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Plukboeket 15 
 
Een uitgave van SterkVVE 
Met nieuws over VVE en achterstandenbeleid 
Jo Kloprogge, winter 2021 

In de plukboeket-reeks zet Jo Kloprogge onderzoek rondom onderwijsachterstanden in het 
algemeen en VVE in het bijzonder op een rij. De plukboeketten verschijnen viermaal per jaar en 
waar zinvol een special, en worden verspreid onder de deelnemers van het Sterk VVE netwerk.  
Jo Kloprogge is onder andere oud-coördinator van het landelijke onderzoeksprogramma 
onderwijsachterstanden, oprichter van Sardes, momenteel gepensioneerd, maar gelukkig toch 
verbonden aan Vinci.  

Nu het weer winter wordt, kunnen we ons met des te meer vreugde verwarmen aan inzichten die 
onderzoekers en denkers  ons presenteren. Uit het grote aanbod feiten en meningen maakten we 
een selectie.  
 
Drie eenvoudige maar waardevolle tips van het Expertisecentrum voor Effectief Leren 
 
1. Een leerling die nadenkt, leert. 
Mensen onthouden datgene waar ze over hebben nagedacht. De leerkracht creëert binnen de 
klasmuren de omstandigheden waar leerlingen hard moeten denken over de 
leerstof. Duidelijke en gestructureerde instructie, toetsing als leer- en oefenstrategie, gepaste 
ondersteuning bij moeilijke opdrachten en uitgewerkte voorbeelden om leerlingen grip te geven 
op nieuwe leerstof zijn voorbeelden van didactische strategieën waarvan in onderzoek is 
aangetoond dat ze werken om leerlingen meer en diepgaander te laten leren. 
 
2. Wat je al weet, bepaalt wat je leert 
Kennis is verwerkte informatie, die opgeslagen is in je langetermijngeheugen. We weten uit talloze 
onderzoeken dat het juist die kennis is, die er voor zorgt dat je sneller en beter kunt denken en 
dus leren. 
 
3. Technologie kan een meerwaarde betekenen 
Meer geld, meer laptops of zelfs meer onderwijstijd zetten geen zoden aan de dijk als die 
niet worden ingezet op een manier die kansrijk is. Technologie is het meest effectief als die 
ingezet wordt om effectieve didactische processen te ondersteunen. Bottom line is dat wanneer 

https://excel.thomasmore.be/courses/wijze-lessen-12-bouwstenen-voor-effectieve-didactiek/
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technologie ingezet wordt om leerdoelen te bereiken – en dus niet als doel op zich – er zich 
meesterlijke kansen aandienen. 
 
Drie inzichten die effectief onderwijs mogelijk maken - ExCEL Thomas More 
 
 
Adviezen worden tegenwoordig graag in sets van drie door vaak ook drie auteurs aangeboden. Zo 
ook door Erik Meester, Linda Reuss en Eva Kock, die drie mythes over kleuteronderwijs willen 
ontzenuwen.  
 
Aanval op enkele hardnekkige mythes in het kleuteronderwijs 
 
1. Een kind moet ergens ‘aan toe zijn’ voordat je iets aanbiedt.  

De auteurs stellen dat verschillende recente onderzoeken aantonen dat er meer ‘kennis van 
de wereld’ aan jonge leerlingen kan worden overgedragen dan waar traditioneel vaak aan 
gedacht wordt. Dit is op zich niet nieuw. Op montessorischolen worden bijvoorbeeld thema’s 
als ‘vroege beschavingen’ al zo’n honderd jaar lang zonder enige problemen onderwezen.  

2. Leeftijd zegt iets over waar kinderen wel of niet ‘aan toe’ zijn. De manier waarop kinderen zich 
ontwikkelen is niet zozeer leeftijdsgebonden, maar hangt samen met de ‘leerkansen’ die hun 
worden aangeboden. Andersom: als die leerkansen door een combinatie van factoren worden 
beperkt, dan komt de ontwikkeling niet of vertraagd op gang. 

3. Kleuters leren anders dan oudere kinderen. We weten inmiddels dat de cognitieve vermogens 
van mensen (en dus ook kleuters) sterk afhankelijk zijn van de specifieke inhoud of taak 
waarmee zij worden geconfronteerd. De cognitieve vermogens zijn eerder domeinspecifiek 
dan generiek van aard. Bij sommige domeinen kunnen kleuters bepaalde cognitieve 
vermogens al wél inzetten en bij andere nog niet. Het gevaar dat schuilt in het 
leeftijdsgebonden denken is dat er, paradoxaal genoeg, te gefixeerd en afwachtend naar 
ontwikkeling gekeken wordt. 

 
Drie-mythes-over-kleuteronderwijs-ontzenuwd-Meester-Reus-Kock-LBBO-2021.pdf (e-meester.nl)  
 
Naast de 3 mythes gaan de auteurs ook in op de vraag: Kun je kleuters onderwijzen of moeten ze 
vooral spelen? Hun antwoord is: formeel onderwijs en spelen zijn allebei belangrijk. Kinderen 
hebben recht op en behoefte aan onderwijs: elke leraar in groep 1-2 zal herkennen hoe blij 
kleuters worden wanneer ze een nieuw feitje of nieuwe vaardigheid hebben geleerd en hoe graag 
ze dit laten zien in hun dagelijkse bezigheden, bijvoorbeeld als ze spelen. 
 
Het belang van spelen voor jonge kinderen komt ook naar voren in een You Tube film van Harvard 
University. 
 
Waarom kinderen ook moeten spelen 
 
Het Center on the Developing Child stelt dat er drie kernprincipes zijn die gaan over wat kinderen 
en gezinnen nodig hebben. Het gaat om het ondersteunen van responsieve relaties, de versterking 
van kernvaardigheden in het leven (gedrag dat mensen in staat stelt met de uitdagingen het het 
dagelijks leven om te gaan), en het reduceren van oorzaken van stress. Het spelen van jonge 
kinderen blijkt een effectieve manier te zijn om deze principes te ondersteunen. 
 
 
 
 
 

https://excel.thomasmore.be/2021/08/drie-inzichten-die-effectief-onderwijs-mogelijk-maken/
http://www.e-meester.nl/wp-content/uploads/2021/09/Drie-mythes-over-kleuteronderwijs-ontzenuwd-Meester-Reus-Kock-LBBO-2021.pdf
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Play in Early Childhood: The Role of Play in Any Setting (harvard.edu) 
 
 
De vraag hoe je kinderen kunt motiveren blijft iedereen in het onderwijs natuurlijk bezighouden. 
Het Center on the Developing Child geeft ook voor dit thema een aantal tips. 
 
Hoe kun je kleine kinderen motiveren? 
 
1. Volg de baby;  Baby’s vinden dingen interessant als ze nieuw zijn maar niet te nieuw. Let op 

waar hun aandacht naar uitgaat en speel daar op in 
2. Lok nieuwsgierigheid uit; Kleine kinderen onderzoeken graag en willen weten wat er gebeurt, 

bijv. als een speeltje op de grond valt. Geef hun gelegenheid om nieuwe dingen te leren 
kennen 

3. Laat kinderen speels ontdekkingen doen 
4. Geef altijd voorrang voor sociale interactie; daar leren ze meer van dan van apps en tablets, 

ook al kunnen ze daar ook van leren 
5. Laat kinderen werken aan haalbare doelen; niet te moeilijk maar ook niet te gemakkelijk 
6. Geef hun ruimte om opdrachtjes zelf deels in te vullen 
7. Speel in op de natuurlijke nieuwsgierigheid en neiging om haalbare opdrachtjes te doen; werk 

niet te snel met beloningen 
8. Geef kinderen complimentjes voor hun inspanningen, meer dan voor hun prestaties 
 
 
How to Motivate Children: Science-Based Approaches for Parents, Caregivers, and Teachers 
(harvard.edu) 
 
 
Het Center on the Developing Child van Harvard is een van de vele en toenemende initiatieven om 
een betere verbinding tot stand te brengen tussen wetenschap en praktijk. In Nederland hebben 
we een vergelijkbaar platform in de vorm van de Early Years Blog van de Universiteit van Utrecht. 
Pauline Slot en Ruth Heuvelman werken hier met o.a. Paul Leseman samen om wetenschappelijke 
inzichten te vertalen naar de praktijken binnen gezinnen, opvang en scholen. We kiezen twee 
thema’s waar in deze blog recent aandacht aan werd besteed. 
 
Ook voor peuters is wachten moeilijk 
 
Het geduldig wachten tot je bijvoorbeeld iets lekkers kunt eten, is voor peuters niet 
vanzelfsprekend. Het vereist zelfcontrole. Zelfcontrole is het kunnen beheersen van je impulsen als 
de situatie hierom vraagt. Het gaat dan om het kunnen reguleren van gedrag en emoties en het 
uitstellen van een directe behoeftebevrediging. 
Een minder goed ontwikkelde zelfcontrole kan volgens de onderzoekers leiden tot een slechtere 
gezondheid (zoals het hebben van obesitas), en een grotere kans op verslaving aan drugs of 
andere middelen. Ook kan het de kans vergroten op een lager inkomen of om in aanraking te 
komen met criminaliteit of riskant gedrag te vertonen (zoals rijden onder invloed). Zelfs op de 
jonge leeftijd van drie jaar blijkt zelfcontrole een voorspeller te zijn van gezondheid, inkomen en 
crimineel gedrag op 32-jarige leeftijd.  
 
In het Pre - Cool onderzoek is gekeken hoe 2 en 3 jarigen omgaan met het wachten alsvorens ze 
rozijnen mochten eten. Kinderen blijken daarbij allerlei strategieën te hanteren, zoals zichzelf 
afleiden of op hun handen gaan zitten.  
  

https://developingchild.harvard.edu/resources/play-in-early-childhood-the-role-of-play-in-any-setting/
https://developingchild.harvard.edu/resources/how-to-motivate-children-science-based-approaches-for-parents-caregivers-and-teachers/
https://developingchild.harvard.edu/resources/how-to-motivate-children-science-based-approaches-for-parents-caregivers-and-teachers/
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De onderzoekers geven 3 tips mee voor de praktijk. 
  
1. Wachten hoort erbij, dus benoem dit gewoon 
2. Maak het wachten leuker! Zing bijvoorbeeld een liedje voor het fruit eten of doe een spelletje 

zoals ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet 
3. Laat kinderen hun handen gebruiken voor iets anders. Zo help je hen de neiging te 

onderdrukken iets te pakken dat ze (nog) niet mogen pakken. Speel bijvoorbeeld het spelletje 
‘Pinkelen’ als ze nog even moeten wachten voordat ze fruit eten of met verf en kwasten aan 
de slag mogen. 

 
Uitleg over pinkelen is te vinden op Commando pinkelen! Uitleg en varianten (voormijnkleintje.nl). 
Dit pinkelen graag niet verwarren met het Duitse werkwoord pinkelen. Dat is heel iets anders.  
 
Early Years blog | Waarom is wachten zo moeilijk voor peuters? 
 
Een tweede blog die we hier aanhalen gaat over bewegen.  
 
Meer bewegen is gezond voor lichaam en geest 
 
De motorische vaardigheden van kinderen gaan al jaren achteruit volgens de Onderwijsinspectie. 
En de coronacrisis heeft deze ontwikkeling verergerd. Vooral voor kleuters lijken de motorische 
vaardigheden verslechterd na de eerste lockdown. Volgens ouders is zo’n 42% van de kinderen 
minder gaan bewegen tijdens de eerste lockdown. Vooral kinderen die voor de coronacrisis al 
weinig buiten speelden, zijn minder gaan bewegen en meer schermtijd gaan gebruiken. Een 
onderzoek van het Mulier Instituut laat zien dat kleuters na de lockdown gemiddeld slechter 
scoren op twee onderdelen van de motoriek, namelijk balanceren en stuiteren met een bal. Dat is 
zorgelijk want we weten hoe enorm belangrijk bewegen is; o.a.  voor de motorische ontwikkeling, 
voor de hersenontwikkeling en voor de executieve functies.  
Volgens de Gezondheidsraad zouden kinderen minimaal een uur per dag moeten bewegen. Maar 
slechts 60% van de kinderen haalt deze norm. Professionals kunnen natuurlijk veel doen om deze 
situatie te verbeteren. De blog bevat verwijzingen naar websites die hier verder op ingaan, maar 
geeft ook zelf een aantal tips. 

 
1. Ga elke dag minimaal een half uur naar buiten, ook bij slecht weer en laat kinderen 

bijvoorbeeld in de plassen springen 
2. Beweeg mee en geef het goede voorbeeld aan kinderen: dans, spring of beweeg mee met de 

kinderen tijdens verschillende activiteiten 
3. Gebruik routines om beweging in te bouwen, bijvoorbeeld elke ochtend 10 minuten dansen 

voor het fruit eten of kinderen laten meehelpen met opruimen, tafeldekken 
4. Varieer in het spelaanbod zodat kinderen verschillende motorische vaardigheden kunnen 

opdoen, bijvoorbeeld klimmen, klauteren, rennen, springen en balanceren 
5. Gebruik verschillende materialen, zoals klimmaterialen, hoepels, pittenzakjes, ballen, 

(loop)fietsen, of steps, in spel en uitgezette parcours. 
 

Early Years blog | Meer bewegen is gezond voor lichaam en geest 
 
Er zijn diverse beweegrichtlijnen voor allerlei leeftijdsgroepen, zie  Beweegrichtlijnen - 
Kenniscentrum Sport en Bewegen. Aan een richtlijn voor kinderen van 0-4 jaar wordt momenteel 
gewerkt.  
 
We komen nu bij een aantal onderzoeken die de wereld niet veranderen maar toch met kleine 
stukjes ons kennisbestand helpen vergroten. 

https://www.voormijnkleintje.nl/kind/commando-pinkelen-uitleg-en-varianten/
https://earlyyearsblog.nl/2021/08/20/waarom-is-wachten-zo-moeilijk-voor-peuters/
https://earlyyearsblog.nl/2021/10/01/meer-bewegen-is-gezond-voor-lichaam-en-geest/
https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/beweegrichtlijnen/
https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/beweegrichtlijnen/
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Rekenen is niet zomaar iets waar je goed of slecht in bent! 
 
Dit is een belangrijke conclusie uit de dissertatie van Marije Huijsmans van dit voorjaar. Zij 
concludeert dat onderlinge verschillen tussen leerlingen met een rekenstoornis (of dyscalculie) 
groter zijn  dan de verschillen tussen deze leerlingen en leerlingen met een ‘normale’ 
rekenontwikkeling. Er is dus geen standaardprofiel ‘zwakke rekenaar’. Zij keek naar verschillende 
cognitieve vaardigheden die van belang zijn bij het rekenen, namelijk:  getalbegrip, werkgeheugen, 
non-verbaal redeneren en fonologische vaardigheden. Uit haar onderzoek blijkt dat leerlingen met 
een specifieke rekenstoornis in staat zijn om een relatief zwakke cognitieve vaardigheid te 
compenseren met een relatief sterke cognitieve vaardigheid. Bijvoorbeeld een leerling die moeite 
heeft met talig verwoorde rekenopgaven kan dit compenseren met een goed ontwikkelde 
memorisatie van rekenstof. Voor het onderwijs betekent dit dat er gekeken moet worden naar de 
gehele ontwikkeling van (alle) leerlingen, waarbij zowel de zwakke als sterke kanten worden 
meegenomen. Bij voorkeur nemen alle leerlingen zo lang mogelijk deel aan de gezamenlijke 
instructie en wordt er per lesdoel bepaalt of de leerling meer ondersteuning nodig heeft of niet. 
 
Promotie Marije Huijsmans - Expertis Onderwijsadviseurs  

 
 
Ogen op orde, lezen gaat beter 
 
Soms kom je onderzoek tegen met resultaten waar je eigenlijk niet goed raad mee weet. Dat is 
bijvoorbeeld het geval bij een onderzoek van  Amanda Neitzel, Betsy Wolf en Xinxing Go.    
Het werd gepubliceerd in een tijdschrift voor oogheelkunde. 
 
Effect of a Randomized Interventional School-Based Vision Program on Academic Performance of 
Students in Grades 3 to 7: A Cluster Randomized Clinical Trial | Ophthalmology | JAMA 
Ophthalmology | JAMA Network  
 
Gelukkig kreeg het aandacht in de ‘Best evidence in brief’ blog van de John Hopkins University, tot 
voor kort de blog van Robert Slavin. De titel ‘School-Based Vision Program’  lijkt in eerste instantie 
te verwijzen naar een onderwijsvisie. Ik trapte er bijna in. Maar het gaat letterlijk om een 
programma om het gezichtsvermogen van kinderen te verbeteren. 
Kinderen van basisscholen in Baltimore kregen gratis ogentesten en waar nodig brillen. Bij een 
onderzoek onder 127 scholen en 2304 leerlingen bleken het betere gezichtsvermogen tot betere 
leesresultaten te leiden. Het effect was hier groter dan bij de meeste andere interventies, met 
uitzondering van tutoring. Voor kinderen in het speciaal onderwijs en voor zwakke lezers waren de 
resultaten wel vergelijkbaar met tutoring. De effecten bleven niet overeind na twee jaar.  
 
De resultaten van dit onderzoek ondersteunen in ieder geval de stelling dat er mogelijk veel winst 
is te halen door een betere afstemming van onderwijs en gezondheidszorg. Hier is een hele wereld 
te winnen.  

 
 

https://expertis.nl/themas/themapagina-rekenen-en-wiskunde/promotie-marije-huijsmans/
https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/article-abstract/2783867
https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/article-abstract/2783867
https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/article-abstract/2783867
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Onderzoek naar effecten van Corona 
 
factsheet08_nco_algemeen_0.pdf (nationaalcohortonderzoek.nl) 
 
Het Nationaal Cohortonderzoek van NRO heeft nieuwe gegevens gepubliceerd over de effecten 
van de schoolsluitingen ten gevolge van de Corona maatregelen, op basis van de eindtoetsen in 
mei/juni jl. 

 
 

 
In figuur 5 uit de factsheet is de stand van zaken na anderhalf jaar vergeleken met de vertraging in 
de leergroei die werd geconstateerd na de eerste en tweede schoolsluiting. We zien dat scholen 
en leerlingen erin geslaagd zijn een deel van de eerder opgelopen vertraging weer in te halen. Bij 
begrijpend lezen en spelling onderbouw is de vertraging nog maar half zo groot als deze was na 
één jaar COVID-19-crisis, en bij spelling bovenbouw is de vertraging zelfs omgezet in een hogere 
leergroei dan voorheen in een vergelijkbare periode. Alleen bij rekenen-wiskunde zien we dat de 
vertraging slechts een klein beetje kleiner is geworden. De leerlingen in groep 4 hebben met 0,10 
standaarddeviatie de meeste vertraging opgelopen in de leergroei sinds COVID-19, waar dit 0,04 
standaarddeviatie is voor groep 5. 
 
Kleuters leerden minder tijdens coronacrisis, vooral op scholen met hoge schoolweging 
 
Ook de inspectie heeft een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van corona. Het onderzoek 
vond plaats in de periode mei tot en met juli 2021. De resultaten voor kleuter zijn onlangs 
gepubliceerd. 
Kleuters leerden minder tijdens coronacrisis, vooral op scholen met hoge schoolweging | 
Onderzoeken naar de effecten van de coronacrisis op het onderwijs | Inspectie van het onderwijs 
(onderwijsinspectie.nl) 
 
Ruim een derde van de scholen gaf aan dat de kleuters (veel) minder hadden geleerd dan in 
voorgaande jaren. Scholen maakten zich vooral zorgen over de taalontwikkeling en de sociaal-

https://www.nationaalcohortonderzoek.nl/sites/nco/files/media-files/factsheet08_nco_algemeen_0.pdf
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/corona-onderzoeken/gevolgen-van-16-maanden-corona-voor-het-onderwijs/gevolgen-primair-onderwijs/kleuters-leerden-minder
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/corona-onderzoeken/gevolgen-van-16-maanden-corona-voor-het-onderwijs/gevolgen-primair-onderwijs/kleuters-leerden-minder
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/corona-onderzoeken/gevolgen-van-16-maanden-corona-voor-het-onderwijs/gevolgen-primair-onderwijs/kleuters-leerden-minder
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emotionele ontwikkeling en in veel mindere mate over het voorbereidend rekenen. In de 
gesprekken gaven scholen aan dat de kleuters veel structuur en routines hebben gemist tijdens 
het afstandsonderwijs. Ook zijn kleuters meer afhankelijk van de schoolse omgeving om tot 
betekenisvolle interactie en leren te komen. Na de periodes van afstandsonderwijs vroeg de 
groepsvorming extra aandacht en hadden de RIVM-maatregelen impact op interactie tussen leraar 
en kind. Dit had volgens de scholen negatieve gevolgen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, 
het gedrag en de taalontwikkeling van kleuters. 

 
Scholen met een hoge schoolweging zeiden veel vaker dat de ontwikkelingsgroei van kleuters in 
vergelijking met andere jaren (veel) lager was dan scholen met een lage en gemiddelde 
schoolweging: 62 versus 28 %. 
 
Tijdens de coronacrisis konden kleuters met een risico op (taal)achterstanden (doelgroepkleuters) 
minder gebruik maken van voorschoolse educatie. Dit heeft gevolgen. Ruim een kwart van de 
scholen in de steekproef en bijna de helft (46 %) van de scholen met een hoge schoolweging zei 
dat deze leerlingen met een grotere achterstand starten op de basisschool dan voorheen. 
 
4 keer positief nieuws over de effecten van kinderopvang en VVE 
 
Hier positief nieuws over diverse studies die positieve effecten van stimulering bij jonge kinderen 
vermelden. We nemen ze even door; 
 
- Jorge Luis Garcia, James J. Heckman en Victor Ronda over intergeneratie mobiliteit 
 
De gegevens betreffen data uit het beroemde Perry Preschool Project. Het gaat om de deelnemers 
aan het eerste project die nu 54 jaar of ouder zijn,  en hun kinderen. Kinderen uit dit cohort, die 
voorschoolse educatie kregen, hebben hogere niveaus van onderwijs en werk en een betere 
gezondheid dan de controle groep, en de betere opvoedingsomgeving vertaalt zich ook door naar 
hun kinderen. De auteurs concluderen dat deze gegevens tegenspreken dat de resultaten van 
interventies bij jonge kinderen in de loop van de tijd wegebben. 
 
The Lasting Effects of Early Childhood Education on Promoting the Skills and Social Mobility of 
Disadvantaged African Americans | HCEO (uchicago.edu)  
 
Garcia_Heckman_Ronda_2021_lasting-effects-ece-skills-soc-mobility.pdf (uchicago.edu) 
 
- De effecten van VVE op latere schoolkeuze (onderzocht door Tyler Watts, Deanna 
Ibrahim, Alaa Khader e.a.) 
 
Exploring the Impacts of an Early Childhood Educational Intervention on Later School Selection - 
Tyler Watts, Deanna Ibrahim, Alaa Khader, Chen Li, Jill Gandhi, Cybele Raver, 2020 (sagepub.com) 
 
Zij onderzochten de schoolkeuzes van kinderen die op random basis waren toegekend aan het 
Chicago School Readiness Project, een voorschoolse interventie gericht op Head Start klassen voor 
wijken met lage inkomens. Kinderen die aan dit programma deelnamen, kozen vaker voor 
vervolgscholen van betere onderwijskwaliteit. De resultaten indiceren dat intensieve voorschoolse 
interventies langdurige effecten kunnen hebben op de keuzepatronen voor vervolgonderwijs. De 
kwaliteit van de basisschool leek minder effect te hebben op de schoolkeuze. 
 
-   De lange termijn effecten van een taalinterventie bij jonge kinderen  

 

https://hceconomics.uchicago.edu/research/working-paper/lasting-effects-early-childhood-education-promoting-skills-and-social?utm_source=The+Heckman+Equation&utm_campaign=47271d6cb8-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_23_01_40_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_861cad7111-47271d6cb8-495833849
https://hceconomics.uchicago.edu/research/working-paper/lasting-effects-early-childhood-education-promoting-skills-and-social?utm_source=The+Heckman+Equation&utm_campaign=47271d6cb8-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_23_01_40_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_861cad7111-47271d6cb8-495833849
http://humcap.uchicago.edu/RePEc/hka/wpaper/Garcia_Heckman_Ronda_2021_lasting-effects-ece-skills-soc-mobility.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/10.3102/0013189X20935060
https://journals.sagepub.com/doi/10.3102/0013189X20935060
https://journals.sagepub.com/doi/10.3102/0013189X20935060
https://journals.sagepub.com/doi/10.3102/0013189X20935060
https://journals.sagepub.com/doi/10.3102/0013189X20935060
https://journals.sagepub.com/doi/10.3102/0013189X20935060
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Dit onderzoek van Dorthe Bleses ,Philip S. Dale en Laura Justice betreft de langer termijn effecten 
van het Deense ‘Spell’ programma. Korte termijn effecten op taal waren er voor alle deelnemende 
kinderen. Op de langere termijn was het beeld minder eenduidig. De onderzoekers stellen dat 
kinderen uit risicogroepen in sommige gevallen profiteren van taalinterventies op jonge leeftijd.  
 
Sustained effects of an early childhood language and literacy intervention through second grade: 
Longitudinal findings of the SPELL trial in Denmark (plos.org) 
 
 
- Effecten van het kinderdagverblijf en de gastouderopvang op de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen 
 
Hier is Ruben Fukking aan het woord op de website van ZonMW. Het is dezelfde Ruben Fukking die 
in november 2015 de voorschool failliet verklaart in een uitzending van Brandpunt. Didactief | Vve 
volgens Fukkink (didactiefonline.nl) 
Nu luidt de kop van zijn verhaal. 
Kinderopvang heeft positief effect op ontwikkeling kinderen - ZonMw Digitale Publicaties 
 
De kwaliteit van kinderopvang in Nederland is goed. Het welbevinden van kinderen is ook goed’, 
zegt Fukking nu. De pedagogische professionals zijn spilfiguren voor de kwaliteit. Wat zij doen, 
heeft direct effect op de ontwikkeling van de kinderen.  
En hoe meer nabijheid tussen professional en kind wordt ervaren, hoe minder conflicten en hoe 
zelfstandiger het kind, des te beter de ontwikkeling is ten opzichte van andere kinderen. Dat effect 
kon men zelfs meten tot aan groep 1 van de basisschool. 
 
Varia  
 
Voor de liefhebbers, ook het zoveelste ‘Education at a Glance’ van de OESO is weer verschenen. 
Het lijvig verhaal bevat weer heel erg veel informatie, opgedist in honderden pagina’s. Het is niet 
altijd duidelijk voor wie die informatie relevant is. Maar wie snel inzicht wil krijgen in de 
kerngegevens kan een presentatie van Andreas Schleicher volgen The state of education around 
the world: Findings from Education at a… (slideshare.net) of even op de website van Didactief 
kijken Didactief | Ongelijke kansen en achterblijvende onderwijsuitgaven (didactiefonline.nl).  
 
Dan is er een aardig onderzoek uit Vlaanderen. Het boek ‘Over leven op school ‘ levert nieuwe 
inzichten over de minisamenlevingen achter de schoolpoort. Daar brengen jongeren immers 
15.000 uren door. 
 
Enkele van de uitspraken uit de publicatie; 
- Jonge moslims staan twee keer zo negatief tegenover homo’s als christelijke jongeren 
- Meisjes zijn meer verbonden met hun ‘thuiscultuur’ dan jongens 
- Hoe minder straffen, hoe minder leerlingen afhaken 
- Vooral jongens uit technisch secundair en beroeps secondai onderwijs kijken moedeloos naar 

de toekomst 
 
  

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0258287
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0258287
https://didactiefonline.nl/artikel/vve-volgens-fukkink-0
https://didactiefonline.nl/artikel/vve-volgens-fukkink-0
https://publicaties.zonmw.nl/kinderopvang-heeft-positief-effect-op-ontwikkeling-kinderen/
https://www.slideshare.net/OECDEDU/the-state-of-education-around-the-world-findings-from-education-at-a-glance-2021-250252490
https://www.slideshare.net/OECDEDU/the-state-of-education-around-the-world-findings-from-education-at-a-glance-2021-250252490
https://didactiefonline.nl/artikel/ongelijke-kansen-en-achterblijvende-onderwijsuitgaven
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Uniek onderzoek werpt blik in hoofd van de scholier: hoe kijken ze naar zichzelf, elkaar en de 
toekomst? | Topics.be  
 
 
Handreiking van PACT: Rol- en ontwikkelmodel kindcentra 

 
En PACT voor kindcentra heeft een handreiking voor een rol- en ontwikkelmodel kindcentra 
uitgebracht. 
Handreikingen PACT - PACT voor Kindcentra 
 
Er zijn twee bijlagen bijgevoegd. De eerste bevat een competentiebank. De tweede 
het raamwerk van het rol- en ontwikkelmodel kindcentra. Het ziet er naar mijn mening allemaal 
wel erg bureaucratisch uit, maar wie daar niet voor terugschrikt kan zich er menig uurtje mee 
vermaken.  
 
Ons onderwijsstelsel en wat daar mis aan is 
 
Wie  belangstelling heeft voor een stevige en doordachte analyse van ons onderwijsstelstel en van 
wat daar allemaal mis is en beter kan, is er een uitvoerige blog in Didactief van Ton van Haperen 
en Jaap Scheerens. Het kost even tijd maar dan heb je ook heel wat om over na te denken.  
 
Enkele uitspraken; 
- De autonomie in de bestuurlijke verhoudingen is doorgeschoten en vergroot de impact van 

‘slechte’ ideeën van progressief bedoelde onderwijsinnovatie 
- Niet de minister en de Kamer, maar de beleidsmakende kasbewaker is voortaan de spil van 

het stelsel 
- Als kennis het onderwijs uitgedreven wordt, is de instorting nabij 
 
Didactief | Een alternatief voor de autonome school (didactiefonline.nl) 
 
 
Last but not least een belangrijk rapport uit Vlaanderen over het onderwijs als geheel.  
 
Naar de kern;  leerlingen en hun leer – kracht 
 
Dit is een rapport van de commissie Beter Onderwijs dat de problematiek en nodige verbeteringen 
van het onderwijs in kaart brengt.  
De voorzitter van de commissie stelt het probleem dat ten grondslag ligt aan de opdracht van de 
commissie alsvolgt; 
Het Vlaamse onderwijs verkeert in een grote crisis. Vlaanderen zakt in snel tempo in meerdere 
internationale rangschikkingen. Er komen steeds meer alarmerende berichten vanop de 
werkvloer. Het basiskennisniveau van veel leerlingen voor rekenen, schrijven en lezen gaat erop 
achteruit. De prestatiekloof tussen kinderen onderling blijft groot. De maatschappelijke 
waardering voor het beroep van leraar daalt waardoor te weinig jongeren voor een job in het 
onderwijs kiezen. Scholen in centrumsteden kampen met bijzondere uitdagingen. Jonge 
leerkrachten lijken niet voorbereid te zijn op de complexe taak die hen wacht en sommige 
leerkrachten met heel veel ervaring raken ontmoedigd omdat ze het eigenaarschap van het 
lesgeven meer en meer kwijt geraken en de planlast hand over hand toeneemt. 
 
  

https://www.topics.be/uniek-onderzoek-werpt-blik-in-hoofd-van-de-scholier-hoe-kijken-ze-naar-zichzelf-elkaar-en-de-toekomst-a16573322demorgen/dbf590bbdd153e994b373c4d1a5baf58e50e896c2bdf01a4c89b9ba9658dcf3a/?referrerUserId=877b935-011d-e015-8e04-40021281a60b
https://www.topics.be/uniek-onderzoek-werpt-blik-in-hoofd-van-de-scholier-hoe-kijken-ze-naar-zichzelf-elkaar-en-de-toekomst-a16573322demorgen/dbf590bbdd153e994b373c4d1a5baf58e50e896c2bdf01a4c89b9ba9658dcf3a/?referrerUserId=877b935-011d-e015-8e04-40021281a60b
https://www.pactvoorkindcentra.nl/toolkit/handreikingen-pact/handreiking-rol-en-ontwikkelmodel-kindcentra-2
https://www.pactvoorkindcentra.nl/toolkit/handreikingen-pact
https://www.pactvoorkindcentra.nl/images/210624-Raamwerk-Kindcentra-rollenmodel.xlsx
https://didactiefonline.nl/blog/blonz/een-alternatief-voor-de-autonome-school
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Zoiets zul je in Nederland niet gauw horen al is de probleemstelling voor ons toch ook heel 
herkenbaar.  

 
De commissie formuleert 58 aanbevelingen. Er is veel aandacht voor de Gelijke Kansen thematiek. 
Te veel om op te noemen. Maar zeer bruikbaar op alle niveaus van het onderwijs, van Rijksbeleid 
tot werkvloer.  
RAPPORT-OK19 oktober.pdf (vlaanderen.be) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 

https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/2021-10/RAPPORT-OK19%20oktober.pdf

