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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 oprichter en oud-directeur van Sardes.  

Het was een druk voorjaar wat betreft publicaties over onderwijs. Behalve de vele - vaak in grote 
haast uitgevoerde - onderzoeken naar de effecten van de corona-perikelen op de kinderen, was er 
onder meer de jaarlijkse ‘Staat’ van de Inspectie en de Menukaart voor interventies waar het geld 
van het Nationaal Programma Onderwijs aan mag worden besteed. En we kregen te maken met 
droevig nieuws, namelijk het overlijden van Robert Slavin. Hij was vaak in Nederland en heeft een 
belangrijke rol gespeeld bij het overtuigen van beleidsmakers van het belang van voor- en 
vroegschoolse educatie. Een groot verlies. 

Onderzoek rond corona-achterstanden 

We beginnen dit keer met een grafiek. We krijgen nog wel eens vragen hoe groot de 
achterstanden zijn die kinderen met uiteenlopende achtergronden hebben opgelopen vanwege 
corona. Bijgaande grafiek van de Inspectie geeft daar een mooi inzicht in voor wat betreft 
begrijpend lezen, spellen en rekenen/wiskunde. De cijfers zijn gebaseerd op gesprekken die 
inspecteurs tussen 28 september en 14 oktober 2020 hebben gevoerd met 244 besturen en 
schoolleiders van een representatieve steekproef van 358 scholen voor basisonderwijs en 36 
scholen voor speciaal basisonderwijs.  

https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/publicaties/2020/11/24/covid-19-monitor-po-
derde-meting 

Het is moeilijk om in te schatten hoe betrouwbaar deze gegevens zijn, maar dat geldt voor veel 
COVID-onderzoek. Veel onderzoeken concluderen dat de opgelopen achterstanden zo’n twee tot 
drie maanden bedragen en dat de achterstanden het grootst zijn bij kinderen uit de lagere 
sociaaleconomische strata. Het gaat hier dus om achterstanden op cognitief vlak. Voor niet- 
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cognitieve achterstanden, sociaal- emotioneel, soms ook welbevinden, is de situatie minder 
duidelijk.  

 

Sommige onderzoeken vinden dat kinderen geen of nauwelijks achterstanden hebben opgelopen 
op het vlak van sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden (die twee begrippen worden niet 
echt onderscheiden in de onderzoeken). Andere onderzoeken constateren hier wel problemen. 
Veel kan afhangen van de opzet van het onderzoek, het moment van uitvoering, de wijze van 
bevraging en andere factoren. Het NJI heeft in dit geval een overkoepelend studie gedaan en meer 
dan 130(!) Nederlandse wetenschappelijke studies, peilingen, enquêtes etc. tegen het licht 
gehouden. De conclusies zijn gemengd. 
Het is enerzijds duidelijk dat de jeugd negatieve gevolgen ervaart van de coronacrisis. De fysieke 
leefstijl, het mentaal welbevinden en de schoolresultaten zijn duidelijk negatief beïnvloed. Sociale 
contacten zijn minder intensief en meer online, en gevoelens van eenzaamheid nemen toe. Maar 
corona heeft ook positieve effecten. Veel mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding vielen weg. Maar 
dat leidde ook tot rust, meer ruimte om zelf tijd in te delen, meer doorgebrachte tijd met ouders 
of het leren van nieuwe dingen. Het NJI signaleert dat de zelfstandigheid van leerlingen 
gestimuleerd is, dat ouders een grotere betrokkenheid bij school hebben gekregen en dat de 
mogelijkheden van onlineonderwijs zijn verkend en benut. Het NJI heeft hier een erg mooi rapport 
over gemaakt waarin de resultaten in fraaie en duidelijke afbeeldingen worden weergegeven. 
 
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Publicaties/NJi-Publicaties/Effect-van-corona-op-jeugd,-gezin-en-
jeugdveld 



Vinci & UU: SterkVVE Plukboeket 

3 
 

   

Over opgelopen achterstanden in executieve functies, waar in het kader van het NPO ook geld 
voor beschikbaar is, is mij geen onderzoek bekend.  

Wie graag alle corona-gerelateerd onderzoek wil overzien en bijhouden, kan goed terecht bij NRO 
of bij NJI. Beide organisaties hebben goede overzichten die ook regelmatig worden geactualiseerd.  

https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Professionals/Voor-alle-professionals/Onderzoek-gevolgen-
coronatijd 

https://www.nro.nl/corona-gerelateerd-onderwijsonderzoek 

Ook het Cito kwam eind mei nog met een rapport over corona-achterstanden. Volgens het Cito 
zijn de leervertragingen in het basisonderwijs na de 2e lockdown deels ingelopen. Althans bij 
begrijpend lezen en rekenen. Maar niet alle leerlingen herstellen zich in dezelfde mate. De 
verschillen tussen leerlingen op begrijpend lezen zijn groter geworden. De leerlingen in groep 4 
tot en met 7 zijn voor rekenen over het algemeen weer terug op het niveau van voor de 
lockdown(s). Ze boekten gemiddeld zelf meer leergroei dan voor de Coronatijd.  

https://www.cito.nl/kennis-en-innovatie/actuele-themas/impact-van-corona/effecten-
afstandsonderwijs-basisschool_mei21 
 
Ik sluit af met twee korte opmerkingen m.b.t. het Nationaal Programma Onderwijs. 
- Omdat er weinig inzicht is in de effecten van corona op de ontwikkeling van achterstanden bij 
jonge kinderen, zal er extra steun moeten zijn voor de positie van de Vroegschool, als er 
interventies worden gekozen uit het NPO. Weinig informatie betekent vaak een zwakke 
onderhandelingspositie. 
- Een toegestane interventie is klassenverkleining, hoewel dit in de meeste Nederlandse 
overzichten van effectieve interventies niet wordt genoemd. Omdat veel ouders en leerkrachten 
aan kleinere klassen een hoge prioriteit geven, zou klassenverkleining vaak gekozen kunnen 
worden. Dat kan in sommige gevallen verantwoord zijn, maar is niet altijd een effectieve manier 
om achterstanden te verkleinen.  
 
De Staat van het Onderwijs en de Staat van de Ouder 
 
De Inspectie maakt een heel belangrijke opmerking bij de introductie van haar jaarlijkse 
rapportage. Zij ziet door de coronacrisis een unieke kans om het onderwijs structureel te 
verbeteren. Omdat leerlingen en studenten vertraging hebben opgelopen door de 
coronapandemie, is er een inhaalslag aangekondigd. De inspectie roept op meer te doen dan 
alleen de corona-achterstanden in te halen: maak van de aangekondigde reparatie een renovatie.  
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Er is verder op basis van deze rapportage weinig reden om optimistisch te zijn over de stand van 
ons onderwijs. We citeren de inspectie; 
- Te weinig leerlingen basisonderwijs halen streefniveau schrijven  
- Te weinig leerlingen basisonderwijs halen het streefniveau rekenen 
- Te weinig leerlingen basisonderwijs halen het streefniveau rekenen  
- Resultaten natuuronderwijs blijven achter bij rekenen 
- Beheersing referentieniveaus in brugklas zorgelijk 
- Beheersing Nederlands en rekenen/wiskunde in brugklas in 2020 gedaald 
- Zorgen over leesvaardigheid onder 15-jarigen blijven bestaan 
- Eerste beeld achterstanden zorgelijk 
 
Het is te hopen dat de injectie via het NPO niet eenmalig zal zijn, maar zoals de inspectie voorstelt 
zal worden vertaald in een structurele verbetering van het onderwijs.  
 
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/staat-van-het-onderwijs 
 
Wat betreft schrijfvaardigheid is er een aparte rapportage verschenen, waarin de Inspectie nader 
op dit thema ingaat. Het peilingsonderzoek laat zien dat lang niet alle leerlingen het primair 
onderwijs verlaten met een fundamenteel schrijfvaardigheidsniveau. Aan het eind van het 
basisonderwijs behaalt 73% van de leerlingen het fundamentele niveau 1F voor schrijfvaardigheid. 
De prestaties van leerlingen zijn stabiel sinds 2009, maar blijven achter bij de ambities die de 
commissie-Meijerink formuleerde bij de introductie van de referentieniveaus. De peiling geeft niet 
alleen zicht op de leerlingprestaties op het gebied van het schrijven van teksten, maar ook op het 
schrijfonderwijs op scholen voor (speciaal) basisonderwijs en de attitude van leerkrachten en 
leerlingen. Leerkrachten geven in het onderzoek aan dat ze de communicatieve en expressieve 
functie van schrijven het belangrijkst vinden. In hun onderwijs zetten ze bij de instructie, lesdoelen 
en feedback echter vooral in op correctheidsaspecten (spelling, grammatica en interpunctie). 
 
https://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuws/2021/03/04/lang-niet-alle-leerlingen-verlaten-
het-primair-onderwijs-met-fundamenteel-schrijfvaardigheidsniveau 
 
De alarmerende berichten van de inspectie over de onderwijskwaliteit worden niet helemaal 
gedeeld door de ouders. Al jaren is ruim twee derde van de ouders tevreden over de kwaliteit van 
het onderwijs. Maar ten tijde van corona ziet een grote groep ouders daarin een achteruitgang. 
Volgens de ouders zijn vooral de kwaliteit van de leraar, de ruimte voor een kind om zich op zijn 
eigen tempo te ontwikkelen en de sfeer op school essentieel. Daarbij vindt 53% van de ouders dat 
de meeste onderwijstijd naar de basisvakken zou moeten gaan. Maar weinig ouders vinden dat 
regelmatig toetsen bijdraagt aan de onderwijskwaliteit. 
 
De te grote klassen zijn de ouders een doorn in het oog. Ouders willen massaal kleinere klassen. 
Grote klassen gaan volgens ouders ten koste van de onderwijskwaliteit. Bovendien gaan hun 
kinderen met minder plezier naar school en voelen ze zich minder veilig in een grote klas. Dit is 
een van de conclusies uit de Staat van de Ouder, op basis van onderzoek onder ouders. 
 
Ruim een derde van de kinderen zit in een klas groter dan 25 leerlingen. Hoe groter de klas, hoe 
ontevredener ouders daarover zijn. Vooral klassen groter dan 25 leerlingen scoren slecht. Maar 
liefst twee derde van de ouders vindt deze te groot. Is de klas groter dan 30 leerlingen, dan loopt 
dat op tot 80% ontevreden ouders. Naast het verkleinen van klassen zien ouders ook voordeel in 
het klein houden van scholen. Meer dan de helft van de ouders vindt dat de overheid een 
maximum aantal leerlingen per school moet voorschrijven. Onderstaande afbeelding laat het 
percentage basisscholen naar grootte van de klas zien.  
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https://oudersenonderwijs.nl/staat-van-de-ouder/?gclid=CjwKCAjwy42FBhB2EiwAJY0yQj-
btgfxuHezS25-dJDJURkhs9s5gqzopt5_zgtcStnkrIsGtpfuBhoCoDUQAvD_BwE 
 
Steeds meer onderzoek naar ouderbetrokkenheid 
 
Er wordt tegenwoordig erg veel onderzoek uitgevoerd naar allerlei aspecten van 
ouderbetrokkenheid. Vooral in buitenlandse rapportages wordt vooral thuisondersteuning door 
ouders als een effectieve interventie aangemerkt. James Heckman wiens status als 
Nobelprijswinnaar altijd aandacht voor zijn uitspraken garandeert, steekt de loftrompet over 
‘home visiting programs’ in een artikel getiteld ‘Measuring the impact of a home visiting 
programme on child skills’. Hij concludeert dat deze programma’s effectief zijn en relatief 
goedkoop in vergelijking tot andere programma’s voor jonge kinderen. Hij adstrueert dit in dit 
artikel aan de hand van een onderzoek naar een project op het Chinese platteland. En dan past 
toch wel enige terughoudendheid wat betreft generalisaties. Ouderbetrokkenheid is een 
ingewikkelde affaire, en het onderzoek naar ouderbetrokkenheid is vaak een zware opgave.  
 
https://voxeu.org/article/measuring-impact-home-visiting-programme-child-
skills?utm_source=The+Heckman+Equation&utm_campaign=16fa7094c3-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_23_01_40_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_861cad71
11-16fa7094c3-495833849  
 
Inge van der Heul promoveerde eind vorig jaar op deze thematiek, in het bijzonder op de vraag 
hoe groot de invloed is van ouderbetrokkenheid op de schoolprestaties van kinderen. Zij wijst op 
de complexiteit van deze relatie. Ouderbetrokkenheid werkt nogal anders in basisonderwijs dan in 
het voortgezet onderwijs en werkt ook verschillend voor ouders met uiteenlopende 
achtergronden, bijv. naar opleidingsniveau en thuistaal.  
 
https://research.rug.nl/nl/publications/de-invloed-van-ouderbetrokkenheid-op-de-
schoolprestaties-van-leer  
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Erg gecharmeerd was ik van het proefschrift van Eke Krijnen ‘Family Literacy in Context: Exploring 
the compatibility of a family literacy program with children’s homes and schools’ van april j.l. Zij 
maakte ook een uitvoerige en goed leesbare samenvatting in de Nederlandse taal, hetgeen helaas 
nog steeds vrij uitzonderlijk is. Ik beperkt me hier tot de aanbevelingen voor de praktijk die zij uit 
haar onderzoek distilleert.  
1. Allereerst is het belangrijk voor leerkrachten om gesprekken met ouders te voeren over hoe 

zij denken over hun rol bij het stimuleren van ontluikende geletterdheid  
2. Ouder-kind programma’s moeten ruimte bieden voor dergelijke gesprekken, ook om te 

voorkomen dat er eenrichtingsverkeer ontstaat en geen wisselwerking  
3. Waar het gaat om een meertalige doelgroep moet er meer aandacht worden besteed aan het 

belang van de thuistaal voor de schoolse ontwikkeling van de kinderen  
4. Professionals die met deze programma’s zouden introspectie moeten plegen om hun eigen 

vooroordelen en stereotypen bloot te leggen. Professionele leergemeenschappen met ouders 
en leerkrachten kunnen veel moois opleveren. 

Krijnen wijst er op dat niet alleen schriftelijke activiteiten, zoals voorlezen en letters leren, van 
belang zijn, maar ook mondelinge activiteiten zoals liedjes zingen en rijmpjes leren. 
 
In Nederland wordt inmiddels bij thuisondersteuning steeds meer ingezet op interactieve 
prentenboeken. Suzanne Neelemans gaat daar nader op in in een early years blog waarin zij een 
aantal onderzoeken naar digitale prentenboeken op een rijtje zet.  
 
Digitale prentenboeken kunnen onder bepaalde voorwaarden een positief effect hebben op de 
woordenschat en het verhaalbegrip van kinderen.  
Zowel digitale als statische prentenboeken bevorderen de taalontwikkeling, maar de effecten zijn 
bij de digitale prentenboeken groter. De kinderen die de digitale prentenboeken bekijken, 
begrijpen meer van de complexere lagen in het verhaal. Dit is te verklaren door de filmische 
beelden en geluiden die aan digitale prentenboeken zijn toegevoegd. Ook leren de kinderen van 
de digitale prentenboeken meer nieuwe woorden en zinsstructuren dan de andere groep.  
Vooral kinderen met een taalachterstand en een lage sociaaleconomische status profiteren van de 
digitale prentenboeken.  Dit is wel onder de voorwaarde dat de digitale prentenboeken aan 
bepaalde criteria voldoen. Als er te veel interactieve elementen aan de digitale prentenboeken zijn 
toegevoegd, kan dit namelijk juist een negatief effect hebben op het verhaalbegrip en de 
woordenschat.  Denk bijvoorbeeld aan spelletjes tijdens het afspelen van het digitale prentenboek 
die het verhaalbegrip niet ondersteunen maar daar juist vooral van afleiden. 
 
https://earlyyearsblog.nl/2021/03/05/werken-aan-taal-met-digitale-prentenboeken/  
 
Tutoring 
 
Dat tutoring heel erg goed kan werken om onderwijsachterstanden in te halen, is al lang bekend. 
Er is werkelijk een overvloed aan onderzoek dat dit laat zien. Het probleem van tutoring bestond 
tot nu toe altijd vooral uit de hoge kosten. Nu er via de NPO veel geld beschikbaar is, is de inzet 
van tutoring een reële optie geworden. We kunnen hier niet alle onderzoek dat we over tutoring 
hebben verzameld, een plek geven. Wel willen we even wijzen op een recente studie met enkele 
opmerkelijke conclusies.  
 
https://urbanlabs.uchicago.edu/projects/saga-match  
 
Deze studie over de Saga tutoring, die sinds enige tijd ook in Nederland wordt toegepast in het 
programma van Bowen Paulle in o.a. Haarlem, laat op het gebied van rekenen/wiskunde een 
enorme versnelling van leerresultaten zien, op basis van wekelijks een klein uur tutoring voor 
groepjes van twee leerlingen. Maar dit onderzoek claimt nog 2 bijzondere resultaten. De effecten 
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van tutoring in rekenen/wiskunde werken ook door in andere vakken. En de effecten bleven nog 
twee jaar na de tutoring in stand. Het is altijd verstandig even voorzichtig te zijn met dergelijke 
uitspraken, maar als ze worden bevestigd zou dat wel een grote betekenis kunnen hebben. 
 
Spectaculaire resultaten meldt ook de EEF (Education Endowment Foundation), de hofleverancier 
van OCW voor het vullen van de menukaart, voor een tutorprogramma. Het gaat hier om het NELI 
(Nuffield Early Language Intervention) project voor kinderen van 4 tot 5 jaar. Dit programma 
wordt nu vanwege de positieve evaluatieresultaten uitgerold naar 20.000 Engelse basisscholen. 
Heel in het kort heeft dit programma de volgende kenmerken: 

• Voor kinderen 4 -5 jaar 
• Mondelinge taal 
• Deels individueel, deels kleine groep 
• 20 weken met elke week 2 keer 15 minuten individuele tutoring en 3 keer 30 minuten kleine 

groep tutoring 
• Kinderen geselecteerd op lage taalvaardigheid 
• Uitvoering door onderwijsassistenten 
• Onderwijsassistenten ontvangen 2,5 dagen initiële training, zijn 5 uur per week bezig met het 

programma 
• Ze krijgen veel materiaal, handboeken, kopieerbare sheets etc. 
• Leerkrachten ½ dag training om op de hoogte te zijn 
• Evaluaties; 3 maanden leerwinst. EEF geeft 5 sterren (hoogste score). 

https://educationendowmentfoundation.org.uk/projects-and-evaluation/projects/nuffield-early-
language-intervention/  

https://www.nuffieldfoundation.org/project/nuffield-early-language-intervention 

Tutoring programma’s moeten wel goed worden uitgevoerd en dat is niet altijd vanzelfsprekend. 
Belangrijk is bijvoorbeeld dat de reguliere staf goed op de hoogte is van wat de tutor precies doet 
en waarom en hoe dat samenhangt met de reguliere lessen.  

Onderwijsassistenten en schooldirecteuren 

Het corona- en postcorona-onderwijs roept veel vragen op over de betekenis van 
onderwijsassistenten, die bij een aantal van de toegestane interventies een belangrijke rol kunnen 
spelen. Ook de rol van de schoolleider, die een centrale positie inneemt waar het gaat om de 
probleemdefinitie en de keuze van interventies, komt nog meer dan normaal in de schijnwerpers 
te staan. Over de positie van beide functies zijn onlangs interessante onderzoeken gepubliceerd in 
de VS.  

We beginnen met de onderwijsassistenten. De vraag in hoeverre deze bijdragen aan leerprestaties 
stond centraal in een onderzoek in North Carolina. 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.3102/0162373721990361  
 
De onderzoekers vinden dat onderwijsassistenten positieve effecten hebben op toetsscores in 
lezen en rekenen, vooral op lezen. De effecten zijn voldoende groot om de stelling te 
onderbouwen dat het inzetten van onderwijsassistenten een doelmatige methode is om het lezen 
te verbeteren. De positieve effecten waren groter voor studenten van kleur en lijken ook sterker 
te zijn in wijken met veel armoede.  
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Deze gegevens wijken af van veel ouderonderzoek in Tennessee maar zijn consistent met recent 
experimenteel onderzoek in Denemarken.  
 
https://academic.oup.com/jeea/article-abstract/18/1/469/5232116?redirectedFrom=fulltext  
 
Op te merken is dat de onderwijsassistenten in onderzochte situaties vaak worden ingeschakeld in 
het onderwijsproces, bijv. het lesgeven aan individuele leerlingen of kleine groepjes.  

 
Wat betreft de rol van schoolleiders is in februari j.l. een metastudie gepubliceerd door de Wallace 
Foundation. Schoolleiders hoeven niet bang te zijn dat deze studie hen slapeloze nachten bezorgd. 
Effectieve schoolleiders slagen erin de taal en rekenprestaties met 3 maanden te verbeteren, en 
dat over de hele school. Dit is een indirect effect, want het wordt uiteindelijk natuurlijk 
gerealiseerd door de leerkrachten. Maar de effectieve schoolleider zorgt dat goede leerkrachten 
worden aangenomen en dat de condities voor goed leren worden vervuld. Het ‘geheim’ van de 
effectieve schoolleider kent volgens deze studie vier onderdelen.  
Ze moeten stimuleren dat goede instructie is gewaarborgd, bijv. door evaluatie en feedback van 
leerkrachten, een productieve sfeer opbouwen, open staan voor samenwerking en professionele 
leergemeenschappen, en personeel en middelen strategisch managen.  
 
https://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/pages/how-principals-affect-students-and-
schools-a-systematic-synthesis-of-two-decades-of-research.aspx  
 
Samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp 

 
Dit complexe thema blijft ons bezighouden. Onderzoekers van de Hogeschool Windesheim, PricoH 
en de Rijksuniversiteit Groningen onderzochten welke factoren de samenwerking tussen 
onderwijs beïnvloeden en werkzaam zijn op het niveau van de klas. Er werden eerst 17 interviews 
afgenomen met ouders waarvan het kind een vorm van hulpverlening krijgt. Na deze interviews 
zijn ook de hulpverlener, leraar en in sommige gevallen de leerling geïnterviewd. Ten slotte zijn 
ook leerlingdossiers geanalyseerd.  
 
https://www.nro.nl/nieuws/zes-aandachtspunten-voor-de-samenwerking-tussen-onderwijs-en-
jeugdhulp  
 
https://www.nro.nl/sites/nro/files/migrate/405-18-641-onderzoeksverslag-definitief.pdf   

 
De onderzoekers formuleren zes aandachtspunten voor de samenwerking tussen onderwijs en 
jeugdhulp. 

 
1. De leraar ervaart ‘contact’ met de hulpverlener: het is mogelijk om ervaringen en vragen uit te 

wisselen en elkaar aan te spreken op de manier waarop eventuele hulp aan het kind kan 
worden verleend. 

2. Ouders ervaren dat er goede afstemming is tussen onderwijs en jeugdhulp, en leerkrachten 
voelen zich serieus genomen door de hulpverlener. 

3. Er zijn afspraken over het moment dat de beoogde doelen zijn behaald (welk gedrag laten we 
dan zien) en over rol van tijd (de tijd om doelen te behalen en de interventies te kunnen 
uitvoeren). 

4. De doelen van de hulpverlening laten resultaat zien in de school- en klassencontext. Daarnaast 
is er overeenstemming tussen de leraar en hulpverlener dat niet alles opgelost wordt door 
een interventie. Het is duidelijk dat in veel gevallen aandacht en betrokkenheid nodig blijft 
(ook na inzet van de hulpverlener). 
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5. Voor zowel de leraar als hulpverlener is duidelijk ‘wie wat doet en waarom’. Het doel van de 
observaties van kinderen is afgestemd, de reden waarom zij even buiten de klas hulp krijgen is 
overlegd en in geslaagde samenwerking valt op dat wederzijdse feedback ontstaat. 

6. Hulpverleners bespreken de problemen die zij ervaren in hun samenwerking met leraren en 
ouders, en spreken ze er ook op aan. Op die manier blijven de hulpverleners meerzijdig 
partijdig. 

 
 
We sluiten af met een mooie handreiking voor het inrichten van een GOAB-monitor, van de hand 
van de vertrouwde GOAB-ondersteuners Marco Zuidam en Anja de Rooij. Het is niet mogelijk de 
28 pagina’s hier in het kort samen te vatten, maar aan de orde komen de volgende elementen: 
Ingegaan wordt op de thema’s: 
- Bereik van OAB-activiteiten  
- Kwaliteit van OAB-activiteiten  
- Opbrengsten van OAB-activiteiten 
 
En deze worden toegespitst op  
- Activiteiten 0-2,5 jarigen  
- Voorschoolse Educatie (VE)  
- Doorgaande lijn  
- Vroegschoolse Educatie  
- OAB-activiteiten in het onderwijs 
 
Het is een zeer informatieve notitie die tevens kan dienen om het hele GOAB-complex voor 
gemeenten weer eens compact en helder voor ogen te krijgen.  
 
Tot slot; er is een interessante literatuurstudie van Vinci verschenen. Op verzoek wordt deze aan 
geïnteresseerden gemaild.  
 
‘Taalstimulering en cognitieve stimulering bij kinderen van 0 tot 2,5 jaar Literatuurstudie, Vinci 
2021’ 

 


