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Er is weer van alles te melden over voor- en vroegschoolse educatie en -onderwijs. We selecteerden 
een aantal onderzoeken en andere interessante publicaties. In dit boeket gaan we ook kort in op de 
8,5 miljard injectie die het kabinet in het vooruitzicht heeft gesteld. Daar zullen we met zijn allen nog 
wel even mee bezig zijn.  
 

1. Werken aan kwaliteit in de voorschoolse educatie 

>> Voor pedagogische medewerkers in de voorschoolse educatie is er in februari een interessante 
handleiding verschenen. 

De kwaliteit van de pedagogisch medewerkers bepaalt voor een groot deel de kwaliteit en dus de 
effectiviteit van voorschoolse educatie. Het Ondersteuningstraject VE van de drie brancheorganisaties 
heeft een handreiking gemaakt waarin wordt ingegaan op de nieuwe rekennorm voor de inzet van 
pedagogisch medewerkers (per 1 januari 2022). Aan de orde komen vragen over deze urennorm maar 
ook over de eisen waaraan pedagogisch medewerkers moeten voldoen. De handreiking geeft een 
mooi overzicht van alles wat van belang is bij de invoering van deze nieuwe urenmaatregel.  

Download kan onder meer via de site Werken aan kwaliteit in de Voorschoolse Educatie | Platform 
Sociaal Werk Nederland  
 
2. Gezondheid bij jonge kinderen 

Het Center on the Developing Young Child van Harvard University besteedt aandacht aan het belang 
van de gezondheid van jonge kinderen. De titel is ‘Vijf feiten over gezondheid die vaak verkeerd 
worden begrepen’. Het gaat dan om de volgende vijf feiten; 

- De ervaringen in de eerste levensjaren zijn minstens even belangrijk voor fysieke en mentale 
gezondheid als de lifestyle die we als volwassenen kiezen. 

- Een slechte gezondheid kan het gevolg zijn van tegenslag op jong leeftijd, zeker als we 
kinderen en gezinnen die het moeilijk hebben, niet adequaat ondersteunen. 

- Het brein en andere biologische systemen passen zich vaak aan bij tegenslagen. Dit is op de 
korte termijn positief, maar heeft negatieve gevolgen op langere termijn. Te denken is aan 
reacties zoals ontstekingen.  

- Het lichaam reageert op stress ongeacht waardoor die wordt veroorzaakt. Maar opeenhoping 
van stress door bijv. armoede en de ervaring van geweld kan leiden tot ernstige 
gezondheidsschade gedurende het gehele leven.  

- Beleid en voorzieningen voor jonge kinderen kunnen zowel gericht zijn op het leren als op de 
gezondheid. Investering in jonge kinderen zijn zowel nodig voor een gezonde basis voor de 
gezondheid als voor het leren.  

Op te merken is dat er in Nederland nog wel ruimte lijkt te zijn om de verbindingen te versterken 
tussen gezondheidsbeleid voor jonge kinderen (bijv. het programma ‘De eerste duizend dagen’) en 
beleid ten aanzien van educatie en onderwijs voor jonge kinderen. 

5 Facts About Health That Are Often Misunderstood - Center on the Developing Child at Harvard 
University  
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3. Kennis en verwachtingen van ouders over onderwijs 

De volledige titel is ‘Knowledge and expectations of parents contribute to inequality in education’. Het 
gaat hier om een proefschrift van Andrea Forster uit februari 2021. Forster concludeert op basis van 
onderzoek in Nederland en Duitsland dat de kennis die ouders hebben over het onderwijssysteem en 
hun verwachting met betrekking tot hun kinderen worden beïnvloed door de sociaaleconomische 
achtergrond van de ouders. Ouders met een lagere sociaaleconomische achtergrond weten vaak 
minder wat er kan met een bepaald diploma en hebben moeite beslissingen te nemen over de 
schoolloopbaan.  

Opmerkelijk is dat ouders met een lage SES hun verwachtingen naar beneden bijstellen als de 
kinderen niet het onderwijsniveau halen dat ze hadden verwacht. Ouders met een hogere SES houden 
ook bij tegenvallers vast aan hun hoge verwachtingen. Als de kinderen op een hoger niveau komen 
dan verwacht, houden ouders met een lage SES vast aan hun lage verwachtingen, terwijl ouders met 
een hoge SES die naar hoger bijstellen.  

Forster concludeert wel dat kennis en verwachtingen kunnen worden beïnvloed, bijv. eenvoudigweg 
door de ouders te informeren in workshops. Vooral in een sterk gedifferentieerd onderwijssysteem als 
het Nederlandse kan meer kennis over het systeem helpen de ongelijkheid ten gevolge van vroege 
selectie te verminderen.  

Een samenvatting in het Engels: Knowledge and expectations of parents contribute to inequality in 
education - University of Amsterdam (uva.nl)    
Het volledige proefschrift. 
 
4. De 7 doorgaande lijnen van het IKC 
In een white paper werken enkele medewerkers van Sardes uit waar je aan moet denken bij 
doorgaande lijnen, vooral - maar niet uitsluitend - als het gaat om IKC’s. De overgang van voorschool 
naar basisschool is voor veel kinderen een grote stap en zo’n 20% van de kinderen heeft er problemen 
mee. Het is belangrijk dat kinderen klaar zijn voor deze overgang en zich kunnen aanpassen aan de 
veranderingen.  

De auteurs behandelen; 

- de inhoudelijke doorgaande lijn 0-12 jaar; 
- de pedagogisch en didactische doorgaande lijn; 
- de doorgaande lijn in zorg; 
- de doorgaande lijn in ontvangstbeleid; 
- de doorgaande lijn in ouderbetrokkenheid; 
- de doorgaande lijn in identiteit; 
- De administratieve doorgaande lijn.  

 
Deze publicatie is niet alleen interessant voor wie werkt in IKC’s, maar voor iedereen die met de 
doorgaande lijn van voorschool naar basisschool te maken heeft.  
 
De zeven doorgaande lijnen van het IKC (sardes.nl)  
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5. De ongelijkheid van het jonge kind 
>> Bij alle aandacht voor ongelijke kansen, zeker na de tv-serie ‘Klassen’, is de kans wel groot dat 
sommige belangrijke publicaties over het hoofd worden gezien. Dat kon wel eens het geval zijn bij een 
rapport van het prestigieuze Centraal Planbureau. Dit bracht in december 2020 deze notitie uit.  
 
De CPB-onderzoekers gaan achtereenvolgens in op 

- ongelijkheid naar geslacht; 
- ongelijkheid naar sociaaleconomische achtergrond; 
- ongelijkheid naar migratieachtergrond; 
- ongelijkheid in Nederland in vergelijking tot andere landen; 
- welke factoren ongelijkheid kunnen helpen verklaren; 
- wat bekend is van de effecten van kinderopvang op ongelijkheid in Nederland. 

 
Wat betreft de effecten van de kinderopvang zijn de auteurs erg voorzichtig, vooral omdat wel of niet 
deelname aan kinderopvang niet random is en er dus geen echt experimenteel onderzoek is 
uitgevoerd. Men ziet wel indicaties dat kwalitatief hoogwaardige kinderopvang kinderen kan helpen 
om achterstanden in te lopen. Opmerkelijk is de conclusie dat het opleidingsniveau van de ouders een 
veel betere verklaring biedt voor achterstanden dan het inkomen. Misschien was de verandering van 
de leerlinggewichten dus toch niet zo’n heel erg slimme zet.  
De notitie geeft een mooi overzicht van de ongelijkheidsthematiek bij jonge kinderen inclusief een 
aantal grafieken.  
 
Ongelijkheid van het jonge kind 
 
6. Kennisrotonde van NRO 
>> De Kennisrotonde van NRO, waar vanuit het onderwijsveld vragen kunnen worden gesteld die door 
onderzoekers worden beantwoord, kunnen we inmiddels wel een succesvolle operatie noemen. We 
kiezen twee thema’s die aan de orde kwamen. 
 
6.1 Waar leren kleuters meer van in het reken- en taalonderwijs: groepsdoorbrekende instructie in 
grote kring of groepsgewijze instructie per leerjaar in kleine kring? 
In een combinatiegroep 1-2 kan een leerkracht door middel van instructie in kleine kring 
differentiëren op basis van vaardigheidsniveau. Dit leidt doorgaans tot betere taal- en leesvaardigheid 
van kleuters dan instructie in een heterogene groep met uiteenlopende vaardigheidsniveaus. Met 
name gemiddeld- en laagpresterende kleuters profiteren hiervan. Goed klassenmanagement is een 
belangrijke voorwaarde om goede leeropbrengsten voor alle kleuters te behalen. Over het effect van 
groepsdoorbrekende of groepsgewijze instructie op rekenvaardigheid in de kleutergroepen is weinig 
bekend. 
 
Dit antwoord is opgesteld door Anne Marije de Goeijen, Femke Scheltinga en Martine Gijsel 
(kennismakelaar Kennisrotonde). 
 
Waar leren kleuters in een combinatieklas 1-2 meer van: alle kleuters samen instructie of groeperen 
per leerjaar? | Kennisrotonde  
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6.2 Wat is het effect van gepersonaliseerd leren op de leerprestaties van achterstandsleerlingen in het 
basisonderwijs? 
Gepersonaliseerd onderwijs biedt mogelijkheden voor positieve effecten op leerprestaties. Leerlingen 
uit achterstandssituaties lopen echter risico op leerachterstanden bij bepaalde vormen van 
gepersonaliseerd leren. Wanneer gepersonaliseerd leren zo wordt vormgegeven dat de mate van 
eigen regie van leerlingen over het leerproces groot is, vereist dat voldoende metacognitieve en 
zelfregulerende vaardigheden. Leerlingen van lager opgeleide ouders (veelal achterstandsleerlingen) 
beschikken minder over deze vaardigheden dan leerlingen van hoger opgeleide ouders. Voor deze 
leerlingen is het daarom van belang dat gepersonaliseerd onderwijs zodanig wordt vormgegeven dat 
de regie over het leerproces bij de leraar ligt óf dat er eerst wordt gewerkt aan voldoende 
metacognitieve en zelfregulerende vaardigheden bij de leerlingen. 
 
We hebben enerzijds in de plukboeketten regelmatig melding gemaakt van evaluaties van projecten 
voor gepersonaliseerd leren die vrij desastreuze resultaten lieten zien voor achterstandsleerlingen. 
Maar anderzijds werkt tutoring, waarbij een leerkracht werkt met een klein aantal (1 t/m 4) leerlingen, 
in zowel cognitief als sociaal- emotioneel opzicht zeer positief. En tutoring wordt wel de oervorm van 
gepersonaliseerd leren genoemd. Maar de regie over het leerproces ligt hier altijd bij de leraar. Dit 
ondersteunt de laatste conclusie van Sjerp van der Ploeg.  
 
Dit antwoord is opgesteld door Sjerp van der Ploeg.  
 
Wat is het effect van gepersonaliseerd onderwijs op de leerprestaties van achterstandsleerlingen in 
het basisonderwijs? | Kennisrotonde 
 
7. Het voorkomen en verkleinen van achterstanden  
Aan de orde komen: 

- handvatten voor bestuurders en beleidsmakers, compenseren voor Corona (van Vinci); 
- effectieve interventies achterstanden in het primair onderwijs (CPB); 
- wat te doen om achterstanden door Corona in te halen? Bijv. zomerscholen, verlengde 

onderwijstijd, overgaan of zittenblijven; 
- ouderbetrokkenheid in achterstandsgezinnen. 

 
En NRO belooft een start te maken met guidance reports naar het Engelse voorbeeld van de 
Educational Endowment Foundation (EEF). Deze levert prachtige samenvattingen van onderzoek voor 
de onderwijspraktijk en zorgt er ook voor dat geld voor onderwijsprojecten alleen wordt toegekend als 
het evidence informed wordt ingezet.  
 
Onderwijsachterstanden voorkomen en verkleinen | NRO 
 
8. Tutoring 
Mede vanwege de noodzaak achterstanden in te halen die zijn ontstaan door de COVID-19 
schoolsluitingen, is er veel belangstelling en aandacht voor tutoring. Dit om onderwijsachterstanden te 
voorkomen en in te halen. Er is heel veel onderzoek gedaan naar tutoring en het is erg moeilijk om een 
evaluatie van een tutorproject te vinden die niet positief uitpakt. Onder tutoring verstaan we 
onderwijs aan één tot vier leerlingen door een leerkracht, onderwijsassistent en soms ook vrijwilliger. 
Meestal wordt gekozen voor tutoring in een speciaal vakgebied, bijv. rekenen of taal. Afstemming van 
het werk met de tutor en het onderwijs op school is een vereiste (helaas gebeurt dit niet altijd).  
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In Engeland heeft de gezaghebbende EEF tutoring omarmd en staat tutoring centraal in de aanpak van 
de Engelse regering om de achterstanden vanwege Corona in te halen. De EEF stelt dat 1 op 1 tutoring 
in een jaar tijd tot 5 maanden leerwinst kan leiden. Tutorsessies moeten 3 tot 5 keer per week 
plaatsvinden en duren rond de 30 minuten.  
 
One to one tuition | Toolkit Strand | Education Endowment Foundation | EEF 
 
Tutoring in kleine groepen heeft voordelen voor sociale interacties tussen leerlingen en leidt vaak tot 
meer motivatie.  
In de VS is Robert Slavin een groot voorstander van tutoring. Hij presenteerde in zijn blog 
onderstaande tabel om te laten zien hoe sterk de effecten van tutoring zijn. 
 

 
 
Tutoring – Robert Slavin's Blog (wordpress.com) 
 
In een blog voor Didactief online wordt een lans gebroken voor het invoeren van tutoring door Tim 
Surma, Paul Kirschner en Daniel Muijs. Het is een zeer informatieve blog, kort maar krachtig. 
 
Didactief | Waarom bijles op school een groot verschil maakt (didactiefonline.nl)  
 
Over de effecten van online tutoring waren tot voor kort nog maar enkele twijfelachtige Amerikaanse 
studies beschikbaar. Inmiddels heeft de EEF zich hier meer gefundeerd over uitgesproken. Men 
concludeert dat online tuturing effectief kan zijn voor kinderen in achterstandssituaties, mits aan een 
aantal voorwaarden worden voldaan. Het betreft dan bijv. toegang tot apparatuur en 
internetverbindingen. Maar ook het opbouwen van een sterke relatie tussen de school en de gezinnen 
was cruciaal. De leerlingen waren erg te spreken over online tutoring, maar zowel tutors als leerlingen 
hebben toch een voorkeur voor face to face tutoring.  
 
EEF to publish evaluation of National Online Tutoring pilot (fenews.co.uk) 
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Wie meer wil weten over tutoring, bijv. over de diverse varianten, de eisen die worden gesteld aan 
tutoren, de opzet van tutorprogramma’s, en de effecten van tutoring kan bij Vinci nadere informatie 
daarover krijgen.  

9. Nationaal Programma Onderwijs voor Herstel en Perspectief 

We kunnen in dit Plukboeket natuurlijk niet voorbijgaan aan het Nationaal Programma Onderwijs. 
Advies; tik in bijlage nationaal programma onderwijs om in de wirwar van documenten het stuk over 
het funderend onderwijs te vinden.  

We gaan hier de uitgebreide tekst niet herhalen, maar geven een paar kernpunten aan. Reacties op 
sociale media laten zien dat er nogal wat misverstanden heersen over dit in de geschiedenis van het 
Nederlandse onderwijs toch wel unieke programma. 

1. Voor het funderend onderwijs, primair en voortgezet onderwijs, is er 5,8 miljard beschikbaar 
voor een termijn van 2,5 jaar. Hiervan is 500 miljoen beschikbaar voor de korte termijn, zoals 
het uitbreiden van bestaande subsidies en het op korte termijn in kaart brengen van 
achterstanden die zijn ontstaan door COVID-19. 

2. Er gaat extra geld naar de scholen voor maatregelen op cognitief, executief en sociaal- 
emotioneel vlak. Scholen met meer achterstandsleerlingen ontvangen ook meer geld. 

3. Gemeenten ontvangen geld om samen met partners aanvullend te stimuleren. Zij zorgen voor 
een lokale, integrale en meerjarige aanpak. 

4. Scholen zetten de middelen in voor effectief bewezen interventies. Zij worden hierbij 
ondersteund en mogelijke belemmeringen worden weggenomen. 

5. De inhaal- en ondersteuningsprogramma voor de voorschoolse educatie worden verlengd. 

Het is de bedoeling dat scholen voor de zomer van 2021 een analyse uitvoeren om de achterstanden 
in kaart te brengen. Hiervoor wordt een schoolscan ontwikkeld. OCW brengt in samenwerking met 
wetenschappers kansrijke interventies in kaart. Dit gebeurt in de vorm van een menukaart. Genoemd 
worden nu al high dosage tutoring, coaching van leraren, ouderbetrokkenheid, en maatregelen gericht 
op metacognitie, zelfregulering, en loopbaanoriëntatie. Scholen stellen op basis van hun analyse over 
de opgelopen vertragingen een meerjarenplan op (met instemming van de medezeggenschapsraad), 
ontvangen geld voor de uitvoering en verantwoorden zich achteraf. Ze informeren gemeenten over 
hun analyse en hun plannen. Gemeenten analyseren dit op hun beurt en zorgen voor nodige 
aanvullingen. Dit wordt meegenomen in de Lokaal Educatieve Agenda. 

Extra personele ruimte kan worden gevonden bij klassenassistenten, onderwijsassistenten en 
studenten en leraren met prepensioen. Er wordt voorzien in extra coaching en training voor 
leerkrachten en schoolleiders.  

Besturen met scholen met achterstanden krijgen extra geld om leraren beter te belonen.  

Er komen nog diverse ondersteunende maatregelen zoals een kenniscommunity voor kennisdeling ter 
ondersteuning van het onderwijsveld, expertondersteuning van scholen, een platform van bedrijven 
die een bijdrage willen leveren. Er wordt een programma ingericht voor monitoring en evaluatie en er 
komt ook een maatschappelijke begeleidingscommissie.  

Al met al een enorm pakket dat ons de komende jaren nog wel bezig zal houden en dat veel kansen 
biedt. Opmerkelijk is dat veel reacties uit het onderwijsveld op de sociale media nogal negatief zijn 
maar men vaak geen blijk geeft de stukken echt te hebben gelezen. Er is heel veel mogelijk op basis 
van dit programma, al zal het uiteraard allemaal niet van een leien dakje gaan.  
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10. Een veteraanonderzoeker over ongelijke kansen 

Paul Jungbluth, al jarenlang een van de meest uitgesproken stemmen over ongelijke kansen in het 
onderwijs, en nooit bang om wat stof te doen opwaaien, liet onlangs weer van zich horen in een 
interview in ‘De Publieke Tribune’. Hij is goed voor een paar stevige uitspraken. Zo stelt hij dat, waar 
kansenongelijkheid in het randstedelijk onderwijs inmiddels de volle aandacht heeft gekregen, de rest 
van Nederland wederom achter het net dreigt te vissen. Voor achterstandsleerlingen in grote steden is 
vier tot vijf keer meer budget dan voor kansarme leerlingen daarbuiten. Grote gemeenten in het 
Westen krijgen via de bestaande subsidieregeling een veel ruimer budget, waarmee ze hun scholen 
nog weer extra kunnen subsidiëren.  

Hij verzet zich met hand en tand tegen het verlagen van de normen voor achterstandskinderen. 
‘Natuurlijk, zodra je een basisschool binnenstapt, kom je waarschijnlijk een stel enthousiaste (meestal) 
dames tegen, is er zelden een zuur klimaat en wil iedereen kennelijk het beste. Maar daarvoor 
vergaderen leerkrachten eindeloos over dingen die je eigenlijk niet aan hen zou moeten overlaten. Die 
zouden eigenlijk standaard moeten zijn. Als de juf een leerling krijgt die op tienjarige leeftijd technisch 
lezen niet onder de knie heeft, dan zou er een bepaald recept in werking moeten treden zonder dat je 
het eindperspectief aanpast. Denk maar aan een autorijschool, die gaat ook niet onmiddellijk vijf 
niveaus van rijbewijzen verzinnen’. 

Autonomie van docent werkt ongelijkheid in de hand - De Publieke Tribune - HUMAN  

Voor wie het heeft gemist, dit interview en een geheel andere visie op onderwijs die door 50 
schoolbesturen naar voren is gebracht, is ook het thema in de meest recente blog op de website van 
Vinci Toponderwijs met als titel; ‘De oude beer en het roedel trendwolven’ 

LEONARDO BLOGT | vinci-toponderwijs (vinci-toponderwijs.nl)  

11. Goed onderwijs op afstand 

Het geven van onderwijs op afstand is toch weer iets anders dan het face to face onderwijs geven. Er 
waren hier natuurlijk wel al ervaringen mee opgedaan, maar lang niet iedereen had er echt mee te 
maken. De Onderwijsinspectie helpt leerkrachten een stukje op weg met de publicatie ‘Effectief 
afstandsonderwijs’ geschreven door Bas Aarts, Inge de Wolf, Tijana Breuer, en Sanne van Wetten.  

Een van de punten waar de auteurs op wijzen is dat de kwaliteit van het didactisch handelen bij 
afstandsonderwijs nog belangrijker is dan bij fysieke lessen. De effectieve onderdelen van goede 
didactiek zijn bij digitale lessen niet anders, alleen belangrijker, dan bij fysieke lessen. 

Het gaat om een combinatie van:  
- een duidelijke uitleg die aansluit op het kennis- en vaardigheidsniveau van de leerlingen;  
- het organiseren van structuur, duidelijkheid en rust;  
- het betrekken van leerlingen; 
- oefening; 
- het geven van feedback. 

 

Ook wordt onder meer ingegaan op hoe leerlingen te motiveren en de noodzaak extra aandacht te 
geven aan kwetsbare leerlingen.  

Effectief afstandsonderwijs | Publicatie | Inspectie van het onderwijs (onderwijsinspectie.nl) 
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12. Taal en muziek in de kleuterklas 

Dat muziek van grote betekenis is in de ontwikkeling van kinderen is wel voldoende aangetoond. Karin 
Hoogeveen gaat in een early years blog in op taal en muziek in de kleuterklas, aan de hand van wat er 
in Dordrecht op dit vlak gebeurt. In Dordrecht combineren verschillende scholen taalonderwijs met 
kunstvakken, waarbij vakdocenten theater, muziek en dans worden ingezet. Die werken nauw samen 
met groepsleerkrachten, zodat er een aansluiting is op het reguliere curriculum. De taal- en 
kunstvakdoelen worden gecombineerd, maar de taaldoelen staan centraal. Een prentenboek vormt de 
rode draad om doelen op verschillende vlakken te bereiken.  

Dit alles gebeurt in een ‘schakelklas’ na schooltijd voor een specifieke groep kleuters, maar het kan 
natuurlijk ook onder schooltijd voor alle kinderen. Een vaste groep van maximaal vijftien leerlingen 
krijgt 4,5 uur per week extra onderwijs. Uit monitoronderzoek van Sardes naar de schakelklassen in 
Dordrecht blijkt keer op keer dat de kleuters in deze groepen mooie resultaten boeken: de 
gemiddelde groei op de toets Taal voor Kleuters ligt hoger dan de landelijk gemiddelde groei. 
Kunstonderwijs kan volgens Hoogeveen algemene cognitieve vaardigheden stimuleren, zoals 
reflectievermogen, creativiteit en kritisch denken. Ook kan via de kunstvakken gewerkt worden aan 
communicatieve en sociale vaardigheden, zoals samenwerken, empathie en zelfvertrouwen. 
 
13. Communiceren met ouders 

Het onderhouden van contacten vanuit de school met ouders is altijd een belangrijk punt, maar in 
Coronatijd nog meer dan anders. De Educational Endowment Foundation geeft hiervoor een aantal 
tips. 

- maak een plan voor je communicatie met gezinnen; 
- ga na hoe je huidige communicatie werkt, wat gaat goed en wat niet?; 
- maak de communicatie zo persoonlijk mogelijk; 
- formuleer de berichten die je stuurt op positieve wijze; 
- geef bemoedigende tips over thuisleren; 
- kijk of je e-mail, telefoontjes en sms of WhatsApp effectief kunt combineren; 
- maak het niet te ingewikkeld, zeker wat betreft het curriculum; 
- probeer de contacten te verbreden naar meer dan één gezinslid. 

Als voorbeeld wordt een aantal korte berichten genoemd die de school aan de ouders kan sturen, 
zoals: 

- laat je kind gerust zelf kiezen wat het leest; 
- voorlezen is altijd goed, stel daarbij vragen over hoe, wat, wanneer?; 
- geef je kind complimentjes als het leest. 

 

Communicating_Effectively_with_Families_-_Guide_for_Schools.pdf 
(educationendowmentfoundation.org.uk)  


