-ed, 2009; Van Hove et al., 2005). Kinderen en jongeren met een beperking 

leren van de andere klasgenoten en omgekeerd. Bovendien toont onderzoek aan dat kinderen 

en jongeren met een beperking in het regulier onderwijs beter presteren en een beter zelf-

concept ontwikkelen, dan de kinderen en jongeren in een aparte voorziening (includ-ed, 2009). 

Daarnaast faciliteert de heterogene klas-samenstelling wederzijds respect, solidariteit, het 

aanvaarden van diversiteit en samenwerking (includ-ed, 2009). Ook blijkt dat kinderen en 

jongeren met een beperking in het regulier onderwijs betere sociale vaardigheden en 

vriendschappen ontwikkelen en beter voorbereid zijn op een onafhankelijk leven in de 

toekomst (Includ-ed, 2009). Tot slot blijkt dat de aparte voorzieningen voor leerlingen met 

specifieke ondersteuningsbehoeften ongelijk geografisch verdeeld zijn, waardoor de leerlingen 

vaak lange afstanden moeten afleggen (Vandenbroucke, 2006). De kinderen en jongeren 

krijgen hierdoor minder kans om in interactie te treden met de kinderen en jongeren uit hun 

buurt. Deze voordelen van inclusief onderwijs zijn vaak de inzet van het debat rond inclusief 
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onderwijs en speciaal onderwijs. Gelijklopend met de tendens naar inclusief onderwijs is er 

ook een toenemende nadruk komen te liggen op Kwaliteit van Bestaan (Van Gennep, 1997). 

Onderzoek naar Kwaliteit van Bestaan bij kinderen en jongeren met een beperking is recent 

(Colver, 2006; Wallander et al., 2001) en stond vaak nog in de schaduw van het onderzoek naar 

Kwaliteit van Bestaan bij volwassenen met een verstandelijke beperking (Depovere & Joliet, 

2009).  

Met deze Masterproef wil ik een bijdrage leveren aan het debat rond inclusief onderwijs en 

speciaal onderwijs door te onderzoeken of, naast de opgesomde voordelen van inclusief 

onderwijs, inclusief onderwijs ook een positieve bijdrage levert aan Kwaliteit van Bestaan van 

kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Om deze probleemstelling nader te 

onderzoeken is het essentieel om specifieke onderzoeksvragen te formuleren. Mijn hoofddoel 

is nagaan of kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking in het regulier onderwijs 

al dan niet een hogere Kwaliteit van Bestaan ervaren, dan de kinderen en jongeren met een 

verstandelijke beperking in het speciaal onderwijs. Bijgevolg kan de volgende onderzoeksvraag 

gesteld worden: “Ervaren kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking in het 

regulier onderwijs een significant hogere Kwaliteit van Bestaan, dan kinderen en jongeren met 

een verstandelijke beperking in het speciaal onderwijs?”. Gezien de leeftijdscategorieën kan 

deze onderzoeksvraag opgesplitst worden in twee subvragen.  

Aangezien kinderen en jongeren met verstandelijke beperking over dezelfde grondrechten 

beschikken als kinderen en jongeren zonder verstandelijke beperking is het eveneens 

wetenschappelijk relevant om na te gaan of de kinderen en jongeren zonder verstandelijke 

beperking dezelfde Kwaliteit van Bestaan ervaren, dan de kinderen en jongeren met een 

verstandelijke beperking uit dezelfde leeftijdscategorie. Deze onderzoeksvraag kan eveneens 

opgedeeld worden in twee subvragen rekeninghoudend met de het feit of de kinderen en 

jongeren met een verstandelijke beperking naar het regulier of speciaal onderwijs gaan. 

 

 

 

 

 



33 

 

Samenvattend komen de volgende onderzoeksvragen naar voor: 

1. Ervaren de kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking in het regulier 

onderwijs een significant hogere Kwaliteit van Bestaan dan de kinderen en jongeren met 

een verstandelijke beperking in het speciaal onderwijs? 

(a) Ervaren de kinderen jonger dan 12 jaar met een verstandelijke beperking in het 

regulier onderwijs een significant hogere Kwaliteit van Bestaan dan de kinderen uit 

dezelfde leeftijdscategorie in het speciaal onderwijs? 

(b) Ervaren de jongeren ouder dan 12 jaar met een verstandelijke beperking in het 

regulier onderwijs een significant hogere Kwaliteit van Bestaan dan de jongeren uit 

dezelfde leeftijdscategorie in het speciaal onderwijs? 

 

2. Ervaren de kinderen en jongeren zonder verstandelijke beperking een significant hogere 

Kwaliteit van Bestaan dan de kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking uit 

dezelfde leeftijdscategorie? 

(a) Ervaren de kinderen en jongeren zonder verstandelijke beperking een hogere 

Kwaliteit van Bestaan dan de kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking 

in het regulier onderwijs uit dezelfde leeftijdscategorie? 

(b) Ervaren de kinderen en jongeren zonder verstandelijke beperking een hogere 

Kwaliteit van Bestaan dan de kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking 

in het speciaal onderwijs uit dezelfde leeftijdscategorie? 
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METHODOLOGIE 

In wat volgt, zal ik het onderzoeksinstrument dat als basis diende voor dit onderzoek 

bespreken. Ten tweede zal ik mijn steekproef beschrijven. Ten derde zal ik de gevolgde 

procedure toelichten om tot slot stil te staan bij de uitgevoerde data-analyse.  

1 ONDERZOEKSINSTRUMENT 

De Personal Outcomes Scale for Chidren and Adolescents (POS-CA) (Claes, Moonen, Mostert, 

Van Loon & Schalock, 2010) diende als basis voor dit onderzoek. Bij het uitvoeren van dit 

onderzoek was de POS-CA in een afrondende fase9. De ontwikkeling van de POS-CA kadert 

binnen een samenwerkingsverband tussen de vakgroep orthopedagogiek van de Universiteit 

Gent, Hogeschool Gent en Stichting Arduin. De POS-CA is gebaseerd op de Personal Outcomes 

Scale (POS) voor volwassenen met een verstandelijke beperking (van Loon et al., 2008). De 

schaal meet aan de hand van specifieke indicatoren Kwaliteit van Bestaan bij kinderen en 

jongeren. 

Alvorens dieper in te gaan op de afname-procedure en betrouwbaarheid van de POS-CA zal ik 

stilstaan bij het ontwikkelingsproces van de POS-CA. 

1.1 DE ONTWIKKELING VAN DE POS-CA 

Na de POS voor volwassenen met een verstandelijke beperking ontstond de behoefte aan 

dergelijk instrument voor kinderen en jongeren (van Loon et al., 2010). Claes, Schalock, 

Mostert & van Loon, experts op het vlak van meten van Kwaliteit van Bestaan, werkten een 

eerste referentiekader uit waarbij het conceptueel model van Kwaliteit van Bestaan (zie tabel 

2) het uitgangspunt vormde (Moonen & Pansaerts, 2009). De POS voor volwassenen werd het 

vertrekpunt. Op basis van dit referentiekader en ruwe data, verzameld door het organiseren 

van focusgroepen in Vlaanderen en Nederland, ontstond een eerste overzicht van indicatoren 

en items. Deze versie bestond uit twee afzonderlijke schalen, om zo rekening te houden met 

het ontwikkelingsniveau en taalgebruik van de kinderen en jongeren. Net zoals bij de POS voor 

volwassenen met een verstandelijke beperking bestonden beide schalen uit twee delen: de 

zelfbeoordeling en de geobjectiveerde beoordeling (Moonen & Pansaerts, 2009). 

                                                           
9
 Eind maart 2012 is men tot de definitieve versie van de POS-CA gekomen.   
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In het kader van hun Masterproef zijn Depovere en Joliet (2011) aan de slag gegaan met de 

eerste versie van het meetinstrument. In tegenstelling tot Moonen en Pansaerts (2009) gingen 

zij aan de slag met 1 instrument, namelijk de Personal Outcomes Scale for Children and 

Youngsters (POS-CY). Uit deze eerste analyses kwam de POS-CY niet naar voren als een 

betrouwbaar en valide meetinstrument. Het expertpanel ging hiermee aan de slag en besloot 

de eerste  versie van het meetinstrument volledig te herzien. De vragen werden anders 

geformuleerd en men reduceerde, in navolging van Depovere & Joliet (2011) de POS-C en POS-

Y tot 1 versie.  

In de periode maart 2011 – oktober 2011 werd de POS-CY uitgetest. Vanaf september 2011 

geraakte ikzelf betrokken bij de afnames in het kader van mijn stage bij Stichting Arduin. Naar 

aanleiding van deze afname-reeks werd door het expertenpanel beslist om de zelfbeoordeling 

en geobjectiveerde beoordeling onafhankelijk van elkaar af te nemen. Bij kinderen, jonger dan 

12 jaar, worden twee geobjectiveerde beoordelingen bevraagd. Daarnaast werd de 

formulering van enkele vragen gewijzigd. Tot slot besliste men het instrument voortaan 

Personal Outcomes Scale for Children and Adolescents (POS-CA) te noemen. Er bleek immers 

in het Engels een nuanceverschil te zijn tussen “youngsters” en “adolescents” (De Zutter, 2012, 

persoonlijke communicatie). In november 2011 zag een nieuwe pilootversie bijgevolg het licht. 

Met deze versie ben ik dan ook aan de slag gegaan in het kader van deze Masterproef. 

In maart 2012 heeft een expertpanel opnieuw plaatsgenomen rond de tafel om de interne 

consistentie van de POS-CA  te bespreken. Voor elk domein werd beslist welke indicatoren 

zouden blijven. Men is zo gekomen tot een versie met per domein 6 items, in navolging van de 

POS voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Men koos ervoor de geobjectiveerde 

beoordeling niet op dezelfde manier te formuleren als de zelfbeoordeling, zodat men niet 

pretendeert in de naam van het kind te spreken. Indien de kinderen jonger zijn dan 12 jaar 

worden er 2 geobjectiveerde beoordelingen afgenomen. Is het kind ouder dan 12 jaar, dan 

wordt het kind zelf bevraagd. Ter aanvulling wordt een geobjectiveerde beoordeling 

afgenomen bij een (ouder) familielid, leerkracht of professioneel ondersteuner.  
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1.2 AFNAME PROCEDURE10 

1.2.1 ALGEMEEN 

Alvorens het interview van start gaat, is het belangrijk dat de interviewer en de respondent 

(het kind, de ouder,…) de tijd nemen om elkaar te leren kennen. De interviewer legt 

vervolgens uit wat de POS-CA precies beoordeelt. Het is belangrijk dat de interviewer hierbij 

aangeeft dat de POS-CA geen test is die gebruikt wordt om de capaciteiten van de kinderen en 

jongeren te bepalen. 

De POS-CA wordt ingevuld aan de hand van 2 interviews: een zelfbeoordeling en een 

geobjectiveerde beoordeling. Elk item wordt geëvalueerd op een 3-punt Likert-schaal. Per 

domein zijn er 6 items. Bijgevolg heeft elk domein een maximum score van 18. Voor de factor 

onafhankelijkheid bedraagt de maximumscore 36 en voor de factor sociale participatie en 

welbevinden telkens 54. De maximum score op de index Kwaliteit van Bestaan is bijgevolg 144. 

De inhoud van beide versies is gelijkaardig, waardoor de scores op de geobjectiveerde en de 

zelfbeoordeling met elkaar kunnen vergeleken worden. Bij de volwassen POS is men tot de 

vaststelling gekomen dat dit een interessante confrontatie oplevert van verschillende 

perspectieven. Hierdoor kan een constructieve dialoog op gang gebracht worden tussen het 

individu en de professional (van Loon et al., 2010).  

Voor kinderen tussen de 6-12 jaar wordt er twee keer een geobjectiveerde beoordeling 

ingevuld. Dit impliceert dat twee respondenten, die het kind goed kennen, onafhankelijk van 

elkaar alle items beantwoorden (een (ouder)familielid, een leerkracht, een professioneel 

ondersteuner,..). Voor de jongeren tussen de 12-18 jaar wordt er een zelfbeoordeling en 

geobjectiveerde beoordeling afgenomen. Met de zelfbeoordeling wordt de jongere 

rechtstreeks bevraagd over zijn/haar Kwaliteit van Bestaan. Terwijl de geobjectiveerde 

beoordeling geëvalueerd wordt door iemand die de jongere goed kent. 

De focus in de beoordeling licht op “wat over het algemeen waar is”. De respondent moet 

denken over gebeurtenissen en omstandigheden in het algemeen. Tijdelijke situaties of 

omstandigheden zijn van voorbijgaande aard en mogen de score op een bepaald item niet 

bepalen. De interviewer moet de respondenten hieraan herinneren. 

                                                           
10

 Tenzij anders vermeld is deze alinea gebaseerd op Claes et al., 2011. 
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Doordat een interview met de POS-CA in gespreksvorm gebeurt, verkrijgt de interviewer ook 

kwalitatieve informatie. Deze kwalitatieve informatie wordt genoteerd op de voorziene 

ruimte.  

1.2.2 KWALIFICATIES INTERVIEWER 

De POS-CA wordt afgenomen door een professional met ervaring op het gebied van kinderen 

en jongeren met en zonder beperkingen, die getraind is in de afname en scoring van 

gedragsbeoordelingsschalen. De interviewer dient bekend te zijn met het conceptuele kader 

van Kwaliteit van Bestaan en de beoordeling ervan. Het belang van het concept Kwaliteit van 

Bestaan in het leven van de kinderen en jongeren en voor de ondersteuning en dienstverlening 

ten aanzien van de kinderen en jongeren moet duidelijk zijn voor de interviewer.  

De interviewer dient sensitief te zijn voor de culturele kenmerken van de respondent, de 

gevoelens van de respondent en de ontwikkelingsfase waarin het kind/de jongere zich bevindt. 

Als interviewer dien je bewust te zijn van het feit dat antwoorden kunnen verschillen 

naargelang persoonlijke kenmerken en ervaringen van het kind/ de jongere. De interviewer 

dient zijn taalgebruik en interviewtechnieken hierop af te stemmen. 

1.3 BETROUWBAARHEID 

Om meer zicht te krijgen op de betrouwbaarheid van de POS-CA werd de mate van interne 

consistentie berekend aan de hand van Cronbach Alpha coëfficiënten11. Mieke De Zutter heeft 

In het kader van haar Masterproef (promotor Prof. Dr. Stijn Vandevelde) de Cronbach Alpha’s 

berekend van de POS-CA. Op basis van haar resultaten zijn enkele vragen uit de POS-CA 

gehaald met als doel de interne consistentie te verhogen en bijgevolg de betrouwbaarheid op 

te krikken. In samenspraak met mijn promotor heb ik deze items dan ook niet meegenomen in 

mijn analyses, wat een positieve bijdrage moet leveren aan de betrouwbaarheid van mijn 

onderzoek. Uit de analyses van Mieke De Zutter is de POS-CA naar voren gekomen als een 

betrouwbaar en valide instrument. Voor meer informatie hierover verwijs ik naar de 

Masterproef van Mieke De Zutter. 

                                                           
11

 Een Cronbach Alpha gaat de mate van homogeniteit na en onderzoekt of er mogelijks items zijn die de 

homogeniteit verstoren. De coëfficiënten nemen een waarde aan tussen 0 en 1. Hoe dichter bij 1 hoe 

homogener (Baarda, de Goede & van Dijkum, 2010).   
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Om nog meer te weten te komen over de betrouwbaarheid van de POS-CA heb ik correlatie 

tussen de zelfbeoordeling en de geobjectiveerde beoordeling onderzocht door middel van 

Pearsons correlatiecoëfficiënten. Dit is een statistische maat die aangeeft in hoeverre er een 

lineair verband bestaat tussen twee variabelen, in dit geval de domeinscores van de 

zelfbeoordeling en geobjectiveerde beoordeling (Baarda, de Goede & van Dijkum, 2010). Tabel 

5 toont dat er op alle domeinen en de totale index een significante correlatie bestaat tussen de 

zelfbeoordeling en de geobjectiveerde beoordeling van mijn steekproef. 

Domeinen Correlatie tussen zelfbeoordeling en geobjectiveerde beoordeling 

Persoonlijke ontwikkeling 0.78 * 

Zelfbepaling 0.52* 

Persoonlijke relaties 0.76 * 

Sociale inclusie O.62* 

Rechten 0.51* 

Emotioneel welbevinden 0.60* 

Fysiek welbevinden 0.27** 

Materieel welbevinden 0.38* 

Totaal 0.812* 

*p<0.01 ;  **p>0.05  
Tabel 5: correlatie tussen zelfbeoordeling en geobjectiveerde beoordeling 
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2 DEELNEMERS 

De totale steekproef bestaat uit 59 participanten. In wat volgt, zal ik elke onderzoeksgroep 

nader beschrijven. 

2.1 DE VOLLEDIGE ONDERZOEKSGROEP 

De volledige steekproef bestaat uit 59 kinderen en jongeren, waarvan 33 jongens (55.9%) en 

26 meisjes (44.1%). Van de 59 kinderen en jongeren waren 25 kinderen jonger dan 12 jaar 

(42.4%) en 34 jongeren ouder dan 12 jaar (57.6%). Dit onderscheid is belangrijk voor de 

procedure. De jongeren ouder dan 12 jaar zijn immers rechtstreeks bevraagd. Van de 

deelgenomen kinderen en jongeren wonen er 28 kinderen en jongeren in Zeeland (NL) (47.5%) 

en 31 kinderen en jongeren in Vlaanderen (BE) (52.5%). 

Van de deelgenomen kinderen en jongeren hebben er 18 kinderen en jongeren geen 

verstandelijke beperking (30.5%). Dit betekent dat er 41 kinderen en jongeren hebben 

deelgenomen met een verstandelijke beperking (69.5%). Van deze kinderen en jongeren gaan 

er 20 (33.9%) naar het speciaal onderwijs en 21 (35.6%) naar het regulier onderwijs.  

2.2 KINDEREN EN JONGEREN ZONDER VERSTANDELIJKE BEPERKING 

Er hebben 18 kinderen zonder verstandelijke beperking (30.5%) deelgenomen aan dit 

onderzoek. Hiervan waren er 8 jongens (44.4%) en 10 meisjes (55.6%). Er zijn 12 kinderen 

jonger dan 12 jaar (66.7%) en 6 kinderen ouder dan 12 jaar (33.3%). Van de bevraagde 

kinderen en jongeren zonder verstandelijke beperking zijn er 3 Zeeuwse (NL) kinderen en 

jongeren (16.7%) en 15 Vlaamse (BE) kinderen en jongeren (83.3%).  

2.3 KINDEREN EN JONGEREN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING 

41 kinderen en jongeren hebben een verstandelijke beperking. Hiervan gaan er 20 (33.9%) 

naar het speciaal onderwijs en 21 (35.6%) naar het regulier onderwijs. 

2.3.1 IN HET SPECIAAL ONDERWIJS 

In de groep kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking die naar het speciaal 

onderwijs gaan, zitten 15 jongens (75%) en 5 meisjes (25%). Er zijn 7  kinderen en jongeren 
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jonger dan 12 jaar (35%) en 13 ouder dan 12 jaar (65%). Er zitten enkel Zeeuws kinderen en 

jongeren in deze onderzoeksgroep. 

Met de 9de versie van de AAIDD (1992) kwam de nadruk te liggen op de noodzakelijke 

ondersteuning (“support”) die een persoon nodig heeft in plaats van een classificatie op basis 

van niveau van functioneren (van Loon & Van Hove, 2001). Omwille van onderzoek kan een 

classificatie in niveaus echter nog geoorloofd worden. Daarom ook, dat ik bij de kinderen met 

een verstandelijke beperking in het speciaal onderwijs wil vermelden dat er 8 kinderen en 

jongeren hebben deelgenomen met een licht verstandelijke beperking (40%), 10 met een 

matige verstandelijke beperking (50%), 1 met een ernstige verstandelijke beperking (5%) en 1 

iemand waarvan het niveau van verstandelijke beperking onbekend is (5%). 

2.3.2 IN HET REGULIER ONDERWIJS 

De groep kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking die naar het regulier 

onderwijs gaan, bestaat uit 10 jongens (47.6%) en 11 meisjes (52.4%). Hiervan zijn er 6 

kinderen jonger dan 12 jaar (28.6%) en 15 ouder dan 12 jaar (71.4%). Er hebben 5 Zeeuwse 

kinderen en jongeren (23.8%) deelgenomen en 16 Vlaamse kinderen en jongeren (76.2%). 

15 kinderen en jongeren hebben een licht verstandelijke beperking (71.4%) en 6 kinderen en 

jongeren hebben een matige verstandelijke beperking (28.6%). Er hebben geen kinderen en 

jongeren deelgenomen met een ernstige verstandelijke beperking, wat een minpunt van dit 

onderzoek kan genoemd worden. 
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2.4 SAMENVATTEND 

  Alle kinderen 

en jongeren 

 

zonder 

verstandelijke 

beperking 

Verstandelijke 

beperking en in 

het regulier 

onderwijs 

Verstandelijke 

beperking en in het 

speciaal onderwijs 

Geslacht Jongens 33 (55.9%) 8 (44.4%) 10 (47.6%) 15 (75%) 

Meisjes 26 (44.1%) 10 (55.6%) 11 (52.4%) 5 (25%) 

Leeftijd <12 jaar 25 (42.4%) 12 (66.7%) 6 (28.6%) 7 (35%) 

>12 jaar 34 (57.6%) 6 (33.3%) 15 (71.4%) 13 (65%) 

Locatie Zeeland (NL) 28 (47.5%) 3 (16.7%) 5 (23.8%) 20 (100%) 

Vlaanderen (BE) 31 (52.5%) 15 (83.3%) 16 (76.2%) / 

Niveau Normaal 18 (30.5%) 18 (30.5%) / / 

Licht 23 (39%) / 15 (71.4%) 8 (40%) 

Matig 16 (27.1%) / 6 (28.6%) 10 (50%) 

Ernstig 1 (1.7%) / / 1 (5%) 

Onbekend 1 (1.7%) / / 1  (5%) 

Totaal  59 18 (30.5%) 21 (35.6%) 20 (33.9%) 

Tabel 6: beschrijving steekproef. 
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3 PROCEDURE 

3.1 FASE 1: VERWERVEN VAN KENNIS, VAARDIGHEDEN EN VELDGEVOELIGHEID 

Alvorens van start te gaan met dit onderzoek was het belangrijk zelf de nodige vaardigheden te 

ontwikkelen om de POS-CA goed te hanteren. Aangezien de POS-CA gebaseerd is op de POS 

voor volwassenen (van Loon et al., 2008), heb ik tijdens mijn stage bij Stichting Arduin een 

opleiding gevolgd om de POS af te nemen.  Deze training hield in dat ik, onder supervisie van 

een gecertificeerde Master Trainer (Remco Mostert), leerde de POS juist af te nemen, te 

scoren, en de scores te interpreteren. In de training werd er speciale aandacht besteed aan het 

afnemen van de POS-CA.  

Een eerste stap in de training was het verwerven van de nodige theoretische kennis over het 

concept, de betekenis en het meten van Kwaliteit van Bestaan. De volgende stap was de POS 

in de praktijk te leren kennen. Mijn eerste kennismaking met de POS in de praktijk, was door 

middel van observatie van de Master Trainer bij de afname van een interview. Vervolgens heb 

ik het afnemen van de POS geoefend in een rollenspel met Mieke De Zutter, toen eveneens 

stagiaire bij Stichting Arduin. Daarna volgde een tweede observatie van de Master Trainer. Na 

de twee observaties en het oefenen van de POS door middel van een rollenspel, werden 

enkele vaak voorkomende moeilijkheden besproken met de Master Trainer. Tijdens deze 

bespreking stond de Master Trainer stil bij het menselijke aspect van het afnemen van de POS 

(-CA). De Master Trainer legde de nadruk op het belang van het scheppen van vertrouwen bij 

de geïnterviewde en het elkaar “te leren kennen” voor het interview, door te spreken over 

iemands hobby’s, job, vrienden,… De Master Trainer legde ook de nadruk op het meedelen dat 

de schaal niet wordt gebruikt om te bepalen of iemand al dan niet in aanmerking komt voor 

bepaalde ondersteuning, maar wel om informatie te verkrijgen over het kind/de jongere 

zijn/haar Kwaliteit van Bestaan. Dit in navolging met wat Claudia et al. (2012) formuleert in de 

handleiding van de POS-CA. Vervolgens heb ik zelf een POS afgenomen bij een cliënt van 

Stichting Arduin, onder supervisie van de Master Trainer. Na het krijgen van feedback op deze 

afname mocht ik mij officieel een getraind interviewer noemen in het afnemen van de POS (-

CA).  

Ook heb ik tijdens mijn stage de kans gekregen om aanvullende ervaring op te doen rond het 

interviewen van personen met een verstandelijke beperking, door op regelmatige basis een 

Supports Itensity Scale (SIS) (Thompson, et al., 2010a) af te nemen. Daarnaast heb ik 
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geparticipeerd in een onderzoek van Stichting Arduin over de POS-profielen van de cliënten 

van Stichting Arduin, waardoor ik meer inzicht heb gekregen in het belang van de POS voor de 

individuele cliënt en het beleid van de organisatie.  

3.2 FASE 2: REKRUTEREN VAN RESPONDENTEN 

Aangezien het hoofddoel van dit onderzoek is: nagaan of de keuze voor inclusief onderwijs een 

invloed heeft op het kind/de jongere zijn/haar Kwaliteit van Bestaan, moesten er zowel 

kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking die naar het speciaals onderwijs gaan, 

als kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking die naar het regulier onderwijs 

gaan, gerekruteerd worden. Daarnaast was het voor dit onderzoek belangrijk om naast 

kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, ook kinderen en jongeren zonder 

verstandelijke beperking te contacteren.  

3.2.1 RESPONDENTEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING IN HET SPECIAAL 

ONDERWIJS 

De kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, die les volgen in het speciaal 

onderwijs, werden allemaal gerekruteerd in de Zeeuwse samenleving. In het kader van de 

ontwikkeling van de POS-CA werden scholen voor speciaal onderwijs in Goes en Middelburg 

gecontacteerd. Dit door middel van een begeleidende brief (zie bijlage 2).  

3.2.2 RESPONDENTEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING IN HET REGULIER 

ONDERWIJS 

De kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, die les volgen in een reguliere 

school, werden zowel in de Zeeuwse samenleving, als in Vlaanderen gerekruteerd. In de 

Zeeuwse samenleving gebeurde dit door enerzijds een oproep te doen aan de ouders van de 

kinderen van SAM, een initiatief van Stichting Arduin. Het kindercentrum SAM richt zich op de 

begeleiding en ondersteuning van kinderen en ouders.  De kinderen van SAM gaan naar de 

reguliere school. Anderzijds heb ik contact opgenomen met het Regionaal Expertise Centrum 

Zeeland (REC). Eén van de taken is het ambulant ondersteunen van kinderen met een 

verstandelijke beperking in het regulier onderwijs. Deze contacten gebeurden steeds door 

middel van een begeleidende brief (zie bijlage 2). 
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In Vlaanderen heb ik contact opgenomen met ouders, die ik ken  uit mijn persoonlijk netwerk. 

In het kader van mijn 3de bachelorstage en als aanvulling op mijn 2de Masterstage stond ik 

immers in voor de ondersteuning van enkele kinderen en jongeren met een verstandelijke 

beperking in het regulier onderwijs. Daarnaast heb ik contact opgenomen met enkele andere 

2de Masterstagiaires die eveneens een aanvullende inclusie-stage doen. Via deze studenten 

heb ik ook enkele ouders kunnen bereiken. Ten derde heb ik contact opgenomen met 

Elisabeth de Schauwer, werkzaam aan de vakgroep orthopedagogiek. Zij is nauw betrokken 

met de ouders (en ondersteuners) van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking 

die les volgen in het regulier onderwijs. Zij heeft mij enkele contacten bezorgd van ouders die 

ook bereid waren mee te werken aan mijn onderzoek. Tot slot is er ook 1 respondent 

gerekruteerd via het expertisecentrum Onafhankelijk Leven.  

3.2.3 RESPONDENTEN ZONDER VERSTANDELIJKE BEPERKING 

De kinderen en jongeren zonder verstandelijke beperking werden zowel in de Zeeuwse 

samenleving als in Vlaanderen gerekruteerd. Voor de kinderen en jongeren van de Zeeuwse 

samenleving werden werkzame collega’s bij Stichting Arduin gecontacteerd.  

Voor de Vlaamse kinderen en jongeren heb ik ten eerste beroep gedaan op mijn eigen 

persoonlijk netwerk en contact opgenomen met familieleden en vrienden. Ten tweede heeft 

mijn moeder enkele collega’s gevonden die bereid waren mee te werken aan mijn onderzoek. 

Ook heeft Mieke De Zutter navraag gedaan in haar persoonlijk netwerk, waardoor er nog 1 

respondent verworven werd. 

3.3 FASE 3: AFNAME VAN DE INTERVIEWS 

Zoals besproken in de afname procedure van de POS-CA werd er bij de kinderen jonger dan 12 

jaar 2 keer een geobjectiveerde schaal afgenomen. Bij de jongeren ouder dan 12 jaar werd er 

een zelfbeoordeling afgenomen en een geobjectiveerde beoordeling. 

De jongeren ouder dan 12 jaar werden op school of thuis bevraagd, naargelang de wensen van 

de jongeren en ouders. Indien het interview op school werd afgenomen, was er een ruimte 

voorzien om rustig het interview te laten plaatsvinden. Volgens de principes van het afnemen 

van de POS-CA werd steeds rustig de tijd genomen om elkaar beter te leren kennen. Ik heb 

steeds de nadruk gelegd op het feit dat het gesprek niet gebruikt wordt om te bepalen of de 
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jongere in aanmerking komt voor een bepaalde vorm van ondersteuning, in navolging van de 

handleiding van Claes et al. (2011).  

De gesprekken met de ouder(s) (in het kader van een geobjectiveerde beoordeling) zijn 

doorgegaan bij hen thuis. In sommige gevallen waren beide ouders aanwezig bij de afname 

van 1 geobjectiveerde beoordeling. In andere gevallen werden de ouders onafhankelijk van 

elkaar geïnterviewd, wat dan 2 geobjectiveerde beoordelingen opleverde.  

In enkele gevallen werd een professionele ondersteuner of leerkracht geïnterviewd in het 

kader van een geobjectiveerde beoordeling. Deze interviews werden afgenomen bij hen thuis, 

op school of op kantoor van Stichting Arduin.  

Het merendeel van de interviews heb ik zelf afgenomen. Voor enkele gevallen kon ik beroep 

doen op de expertise van de Master Trainer en Mieke De Zutter. Aangezien we dezelfde 

training hebben gevolgd, heeft dit geen invloed gehad op de resultaten.  

De interviews werden afgenomen in de periode november 2011 tot begin april 2012. 
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4 DATA-ANALYSE 

4.1 KWANTITATIEVE ANALYSE 

De gegevens werden geanalyseerd met het statistisch programma SPSS, versie 15, om na te 

gaan welke verschillen er bestaan tussen de drie groepen. 

Het toepassen van beschrijvende statistiek, om een beter zicht te krijgen op de drie 

onderzoeksgroepen, was een eerste stap in het analyseren van de data. Voor elk domein 

werden de frequenties, gemiddelden en standaarddeviaties berekend voor elke groep. 

Vervolgens ging ik over tot het toepassen van de inductieve statistiek. Omwille van 2 redenen 

heb ik gebruik gemaakt van niet-parametrische toetsen. Ten eerste is er sprake van relatief 

kleine steekproeven. Ten tweede is de data niet normaal verdeeld (een voorwaarde voor het 

uitvoeren van parametrische tests). Omwille van de drie groepen, en de uitgevoerde 

Bonferroni-correctie, baseer ik mijn conclusies op het 0.01 significantieniveau.  

Bij de kinderen jonger dan 12 jaar zijn er 2 respondenten. Alvorens de verschillen voor de 

domeinscores tussen de drie groepen na te gaan heb ik de gemiddelde score van deze 2 

respondenten berekend. De verdere analyses zijn uitgevoerd op basis van het gemiddelde van 

de 2 respondenten. Bij de jongeren ouder dan 12 jaar heb ik de jongeren en de ouder(s) 

onafhankelijk van elkaar bevraagd. Dit levert twee perspectieven op. Met de Wilcoxon signed-

ranktoets heb ik onderzocht of deze twee perspectieven significant verschillen of niet.  

Vervolgens werd gebruik gemaakt van de Kruskal-Wallistoets. Deze toets gaat na bij kleine 

steekproeven, of een verschil tussen meer dan twee onafhankelijke steekproeven op toeval 

berust of niet (Baarda et al., 2011). De domeinscores van de 3 groepen kunnen immers 

verschillen, maar de vraag die hierbij moet gesteld worden is of die verschillen al dan niet 

significant zijn. Vervolgens analyseerde ik de groepen in paren met de Mann-Whitney-U-toets, 

die nagaat of de verschillen tussen 2 kleine onafhankelijke steekproeven al dan niet op toeval 

berusten (Baarda, et al., 2011). 
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4.2 KWALITATIEVE INFORMATIE 

Naast kwantitatieve data, werd ook kwalitatieve informatie verkregen. Het interview verloopt 

immers in gespreksvorm, waardoor de interviewer de gelegenheid heeft kwalitatieve 

informatie te noteren in de voorziene ruimte.  Aan de hand van deze kwalitatieve informatie 

zal ik mijn resultaten trachten te verduidelijken en mogelijke verklaringen onderbouwen.
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RESULTATEN 

Queen of Hearts: Now then, are you ready for your sentence? 

Alice: But there has to be a verdict first. 

Queen of Hearts: Sentence first! Verdict afterwards. 

Alice: But that just isn’t the way. 

Queen of Hearts: All ways are…! 

Alice:… your ways, your Majesty. 

(Alice in Wonderland, Lewis Carroll) 

 

In wat volgt bespreek ik de resultaten van de analyses met als doel een antwoord te 

formuleren op de vooraf gestelde onderzoeksvragen. In een eerste deel geef ik de resultaten 

weer van de kinderen jonger dan 12 jaar. In een tweede deel geef ik de resultaten weer van de 

jongeren ouder dan 12 jaar. Vervolgens zal ik de kwalitatieve informatie bespreken. Tot slot zal 

ik in een derde deel de belangrijkste resultaten samenvatten en een antwoord formuleren op 

de voorafgestelde onderzoeksvragen. 

1 RESULTATEN KINDEREN <12 JAAR 

Tabel 7 geeft de groepsgemiddeldes weer op de domeinen, factoren en totale index Kwaliteit 

van Bestaan. Uit de algemene Kruskal Wallis test blijkt dat er significante verschillen zijn tussen 

de verschillende groepen voor de domeinen persoonlijke ontwikkeling (χ²=17.30; p<0.01), 

zelfbepaling (χ²=17.16; p<0.01), persoonlijke relaties (χ²=10.66; p<0.01) en emotioneel 

welbevinden (χ²=3.80; p<0.01). 

Verder blijkt uit de Kruskal Wallis test dat er een significant verschil is tussen de verschillende 

groepen voor de factor onafhankelijkheid (χ²=17.45;  p<0.01) en de factor welbevinden 

(χ²=12.60; p<0.01).  

Tevens is er een significant verschil te vinden tussen de verschillende groepen voor de totale 

index van Kwaliteit van Bestaan (χ²=14.59; p<0.01). 
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1.1 VB SPECIAAL ONDERWIJS – VB REGULIER ONDERWIJS 

De groepsvergelijking tussen de kinderen met een verstandelijke beperking in het speciaal 

onderwijs en de kinderen met een verstandelijke beperking in het regulier onderwijs heeft 

geen significante verschillen opgeleverd (zie tabel 7). 

Er is echter wel een trend zichtbaar, namelijk dat de kinderen met een verstandelijke 

beperking in het regulier onderwijs een hogere Kwaliteit van Bestaan ervaren, dan de kinderen 

met een verstandelijke beperking in het speciaal onderwijs (zie grafiek 1, 2 en 3). Deze trend is 

echter niet significant bewezen in deze steekproef. 

1.2 GEEN VB-VB SPECIAAL ONDERWIJS 

1.2.1 DE DOMEINEN 

De groepsvergelijking tussen de kinderen zonder verstandelijke beperking en de kinderen met 

een verstandelijke beperking in het speciaal onderwijs toont aan dat er en significant verschil is 

tussen beide groepen op het domein persoonlijke ontwikkeling (kinderen zonder 

verstandelijke beperking: M=16.92, SD=0.97; kinderen met een verstandelijke beperking in het 

speciaal onderwijs: M=13.07, SD=1.37; Mann-Whitney U=1.50, p<0.01), zelfbepaling (kinderen 

zonder verstandelijke beperking: M=16.13, SD=0.38; kinderen met een verstandelijke 

beperking in het speciaal onderwijs: M=13.07, SD=1.37; Mann-Whitney U=2.00, p<0.01), 

persoonlijke relaties (kinderen zonder verstandelijke beperking: M=16.08, SD=1.36; kinderen 

met een verstandelijke beperking in het speciaal onderwijs: M=12.00, SD=3.28; Mann-Whitney 

U=7.00, p<0.01) en emotioneel welbevinden (kinderen zonder verstandelijke beperking: 

M=17.38, SD=0.80; kinderen met een verstandelijke beperking in het speciaal onderwijs: 

M=15.07, SD=1.97; Mann-Whitney U=4.50, p<0.01) (zie tabel 7).  

De kinderen zonder verstandelijke beperking scoren significant hoger op deze domeinen dan 

de kinderen met een verstandelijke beperking in het speciaal onderwijs (zie grafiek 1).  
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1.2.2 DE FACTOREN 

De groepsvergelijking tussen de kinderen zonder verstandelijke beperking en de kinderen met 

een verstandelijke beperking in het speciaal onderwijs toont aan dat er een significant verschil 

is tussen beide groepen voor de factor onafhankelijkheid (kinderen zonder verstandelijke 

beperking: M=33.04, SD=1.18; kinderen met een verstandelijke beperking in het speciaal 

onderwijs: M=27.29, SD=2.38; Mann-Whitney U=1.00, p<0.01) (zie tabel 8) en de factor 

welbevinden (kinderen zonder verstandelijke beperking: M=52.54, SD=0.99; kinderen met een 

verstandelijke beperking in het speciaal onderwijs: M=48.00, SD=3.23; Mann-Whitney U=6.00, 

p<0.01) (zie tabel 7). 

De kinderen zonder verstandelijke beperking scoren significant hoger op deze factoren dan de 

kinderen met een verstandelijke beperking in het speciaal onderwijs (zie grafiek 2). 

1.2.3 DE TOTALE INDEX KWALITEIT VAN BESTAAN 

De groepsvergelijking tussen de kinderen zonder verstandelijke beperking en de kinderen met 

een verstandelijke beperking in het speciaal onderwijs toont aan dat er een significant verschil 

is tussen beide groepen voor de totale index Kwaliteit van Bestaan (kinderen zonder 

verstandelijke beperking: M=130.54, SD=3.83; kinderen met een verstandelijke beperking in 

het speciaal onderwijs: M=112.64, SD=12.20; Mann-Whitney U=4.00, p<0.01) (zie tabel 7). De 

kinderen zonder verstandelijke beperking ervaren een significant hogere Kwaliteit van 

Bestaan, dan de kinderen met een verstandelijke beperking in het speciaal onderwijs (zie 

grafiek 3).  

1.3 GEEN VB-VB IN REGULIER ONDERWIJS 

1.3.1 DE DOMEINEN 

De groepsvergelijking tussen de kinderen zonder verstandelijke beperking en de kinderen met 

een verstandelijke beperking in het regulier onderwijs toont aan dat er een significant verschil 

is tussen beide groepen op het domein persoonlijke ontwikkeling (kinderen zonder 

verstandelijke beperking: M=16.92, SD=0.97; kinderen met een verstandelijke beperking in het 

regulier onderwijs: M=13.75, SD=1.04; Mann-Whitney U=1.00, p<0.01), zelfbepaling (kinderen 

zonder verstandelijke beperking:M=16.13, SD=0.38; kinderen met een verstandelijke 

beperking in het regulier onderwijs: M=13.92, SD=1.16; Mann-Whitney U=1.00, p<0.01) en 
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persoonlijke relaties (kinderen zonder verstandelijke beperking: M=16.08, SD=1.36; kinderen 

met een verstandelijke beperking in het regulier onderwijs: M=13.92, SD=2.31; Mann-Whitney 

U=13.00, p<0.01) (zie tabel 7). De kinderen zonder verstandelijke beperking scoren significant 

hoger op deze domeinen dan de kinderen met een verstandelijke beperking in het regulier 

onderwijs (zie grafiek 1).  

1.3.2 DE FACTOREN 

De groepsvergelijking tussen de kinderen zonder verstandelijke beperking en de kinderen met 

een verstandelijke beperking in het regulier onderwijs toont aan dat er een significant verschil 

is tussen beide groepen voor de factor onafhankelijkheid (kinderen zonder verstandelijke 

beperking: M=33.04, SD=1.18; kinderen met een verstandelijke beperking in het regulier 

onderwijs: M=27.67, SD=1.91; Mann-Whitney U=0.50, p<0.01) en de factor welbevinden 

(kinderen zonder verstandelijke beperking: M=52.54, SD=0.99; kinderen met een 

verstandelijke beperking in het regulier onderwijs: M=49.83, SD=2.42; Mann-Whitney U=8.00, 

p<0.01) (zie tabel 7). De kinderen zonder verstandelijke beperking scoren significant hoger op 

deze factoren dan de kinderen met een verstandelijke beperking in het regulier onderwijs (zie 

grafiek 2). 

1.3.3 DE TOTALE INDEX KWALITEIT VAN BESTAAN 

De groepsvergelijking tussen de kinderen zonder verstandelijke beperking en de kinderen met 

een verstandelijke beperking in het regulier onderwijs toont aan dat er een significant verschil 

is tussen beide groepen voor de totale index Kwaliteit van Bestaan (kinderen zonder 

verstandelijke beperking: M=130.54, SD=3.83; kinderen met een verstandelijke beperking in 

het regulier onderwijs: M=118.17, SD=6.52;Mann-Whitney U=4.00, p<0.01) (zie tabel 7). De 

kinderen zonder verstandelijke beperking ervaren een significant hogere Kwaliteit van 

Bestaan, dan de kinderen met een verstandelijke beperking in het speciaal onderwijs (zie 

grafiek 3).  
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Grafiek 1: domeinscores Kwaliteit van Bestaan kinderen jonger dan 12 jaar. 

 

Grafiek 2: factorscores Kwaliteit van Bestaan kinderen jonger dan 12 jaar. 
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Grafiek 3: totale index Kwaliteit van Bestaan kinderen jonger dan 12 jaar. 
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 Groepsgemiddelde M(SD) Kruskal Wallistoets Chi² Mann-Whitney U 

Zonder VB VB RO VB SO Overall VB SO-VB RO Zonder VB-VB SO Zonder VB-VB RO 

Persoonlijke ontwikkeling 16.92 (0.97) 13.75 (1.04) 13.07 (1.37) 17.30*** 14.50 1.50*** 1.00*** 

Zelfbepaling 16.13 (0.38) 13.92 (1.16) 14.21 (1.11) 17.16*** 17.50 2.00*** 1.00*** 

Factor onafhankelijkheid 33.04 (1.18) 27.67 (1.91) 27.29 (2.38) 17.45*** 18.00 1.00*** 0.50*** 

Persoonlijke relaties 16.08 (1.36) 13.92 (2.31) 12.00 (3.28) 10.66*** 15.50 7.00*** 13.00** 

Sociale inclusie 13.71 (2.14) 12.71 (1.29) 11.71 (3.95) 2.79 / / / 

Rechten 15.17 (0.89) 14.58 (0.92) 13.64 (2.10) 4.36 / / / 

Factor participatie 44.96 (3.42) 40.67 (3.46) 37.36 (7.86) 7.03** 17.00 17.5** 12.00** 

Emotioneel welbevinden 17.38 (0.80) 16.33 (1.37) 15.07 (1.97) 3.80** 12.00 9.50*** 19.00 

Fysiek welbevinden 17.30 (0.58) 16.25 (1.70) 16.71 (0.70) 3.59 / / / 

Materieel welbevinden 17.88 (0.31) 17.25 (1.13) 16.21 (1.55) 8.23** 14.00 14.00** 18.50 

Factor welbevinden 52.54 (0.99) 49.83 (2.42) 48.00 (3.23) 12.60*** 15.00 6.00*** 8.00*** 

Totaal 130.54 (3.83) 118.17 (16.52) 112.64 (12.30) 14.59*** 17.50 4.00*** 4.00*** 

Noot: **p<0.05; ***p<0.01; Zonder VB= kinderen zonder verstandelijke beperking; VB SO= kinderen met een verstandelijke beperking in het special onderwijs; VB RO= kinderen met 

een verstandelijke beperking in het regulier onderwijs 

Tabel 7: gemiddelde domeinscores, factorscores en totale index Kwaliteit van Bestaan kinderen jonger dan 12 jaar. 
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2 JONGEREN > 12 JAAR 

2.1 ZELFBEOORDELING EN GEOBJECTIVEERDE BEOORDELING 

De jongeren ouder dan 12 jaar zijn rechtstreeks bevraagd (SR). Naast de jongeren is er ook 

geluisterd naar de ouder(s) (DO).  De Wilcoxon test toont aan dat er een significant verschil is 

tussen het perspectief van de jongeren en het perspectief van de ouder(s) bij de jongeren met 

een verstandelijke beperking in het speciaal onderwijs voor het domein rechten 

(zelfbeoordeling: M=14.69, SD=1.78; geobjectiveerde beoordeling: M=15.85, SD=1.34; 

Wilcoxon=-2.50, p<0.01). De ouder(s) kennen een hogere score toe aan het domein rechten 

(zie tabel 8). Deze trend is verder ook  zichtbaar op de domeinen persoonlijke ontwikkeling, 

zelfbepaling, sociale inclusie, emotioneel welbevinden, fysiek welbevinden en materieel 

welbevinden. Op het domein persoonlijke relaties is een andere trend zichtbaar, op dit domein 

kennen de jongeren zichzelf een hogere score toe dan hun ouder(s). Deze trend is echter niet 

significant bewezen in deze dataset (zie grafiek 4). 

 

Grafiek 4: jongeren met een verstandelijke beperking in het speciaal onderwijs. 
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Ook is er een significant verschil tussen het perspectief van de jongeren en het perspectief van 

de ouder(s) bij de jongeren met een verstandelijke beperking in het speciaal onderwijs voor de 

totale index Kwaliteit van Bestaan (zelfbeoordeling: M=120.92, SD=8.20; geobjectiveerde 

beoordeling: M=125.69,  SD=6.68; Wilcoxon=-2.80, p<0.01).  De ouder(s) kennen een hogere 

score toe aan de totale index Kwaliteit van Bestaan (zie tabel 8). 

Er is geen significant verschil tussen het perspectief van de jongeren en de ouder(s) voor de 

groepen jongeren zonder verstandelijke beperking en jongeren met een verstandelijke 

beperking in het regulier onderwijs (zie tabel 8).  
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 Groepsgemiddelde M (SD) Groepsgemiddelde M (SD) Groepsgemiddelde M (SD) Kruskal Wallistoets 

Chi² 

Zonder VB VB SO VB RO Overall 

SR DO Z SR DO Z SR DO Z SR DO 

Persoonlijke ontwikkeling 17.33(1.21) 17.17(1.17) -1.00 15.15(1.95 ) 15.30(1.71) -0.36 15.53(1.64) 15.53(1.68) 0.00 6.75** 5.41 

Zelfbepaling 15.67(0.82) 16.50(1.05) -1.89 14.15(1.82) 15.08(1.26) -2.15 14.67(1.68) 15.33(1.60) -2.36 3.74 4.12 

Factor onafhankelijkheid 33.33(1.55) 33.67(1.21) -1.45 29.31(3.15) 30.46(2.57) -1.39 30.20(2.83) 31.07(2.58) -1.82 7.79** 1.78** 

Persoonlijke relaties 15.33(0.82) 14.8(0.99) -1.73 15.38(1.80) 14.69(1.32) -1.36 16.27(1.22) 15.27(1.83) -1.18 4.27 0.93 

Sociale inclusie 12.33(1.63) 12.67(2.25) -1.00 11.08(2.93) 12.62(2.79) -1.78 12.33(2.26) 13.00(2.04) -1.01 3.13 0.27 

Rechten 15.83(1.47) 15.50(1.76) -0.69 14.69(1.78) 15.85(1.34) -2.60*** 15.07 (1.39) 14.67(1.35) -0.96 2.00 6.00** 

Factor particiaptie 43.50(2.07) 43.00(2.45) -0.97 41.15(4.16) 43.15(4.41) -2.00 43.67(3.50) 42.93(4.30) -0.18 3.57 0.26 

Emotioneel welbevinden 17.33(0.82) 17.67(0.52) -1.41 16.54(1.61) 16.92(1.61) -0.32 16.93 (1.33) 17.07(1.10) -0.00 1.50 1.31 

Fysiek welbevinden 16.17(1.17) 16.00(1.41) -0.38 16.62(1.26) 17.54(0.78) -1.98 16.33 (0.98) 16.73(1.28) -1.44 0.76 6.91** 

Materieel welbevinden 17.5(0.84) 17.83(0.41) -1.41 17.30(0.75) 17.62(0.87) -1.08 17.33( 0.98) 17.40(1.35) -0.26 0.43 0.35 

Factor welbevinden 51.00(1.55) 51.50(1.87) -0.82 50.46(2.90) 52.08(2.36) -1.36 50.60(1.96) 51.20(2.04) -1.04 0.06 0.78 

Totaal 127.50(2.17) 128.17(2.48) -0.38 120.92(8.20) 125.69(6.68) -2.80*** 124.47 (6.10) 125.20(7.19) -0.60 3.43 0.69 

Noot:**p<0.05; ***p<0.01; Zonder VB= jongeren zonder verstandelijke beperking; VB SO= jongeren met een verstandelijke beperking in het special onderwijs; VB RO= jongeren met een 

verstandelijke beperking in het regulier onderwijs; SR= zelfbeoordeling; DO=geobjectiveerde beoordeling 

Tabel 8: gemiddelde domeinscores, factorscores en totale index Kwaliteit van Bestaan van de  jongeren ouder dan 12 jaar  van de 2 respondenten. 
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2.2 TUSSEN DE GROEPEN 

Tabel 9 geeft de groepsgemiddeldes weer op de domeinen, factoren en totale index Kwaliteit 

van Bestaan. Uit de algemene Kruskal Wallis test blijkt dat er significante verschillen zijn tussen 

de verschillende groepen voor het domein persoonlijke ontwikkeling (χ²=6.75, p<0.05) en de 

factor onafhankelijkheid (χ²=1.78, p<0.05). 

Let wel: zoals aangekaart bij deel 4 van het hoofdstuk Methodologie (4. Data analyse) baseer ik 

mijn conclusies op het 0.01 significantieniveau. Uit de algemene Kruskal Wallis test blijkt dat er 

geen significante verschillen zijn tussen de verschillende groepen op basis van het 0.01 

significantieniveau (zie tabel 9).  

2.2.1 VB SPECIAAL ONDERWIJS-VB REGULIER ONDERWIJS 

De groepsvergelijking tussen de jongeren met een verstandelijke beperking in het speciaal 

onderwijs en de jongeren met een verstandelijke beperking in het regulier onderwijs heeft 

geen significante verschillen opgeleverd (zie tabel 9).  

2.2.2 GEEN VB – VB IN HET SPECIAAL ONDERWIJS 

De groepsvergelijking tussen de jongeren zonder verstandelijke beperking en de jongeren met 

een verstandelijke beperking in het speciaal onderwijs toont aan dat er een significant verschil 

is tussen beide groepen op het domein persoonlijke ontwikkeling (jongeren zonder 

verstandelijke beperking: M=17.25, SD=1.17; jongeren met een verstandelijke beperking in het 

speciaal onderwijs: M=15.27, SD=1.45; Mann Whitney U=11.50, p<0.05) (zie tabel 9). 

De groepsvergelijking tussen de jongeren zonder verstandelijke beperking en de jongeren met 

een verstandelijke beperking in het speciaal onderwijs toont aan dat er een significant verschil 

is tussen beide groepen voor de factor onafhankelijkheid (jongeren zonder verstandelijke 

beperking: M=33.33, SD=1.29; jongeren met een verstandelijke beperking in het speciaal 

onderwijs: M=29.88, SD=2.43; Mann Whitney U=9.00, p<0.05) (zie tabel 9). 
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2.2.3 GEEN VB-VB IN HET REGULIER ONDERWIJS 

De groepsvergelijking tussen de jongeren zonder een verstandelijke beperking en de jongeren 

met een verstandelijke beperking in het regulier onderwijs toont aan dat er een significant 

verschil is tussen beide groepen op het domein persoonlijke ontwikkeling (jongeren zonder 

verstandelijke beperking: M=17.25, SD=1.17; jongeren met een verstandelijke beperking in het 

regulier onderwijs: M=15.53, SD:1.63; Mann Whitney U=15.50, p<0.05) (zie tabel 9). 

De groepsvergelijking tussen de jongeren zonder verstandelijke beperking en de jongeren met 

een verstandelijke beperking in het regulier onderwijs toont aan dat er een significant verschil 

is tussen beide groepen voor de factor onafhankelijkheid (jongeren zonder verstandelijke 

beperking: M=33.33, SD=1.29; jongeren met een verstandelijke beperking in het regulier 

onderwijs: M=30.63, SD=2.57; Mann Whitney U=13.00, p<0.05) (zei tabel 9). 



64 

 

 Groepsgemiddelde M(SD) Kruskal Wallistoets Chi² Mann-Whitney U 

Zonder VB VB RO VB SO Overall VB SO-VB RO Zonder VB-VB SO Zonder VB-VB RO 

Persoonlijke ontwikkeling 17.25 (1.17) 15.53 (1.63) 15.27 (1.45) 7.15** 0.55 11.50** 15.50** 

Zelfbepaling 16.08 (0.86) 15.10 (1.50) 14.62 (1.40) 4.38 / / / 

Factor onafhankelijkheid 33.33 (1.29) 30.63 (2.57) 29.88 (2.43) 8.81** 0.69 9.00*** 13.00** 

Persoonlijke relaties 15.08 (0.86) 15.77 (1.21) 15.04 (2.48) 2.86 / / / 

Sociale inclusie 12.50 (1.92) 12.67 (1.75) 11.85 (2.48) 1.88 / / / 

Rechten 15.67 (1.92) 14.87 (1.14) 15.27 (1.48) 2.67 / / / 

Factor participatie 43.25 (2.09) 43.30 (3.03) 42.15 (4.00) 0.68 / / / 

Emotioneel welbevinden 17.50 (0.63) 17.00 (1.05) 16.73 (1.66) 2.09 / / / 

Fysiek welbevinden 16.08 (1.16) 16.53 (0.85) 17.08 (0.73) 4.83 / / / 

Materieel welbevinden 17.67 (1.16 17.37 (1.08) 17.46 (0.66) 0.58 / / / 

Factor welbevinden 51.25 (1.57) 50.90 (1.73) 51.27 (1.94) 0.36 / / / 

Totaal 127.83 (2.04) 124.83 (6.20) 123.30 (6.86) 1.98 / / / 

 Noot: **p<0.05; ***p<0.01; Zonder VB= jongeren zonder verstandelijke beperking; VB SO= jongeren met een verstandelijke beperking in het speciaal onderwijs; VB RO= jongeren 

met een verstandelijke beperking in het regulier onderwijs 

Tabel 9:  gemiddelde domeinscores, factorscores en totale index Kwaliteit van Bestaan voor de jongeren ouder dan 12 jaar, rekeninghoudend met de 2 beoordelingen. 



65 

 

3 KWALITATIEVE INFORMATIE 

Uit de kwantitatieve analyse blijkt dat de kinderen jonger dan twaalf jaar over de drie groepen 

heen verschillen met betrekking tot de domeinen persoonlijke ontwikkeling, zelfbepaling, 

persoonlijke relaties en emotioneel welbevinden. De kinderen zonder verstandelijke beperking 

scoren significant hoger op deze domeinen. Bij de jongeren ouder dan 12 jaar is deze trend 

minder prominent.  Aan de hand van de kwalitatieve informatie, die genoteerd werd bij de 

interviews, bespreek ik enkele elementen die vaak aangehaald werden met betrekking tot 

deze domeinen12. Deze kwalitatieve informatie is gebaseerd op de interviews met de kinderen 

en jongeren met een verstandelijke beperking en de ouder(s), ondersteuner, leerkracht,…. 

3.1 MET BETREKKING TOT HET DOMEIN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING 

3.1.1 TIJD 

 “Annabel krijgt zeker de kans om te tonen wat ze allemaal kan, maar je moet haar de tijd geven, en niet 

iedereen geeft haar die tijd,…” (Ouders Annabel, 7 jaar). 

“Cindy kan het allemaal zelf. Soms kom ik even te hulp, omdat het anders te lang zou duren, het kost wat 

meer tijd bij Cindy en dit is er niet altijd…” (Moeder Cindy, 11 jaar). 

“Soms neem ik iets uit handen van Keano, omdat het dan veel vlugger gaat. Ik weet dat dit niet goed is, 

maar het gebeurt sneller dan je wilt.” (Ondersteuner Keano, 9 jaar).  

3.1.2 AFSTEMMEN  

“Mits goede aanpassingen krijgt Annabel steeds de kans om te tonen wat ze allemaal kan. In de kring op 

maandag brengt Annabel een fotoboek mee, zodat zij ook kan vertellen wat ze allemaal gedaan heeft in 

het weekend. Een fotoboek ondersteunt haar daarbij.” (Ondersteuner Annabel, 7 jaar). 

“Als Raoul intresses in iets heeft, dan komt hij heel ver.” (Moeder Raoul, 8 jaar). 

Zijn vaardigheden situeren zich nu eenmaal op andere gebieden, dan op schoolse kennis. Is dit erg?” 

(Moeder Michael, 7 jaar). 

“Ik kan goed praten over waar ik interesse in heb! Ik heb eens een spreekbeurt gegeven over het 

Syndroom van Down en ik heb dan alles opgezocht op de computer… Weet je hoeveel kinderen er 

jaarlijks worden geboren met het Syndroom van Down?” (Hanne, 18 jaar). 

                                                           
12

 Omwille van privacyredenen zijn de namen van de kinderen en jongeren gewijzigd. 
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3.2 ZELFBEPALING 

3.2.1 BEPERKTE KEUZEMOGELIJKHEDEN 

“Keano kan inderdaad niet meepraten over zijn schoolkeuze, maar ikzelf heb ook geen keus… Geen 

enkele school wil hem verwelkomen… Ook bij het zoeken naar een dansclub stoot ik op dit probleem.” 

(Moeder Keano, 9 jaar). 

3.2.2 HET BELANG NIET ZIEN 

“Zorgen dat Keano begrijpt wat anderen bedoelen en waarom ze “nee” zeggen is niet altijd makkelijk. 

Het is een valkuil voor anderen, omdat niet iedereen het nut er van inziet.” (Ondersteuner Keano, 9 

jaar).  

“ Mensen die hem kennen weten dat het belangrijk is om uit te leggen waarom iets niet kan. Anderen 

heb ik helaas niet in de hand, zij zien niet altijd dat het juist helpt om uit te leggen aan Raoul waarom 

iets niet kan.” (Moeder Raoul, 8 jaar). 

3.2.3 VERBALITEIT 

“Op Michael’s school wordt er minder geluisterd naar hem in vergelijking met thuis. Op school geeft hij 

het ook gewoonweg minder aan. Hij is verbaal minder sterk. Dat merk ik ook ten opzichte van zijn 

broer.”(Moeder Michael, 7 jaar). 

“Michael zal minder op komen voor zijn mening. Hij wil vooral erkend worden door zijn klasgenoten en 

zal daarom vaak hetzelfde zeggen als de anderen, gewoon om mee te doen” (Vader Michael, 7 jaar) 

3.3 PERSOONLIJKE RELATIES 

3.3.1 DE SCHOOL IN DE BUURT 

“Cindy gaat naar de gewone school hier in de buurt, daardoor kent ze heel wat vriendinnetjes uit de 

buurt en heeft ze echt wel een hele boel vrienden.” (Moeder Cindy, 11 jaar). 

“In de klas heeft hij veel vrienden, maar niet echt buiten de klas… De kinderen komen allemaal van 

andere dorpen en steden dus helaas kan er niet veel afgesproken worden naast de klas…” (Moeder 

Sam, 8 jaar). 
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3.3.2 DISCREPANTIE IN ONTWIKKELINGSLEEFTIJD 

“ Er zijn kindjes waar Annabel veel mee speelt. Ze speelt wel anders dan de andere kinderen, maar 

Annabel heeft dan ook een andere ontwikkelingsleeftijd. Dit is niet makkelijk om vrienden te maken.” 

(Ouders Annabel, 7 jaar).  

3.3.3 “UIT HANDEN GEVEN” 

“Raoul gaat niet veel bij andere kinderen spelen. Ik hou liever zelf een oogje in het zeil, omdat ik Raoul 

het best ken.” (Moeder Raoul, 8 jaar). 

3.4 EMOTIONEEL WELBEVINDEN 

3.4.1 ZICH THUIS VOELEN 

“Op school praat Annabel minder, zou zich misschien minder op haar ‘gemak’ voelen daar?” (Ouders 

Annabel, 7 jaar). 

“Hij zou het liefst niet naar school gaan… Dit komt omdat zijn huis zijn paradijs is waar hij koning is, en 

zeg nu eerlijk zou jij je paradijs met veel plezier verlaten?” (Ondersteuner Keano, 9 jaar). 

3.4.2 ZELFVERTROUWEN 

“Zijn zelfvertrouwen moet nog veel groeien, dit zit hem soms zo in de weg… Hij is bang om te mislukken 

en voelt zich niet lekker in zijn vel” (Leerkracht Sam, 8 jaar). 

“Ik vind het moeilijk om aan iets te beginnen als ik van vooraf al weet dat ik het niet kan.” (Alexie, 14 

jaar). 

“Mohammed zegt heel makkelijk “dit is veel te moeilijk voor mij”. Hij heeft dan veel stimulans nodig. 

Vaak vraagt hij ook aan mij “Ben ik overal wel goed in?”.” (Ondersteuner Mohammed, 12 jaar). 
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4 BESLUIT 

Samenvattend kunnen we aan de hand van deze onderzoeksresultaten tot enkele besluiten 

komen, die als doel hebben een antwoord te formuleren op de vooraf gestelde 

onderzoeksvragen. 

“Ervaren de kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking in het regulier onderwijs 

een significant hogere Kwaliteit van Bestaan dan de kinderen en jongeren met een 

verstandelijke beperking in het speciaal onderwijs?” 

De groepsvergelijking tussen de kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking in het 

speciaal onderwijs en de kinderen met een verstandelijke beperking in het regulier onderwijs 

heeft geen significante verschillen opgeleverd. Wel is er een trend zichtbaar, dat de kinderen 

met een verstandelijke beperking in het regulier onderwijs hoger lijken te scoren, dan de 

kinderen en jongeren in het speciaal onderwijs. Deze trend is echter niet significant bewezen. 

“Ervaren de kinderen en jongeren zonder verstandelijke beperking een significant hogere 

Kwaliteit van Bestaan dan de kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking uit 

dezelfde leeftijdscategorie?” 

(a) Bij de kinderen (6-11jaar) is er geen significant verschil gevonden tussen de drie 

groepen op: 

- Het domein sociale inclusie; 

- Het domein rechten; 

- Het domein fysiek welbevinden; 

- Het domen materieel welbevinden; 

- De factor sociale participatie. 

 

(b) De kinderen zonder een verstandelijke beperking scoren significant hoger dan de 

kinderen met een verstandelijke beperking in het speciaal onderwijs op: 

- Het domein persoonlijke ontwikkeling; 

- Het domein zelfbepaling 

- Het domein persoonlijke relaties 

- Het domein emotioneel welbevinden 

- De factor onafhankelijkheid 

- De factor welbevinden 
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- De totale index Kwaliteit van Bestaan.  

 

(c) De kinderen zonder verstandelijke beperking scoren significant hoger dan de kinderen 

met een verstandelijke beperking in het regulier onderwijs op: 

- Het domein persoonlijke ontwikkeling; 

- Het domein zelfbepaling 

- Het domein persoonlijke relaties 

- De factor onafhankelijkheid 

- De factor welbevinden 

- De totale index Kwaliteit van Bestaan.  

 

(d) De jongeren (12-18jaar) zonder verstandelijke beperking scoren niet significant hoger 

op de domeinen, factoren en totale index van Kwaliteit Bestaan13.   

Uit de kwalitatieve informatie blijkt, dat met betrekking tot het domein persoonlijke 

ontwikkeling tijd en de afstemming van ondersteuning een belangrijke rol spelen in de score 

op dit domein. Bij het domein zelfbepaling komt naar voren dat er vaak maar beperkte 

keuzemogelijkheden zijn voor de kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. 

Bovendien geven de respondenten aan dat anderen de kinderen en jongeren met een 

verstandelijke beperking niet altijd erkennen als subjecten die opkomen voor hun mening. De 

mate waarin de kinderen en jongeren verbaal zijn, speelt ook een rol in de score op dit 

domein. Met betrekking tot het domein persoonlijke relaties wordt aangegeven dat het 

belangrijk is dat de kinderen en jongeren naar de school in de buurt gaan. De discrepantie in 

ontwikkelingsleeftijd met de peers van de kinderen en jongeren met verstandelijke beperking 

speelt ook een belangrijke rol op dit domein. Daarnaast laten de ouder(s) blijken dat het soms 

moeilijk is om hun kinderen “los te laten”, wat ook een invloed kan hebben op de persoonlijke 

relaties. De mate waarin de kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking zich thuis 

voelen op school en zij over zelfvertrouwen beschikken heeft een belangrijke invloed op het 

domein emotioneel welbevinden.  

 

 

                                                           
13

 Let wel: op het vooraf bepaalde 0.01 significantie niveau. 
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Op basis van de kwantitatieve analyse heb ik een antwoord geformuleerd op de 

voorafgestelde onderzoeksvragen. Uit de resultaten zijn nog twee belangrijke zaken naar voor 

gekomen: 

(a) Bij de jongeren ouder dan 12 jaar ziet men dat het perspectief van de jongeren 

verschilt met dat van de ouder(s). Bij de jongeren in het speciaal onderwijs is dit 

significant bewezen: de ouders kennen een significant hogere score toe met 

betrekking tot het domein rechten en de totale index Kwaliteit van Bestaan. Bij de 

andere groepen is er een verschil te zien, maar dit verschil kan niet significant bewezen 

worden. 

 

(b) Bij de kinderen en jongeren, met of zonder verstandelijke beperking, zien we tenslotte 

dat het domein sociale inclusie het laagst scoort. 
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  zonder verstandelijke beperking Verstandelijke beperking en in het 

regulier onderwijs 

Verstandelijke beperking en in het speciaal 

onderwijs 

Persoonlijke ontwikkeling <12 jaar 16.92 (0.97) 13.75 (1.04) 13.07 (1.37) 

>12 jaar 17.25 (1.17) 15.53 (1.63) 15.27 (1.45) 

Zelfbepaling <12 jaar 16.13 (0.38) 13.92 (1.16) 14.21 (1.11) 

>12 jaar 16.08 (0.86) 15.10 (1.50) 14.62 (1.40) 

Factor onafhankelijkheid <12 jaar 33.04 (1.18) 27.67 (1.91) 27.29 (2.38) 

>12 jaar 33.33 (1.29) 30.63 (2.57) 29.88 (2.43) 

Persoonlijke relaties <12 jaar 16.08 (1.36) 13.92 (2.31) 12.00 (3.28) 

>12 jaar 15.08 (0.86) 15.77 (1.21) 15.04 (2.48) 

Sociale inclusie <12 jaar 13.71 (2.14) 12.71 (1.29) 11.71 (3.95) 

>12 jaar 12.50 (1.92) 12.67 (1.75) 11.85 (2.48) 

Rechten <12 jaar 15.17 (0.89) 14.58 (0.92) 13.64 (2.10) 

>12 jaar 15.67 (1.92) 14.87 (1.14) 15.27 (1.48) 

Factor participatie <12 jaar 44.96 (3.42) 40.67 (3.46) 37.36 (7.86) 

 >12 jaar 43.25 (2.09) 43.30 (3.03) 42.15 (4.00) 

Emotioneel welbevinden <12 jaar 17.38 (0.80) 16.33 (1.37) 15.07 (1.97) 

>12 jaar 17.50 (0.63) 17.00 (1.05) 16.73 (1.66) 

Fysiek welbevinden <12 jaar 17.30 (0.58) 16.25 (1.70) 16.71 (0.70) 

>12 jaar 16.08 (1.16) 16.53 (0.85) 17.08 (0.73) 

Materieel welbevinden <12 jaar 17.88 (0.31) 17.25 (1.13)   16.21 (1.55) 

>12 jaar 17.67 (1.16 17.37 (1.08) 17.46 (0.66) 

Factor welbevinden <12 jaar 52.54 (0.99) 49.83 (2.42) 48.00 (3.23) 

>12 jaar 51.25 (1.57) 50.90 (1.73) 51.27 (1.94) 

Totaal <12 jaar 130.54 (3.83) 118.17 (16.52) 112.64 (12.30) 

 >12 jaar 127.83 (2.04) 124.83 (6.20) 123.30 (6.86) 

Tabel 10: samenvattende tabel van alle gemiddelde domeinscores, factorscores en totale index Kwaliteit van Bestaan voor beide leeftijdscategorieën. 



73 

 

DISCUSSIE 

Uit het gedane onderzoek komen enkele belangrijke conclusies naar voor. Ten eerste heb ik 

onderzoek gedaan naar Kwaliteit van Bestaan van kinderen en jongeren met een 

verstandelijke beperking zowel in het speciaal, als in het regulier onderwijs. Dit onderzoek 

toonde aan dat er geen significante verschillen zijn tussen beide groepen, zoals gemeten met 

de Personal Outcomes Scale for Children and Adolescents. Dit zowel voor de kinderen jonger 

dan 12 jaar, als voor de jongeren ouder dan 12 jaar.  Wel is er een trend zichtbaar dat kinderen 

en jongeren met een verstandelijke beperking in het regulier onderwijs een hogere Kwaliteit 

van Bestaan ervaren, dan de kinderen en jongeren in het speciaal onderwijs. Deze trend is 

echter niet significant bewezen. 

Ten tweede blijkt uit dit onderzoek dat kinderen met een verstandelijke beperking jonger dan 

12 jaar,  die zowel les volgen in het speciaal als in het regulier onderwijs, een significant lagere 

Kwaliteit van Bestaan ervaren, zoals gemeten met de Personal Outcomes Scale for Children 

and Adolescents, dan de kinderen jonger dan 12 jaar zonder verstandelijke beperking. De 

significante verschillen zijn te vinden op de domeinen persoonlijke ontwikkeling, zelfbepaling, 

persoonlijke relaties en emotioneel welbevinden. 

Ten derde komt naar voor dat jongeren ouder dan 12 jaar met een verstandelijke beperking, 

die zowel les volgen in het speciaal onderwijs als in het regulier onderwijs, dezelfde Kwaliteit 

van Bestaan ervaren, zoals gemeten met de Personal Outcomes Scale for Children and 

Adolescents, als jongeren zonder verstandelijke beperking uit dezelfde leeftijdscategorie. 

Ten vierde is in mijn onderzoek naar voren gekomen dat het perspectief van jongeren verschilt 

met dat van de ouder(s). Voor de jongeren met een verstandelijke beperking in het speciaal 

onderwijs is dit significant bewezen voor het domein rechten en voor de totale index van 

Kwaliteit van Bestaan. 

Tot slot is er een zichtbare trend aanwezig met betrekking tot het domein sociale inclusie. Voor 

de drie onderzoeksgroepen, ongeacht de leeftijdscategorie, scoort dit domein het laagst.  

In wat volgt, zal ik de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek nader bespreken. 
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1 VERKLARINGEN 

Uit dit onderzoek blijkt dat kinderen jonger dan 12 jaar met een verstandelijke beperking een 

significant lagere Kwaliteit van Bestaan ervaren dan de kinderen zonder verstandelijke 

beperking. Nochtans beschikken alle kinderen over dezelfde grondrechten. De verschillen 

kwamen naar voor op de domeinen persoonlijke ontwikkeling, zelfbepaling, persoonlijke 

relaties en emotioneel welbevinden. De jongeren ouder dan 12 jaar met een verstandelijke 

beperking scoren niet significant verschillend van de jongeren zonder verstandelijke beperking.  

In wat volgt zal ik mogelijke verklaringen voor de lagere score van de kinderen jonger dan 12 

jaar met een verstandelijke beperking formuleren en terugkoppelen met de literatuur. Ook zal 

ik stilstaan bij enkele praktijkideeën ten aanzien van de desbetreffende domeinen. 

1.1 PERSOONLIJKE ONTWIKKELING 

Uit de kwalitatieve informatie blijkt dat tijd en afgestemde ondersteuning een belangrijke rol 

spelen op het domein persoonlijke ontwikkeling. Onderzoek van Inclusion International (2009) 

bevestigt dat het curriculum en het niet hebben van gepaste ondersteuning barrières met zich 

meebrengt. In navolging van Thompson (2012) pleit ik ervoor dat we niet verlangen van de 

kinderen met een verstandelijke beperking om zich aan te passen, maar dat we ons afvragen 

hoe de school zich kan aanpassen. Hoe kan de school ervoor zorgen dat elementen zoals 

tijdsdruk en het al dan niet hebben van afgestemde ondersteuning niet langer een negatieve 

invloed hebben op het domein persoonlijke ontwikkeling? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat 

de omgeving geen barrières met zich meebrengt? Bij de jongeren ouder dan 12 jaar met een 

verstandelijke beperking zien we niet dezelfde tendens als bij de kinderen jonger dan 12 jaar 

met een verstandelijke beperking. Een mogelijke verklaring kan zijn dat de jongeren doorheen 

de jaren afgestemde ondersteuning hebben afgedwongen en zij meer coping-strategieën 

hebben ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van de omgeving.  

Ik ben van mening dat het integreren van de POS-CA, zowel in het regulier als in het speciaal 

onderwijs, hierin een belangrijke rol kan spelen. Op basis van de POS-CA kan er een “Individual 

Support Plan (ISP)” opgesteld worden voor alle kinderen. Wat de persoonlijke ontwikkeling van 

alle kinderen ten goede komt, want een persoonsgerichte ondersteuningsmethodiek 

bevordert Kwaliteit van Bestaan (Van Loon & Van Hove, 2008). Bovendien blijkt dat bij het 

inschrijven van een leerling met een verstandelijke beperking in het regulier onderwijs de 

leerkrachten met heel wat vragen zitten (De Schauwer, Vandekinderen & Van de Putte, 2011). 
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De Schauwer et al. (2011) geven aan, dat die vragen verdwijnen met een individueel plan. 

Hiermee wil ik aangeven dat het inzetten op een ISP niet alleen een meerwaarde is voor 

Kwaliteit van Bestaan van de kinderen met een verstandelijke beperking, maar ook handvaten 

geeft voor leerkrachten en ondersteuners. Dit voor alle leerlingen, zowel in het speciaal als in 

het regulier onderwijs, met en zonder beperking (Mardulier, 2005). Ik ben er mij van bewust 

dat het invoeren van een persoonsgerichte ondersteuningsmethodiek meer investering vraagt 

van alle betrokkenen in vergelijking met een plan dat alleen gericht is op academische 

leerdoelen. Echter, eenmaal gekozen voor een persoonsgerichte ondersteuningsmethodiek, 

kan de kloof gedicht worden tussen de mogelijkheden van de kinderen en de eisen van de 

omgeving (Thompson, Wehmeyer & Hughes, 2010), wat heel wat mogelijkheden biedt voor de 

persoonlijke ontwikkeling van de kinderen, maar ook voor de jongeren ouder dan 12 jaar.  

Ik pleit voor een heterogene klas-samenstelling en dus voor het opnemen van kinderen en 

jongeren met een beperking in het regulier onderwijs. Onderzoek heeft immers aangetoond 

dat kinderen en jongeren zonder verstandelijke beperking een positieve invloed hebben op de 

persoonlijke ontwikkeling van de kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking  

(Includ-ed, 2009). Daarom ook, dat ik pleit voor een heterogene klas-samenstelling, waar de 

kinderen en jongeren leren van elkaar. Het systematisch inbouwen van peer tutoring kan 

hierin een belangrijke rol spelen, waar niet alleen de tutee leert van de tutor, maar de tutor 

ook leert van de tutee. Wat een win-win-situatie is voor alle kinderen en jongeren.  

1.2 ZELFBEPALING 

Naast het domein persoonlijke ontwikkeling, scoorde het domein zelfbepaling bij de kinderen 

met een verstandelijke beperking significant lager, dan bij de kinderen zonder verstandelijke 

beperking. Uit de kwalitatieve analyse komt naar voor dat de verbaliteit van de kinderen hier 

een rol in speelt. Deze verbaliteit kan ook verklaren waarom de jongeren ouder dan 12 jaar 

met een verstandelijke beperking een ander patroon vertonen op dit domein. De verbale 

mogelijkheden van kinderen is immers leeftijdsgebonden en ontwikkelt zich naarmate de 

kinderen ouder worden (Colletta, Pellenq & Guidetti, 2010). Sloper, Rabiee & Beresford (2007) 

bevestigen dat de mate waarin de kinderen kunnen communiceren deuren kan openen en 

onafhankelijkheid bevordert.  

Naast de verbale mogelijkheden kwam ook naar voor dat anderen het belang niet inzien van 

het luisteren naar de mening van de kinderen met een verstandelijke beperking. Nochtans 
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stelt de “United Nations’ Convention on the Rights of the Child” (1989) dat alle kinderen en 

jongeren, dus ook de kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, het recht 

hebben, gehoord te worden en te participeren in beslissingsprocessen als het voor hen van 

belang is (UN Convention on the Rights of the Child, 1990; Horgan 2009). Blijkt dus dat, 

ondanks de inbedding in internationale conventies, de kinderen vaak nog gezien worden als 

een afzonderlijke sociale categorie (Casas, 1996). Bij de jongeren ouder dan 12 jaar met een 

verstandelijke beperking kunnen niet dezelfde conclusies gemaakt worden. Zij scoren niet 

significant verschillend met jongeren zonder verstandelijke beperking. Mogelijks worden zij, 

gezien hun leeftijd, minder gezien als een afzonderlijke sociale categorie. Toch vereist de 

zelfbepaling van deze groep ook voortdurende aandacht. De implementatie van de Conventie 

in de praktijk is belangrijk, want het luisteren naar de stem van de kinderen en jongeren biedt 

immers heel wat mogelijkheden. De impact van de verschillende 

ondersteuningsmogelijkheden kan worden nagegaan en er kunnen nieuwe mogelijkheden 

ontdekt worden om de schoolervaringen en levenservaringen van kinderen en jongeren met 

een beperking te verbeteren (Broer, Doyle & Giangreco, 2005). Luisteren naar de stem van de 

kinderen en jongeren op het micro-niveau is alvast een eerst werkpunt om Kwaliteit van 

Bestaan van kinderen en jongeren te bevorderen.  

Niet alleen op het micro-niveau moet een stem gegeven worden aan het kind, ook op het 

macro-niveau kan dit gebeuren. Een voorbeeld hiervan is “The European Hearing” in het 

Europees parlement op 7 november 2011. Het doel van deze bijeenkomst was om de 

voornaamste voordelen, maar ook de toekomstige uitdagingen, van het inclusief onderwijs te 

benadrukken vanuit het perspectief van de kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren vanuit 

gans Europa, met en zonder beperkingen, kregen de kans om hun stem te laten horen over 

inclusief onderwijs (European Agency for Development in Special Needs Education, 2012). 

Initiatieven zoals de “The European Hearing” bieden heel wat mogelijkheden, want volledige 

inclusie is pas te bereiken als politieke beslissingen ondersteund  worden door het perspectief 

van de kinderen en jongeren zelf (Davis & Watson, 2001). De betrokkenheid van kinderen en 

jongeren met een verstandelijke beperking op het macro-niveau kan de zelfbepaling van deze 

kinderen en jongeren versterken. 

Naast het micro- en macro-niveau kan het onderwijs op het meso-niveau ook een belangrijke 

rol spelen in de zelfbepaling van de kinderen en jongeren. Wehmeyer (1997) stelt dat 

leerkrachten een belangrijke rol spelen in het empoweren van kinderen en jongeren met een 
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verstandelijke beperking. Het is immers belangrijk dat kinderen en jongeren vaardigheden en 

kennis ontwikkelen om zich zelfbepalend en onafhankelijk te gedragen. Dewindt & Lannau 

(2009) stellen dat aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling een belangrijke rol speelt in het 

bereiken van zelfbepaling voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Ik trek dit 

gegeven ook door naar kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Kiezen voor 

een persoonsgerichte ondersteuningsmethodiek en de kinderen en jongeren actief betrekken 

bij het opstellen van het ISP kan de zelfbepaling van de kinderen eveneens versterken. Door 

vragen te stellen zoals “wat zijn mijn doelen met betrekking tot deze activiteit? Welke 

ondersteuning heb ik hierbij nodig? Heb ik mijn doelen bereikt” wordt de zelfbepaling van de 

kinderen en jongeren bevorderd (Thompson et al., 2010).  

Uit de kwalitatieve analyse blijkt dat er niet altijd veel keuze-mogelijkheden zijn voor de 

kinderen met een verstandelijke beperking. Door hun beperking zijn de kinderen niet altijd 

welkom op de school van eigen keuze, de jeugdbeweging van eigen keuze,… Dit zijn externe 

factoren die een invloed hebben op de zelfbepaling van kinderen met een verstandelijke 

beperking. Want als er nu eenmaal geen keuzes zijn, kan er dan sprake zijn van zelfbepaling? 

Ook Wehmeyer (1997) stelt dat de grootste moeilijkheid met betrekking tot zelfbepaling bij 

personen met een verstandelijke beperking niet intern gelegen is, maar extern opgelegd is. Als 

we de keuzemogelijkheden van kinderen willen vergroten, moeten we de inclusie-gedachte 

doortrekken naar alle levensdomeinen, zowel in de onderwijs- als in de vrijetijdscontext.  

Het Persoonsgebonden Budget (PGB)-decreet (2001) is een financieringsysteem dat 

participatie, gelijke kansen en zelfbeschikking van personen met een beperking bevordert 

(Grip, 2012). Met het PGB komt men tegemoet aan het recht op autonomie en zelfbepaling 

van personen met een beperking. Met het PGB kunnen mensen met een beperking zelf 

middelen inzetten met het oog op sociale integratie (Vlaams Parlement, 2001). Helaas is het 

PGB tot op vandaag niet uitgevoerd in de praktijk. Het invoeren van het PGB zou nochtans een 

positieve invloed zijn op de zelfbepaling van de kinderen en jongeren met een verstandelijke 

beperking. 
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1.3 PERSOONLIJKE RELATIES 

Uit dit onderzoek is ook gebleken dat de kinderen met een verstandelijke beperking op het 

domein persoonlijke relaties, significant lager scoren dan de kinderen zonder verstandelijke 

beperking. Uit de kwalitatieve informatie blijkt dat de school in de buurt hierin een belangrijke 

rol speelt. Indien de scholen geografisch ver gelegen zijn van de woonplaats, hebben de 

kinderen vaak niet de mogelijkheid om in interactie te treden met schoolvrienden na 

schooltijd. Wat nefast is voor het bekomen van vriendschappen. Sloper, Rabiee & Beresford 

(2007) komen tot dezelfde conclusie in een onderzoek. Kiezen voor de school in de buurt, is 

dus een belangrijk element met betrekking tot het ontwikkelen van vriendschappen. Ondanks 

het feit dat het een fundamenteel recht is van elke leerling om toegang te krijgen tot de school 

die het kind of zijn/haar ouders verkiest, is de praktijk helaas anders (Onderwijs Vlaanderen, 

2004).  

Als er vriendschappen ontstaan buiten de school, speelt de discrepantie in 

ontwikkelingsleeftijd eveneens een invloed. Door deze discrepantie is er niet altijd sprake van 

wederkerigheid. Deze wederkerigheid is echter heel belangrijk tot het ontstaan van goede 

vriendschappen (De Schauwer, Van Hove, Mortier & Loots, 2009). In dit onderzoek is naar voor 

gekomen dat het domein persoonlijke relaties bij jongeren ouder dan 12 jaar niet significant 

verschilt van de jongeren zonder verstandelijke beperking. Nochtans zou men kunnen 

vermoeden dat de discrepantie tussen de ontwikkelingsleeftijd van de jongeren met een 

verstandelijke beperking en de jongeren zonder verstandelijke beperking net groter wordt. 

Verder onderzoek hieromtrent is dan ook aangeraden. 

1.4 EMOTIONEEL WELBEVINDEN 

Naast de domeinen persoonlijke ontwikkeling, zelfbepaling en persoonlijke relaties scoorde 

het domein emotioneel welbevinden bij de kinderen met een verstandelijke beperking 

significant lager, dan kinderen zonder verstandelijke beperking. Uit de kwalitatieve analyse 

komt naar voor, dat het hebben van een lager zelfvertrouwen bij de kinderen met een 

verstandelijke beperking, een impact heeft op het domein emotioneel welbevinden. Dit 

zelfvertrouwen kan ondermijnd worden door het groeperen van kinderen op basis van labels 

en prestaties. Het groeperen op basis van labels en prestatie brengt immers stigma’s met zich 

mee voor de kinderen die in lagere groepen zitten (Loreman, 2007; McConkey, 1998). Daarom 

ook, dat ik pleit voor een heterogene klas-samenstelling, waar de nadruk niet ligt op de 
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prestaties, maar op de diversiteit. Een klas waar diversiteit de norm is, doet stigma’s 

verdwijnen, wat een positieve impact heeft op het zelfvertrouwen van de kinderen en het 

emotioneel welbevinden bevordert. Naast een heterogene klas-samenstelling is het ook 

belangrijk om het kind “te kennen”. Door meer te weten over het kind kunnen realistische 

doelen opgesteld worden, wat het zelfvertrouwen en zelfconcept van de kinderen versterkt 

(Action for Children Briefing, 2009). Om hier aan tegemoet te komen, pleit ik opnieuw voor het 

integreren van een persoonsgerichte ondersteuningsmethodiek in de onderwijscontext, 

waardoor realistische doelen opgesteld kunnen worden en de sterktes van het kind erkend 

worden (Thompson et al., 2010). Het opstellen van realistische doelen en het benadrukken van 

de sterktes van het kind kan volgens mij het zelfvertrouwen van de kinderen met een 

verstandelijke beperking alleen maar ten goede komen. 

Uit kwalitatieve analyse komt ook naar voor dat “zich welkom voelen op school” een 

belangrijke factor is met betrekking tot het emotioneel welbevinden van de kinderen. Dit 

gevoel van “beloning” is een basisbehoefte van elke persoon. Participeren aan klas-activiteiten 

met leeftijdsgenoten, versterkt het gevoel van “beloning”. Dit staat voorop in de bewerkte 

definitie van Giangreco (Van Hove et al., 2005). Het faciliteren van de peer-interactie in een 

inclusieve onderwijssetting bevordert bijgevolg het gevoel van “beloning” (Inclusion 

International, 2009) en heeft een positieve impact op het domein emotioneel welbevinden.  

Zoals aangehaald scoren de jongeren met een verstandelijke beperking niet significant lager 

dan de jongeren zonder verstandelijke beperking  op het domein emotioneel welbevinden. 

Mogelijks ligt hier een verklaring in de ontwikkelde coping-strategieën van de jongeren ouder 

dan 12 jaar, want onderzoek toont aan dat de coping-strategieën  ontwikkelen doorheen de 

jaren (Compas, Worsham & Ey, 1992).  
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2 VERSCHILLENDE PERSPECTIEVEN 

Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat het perspectief van jongeren verschilt van dat van 

de ouder(s). Bij de jongeren met een verstandelijke beperking is dit ook significant bewezen. 

De ouder(s) kennen een significant hogere score toe aan het domein rechten. Nochtans 

werden de jongeren onafhankelijk van de ouder(s) geïnterviewd. Ander onderzoek toont ook 

aan dat het perspectief van kinderen en jongeren kan verschillen van dat van de ouders (Garth 

& Aroni, 2003; Gerharz et al., 2003). Dit benadrukt het belang van ook te luisteren naar de 

stem van de kinderen en jongeren. Dit verschil in perspectief is niet alleen zichtbaar bij 

kinderen met een verstandelijke beperking, ook bij volwassenen met een verstandelijke 

beperking zien we dat het perspectief verschilt van dat van de ondersteuners (Seyneaeve, 

2009). Bij de volwassenen zien we echter een ander patroon dan bij de kinderen en jongeren. 

De volwassenen kennen een betere beoordeling toe dan de ondersteuners (Seynaeve, 2009). 

Seynaeve (2009) geeft als verklaring hierbij dat je als buitenstaander kritischer kijkt naar 

Kwaliteit van Bestaan, dan de volwassene zelf. Als het op het domein rechten aankomt zijn de 

jongeren blijkbaar kritischer dan de ouders.  

Het bevragen van deze perspectieven biedt heel wat mogelijkheden. Door een terugkoppeling 

van de personal outcomes is het mogelijk om een constructieve dialoog op gang te brengen 

tussen de jongeren en andere betrokkenen, want naast ouders kunnen ook leerkrachten en 

ondersteuners bevraagd worden. Indien de scores op de verschillende domeinen danig 

verschillen, kunnen de jongeren en de andere betrokkenen hierover een gesprek aanknopen 

en kunnen zaken die, als vanzelfsprekend beschouwd worden, besproken worden. Ook de 

betrokkenen onderling kunnen het gesprek aanknopen over eventuele verschillen. 

De kinderen en jongeren, de ouder(s), de leerkracht(en), de ondersteuner(s),…  Allen hebben 

eigen expertise en ervaring. Alvorens tot actie over te gaan, is het belangrijk dat het doel 

duidelijk is, namelijk het verhogen van Kwaliteit van Bestaan, en de awareness aanwezig is. De 

verschillende perspectieven naast elkaar leggen, zorgt voor een gemeenschappelijke taal 

tussen alle betrokkenen waardoor het doel duidelijk is voor iedereen en de weg er naartoe 

uitgetekend kan worden. 
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3 DEZELFDE TENDENS ALS BIJ VOLWASSENEN? 

Bij alle kinderen en jongeren, al dan niet met een verstandelijke beperking, bleek dat de 

domeinen emotioneel welbevinden, fysiek welbevinden en materieel welbevinden hoog 

scoren in vergelijking met de andere domeinen. Het domein sociale inclusie scoort het laagst. 

Deze tendens vinden we ook terug bij volwassenen met een verstandelijke beperking (De 

Windt & Lannau, 2009; Seynaeve, 2009). 

Ook onderzoek naar de POS-Profielen van de cliënten van Stichting Arduin, waaraan ik heb 

geparticipeerd in het kader van mijn stage, toont aan dat bij volwassenen de domeinen 

emotioneel welbevinden, fysiek welbevinden en materieel welbevinden hoog scoren. Het 

domein sociale inclusie scoort, net zoals bij de kinderen en jongeren, het laagst. In grafiek 5 

heb ik mijn resultaten naast de resultaten van de volwassenen geplaatst. Op deze grafiek is 

zichtbaar dat zowel voor de volwassenen, met en zonder verstandelijke beperking, als voor de 

kinderen, met en zonder verstandelijke beperking en ongeacht de leeftijdscategorie, het 

domein sociale inclusie het laagst scoort.  

Naast de lage score op het domein sociale inclusie is er nog een tweede opmerkelijke trend te 

zien in grafiek 5. Van alle acht onderzoeksgroepen lijken de volwassenen met een 

verstandelijke beperking het laagst te scoren op bijna alle domeinen. Ook is de discrepantie 

tussen de kinderen en jongeren zonder verstandelijke beperking en de kinderen en jongeren 

met een verstandelijke beperking kleiner dan tussen de volwassenen zonder verstandelijke 

beperking en de volwassenen met een verstandelijke beperking. Verder onderzoek naar 

mogelijke verklaringsprocessen hieromtrent is buiten het bereik van deze Masterproef, maar 

zeker interessant voor verdere studie.   
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Grafiek 5:  vergelijking kinderen en jongeren met en zonder verstandelijke beperking en volwassenen met en zonder verstandelijke 

beperking.
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4 IMPLICATIES VOOR DE PRAKTIJK 

4.1 MACRO-NIVEAU 

Zoals Buntinx & Schalock (2010) stellen, reflecteert het groeiende construct Kwaliteit van 

Bestaan de dynamiek die er heerst tussen de persoonlijke verlangens van kinderen en 

jongeren en de objectieve condities van het leven. Het in kaart brengen van Kwaliteit van 

Bestaan van kinderen en jongeren biedt handvaten om de kloof tussen die persoonlijke 

verlangens van kinderen en jongeren en de objectieve condities van het leven te dichten. Daar 

waar blijkt dat kinderen en jongeren laag op scoren, dient de inzet te zijn op het macro- 

niveau. Beleidskeuzes in het kader van wet- en regelgeving en financiering kunnen 

ondersteund worden door de personal outcomes van de kinderen en jongeren. Belangrijk 

hierbij is dat de kinderen en jongeren gehoord worden en betrokken worden bij die 

beslissingsprocessen.  

4.2 MESO-NIVEAU & MICRO-NIVEAU 

Onderzoek toonde aan dat leerkrachten steeds meer en meer te vinden zijn voor het opnemen 

van leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften in hun klas (Inclusion International, 

2009). Leerkrachten geven echter aan dat ze een tekort ervaren in de opleiding en het 

beschikbare materiaal (Inclusion International, 2009; Van Hove et al., 2005).  Aandacht in de 

onderwijs-opleiding voor een individueel gerichte benadering van alle leerlingen, met en 

zonder verstandelijke beperking, is een eerste belangrijk werkpunt op meso-niveau. Bovendien 

kan dit het bewustzijn van toekomstige leerkrachten, dat alle kinderen en jongeren recht 

hebben op onderwijs, nog meer versterken.  

Een andere belangrijke implicatie voor de onderwijscontext is het integreren van de POS-CA, 

dit zowel in het speciaal als in het regulier onderwijs. Op basis van de POS-CA kan er ten eerste 

een ISP ontwikkeld worden, wat een positieve invloed heeft op de individuele Kwaliteit van 

Bestaan (Van Loon & Van Hove, 2008). Bovendien kan een ISP tegemoet komen aan de vragen 

die leerkrachten hebben over het inclusie-proces van kinderen en jongeren met een 

verstandelijke beperking in het regulier onderwijs (De Schauwer et al., 2011). Een ISP kan ook 

de kloof tussen de mogelijkheden van de kinderen en jongeren met een beperking en de eisen 

van de omgeving overbruggen (McConkey, 1998; Thompson et al., 2011). 
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Net zoals Depovere & Joliet (2010) ben ik er mij bewust van dat de afname van de POS-CA heel 

wat tijd in beslag neemt. Daarom dat het belangrijk is dat het concept Kwaliteit van Bestaan en 

het belang van het meten van Kwaliteit van Bestaan wordt benadrukt. Ik ben er van overtuigd 

dat de mogelijkheden die de POS-CA biedt de tijdinvestering waard zijn. Net zoals bij de 

volwassen POS (van Loon et al., 2009) is goede training van de personen die de POS-CA 

afnemen van groot belang. 

Het inzicht Kwaliteit van Bestaan van kinderen en jongeren biedt bovendien ook 

mogelijkheden om vakoverschrijdend te werken in de onderwijssetting. Wanneer men meer 

inzicht heeft in welke domeinen laag scoren, kan men opteren deze domeinen extra in de 

kijker te zetten door schoolprojecten te organiseren rond een bepaald domein.  

4.3 EVIDENCE-BASED PRACTICES 

In de jaren ’90 is de tendens naar “evidence-based practices” gestart in het medische 

werkveld. De tendens naar evidence-based practices heeft zich vlug voortgezet naar de sociale 

en gedragswetenschappen. Ook in het regulier en speciaal onderwijs legt men veel meer de 

nadruk op evidence-based practices (Schalock, Verdugo & Gomez, 2010). Evidence-based 

practices worden als volgt gedefinieerd: 

“Evidence-based practices are practices that are based on current best evidence that is 

obtained from credible sources that used reliable and valid methods and based on a clearly 

articulated and empirically supported theory or rationale.” (Schalock, Verdugo & Gomez, 2010, 

p 274). 

Twee essentiële ideeën van de evidence-based practices zijn de volgende: (a) interventies 

moeten empirisch ondersteund worden en (b) personal outcomes worden als basis gebruikt 

voor organisatorische verandering en het verbeteren van Kwaliteit van Bestaan (Schalock, 

2009). Ondanks het feit dat men in het orthopedagogische werkveld hamert op evidence- 

based practices, worden evidence- based practices nog niet volop toegepast in de praktijk 

(Schalock et al., 2011). 

Evidence-based-outcomes (EB0’s) zijn een belangrijk component van de evidence-based 

practices. EBO’s leveren betrouwbare en valide informatie op en kunnen ingezet worden om 

beslissingen op micro-, meso- en macro-niveau te onderbouwen (van Loon et al., 2012). EBO’s 

kunnen bekomen worden door middel van de POS-CA. Het integreren van de POS-CA op 
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micro-,meso-, en macroniveau betekent dat men personal outcomes bekomt, die een 

belangrijk component vormen van evidence-based practices. 
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5 STERKTES EN ZWAKTES VAN DIT ONDERZOEK 

Dit onderzoek heeft enkele zwakke en sterke punten, die ik transparant wil communiceren 

naar de lezer. Ten eerste heb ik in dit onderzoek gebruik gemaakt van een beperkte dataset. 

De dataset is beperkt in drie opzichten. Als eerste heb ik voor dit onderzoek enkel kinderen en 

jongeren bereikt met een matige en lichte verstandelijke beperking. Voor dit onderzoek zou 

het een extra meerwaarde geweest zijn, indien er ook kinderen en jongeren zouden 

meegedaan hebben met ernstige tot zeer ernstige verstandelijke beperking. Tijd speelt hierin 

een belangrijke rol in. Enerzijds gaven de ouders vaak aan geen tijd te hebben en anderzijds 

moest dit onderzoek ook gebeuren binnen een beperkte tijdsspanne. Door de beperkte 

tijdsspanne zag ik mij genoodzaakt bronnen aan te spreken die makkelijk te bereiken zijn.  Het 

feit dat het bevragen met  de POS-CA enige tijd vergt zal hier ook een rol in gespeeld hebben. 

Een tweede beperking aan de dataset zit in de leeftijdscategorieën. Het aantal deelgenomen 

jongeren ouder dan 12 zonder verstandelijke beperking jaar is lager in vergelijking met het 

aantal deelgenomen jongeren ouder dan 12 jaar met een verstandelijke beperking. Ten derde 

heb ik weinig kinderen, jongeren en ouders bereikt met een lagere sociaal-economische-

status. De dataset heeft naast zijn beperkingen ook zijn voordelen. Een eerste voordeel van de 

dataset is, dat ik zowel gebruik heb gemaakt van Zeeuwse als van Vlaamse kinderen. In 

Vlaanderen heb ik bovendien kinderen en jongeren kunnen bereiken uit meerdere provincies. 

De kinderen en jongeren woonden zowel in meer stedelijke gebieden als in rurale gebieden, 

wat de onderzoeksgroep gevarieerd maakt. Daarnaast heb ik bij het bevragen van de 

geobjectiveerde beoordeling steeds een ouder kunnen spreken, met als gevolg dat 

verschillende perspectieven naast elkaar kunnen gelegd worden. Een derde voordeel van de 

samengestelde dataset is dat ik alle jongeren ouder dan 12 jaar rechtstreeks heb kunnen 

bevragen en geen gebruik gemaakt heb van proxy’s, waardoor ik heb kunnen luisteren naar de 

stem van het kind. 

Dit onderzoek is gebaseerd op kwantitatieve gegevens en kwalitatieve informatie. Gezien de 

tendens naar Evidence Based practices, is het gebruiken van kwantitatieve gegevens een sterk 

punt van dit onderzoek. De kwalitatieve informatie versterkt de kwantitatieve gegevens, want 

door het bijhouden van kwalitatieve informatie heb ik mogelijke verklaringsprocessen kunnen 

onderbouwen.  

Het gebruik van een pilootversie in dit onderzoek is zowel een sterk punt als een zwak punt 

van dit onderzoek. Door gebruik te maken van de pilootversie, heb ik een belangrijke bijdrage 
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kunnen leveren in het onderzoek aangaande de Personal Outcomes Scale for Children and 

Adolescents. Daartegenover staat dat er nog geen gepubliceerde gegevens bestaan met 

betrekking tot betrouwbaarheid en standaardisering.  

Een ander sterk punt van dit onderzoek is, dat ik van het voordeel heb genoten om tijdens mijn 

stage bij Stichting Arduin uitgebreid kennis te maken met het concept Kwaliteit van Bestaan. 

Zowel van de theoretische kant, als bij de vertaling naar de praktijk. 
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6 SUGGESTIES VOOR VERDER ONDERZOEK 

Verder wil ik enkele aanbevelingen formuleren voor verder onderzoek. Aangezien dit 

onderzoek op kleinschalig niveau is uitgevoerd, acht ik het zinvol dit onderzoek verder uit te 

voeren voor een grotere onderzoeksgroep. Het betrekken van kinderen en jongeren met een 

ernstige tot zeer ernstige verstandelijke beperking  in verder onderzoek aangaande Kwaliteit 

van Bestaan bij kinderen en jongeren, zou eveneens een waardevolle bijdrage zijn in het 

onderzoek- en wetenschapsveld. Bovendien zou het een bijzondere insteek kunnen zijn de 

kinderen en jongeren te betrekken die niet naar school gaan, de zogenaamde “thuiszitters”. In 

verder onderzoek is het ook belangrijk om kinderen en jongeren te bereiken met een lagere 

economische status. 

Een andere suggestie voor verder onderzoek betreft het zoeken naar predictoren die een 

significante invloed hebben op de Kwaliteit van Bestaan van kinderen en jongeren. Wat 

voorspelt een hoge of lage score op een welbepaald domein, factor of totale index van 

Kwaliteit van Bestaan? Uit deze kleine steekproef kwam naar voor dat de keuze voor inclusief 

onderwijs geen significante voorspeller is voor een hogere Kwaliteit van Bestaan van kinderen 

en jongeren met een verstandelijke beperking. Wel is er een trend zichtbaar. Verder 

onderzoek naar deze trend is zeker aangeraden. Met een grotere dataset kan die trend immers 

al dan niet significant bewezen worden. 

In dit onderzoek is er een verband zichtbaar tussen Kwaliteit van Bestaan van kinderen en 

jongeren met een verstandelijke beperking en volwassenen met een verstandelijke 

beperking. Deze trend kan onderwerp zijn van verder onderzoek naar Kwaliteit van Bestaan bij 

kinderen, jongeren én volwassenen.  

In dit onderzoek pleit ik voor het integreren van de POS-CA en de persoonsgerichte 

ondersteuningsmethodiek in de onderwijscontext. Gezien de tijd die nodig is om een POS-CA 

af te nemen, de resultaten te interpreteren en relevante doelen te formuleren, is het 

integreren van de POS-CA in de onderwijscontext niet evident. Daarom is het aangeraden te 

onderzoeken of hier voldoende draagvlak voor te vinden is in de onderwijscontext. 
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7 CONCLUSIE 

Met dit onderzoek probeerde ik een antwoord te vinden op de vraag of de kinderen en 

jongeren met een verstandelijke beperking in het regulier onderwijs een hogere Kwaliteit van 

Bestaan ervaren, dan de kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking in het 

speciaal onderwijs. Uit de resultaten blijkt dat de kinderen en jongeren met een verstandelijke 

beperking in het regulier onderwijs geen significante hogere Kwaliteit van Bestaan ervaren dan 

de kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking in het speciaal onderwijs. Wel dient 

opgemerkt te worden dat er een trend zichtbaar is in het voordeel van de kinderen en 

jongeren met een verstandelijke beperking in het regulier onderwijs. Een trend die zeker 

verder verkend en al dan niet bevestigd kan worden met een grotere dataset.  

Ondanks het feit dat kinderen met een verstandelijke beperking over dezelfde grondrechten 

beschikken als kinderen zonder verstandelijke beperking, ervaren kinderen jonger dan 12 jaar 

met een verstandelijke beperking een significant lagere Kwaliteit van Bestaan dan kinderen 

zonder verstandelijke beperking. Eerder onderzoek naar Kwaliteit van Bestaan bij kinderen 

met een beperking, bracht dezelfde conclusie naar voor (Verdugo et al., 2012). De jongeren 

ouder dan 12 jaar met een verstandelijke beperking ervaren geen significant lagere Kwaliteit 

van Bestaan dan de jongeren zonder verstandelijke beperking. Rekeninghoudend met de 

kleine dataset is Kwaliteit van Bestaan ook bij deze groep een voortdurend aandachtspunt. In 

navolging van Verdugo et al. (2012) duid ik op de uitdaging die hierin ligt voor ons, 

orthopedagogen (in spe), om het verbeteren van Kwaliteit van Bestaan bij kinderen en 

jongeren met een verstandelijke beperking als een voortdurende uitdaging te zien. Deze 

uitdaging ligt meer bepaald in de domeinen persoonlijke ontwikkeling, zelfbepaling, 

persoonlijke relaties en emotioneel welbevinden. 

Om tegemoet te komen aan het verbeteren van Kwaliteit van Bestaan bij kinderen en jongeren 

met een verstandelijke beperking pleit ik voor een persoonsgerichte ondersteuningsmethodiek 

en een heterogene klas-samenstelling. Om de zelfbepaling van deze kinderen en jongeren te 

bevorderen, acht ik het wenselijk meer aandacht  te schenken aan de stem van kinderen en 

jongeren met een verstandelijke beperking zowel op micro-,meso-, als macro-niveau. 

Bovendien is het belangrijk de keuzemogelijkheden van kinderen en jongeren open te trekken 

en de inclusie-gedachte door te trekken naar alle levensdomeinen. Verder stel ik voor dat het 

voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking belangrijk is les te volgen in de 
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school in de buurt. De kinderen en jongeren hebben dan meer kans om in interactie te treden 

met schoolvrienden, wat de persoonlijke relaties van deze kinderen en jongeren kan 

bevorderen. 

In dit onderzoek is ook naar voor gekomen dat kinderen en jongeren met en zonder een 

verstandelijke beperking laag scoren op het domein sociale inclusie. Dezelfde tendens is te zien 

bij volwassenen met en zonder verstandelijke beperking. Als we kijken naar de profielen lijken 

kinderen, jongeren en volwassenen het zelfde profiel te hanteren. 
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BIJLAGEN 

1 VERDRAGEN DIE HET RECHT OP INCLUSIEF ONDERWIJS ERKENNEN 

Figuur 3: Conventions that Recognizing the Right to Education for All and Inclusive Education (overgenomen uit Inclusion 

International, 2009, p34). 
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2 BEGELEIDENDE BRIEF VOOR HET REKRUTEREN VAN RESPONDENTEN 
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Beste ouder,                             November, 2011 

Met dit schrijven willen we u informeren over de Personal Outcomes Scale for Children and 

Youngsters, kortweg gezegd: de POS-CA. De POS-CA meet de kwaliteit van bestaan bij kinderen 

en jongeren van 6 tot en met 18 jaar op basis van specifieke indicatoren. Deze zijn verbonden 

met de acht kerndomeinen van kwaliteit van bestaan. De acht domeinen omvatten emotioneel 

welbevinden, interpersoonlijke relaties, materieel welbevinden, persoonlijke ontwikkeling, 

fysiek welbevinden, zelfbepaling, sociale inclusie en rechten. 

De POS-CA is een interview dat uit twee onderdelen bestaat. In een eerste gesprek vragen we 

naar de mening van uw kind aangaande zijn/haar kwaliteit van bestaan. Wanneer uw kind 12 

jaar of ouder is, bevragen we uw kind hierover rechtstreeks. Indien uw kind jonger is dan 12 

jaar vindt het gesprek met een leerkracht plaats of met iemand anders die uw kind goed kent. 

Daarnaast luisteren we naar uw mening aangaande de kwaliteit van bestaan van uw kind. Dit 

heeft als doel de kwaliteit van bestaan van uw kind zo volledig mogelijk in kaart te brengen.  

De POS-CA is nog in volle ontwikkeling (een samenwerking tussen de Universiteit Gent, 

Hogeschool Gent en Stichting Arduin) en is gebaseerd op de ‘Personal Outcomes Scale voor 

volwassenen’, kortweg: de POS. De POS vormt een betrouwbaar en valide instrument voor het 

bevragen van kwaliteit van bestaan bij volwassenen. Graag willen wij bijdragen in de 

ontwikkeling van de POS-CA en hiervoor vragen we uw medewerking. Uiteraard houden wij bij 

de verwerking en analyse van de verkregen gegevens rekening met de privacy van u en uw 

kind.  

Indien er nog vragen zijn, dan horen wij het graag. 

Alvast bedankt,         

Vriendelijke Groeten, Remco Mostert (rmostert@arduin.nl), Mieke De Zutter 

(mzutter@arduin.nl of mieke.dezutter@ugent.be), & Jana tytgat (jtytgat@arduin.nl of 

jana.tytgat@ugent.be) 
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Informed Consent 

Ondergetekende 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

verklaart hierbij dat hij/zij14 via Mieke De Zutter (student tweede Master in de 

orthopedagogiek, universiteit Gent)/ Jana Tytgat (student tweede Master in de 

orthopedagogiek, universiteit Gent) of Remco Mostert (onderzoeker en kwaliteitsmedewerker 

binnen Stichting Arduin ten behoeve van de ontwikkeling van de POS) 

� Ontvangen heeft: 

- Een uitnodiging voor de ontwikkeling van de POS-CA. 

- Uitleg over het belang van de POS-CA. 

- Uitleg over het doel van de POS-CA.  

 

� Op de hoogte is  

- Dat bovengenoemde studenten de deontologische code van de 

Universiteit Gent ondertekend hebben en naleven. 

- Dat Remco Mostert dezelfde deontologische regels naleeft. 

- Dat bovengenoemde studenten een training volgden in het afnemen 

van de POS-QOL.  

- Dat Remco Mostert Mastertrainer is van de POS-QOL.  

- Dat deelname vrijwillig en vrijblijvend is en blijft. U kan op elk moment 

beslissen uw medewerking stop te zetten. 

 

Op…………………………………………………………………………te…………………………………………………………… 

 

 

Handtekening, 

                                                           
14

 Schrappen wat niet past 
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3 POS-CA (VERSIE NOVEMBER 2011) 
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PERSOONLIJKE ONDERSTEUNINGSUITKOMSTEN SCHAAL 

VOOR KINDEREN EN JONGEREN: 

DOMEINEN EN OP INDICATOREN AFGESTEMDE VRAGEN 

 

Domein: Persoonlijke Ontplooiing 
 

Voorbereidende vragen 

Persoonlijke Ontplooiing gaat over school, de dingen die je kunt en nog moet leren, je hobby’s en 

vrije tijd. We willen graag dat je hier even over nadenkt. De volgende vragen kunnen jou hierbij 

helpen: 

 

1. Wat leer je allemaal op school? 

2. Wat doe je in je vrije tijd?  

3. Kan je zelf informatie opzoeken? Via de computer, de krant, in de bibliotheek,  

4. Waar ben je goed in? Wat wil je nog leren?  

 

 

Beoordeling respondenten 

1. Kan je zelfstandig eten, jezelf aankleden, jezelf wassen, naar de wc gaan, rechtop staan 

en gaan zitten,7? 

 

A In het algemeen zelfstandig  Met hulp Niet zelfstandig 

 

B In het algemeen zelfstandig  Met hulp Niet zelfstandig 

 
 

2. Kan je zonder hulp je kamer opruimen, naar de buurtwinkel gaan, op pad gaan, medicijnen 

nemen,7? 

 

A In het algemeen zelfstandig  Met hulp Niet zelfstandig 

 

B In het algemeen zelfstandig  Met hulp Niet zelfstandig 
 

3. Ben je op school bezig met dingen leren?  

 

A Ja  Min of meer Nee 

 

B Ja  Min of meer Nee 
 

4. Krijg je in het algemeen de kans om te tonen wat je allemaal kan? 

 

A Vaak  Soms  Zelden tot nooit 

 

B Vaak  Soms Zelden tot nooit 
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5. Krijg je makkelijk toegang tot informatie die je interesseert? Zoals een krant of tijdschrift 

lezen, op internet surfen of naar de bibliotheek gaan. 

 

A Ja  Min of meer Nee 

 

B Ja  Min of meer Nee 
 

6. Gebruik je technologische hulpmiddelen? Zoals een computer, GSM, video spelletjes of 

andere elektronische apparatuur 

 

A Vaak  Soms  Zelden tot nooit 

 

B Vaak  Soms Zelden tot nooit 
 

7. Ben je lid van een vereniging die je de gelegenheid biedt om te leren en te groeien ? 

 

A Regelmatig  Soms Zelden tot nooit 

 

B Regelmatig  Soms Zelden tot nooit 
 

8. Word je thuis gestimuleerd om dingen te leren?  

 

A Ja  Min of meer Nee 

 

B Ja  Min of meer Nee 
 

 

Bijkomende informatie/Opmerkingen 
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Domein: Zelfbepaling 

 
Voorbereidende vragen 

 

Zelfbepaling gaat over zelf keuzes maken, zeggen wat je denkt en zelf dingen beslissen. We 

willen graag dat je hier even over nadenkt. De volgende vragen kunnen jou hierbij helpen: 

 

1. Welke dingen kies je zelf?  

2. Welke dingen kiezen andere mensen voor jou? 

3. Als je het niet eens bent met je vrienden, hoe los je dit dan op? 

4. Mag je zelf beslissen over jouw uiterlijk? Zoals je kapsel, kleren, juwelen, piercings,.. 

 

 

Beoordeling respondenten  

 

1. Mag je mee beslissen over dingen als wat je doet met je zakgeld, hoe je er uit ziet, wat 

je doet in je vrije tijd, wie jouw vrienden zijn,7? 

 

A Vaak Soms Zelden tot nooit 

 

B Vaak Soms  Zelden tot nooit 
 

2. Als je moet kiezen, doe je dat dan? Zoals wat je wilt voor je verjaardag, wat je op je 

boterham wilt, welke kleren je aan wilt, welke richting je wilt volgen op school,7 

 

A Vaak Soms Zelden tot nooit 

 

B Vaak  Soms Zelden tot nooit 
 

3. Zeg je ‘neen’ als je iets niet wilt?  

 

A Altijd Soms  Zelden tot nooit 

 

B Altijd   Soms Zelden tot nooit 
 

4. Als je het niet eens bent met anderen of ‘neen’ zegt, luisteren ze dan naar jou? 

 

A Regelmatig Soms Zelden tot nooit 

 

B Regelmatig Soms Zelden tot nooit 
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5. Mag je even alleen zijn, wanneer je dat wilt? Zoals op je slaapkamer, bureau, 

speelhoek, boomhut,7 

 

A Vaak Soms Zelden tot nooit 

 

B Vaak Soms Zelden tot nooit 
 

6. Mag je mee praten over belangrijke beslissingen als waar je naar school gaat, naar 

welke dokter je gaat, naar welke vereniging je gaat,7? 

 

A Vaak Soms Zelden tot nooit 

 

B Vaak Soms Zelden tot nooit 
 

7. Als er iets belangrijks gaat gebeuren, praten jouw ouders hier dan met je over zodat je 

het begrijpt? Zoals de komst van een broertje/zusje, je gaat verhuizen,7 

 

A Altijd Soms Zelden tot nooit 

 

B Altijd Soms Zelden tot nooit 
 

8. Kom je op voor je eigen mening?  

 

A Regelmatig Soms Zelden tot nooit 

 

B Regelmatig Soms Zelden tot nooit 
 

 

Bijkomende informatie/Opmerkingen 
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Domein: Persoonlijke Relaties 

 
Voorbereidende vragen 

 

Persoonlijke Relaties gaat over je familie, vrienden, de mensen die je kent en de mensen die jou 

helpen. We willen graag dat je hier even over nadenkt. De volgende vragen kunnen jou hierbij 

helpen: 

 

1. Wie zijn jouw familieleden? Wat doen jullie samen? 

2. Wie zijn jouw vrienden? Wat doen jullie samen? 

3. Bij wie kan je terecht als je een vraag of een probleem hebt? 

4. Wie draagt er zorg voor jou? 

 

 

Beoordeling respondenten  

 

1. Heb je vrienden?  

 

A Ja  Min of meer Nee 

 

B Ja  Min of meer Nee 
 

2. Heb je een beste vriend of vriendin?  

 

A Ja  Min of meer Nee 

 

B Ja  Min of meer Nee 
 

3. Hoe vaak doe je dingen samen met vrienden? Zoals vrienden op bezoek krijgen, samen 

spelen, samen op uitstap gaan,7  

 

A Regelmatig  Soms Zelden tot nooit 

 

B Regelmatig  Soms Zelden tot nooit 
 

4. Hoe vaak heb je contact met je vrienden? Zoals afspreken, elkaar bellen, e-mailen, 

sms’en,7  

 

A Regelmatig  Soms Zelden tot nooit 

 

B Regelmatig  Soms Zelden tot nooit 
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5. Heb je een goede band met je ouders?  

 

A Ja  Min of meer Nee 

 

B Ja  Min of meer Nee 
 

6. Heb je een goede band met je dagelijkse opvoeders?  

 

A Ja  Min of meer Nee 

 

B Ja  Min of meer Nee 
 

7. Hoe vaak doe je dingen samen met je familie? Zoals je (groot)ouders, broers, zussen, 

ooms, tantes,7  

 

A Regelmatig  Soms Zelden tot nooit 

 

B Regelmatig  Soms Zelden tot nooit 
 

8. Hoe vaak heb je contact met je familie? Zoals afspreken, elkaar bellen, e-mailen, 

sms’en,7  

 

A Regelmatig  Soms Zelden tot nooit 

 

B Regelmatig  Soms Zelden tot nooit 
 

9. Als je een vraag of een probleem hebt, weet je dan wie jou hierbij kan helpen?  

 

A Ja  Min of meer Nee 

 

B Ja  Min of meer Nee 
 

 

Bijkomende informatie/Opmerkingen 
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Domein: Sociale Inclusie 

 
Voorbereidende vragen 

 

Sociale Inclusie gaat over ‘erbij horen’ en niet uitgesloten worden We willen graag dat je hier even 

over nadenkt. De volgende vragen kunnen jou hierbij helpen: 

 

1. Ga je wel eens op stap in je buurt? Waar naartoe?  

2. Ken jij een aantal mensen uit de buurt bij naam? Zoals je buren, de bakker, slager,  

3. Welke dingen leer jij aan anderen? Zoals dansjes, liedjes, trucjes,   

4. Waarmee help je de mensen uit de buurt wel eens? Met boodschappen, klusjes,   

 

 

Beoordeling respondenten 

 

1. Heb je contact met of bezoek je mensen die bij je in de buurt wonen? 

 

A Vaak Soms Zelden tot nooit 

 

B Vaak Soms Zelden tot nooit 
 

2. Hoeveel buren ken je bij naam?  

 

A Veel (>5) Enkele (2-4) Weinig (0-1) 

 

B Veel (>5) Enkele (2-4) Weinig (0-1) 
 

3. Hoe vaak ga je op stap in de stad waar je woont? Naar de winkel, kapper, bakker, 

speeltuin, bioscoop, kerk, optreden, wedstrijd, met de bus, trein, tram,7 

 

A Vaak (>3 keer/week) Soms (1-2 keer/week) Zelden tot nooit 

 

B Vaak (>3 keer/week) Soms (1-2 keer/week) Zelden tot nooit 
 

4. Help je anderen wanneer ze jouw hulp nodig hebben? Zoals klusjes opknappen, naar de 

buurtwinkel gaan, boodschappen uitladen, vrijwilligerswerk,7  

 

A Vaak Soms Zelden tot nooit 

 

B Vaak Soms Zelden tot nooit 
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5. Doen mensen uit de buurt dingen voor jou? Zoals jou naar school brengen, spaarplaatjes 

voor jou verzamelen, tweedehands spullen bezorgen,7  

 

A Vaak Soms Zelden tot nooit 

 

B Vaak Soms Zelden tot nooit 
 

6. Ga je naar een vereniging of club in de buurt? Zoals de jeugdbeweging, muziekschool, 

sportclub, speelpleinwerking,7  

 

A Vaak Soms Zelden tot nooit 

 

B Vaak Soms Zelden tot nooit 
 

7. Leer je soms ook iets aan anderen? Zoals goocheltrucjes, dansjes, liedjes, spelletjes, 

bijles geven,7  

 

A Regelmatig Soms Zelden tot nooit 

 

B Regelmatig Soms Zelden tot nooit 
 

8. Hoe vaak gebruik je voorzieningen in je buurt? Zoals de buurtspeeltuin, het park, het 

sportplein, de bibliotheek,7  

 

A Regelmatig Soms Zelden tot nooit 

 

B Regelmatig Soms Zelden tot nooit 
 

9. Ga je naar de gewone school in je buurt?  

 

A Ja Soms Nee 

 

B Ja Soms Nee 
 

 

Bijkomende informatie/Opmerkingen 
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Domein: Rechten 

 
Voorbereidende vragen 

 

Rechten gaat over regels die ervoor zorgen dat je goed kunt leven, dat je bescherming krijgt en dat 

je kan zeggen wat je denkt. We willen graag dat je hier even over nadenkt. De volgende vragen 

kunnen jou hierbij helpen: 

 

1. Weet je welke rechten kinderen en jongeren hebben? Noem er eens een paar. 

2. Luisteren anderen naar jou als je iets zegt?  

3. Wat zou je doen als je gestraft wordt voor iets wat je niet hebt gedaan?  

4. Wat betekent het woord ‘respect’ voor jou?  

 

 

Beoordeling respondenten 

 

1. Heb je thuis een plek waar je helemaal jezelf kan zijn? Zoals je slaapkamer, speelhoek, 

boomhut,7  

 

A Ja  Min of meer Nee 

 

B Ja  Min of meer Nee 
 

2. Mag je een huisdier houden als je dat wilt? 

 

A Ja  Hangt er vanaf Nee 

 

B Ja  Hangt er vanaf Nee 
 

3. Mag je omgaan met de vrienden die je wilt?  

 

A Ja  Min of meer Nee 

 

B Ja  Min of meer Nee 
 

4. Vind je dat je op dezelfde manier wordt behandeld als jouw leeftijdsgenoten? Dit 

betekent bijvoorbeeld dat je dezelfde beloningen en straffen krijgt.  

 

A Ja  Min of meer Nee 

 

B Ja  Min of meer Nee 
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5. Krijg je een duidelijk antwoord op je vragen?  

 

A Ja  Min of meer Nee 

 

B Ja  Min of meer Nee 
 

6. Als je een fout maakt, mag je dan eerst zelf proberen om dit op te lossen?  

 

A Vaak  Soms Zelden tot nooit 

 

B Vaak Soms Zelden tot nooit 
 

7. Heb je de gelegenheid om bij een groep te horen? 

 

A Vaak Soms Zelden tot nooit 

 

B Vaak  Soms Zelden tot nooit 
 

8. Behandelen anderen jou aardig en met respect?  

 

A Vaak Soms Zelden tot nooit 

 

B Vaak  Soms Zelden tot nooit 
 

 

Bijkomende informatie/Opmerkingen 
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Domein: Emotioneel Welbevinden 
 

Voorbereidende vragen 

Emotioneel Welbevinden gaat over hoe jij je voelt en hoe je over jezelf denkt. We willen graag dat 

je hier even over nadenkt. De volgende vragen kunnen jou hierbij helpen: 

 

1. Hoe voel jij je meestal? Blij, boos, bang, triest, gelukkig, verliefd, ? 

2. Zijn er dingen waar jij je zorgen over maakt? Waarover zoal?  

3. Aan wie vertel je hoe je je voelt? 

4. Waar ben je goed in? Waar ben je niet zo goed in? 

 

 

Beoordeling respondenten 

 

1. Voel je je veilig in je omgeving?  

 

A Erg veilig Redelijk veilig Niet veilig 

 

B Erg veilig Redelijk veilig Niet veilig 
 

2. Is het leven, thuis en op school, voorspelbaar?  

 

A Ja  Min of meer Nee 

 

B Ja  Min of meer Nee 
 

3. Vind je dat je goed bent in de dingen die je doet?  

 

A Ja  Min of meer Nee 

 

B Ja  Min of meer Nee 
 

4. Laten mensen jou blijken dat ze jou leuk vinden?  

 

A Regelmatig Soms Zelden tot nooit 

 

B Regelmatig Soms Zelden tot nooit 
 

5. Toon jij dat je anderen leuk vindt?  

 

A Regelmatig Soms Zelden tot nooit 

 

B Regelmatig Soms Zelden tot nooit 
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6. Toon jij jouw gevoelens aan anderen? 

 

A Regelmatig Soms Zelden tot nooit 

 

B Regelmatig Soms Zelden tot nooit 
 

7. Kan je algemeen zeggen dat je gelukkig bent?  

 

A Ja  Min of meer Nee 

 

B Ja  Min of meer Nee 
 

8. Ben je tevreden met hoe het gaat in je leven?  

 

A Ja  Min of meer Nee 

 

B Ja  Min of meer Nee 
 

9. Ben je snel van je stuk te brengen? 

 

A Nee  Min of meer Ja 

 

B Nee Min of meer Ja 
 

 

Bijkomende informatie/Opmerkingen 
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Domein: Fysiek Welbevinden 

 

Voorbereidende vragen 

 

Fysiek Welbevinden gaat over jouw gezondheid, wat je eet en drinkt, over verzorging wanneer je 

ziek bent of pijn hebt en over ontspanning. We willen graag dat je hier even over nadenkt. De 

volgende vragen kunnen jou hierbij helpen: 

 

1. Doe je wel eens aan sport? Welke sporten beoefen je? 

2. Eet je gezond? Wat betekent dit volgens jou? 

3. Wat doe je in je vrije tijd? 

4. Wat gebeurt er als je ziek bent of ergens pijn hebt? 

 

 

Beoordeling respondenten 

1. Hoe gaat het met je gezondheid? Hoe voel je je?  

 

A Heel goed Redelijk Niet goed 

 

B Heel goed Redelijk Niet goed 
 

2. Hoe vaak doe je aan sport en beweging? Zoals zwemmen, fietsen, voetballen, turnen, 

dansen, skaten, jeugdbeweging,7 

 

A Regelmatig Soms Zelden tot nooit 

 

B Regelmatig Soms Zelden tot nooit 
 

3. Krijg je genoeg tijd om te rusten en te ontspannen?  

 

A Ja Min of meer Nee 

 

B Ja Min of meer Nee 
 

4. Eet je gezond? Veel groenten en fruit, veel water en niet te vaak snoepen.  

 

A Vaak Soms Zelden tot nooit 

 

B Vaak Soms Zelden tot nooit 
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5. Maak je je zorgen over pijn hebben of ziek zijn?  

 

A Zelden tot nooit Soms Regelmatig 

 

B Zelden tot nooit Soms Regelmatig 
 

6. Hoe voel je je als je ’s morgens opstaat?  

 

A Klaarwakker Beetje moe Moe 

 

B Klaarwakker Beetje moe Moe 
 

7. Als je een hulpmiddel nodig hebt, krijg je dat dan ook? Zoals een bril, beugel, steunzolen, 

rolstoel,7 

 

A Altijd / n.v.t. Soms Zelden tot nooit 

 

B Altijd / n.v.t. Soms Zelden tot nooit 
 

8. Kan je bij iemand terecht als je pijn hebt of ziek bent?  

 

A Altijd Soms Zelden tot nooit 

 

B Altijd Soms Zelden tot nooit 
 

 

Bijkomende informatie/Opmerkingen 
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Domein: Materieel Welbevinden 

 
Voorbereidende vragen 

 

Materieel Welbevinden gaat over krijgen wat je nodig hebt om te kunnen leven, de klusjes die je 

opknapt voor anderen, jouw eigen spullen en jouw eigen plekje in huis. We willen graag dat je hier 

even over nadenkt. De volgende vragen kunnen jou hierbij helpen: 

 

1. Krijg je wel eens geld? Wat doe je hiermee?  

2. Welke spullen vind jij belangrijk? 

3. Welke spullen zijn alleen van jou?  

4. Waar ga je heen als je even alleen wilt zijn? 

 

 

Beoordeling respondenten 

 

1. Krijg je wat je nodig hebt? 

 

A Altijd Soms Zelden tot nooit 

 

B Altijd Soms Zelden tot nooit 
 

2. Heb je geld om persoonlijke spullen te kunnen kopen?  

 

A Ja Min of meer Nee 

 

B Ja Min of meer Nee 
 

3. Krijg je ook wel eens zomaar een cadeautje?  

 

A Regelmatig Soms Zelden tot nooit 

 

B Regelmatig Soms Zelden tot nooit 
 

4. Beschikt de omgeving waarin je leeft over spullen zoals een radio, cd-speler, mp3-speler, 

computergames, boeken, strips, speelgoed, Dvd’s,7? 

 

A Veel Een aantal Weinig of geen 

 

B Veel Een aantal Weinig of geen 
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5. Heb je belangrijke spullen die enkel en alleen van jou zijn? Zoals een dagboek met 

sleutel, een gsm met pincode, een laptop met paswoord,7  

 

A Ja Min of meer Nee 

 

B Ja Min of meer Nee 
 

6. Heb je thuis een fysieke plek die alleen van jou is? Zoals een slaapkamer, bureau, 

speelhoek, boomhut,7 

 

A Ja Min of meer Nee 

 

B Ja Min of meer Nee 
 

 

Bijkomende informatie/Opmerkingen 
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