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Een uitgave van SterkVVE 
Met nieuws over VVE en achterstandenbeleid 
Jo Kloprogge, herfst 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 SterkVVE netwerk.  
Jo Kloprogge is onder andere oud-coördinator van het landelijke onderzoeksprogramma 
onderwijsachterstanden, oprichter van Sardes, momenteel gepensioneerd, maar gelukkig toch 
verbonden aan Vinci.  

Publicaties met inhoud om over na te denken 

 Scheerens schiet met scherp 

Het is duidelijk dat er de laatste tijd veel wordt nagedacht over het onderwijs. Meestal gaat het dan 
over de kwaliteit of over het stelsel, soms ook over de organisatie.  Een erg interessant stuk is van de 
hand van Jaap Scheerens, in SterkVVE kringen geen onbekende. Didactief noemt hem de grand old 
man van het effectiviteitsonderzoek en prijst het rapport ‘Onderzoek naar hefbomen voor 
kwaliteitsverbetering in het onderwijs’, dat hij schreef samen met Bernard Veldkamp en Marina 
Meelissen de hemel in. De belangrijkste factoren voor kwaliteitsverbetering staan opgesomd in 
bijgaande tabel, die met hulp vanuit Oberon, dat ook opdracht gaf voor deze studie, werd 
geproduceerd.  

Zie ook Didactief | Scheerens’ bullets (didactiefonline.nl) 

Het zou de publicatie echter tekortdoen als er alleen naar deze tabel wordt gekeken. Het is zeer de 
moeite waard om het rapport in zijn geheel te lezen en onderdelen kunnen prima worden gebruikt om 
eens te kijken op welke punten de kwaliteit van de eigen organisatie kan worden verbeterd. 
Interessant en ook wel vernieuwend voor dit soort publicaties is dat de auteurs ook aandacht 
besteden aan de vraag wat niet werkt. Ze noemen dan bijv. ‘relativering van het belang van kennis’, 
‘de mythe van inhoudsloze vaardigheden’, ‘open en ongeleide op constructivisme gebaseerde 
instructie’, en ‘het ontbreken van regels en orde’. Met dit soort opmerkingen zullen lang niet alle 
schoolbestuurders en schoolleiders in hun nopjes zijn. Zeker niet omdat ook in deze publicatie weer 
de doorgeschoten autonomie en decentralisatie wordt genoemd als factor die het besturend 

https://didactiefonline.nl/artikel/scheerens-bullets
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vermogen van de overheid niet bepaald bevordert. Het rapport is helder en goed leesbaar geschreven, 
al zal het de argeloze lezer soms wel enige moeite kosten om zich technische termen en begrippen 
eigen te maken. Maar zo leert die er dan ook wel weer iets erbij.  

Het volledig rapport is hier te vinden. 

  

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/04/17/onderzoek-naar-hefbomen-voor-kwaliteitsverbetering-in-het-onderwijs
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De doodzonden van het onderwijs 
 
Ook Paul Kirschner en Carl Hendrick (docent aan het Wellington college in Engeland), laten van zich 
horen. Hun optreden op het jaarlijkse ‘Festival of Education’ dat in juni werd gehouden, is vooral 
gericht op het bestrijden van mythes in het onderwijs. The titel van de sessie is dan ook ‘The 10 Deadly 
Sins of Education: myths and misconceptions about learning’. Het gaat onder meer over het foute idee 
dat je geen kennis nodig hebt in het google tijdperk, dat kinderen digitale vaardigheden per definitie 
beheersen, en waarom ontdekkend leren niet altijd leidt tot ontdekkingen.  
 
Keynote | Paul Kirschner & Carl Hendrick - YouTube 
  
Piekeren over de toekomst van de kinderopvang 
 
Sardes levert ook een zeer interessante bijdrage aan debatten over onderwijs met de publicatie van 
de bundel ‘Scheuren in het fundament; de toekomst van kinderopvang en funderend onderwijs’.  
 
Scheuren in het fundament. De toekomst van kinderopvang en funderend onderwijs. (sardes.nl) 
 
De bundel kan gratis worden gedownload van de site van Sardes via bovenstaande link. Het gaat om 
de volgende artikelen. 
 

• Redactioneel | Karin Hoogeveen en Frank Studulski 
• Naar een nieuw stelsel voor de kinderopvang | Paul Leseman en Janneke Plantenga 
• De werkzaamheid en bijwerkingen van gezondheidsinterventies op scholen | Mark Levels 
• Interview met Edith Hooge: 'Selecteer op 15-jarige leeftijd en differentieer beter' |IJsbrand 

Jepma 
• Schaf het schooladvies in groep 8 af | Eddie Denessen 
• De regio als reddingsboei voor het bestel? | Sietske Waslander 
• Onderwijsvernieuwing vergt voldoende goed toegeruste leraren | Marc van der Meer 
• Naar een nieuwe kennisinfrastructuur voor het onderwijs | Frank Studulski 

We kunnen in dit plukboeket niet al deze artikelen bespreken maar geven de ideeën van Leseman en 
econome Plantinga kort weer, omdat deze met het oog op VVE het meest van belang zijn. Een 
kernpunt in hun betoog is dat het pure marktdenken in de kinderopvang niet goed werkt. Anderzijds is 
de publieke sector doorgaans niet in staat tot flexibiliteit, maatwerk, ondernemerschap en 
productvernieuwing. De oplossing zoeken zij in een samenwerkingsmodel. De overheid zet hier de 
grote lijnen uit, identificeert maatschappelijke behoeften en zorgt voor een samenhangend stelsel, 
inclusief de wettelijke kaders en investeringen. Het ondernemerschap in de kinderopvang blijft 
overeind. Het wordt echter ondernemerschap dat primair wordt gedreven door maatschappelijke 
waarden, met evenwicht tussen maatschappelijke en commerciële doelen, en eventueel met de 
afspraak dat winsten ten goede komen van de sector zelf. Verder pleiten zij voor een toegangsrecht 
van minstens twee dagen opvang per week, gratis of inkomensafhankelijk, met lage kosten voor 
ouders. 

Het voorstel behelst een spannende publiek - private samenwerking, die van iedereen het nodige zal 
vragen, maar hier wordt een mogelijke richting geschetst waarover we echt zouden moeten 
nadenken.  

Nu we het toch over Sardes hebben. Heleen Versteegen, wel bekend in SterkVVE verband, wordt/is de 
nieuwe directeur van Sardes. 

https://www.youtube.com/watch?v=qt0Xbh88tsM&t=13s
https://sardes.nl/publicatie/bundel-funderend-onderwijs
https://sardes.nl/publicatie/Redactioneel-bundel-Scheuren-in-het-fundament
https://sardes.nl/publicatie/Leseman-Plantenga-over-nieuw-stelsel-kinderopvang
https://sardes.nl/publicatie/Mark-Levels-over-gezondheidsinterventies-op-scholen
https://sardes.nl/publicatie/interview-edith-hooge-onderwijsraad
https://sardes.nl/publicatie/interview-edith-hooge-onderwijsraad
https://sardes.nl/publicatie/Eddie-Denessen-over-afschaffen-schooladvies-groep-8
https://sardes.nl/C199-PB267-De-regio-als-reddingsboei-voor-het-bestel.html
https://sardes.nl/publicatie/Marc-van-der-Meer-over-onderwijsvernieuwing-en-lerarentekort
https://sardes.nl/publicatie/nieuwe-kennisinfrastructuur-onderwijs-frank-studulski
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Broekhof’s baby’s  

Als laatste in deze serie beschouwende publicaties wil ik een recente publicatie van Vinci noemen met 
als titel ‘Taalstimulering en cognitieve stimulering bij kinderen van 0 tot 2,5 jaar’, met als auteurs Kees 
Broekhof, Walter de Wit en Arjen Scholten. Deze leeftijdsgroep krijgt eigenlijk nog altijd te weinig 
aandacht in het onderzoek. De studie bevestigt een aantal punten die we al kennen, zoals het belang 
van voorlezen en het probleem dat ouders met een lage SES minder aandacht aan voorlezen en 
taalstimulering besteden dan ouders met een hoge SES. Er wordt echter ook dieper ingegaan op 
activiteiten van ouders die er echt toe doen. Het gaat dan om; 

oudervaardigheden die de ontwikkeling van jonge kinderen (0-2,5 jaar) bevorderen: 

• veel taal aanbieden 
• de aandacht van het kind volgen 
• ingaan op datgene waar het kind aandacht voor heeft  
• beurtwisselingen teweegbrengen 
• ‘babytaal’ gebruiken (overdreven intonatie, eenvoudige zinnen, veel herhaling) 
• begripsontwikkeling stimuleren (door voorwerpen en handelingen in de nabijheid van het kind te 
benoemen) 
• taal ondersteunen met gebaren 
• (rond 2,5 jaar) niet-context gebonden taal (‘decontextualized talk’) 
 
Voorlezen 
 
Uit beschreven onderzoek kwam ook naar voren dat voorlezen een activiteit bij uitstek is om de 
taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Daarbij zijn, in aanvulling op de bovenstaande 
vaardigheden, de volgende vaardigheden van belang: 
• aanwijzen 
• labelen (een woord koppelen aan datgene waar ouder of kind naar wijst) 
• commentaar geven 
• feedback geven  
• aandacht trekken 
• vragen stellen (over wat er te zien is) 

Vinci Taal en cognitieve stimulering 0-2,5 jaar 

Dissertatie over opvoeding door migrantenouders 

Eind juni promoveerde Rianne Francot in Utrecht op een onderzoek met als titel 
‘Acculturatiestrategieën van immigrantenouders en hun betrokkenheid bij het onderwijs van hun 
kinderen: Ervaringen van Turkse en Maghrebijnse ouders in Europa’. Het onderzoek is gebaseerd op 
gegevens uit het internationale Isotis onderzoek.  

Onderscheiden worden vier mogelijke acculturatiestrategieën: integratie (een relatief sterke voorkeur 
voor behoud van de eigen cultuur én een voorkeur voor cultuuradoptie en intercultureel contact), 
assimilatie (een sterke voorkeur voor cultuuradoptie en intercultureel contact, maar geen sterke 
voorkeur voor behoud van de eigen cultuur), separatie (een sterke voorkeur voor behoud van de eigen 
cultuur, maar geen sterke voorkeur voor cultuuradoptie of intercultureel contact) en marginalisatie 
(geen sterke voorkeur voor behoud van de eigen cultuur én geen sterke voorkeur voor cultuuradoptie 
en intercultureel contact). In Nederland vindt zij bij Turks- Nederlandse ouders drie van de vier 
profielen terug. Het integratieprofiel blijkt echter niet van toepassing op de Turks-Nederlandse 

https://mcusercontent.com/9a3d99a86384c6b08e0dce136/files/f2f6b29d-0e8a-b41b-bc86-aa669039354d/Vinci_Taal_en_cognitieve_stimulering_0_2_5_.pdf
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ouders. In plaats daarvan is er een afwijkend profiel, waarin ouders aangeven geen sterke voorkeur te 
hebben voor behoud van de eigen cultuur en wel een sterke voorkeur voor adoptie van de 
Nederlandse cultuur, maar ze spreken geen sterke wens uit om contact te hebben met mensen met 
een Nederlandse achtergrond. 

Een andere conclusie is dat, over het algemeen, ouders redelijk tot veel educatieve steun bieden aan 
hun kinderen en hoge aspiraties hebben ten aanzien van de schoolloopbaan van hun kinderen. Voor 
ouders met een jonger kind (in de leeftijd van 3 tot 6 jaar, vóór de start van formeel onderwijs) vond 
men nauwelijks verband tussen de acculturatiestrategieën van ouders en de educatieve steun die zij 
hun kinderen gaven. Wel was er een duidelijk verband met het opleidingsniveau van de ouders: hoger 
opgeleide ouders boden meer educatieve steun. 

In het onderzoek is ook gekeken naar de relaties van Turkse en Maghreb migrantenouders met 
pedagogisch medewerkers en hun participatie in de voorscholen van hun kinderen. De resultaten 
laten zien dat ouders over het algemeen positief oordelen over hun band met de pedagogisch 
medewerker of leerkracht van hun kinderen, en dat zij ongeveer 2 keer per half jaar participeren op 
het kindcentrum of de school, bijvoorbeeld in de vorm van oudergesprekken, helpen bij een uitstapje 
of feestelijke gebeurtenis. Maar dit verschilt sterk tussen ouders, tussen de immigrantengroepen en 
tussen de landen. Maghrebijnse ouders in Frankrijk zijn het minst positief over hun relatie met de 
professionals en participeren het minst. 

Francot is van mening dat dit onderzoek een genuanceerd beeld geeft van taalgebruik in 
immigrantengezinnen. Het is belangrijk dat ouders, en zeker ook kinderen, de dominante taal van het 
land leren om volwaardig te kunnen participeren in de samenleving. 
Immigrantenouders bevestigen dit en streven dit ook na. Maar dit zou niet ten 
koste moeten gaan van ruimte, en begrip, voor de eigen taal en cultuur van 
immigranten, indien ouders deze willen behouden en gebruiken in de opvoeding 
van hun kinderen. 

In deze korte samenvatting van de dissertatie zijn lang niet alle conclusies en 
aanbevelingen meegenomen. Maar een compleet beeld is te vinden in de 
Nederlandstalige samenvatting van het proefschrift  

Abstract dissertatie Ryanne Francot             De onderzoekster 

Over eenzaamheid bij kinderen 

Aan het thema eenzaamheid bij kinderen en jongeren wordt slechts sporadisch aandacht besteed in 
onderzoek. Er wordt ook weinig aan gedaan in de onderwijspraktijk en er zijn zelfs weinig bureaus die 
zich profileren om scholen of ouders hierbij te helpen. We weten uit eerder onderzoek wel dat het 
niet om grote aantallen kinderen gaat die last hebben van eenzaamheid, maar dat de gevolgen wel 
uiterst ernstig kunnen zijn bij kinderen die dit raakt. 

Het is een goede zaak dat de OESO dit thema toch weer eens onder de loupe neemt in de publicatie 
‘All the lonely people; education and loneliness’. Eenzaamheid is een subjectieve emotionele toestand. 
Het betreft de discrepantie tussen gewenst en feitelijk sociaal contact. Eenzaamheid komt vooral voor 
bij adolescenten en bij ouderen boven de 80 jaar. Opmerkelijk is dat eenzaamheid vaak voorkomt bij 
mensen met een lage opleiding of inkomen, werklozen en mensen met lichamelijke of geestelijke 
handicaps. De OESO haalde de gegevens over eenzaamheid uit de internationaal vergelijkende Pisa 
onderzoeken. Het percentage jongeren (15 jaar) dat zegt zich op school eenzaam te voelen nam 
tussen 2003 en 2018 toe van 8 tot 15%. Opmerkelijk is een vergelijking tussen de OESO-landen. Turkije 

http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/402773
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en Litouwen hebben de meeste jongeren die zich eenzaam voelen. De minste zijn te vinden in 
Nederland, dat het hier nog iets beter doet dan Korea en Portugal.  

Het is altijd oppassen met conclusies die zijn gebaseerd op zelfrapportages en dan nog internationaal. 
Maar we hebben hier te maken met een probleem dat wat betreft de effecten op de kinderen niet te 
onderschatten is. Hoewel de cijfers van de OESO 15-jarigen betreffen, zou aandacht voor 
eenzaamheid in de vroegere leeftijdsfasen echt niet verkeerd zijn. Het OESO-rapport biedt een aantal 
strategieën om op school met eenzaamheid om te gaan. 

OECD iLibrary | All the lonely people: Education and loneliness 

En over stress 

Nu we het toch over zaken hebben die het leven moeilijk maken, kunnen we stress niet buiten 
beschouwing laten. We weten dat stress heel akelige uitwerkingen kan hebben op de gezondheid en 
het welbevinden, maar stress hoort ook bij het leven en stressvrij onderwijs is niet erg realistisch. Het 
Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid bracht enige tijd geleden een mooie publicatie uit die het 
verdient hier onder de aandacht te worden gebracht.   
De titel is ‘Stress bij kinderen: hoe houden we het gezond?’. 
Een zekere mate van stress op zich hoort bij het leven en kan zelfs positief zijn, stellen de auteurs. Als 
de allostatische belasting echter buiten de grenzen van de window of tolerance terechtkomt, heeft 
het lichaam eronder te lijden. Chronische allostatische overbelasting tijdens het opgroeien betekent 
dat er schade ontstaat aan hersenen en andere organen, met een verhoogde kans op psychische en 
lichamelijke ziekten op volwassen leeftijd. Wie als kind vier of meer periodes van chronische 
allostatische overbelasting heeft meegemaakt, heeft volgens epidemiologische studies zelfs een tien 
jaar kortere levensverwachting. 
 
Het rapport kent nogal wat vaktaal, maar hulp biedt een lijst met afkortingen en begrippen en er zijn 
verwijzingen naar enkele YouTube films om de toch ingewikkelde thematiek te visualiseren. 
 
De boodschap van de auteurs aan de ouders op het gebied van stress is genuanceerd. Het is absoluut 
niet gewenst om kinderen voor alle vormen van stress te beschermen. Kinderen hebben ook 
uitdagingen nodig om zich te ontwikkelen.  
Het onderwijs komt verder niet aan bod in deze leerzame publicatie behalve een losse opmerking dat 
‘er al heel wat weerstand bestaat tegen de vele tests die kinderen al vanaf jeugdige leeftijd in het 
basisonderwijs moeten ondergaan’. 
 
 Literatuuronderzoek: 'Stress bij kinderen: hoe houden we het gezond?' 

Taalvaardigheid kleuters   

Een onderzoek onder 2000 kleuters in Vlaanderen levert belangrijke resultaten op. Kort samengevat; 
- Het onderzoek toonde overtuigend aan dat het wel degelijk mogelijk is om 5-jarige kleuters op 
een betrouwbare manier te testen. Het is ook mogelijk om op basis van de toetsafname 
laagtaalvaardige kleuters te detecteren. 
- Zowel de gezinstaal als de opleiding van de moeder hebben een significant effect op de 
scores. Kleuters die thuis alleen in het Nederlands worden opgevoed scoren gemiddeld hoger op de 
toets dan kleuters die meertalig of in een andere taal dan het Nederlands worden opgevoed (ook 
recent onderzoek uit de VS concludeert dit). 
-  De geboortemaand van de kleuters, en dus hun leeftijd-in-maanden op het moment van 
afname, heeft een significante impact op de scores: kleuters die later op het jaar zijn geboren, scoren 

https://www.oecd-ilibrary.org/education/all-the-lonely-people_23ac0e25-en
https://assets.ncj.nl/docs/04151a81-ab2f-4258-87f0-59d86052c3a1.pdf
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gemiddeld lager op de taalscreening. De trend is lineair: op deze leeftijd maakt een maand 
(gemiddeld) dus een verschil qua taalontwikkeling. 
- Kleuterleid(st)ers blijken goed in staat om op voorhand de prestatie van hun kleuters op de 
toets te kunnen inschatten: er is een significante correlatie tussen die voorafgaande inschatting en de 
kleuterprestaties. 
- Bijna 600 kleuters werkten de toetsitems niet op papier, maar op een tablet af (bv. de kleuters 
moesten het juiste antwoord geven door op de tablet te ‘tikken’). Dat bleek goed te werken. De 
kleuters vonden het werken op de tablet bijzonder motiverend. 
 
Hoe scoorden 2000 kleuters op een taalvaardigheidstoets Nederlands? | DUURZAAM ONDERWIJS 
  
Alvorens we een paar internationale onderzoeken gaan bekijken, willen we eerst nog attenderen op 
een interessant initiatief uit eigen land.  
 
Het kennisspel 2021 voor de kinderopvang 
 
Het Expertisecentrum Kinderopvang biedt vanaf 1 september 2021 pedagogisch coaches en 
pedagogisch medewerkers de mogelijkheid om deel te nemen aan het Digitale Kennisspel. Doel is om 
op een leuke, snelle en uitdagende manier de kennis van pedagogische kwaliteit te vergroten. 
Deelnemers kunnen 2 keer per week (per e-mail) een meerkeuzevraag beantwoorden. Met één klik 
antwoord je en daarna krijg je meteen een korte toelichting.  
 
Kennisspel 2021 (expertisecentrumkinderopvang.nl) 

Van preschool met stip naar college 

Een interessante studie van de universiteit van Chicago brengt een aantal lange termijnopbrengsten 
van de voorschool in zicht. Het betreft gegevens uit Boston waar toelating tot een voorschools 
programma via loting verloopt. Er is dus een ‘natuurlijke’ experimentele en controlegroep beschikbaar 
voor onderzoek. Jongeren die de voorschool hadden doorlopen kwamen 6 percentpunten meer 
terecht op een highschool en de waarschijnlijkheid dat ze op een college terecht kwamen was 5,4% 
groter dan de bij de controlegroep. De jongeren met preschool werden ook minder van school 
gestuurd en kregen minder vaak gevangenisstraf.  

De resultaten lijken erg op die van Heckman, en wijzen voorzichtig in de richting van langere termijn 
voordelen van voorschoolse educatie. 

Does public preschool benefit students from Kindergarten to college? | The Thomas B. Fordham 
Institute 

Tutoring effecten beklijven 

Langere termijneffecten waren ook het onderwerp van een studie naar tutoring van het National 
Bureau of Economic Research in Cambridge Massachusetts. Het gaat wel over een langere termijn die 
niet verder gaat dan 2 jaar en het betreft studenten, maar het zijn toch relevante gegevens, ook voor 
wie met tutoring bij jongen kinderen aan de slag wil. Tutoring was hier erg intensief, dagelijks 45-50 
minuten, twee op één, met als onderwerp wiskunde. De resultaten bestonden uit een vooruitgang van 
twee tot drie keer zo snel in vergelijking met andere studenten. De resultaten bleven na ongeveer 2 
jaar nog overeind, en grotere vooruitgang werd ook gevonden in andere vakken dan wiskunde.  
De kosten van de tutoring lagen rond de 4000 dollar per student per jaar.  
 

https://duurzaamonderwijs.com/2021/08/21/hoe-scoorden-2000-kleuters-op-een-taalvaardigheidstoets-nederlands/
https://expertisecentrumkinderopvang.nl/kennisspel-2021
https://fordhaminstitute.org/national/commentary/does-public-preschool-benefit-students-kindergarten-college
https://fordhaminstitute.org/national/commentary/does-public-preschool-benefit-students-kindergarten-college
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Vinci is in samenwerking met de UU en diverse andere experts, momenteel bezig met de opzet voor 
een tutoringprogramma voor kleuters, á la het Britse NELI-programma. We zoeken gemeenten, 
schoolbesturen en voorschoolse organisaties die dit willen mee-financieren. Heeft u interesse, meld u 
dan s.v.p. bij arjen@vinci-toponderwijs.nl. 
 
SAGA/Match | UChicago Urban Labs 

We gaan hier op het eind van dit boeket weer even terug naar Nederland. Er wordt tegenwoordig veel 

geschreven en gesproken over gelijke kansen in het onderwijs, maar beleidsmatig is er nog geen 

sprake van structureel nieuw beleid. De extra investeringen in het kader van het NPO bieden wel 

mogelijkheden, maar het realiseren van gelijke kansen is geen botte kwestie van alleen geld.  

Daarnaast is kansenongelijkheid tegengaan in wezen geen botte discussie over geld. Het gaat vooral 

ook om de vraag hoe we het onderwijs zo kunnen inrichten en leraren in staat stellen en opleiden, dat 

leerlingen zo optimaal mogelijk hun talent kunnen ontplooien. 

Deze laatste opmerking wordt gemaakt door SER kroonlid Steven van Eijck in het SER magazine van juli 

2021.  

Hoe bereik je gelijke kansen in het onderwijs | SER 

Dit interview past bij het advies van de SER over gelijke kansen in het onderwijs 

dat in juli j.l. het licht zag.  

Enkele fragmenten; 

“Op scholen komt het fenomeen kansenongelijkheid nu bovendrijven. Daar 

wordt het zichtbaar. Dat betekent dat school ook de grote gelijkmaker moet 

zijn, en dat is nu niet zo. Kansenongelijkheid moet je zién, verklaren en er moet 

actie op worden ondernomen.” 

“Bij OCW moet een groep beleidsmakers aan de slag om de vertaalslag te maken, waardoor talenten 

van kinderen tijdens hun schooljaren maximaal worden ontplooid. Dát moet de focus zijn, in plaats 

van een onderwijsvisie op gemiddelde leerlingen, op bij wijze van spreken ‘hopen dat iedereen er met 

een zesje wel komt’.” 

“En ja, daar hangt een prijskaartje aan. Investeer ongelijk om gelijke kansen te bewerkstelligen, is 

daarom ons advies” 

Ministersversie Gelijke kansen in het onderwijs 

mailto:arjen@vinci-toponderwijs.nl
https://urbanlabs.uchicago.edu/projects/saga-match
https://www.ser.nl/nl/Publicaties/gelijke-kansen-onderwijs-9vragen
https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2021/gelijke-kansen-in-onderwijs.pdf?la=nl&hash=0E1EF49F994094D96BA36A5FDC6E200B

