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In de plukboeket-reeks zet Jo Kloprogge onderzoek rondom onderwijsachter-
standen in het algemeen en VVE in het bijzonder op een rij. De plukboeketten 
verschijnen vier maal per jaar en worden verspreid onder de deelnemers van het 
Sterk VVE netwerk, dat bestaat uit de gemeenten Rotterdam, Dordrecht, Nijmegen, 
Lelystad, Ede en Almere. Jo Kloprogge is oprichter en oud-directeur van Sardes.

1. Steun voor Gelijke Kansen beleid was nog nooit zo groot

De roep om een krachtiger beleid gericht op Gelijke Kansen in het onderwijs is nu een vast 
onderdeel in alle stukken van de overheid en haar adviserende organen. Na de Onderwijsinspectie, 
de Inspectie der Rijksfinanciën en Mc Kinsey voegen zich nog meer prestigieuze organisaties in 
dit rijtje. 

We hebben bijvoorbeeld een Briefadvies Covid-19, met als titel ‘Aandachtspunten voor een 
herstelbeleid’ van het SCP, CPB, en PBL, dus onze drie grote planbureaus. 

Een citaat: ‘In het onderwijs is formele en informele ondersteuning bij eventueel opgelopen 
leerachterstanden van belang, met extra aandacht voor kinderen uit sociaaleconomisch 
kwetsbare groepen. Bij de tijdelijke openstelling van het onderwijs, of hersluiting, is een goede 
en vooraf gemaakte afweging nodig voor welke kinderen de cognitieve (kennisontwikkeling) 
en sociale doelen (emotionele ontwikkeling en contact) van het onderwijs thuis of op school 
kunnen worden behaald.’ 

De Inspectie van het Onderwijs doet ook een extra duit in het zakje. Zij kondigt aan in het 
toezicht meer aandacht te gaan besteden aan onderwijsachterstanden. Aanleiding hiervoor zijn 
de uitkomsten van enkele recente themaonderzoeken. Zij concluderen dat de kwaliteit van de 
voor- en vroegschoolse educatie verbeterd kan worden en dat betere samenwerking tussen de 
gemeente, de houders van kinderopvang en de schoolbesturen nodig is. 

De Onderwijsraad kan bij al dit geweld natuurlijk niet achterblijven. Op 9 juni jl. kwam zij met het 
advies ‘Vooruitzien voor jonge generaties’. Daarin wordt het kabinet onder meer aanbevolen te 
investeren in gelijke kansen en in leesvaardigheid. De voorgestelde nieuwe maatregelen houden 
in om de differentiatie in het onderwijsstelsel te verminderen, overgangen en doorstroom te 
versoepelen en keuze- en selectiemomenten uit te stellen of te verzachten. Daarbo¬venop wil 
de Onderwijsraad investeringen in voldoende en goed opgeleide schoolleiders en leraren, juist 
op scholen en opleidingen met meer leerlingen en studenten uit minder kansrijke milieus.

En dan is er nog de brief van de minister van Onderwijs van 19 mei jl. over ‘Voortgang 
onderwijsachterstandenbeleid en inspectieonderzoek LEA’. Dat is een nogal uitvoerige 
brief waarin aandacht wordt besteed aan recente onderzoeken naar voorschoolse educatie, 
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aan de aanbevelingen van de Inspectie, aan nieuwe initiatieven om meer kennis in het 
achterstandenbeleid te brengen en aan enkele moties uit de tweede kamer.

De minister gaat onder meer in op het onderzoek van Sardes, Oberon en Cebeon (bijna 
alle onderzoek moet tegenwoordig door consortia worden uitgevoerd) naar onder meer de 
urenuitbreiding tot 960. Deze blijkt goed op schema te leggen en de termijn voor de uitbreiding 
(1 augustus) wordt niet uitgesteld. Een positieve uitkomst van dit (nog lopend) onderzoek is ook 
dat gemeenten en aanbieders de urenuitbreiding vaak combineren met maatregelen om de 
kwaliteit van de voorschoolse educatie te verhogen. 

De minister bevestigt dat de Inspectie in haar toezicht meer aandacht kan gaan besteden aan 
het achterstandenbeleid. 

Ook de Lokaal Educatieve Agenda krijgt aandacht in deze brief. Onder meer wordt aan de 
Inspectie gevraagd om te monitoren hoe gemeenten tot gemeenschappelijke doelen en 
afspraken komen op de LEA onderwerpen.

Interessant is verder dat in samenwerking met de PO-Raad en NRO een onderzoeks- en 
kennisdelingsprogramma voor scholen is gestart. Doel daarvan is scholen meer kennis te bieden 
over effectieve interventies om onderwijsachterstanden bij leerlingen tegen te gaan en te 
verkleinen. Daarmee kan ook een impuls worden gegeven aan de kwaliteit van de vroegschoolse 
educatie. Hiervoor wordt nu een ‘Kennisplein’ ingericht. 

2. Van voorschool naar basisonderwijs

Aansluitend op de brief van de Minister is het wel aardig even aandacht te besteden aan twee 
onderzoeken over de doorloop van voorschool naar hogerop. 

A. Ecorys en Sardes publiceerden een ‘Inventarisatie naar de praktijk en behoefte aan 
informatieoverdracht voor een doorlopende ontwikkellijn 0-12 jaar’. Enkele resultaten;
Ruim tachtig procent van de respondenten van kinderopvangorganisaties geeft aan dat zij 
informatie uitwisselen bij de overgang naar de basisschool en ruim negentig procent van de 
basisscholen ontvangt informatie bij deze overgang. Informatieoverdracht tussen basisscholen 
en bso’s vindt veel minder plaats.
De overdracht tussen kinderopvangorganisaties en de basisschool vindt meestal plaats via 
een gesprek tussen school en kinderopvangorganisatie en soms ook de ouder (informeel) en/
of op papier (formeel). Het grootste deel van de kinderopvangorganisaties (ruim de helft) en 
basisscholen (bijna drie kwart) vindt een combinatie van formele en informele overdracht het 
meest bruikbaar.
Dat informatieoverdracht tussen kinderdagverblijven en basisonderwijs essentieel is voor 
de kwaliteit van de doorlopende ontwikkellijn vinden zowel de respondenten van de 
kinderopvangorganisaties (81%) als die van de basisscholen (94%). Een groot deel van de 
respondenten is in het algemeen dan ook tevreden over de huidige informatieoverdracht. Wel 
geven zij aan dat de privacywetgeving de informatieoverdracht moeilijker maakt.
De systemen die op dit moment worden gebruikt zijn óf het systeem van een gedeeld 
kind volgsysteem (vooral KIJK!) óf een administratiesysteem (vooral ParnasSys). Voor 
administratiesystemen geldt dat zij op verzoek van de gebruikers kunnen worden uitgebouwd. 
Uit gesprekken met experts blijkt echter dat daar nog maar weinig vraag naar is.
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B. In het tijdschrift ‘pedagogische studiën’ nr. 75, verscheen het artikel ‘Werelden van verschil: 
aard en intensiteit van interprofessionele samenwerking tussen basisonderwijs en kinderopvang’ 
van de hand van M.R.E. Verheijen-Tiemstra, A.A. Ros en M.J.M. Vermeulen. 
De auteurs stellen dat Intensieve samenwerking tussen basisonderwijs en kinderopvang in 
toenemende mate noodzakelijk wordt geacht om kinderen een doorgaande ontwikkelingslijn 
te kunnen bieden. De conclusie is dat er een grote mate van ongelijkheid bestaat tussen de 
samenwerkingspartners en dat dit belemmerend is voor intensivering van interprofessionele 
samenwerking. Hoewel het onderzoeksverslag deels nogal technisch is, zijn er veel anekdotische 
citaten in verwerkt die kleur geven aan de uitkomst. 
Eentje als smaakmaker: ‘Wat betreft de normatieve dimensie ervaren pedagogisch medewerkers 
bijvoorbeeld dat er nog geen sprake is van vertrouwen in hun specifieke capaciteiten: “Ze (de 
leerkrachten) denken soms dat wij maar gewoon iets zitten te doen. En dan denk ik van ‘hallo, 
wij zijn óók opgeleid om met kinderen om te gaan, wij hebben ook onze eigen expertise’.”’

3. Onderzoeken naar VVE van de inspectie

In de brief van de minister (zie hierboven) wordt gewag gemaakt van drie recente onderzoeken 
van de inspectie. Het betreft hier onderzoeken naar de kwaliteit van VVE, naar samenwerken 
aan kwaliteit en kansen voor kinderen, en naar het doelbereik van de lokaal educatieve agenda. 
Het eerste onderzoek levert op dat de kwaliteit van vve op de locaties grotendeels op orde is. De 
standaarden uit het waarderingskader van de inspectie worden overwegend vooral als voldoende 
tot goed beoordeeld. De minimale kwaliteit is dus op orde. Verbetering is te zoeken in het 
educatief handelen en in de afstemming van de doorgaande lijn van voor- naar vroegschoolse 
educatie. Er zijn wel behoorlijke kwaliteitsverschillen tussen de locaties. Factoren die van invloed 
zijn op de kwaliteit zijn de educatieve kwaliteit, de ervaring en het opleidingsniveau van de 
pedagogisch medewerkers, de verbetercultuur in het team en de kwaliteit van het leiderschap.

Wat betreft het samenwerken blijkt dat gemeenten, houders kinderopvang en schoolbesturen 
verschillen in de mate waarin zij zicht hebben op de kwaliteit van vve en kinderopvang, op 
sturen op verbetering en op zich daarover verantwoorden. De 16 gemeenten in de pilot voldoen 
echter grotendeels aan de wettelijke eisen voor vve en kinderopvang. Een uitzondering vormen 
de resultaatafspraken vroegschoolse educatie. De proceskwaliteit van voorschoolse educatie 
(aanbod, zicht op ontwikkeling, educatief handelen, samenwerking, kwaliteitscultuur) is nog niet 
overal op orde en er is weinig zicht op. Kwaliteitsverbetering van vve vindt te weinig plaats en 
kinderdagverblijven en schoolbesturen sturen daar niet altijd op. Bij betere sturing door alle 
partijen is de kwaliteit hoger.

Uit het LEA onderzoek komt naar voren dat de betrokken partijen geven deels gevolg aan de 
wettelijke bepaling (jaarlijks overleg over de vier thema’s). Onderwijsachterstanden komen het 
vaakst aan de orde, daarna segregatie en integratie. Toelating en inschrijving in iets mindere 
mate. De kwaliteitsdialoog met bijbehorende afspraken en meetbare doelen komt moeizaam tot 
stand. Dat komt onder meer door verschillende belangen, concurrentie tussen schoolbesturen 
en een groot verloop van beleidsmedewerkers. Succesfactoren zijn onder andere: een goede 
vertrouwensrelatie en een heldere overlegstructuur zowel op bestuurlijk niveau als op uitvoerend 
niveau. 

4. Leesonderwijs: een mondiale ramp

Het PISA-rapport, waarin de achteruitgang in het leesniveau naar voren komt, heeft veel mensen 
in en nog meer buiten het onderwijs, de schrik in de benen gejaagd. Er is ook wel een beweging 
in het onderwijs die dat niet zo erg vindt: dat zijn vooral degenen die vinden dat onderwijs vooral 
als taak heeft de persoonlijkheidsvorming van kinderen te begeleiden. Taal en rekenen zijn dan 
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ondergeschikt. Deze discussie speelt ook internationaal omdat de daling van het niveau van 
lezen en de motivatie om te lezen zich in de volle breedte voordoet.

De IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) gaat in haar 
Compass Brief van maart nader in op de leesmotivatie in internationale context. De conclusie 
is dat tussen 2001 en 2016 de leesattitude van kinderen en hun ouders is afgenomen. Deze 
afname zien we in 13 van de 18 landen die meedoen in het Pirls onderzoek. Opmerkelijk is ook 
dat ouders veel minder graag lezen dan voorheen, in 14 van de 16 landen.

De National Literacy Trust van Engeland luidde onlangs de noodklok in het rapport ‘Children 
and young people’s reading in 2019’. Zij concluderen:
• De leesmotivatie is op het laagste niveau sinds veel jaren
• Nog maar een kwart van de kinderen leest dagelijks in de vrije tijd
• Kinderen die dagelijks lezen, lezen veel beter dan kinderen die dit niet doen. 

Er verschijnen de laatste tijd veel artikelen over allerlei aspecten van het leesprobleem en 
hoe deze aan te pakken. Zeer lezenswaardig is het stuk dat van Amos van Gelderen en 
Edith van Eck schreven voor de Kennisrotonde van NRO met al titel ‘Wat zijn effectieve 
methoden voor leesbevordering in groep 4-8 van het basisonderwijs? Zij pleiten voor een 
schoolbrede aanpak die gericht is op zowel voorwaardelijke aspecten als intrinsieke aspecten. 
Voorwaardelijke aspecten zijn bijvoorbeeld de schoolbibliotheek, roostertijd, samenwerking 
met buurtbibliotheek en evaluatie van de uitvoering van het beleid. Onder intrinsieke aspecten 
valt het pedagogisch/didactisch handelen om de leesmotivatie te stimuleren van leerlingen die 
dat het meest nodig hebben. Daarvoor moet het leesbevorderingsbeleid onderdeel zijn van 
het bestaande curriculum van taal- en zaakvakonderwijs. Een apart uurtje in het weekrooster 
voor vrij lezen, boekpromotie en voorlezen is niet genoeg om de leesmotivatie van leerlingen 
te verhogen. Het zal deel uit moeten maken van een leescultuur op school die de nadruk legt 
op wat leerlingen kunnen winnen met het lezen. Leerlingen moeten het lezen gaan zien als een 
middel om voor hen belangwekkende informatie op te doen (non-fictie), of om hun creatieve 
behoeften te vervullen, zoals het prikkelen van de fantasie of het genieten van verhalen (fictie).

Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:
• focussen op een dieper begrip van teksten
• autonomie verlenen aan de leerlingen (tekstkeuze, leesdoel en werkwijze)
• aansluiten op de belangstelling van leerlingen
• gelegenheid tot samenwerking bieden bij het lezen en leren van teksten
• leesteksten gebruiken in het kader van meer omvattende opdrachten (werkstukken, 
schrijfopdrachten of exposities).

Ook de onvermoeibare emeritus hoogleraar Cor Aernoutse mengt zich in de strijd in het 
tijdschrift Basisschoolmanagement van mei 2020, met een artikel ‘Vragen en antwoorden over 
begrijpend leesonderwijs’. Hij pleit onder meer voor een leescoördinator en voor het werken 
van onderaf in de basisschool volgens een duidelijk plan. Hij wijst er op hoe belangrijk het 
is dat kinderen kennis hebben van het onderwerp van de tekst die zij lezen (dat wordt zwaar 
onderschat in het basisonderwijs). Het artikel bevat allerlei concrete aanbevelingen zoals het 
hardop denken bij het voorlezen van een tekst. 

Ik wil dit thema graag afsluiten met een interessante nieuwe aanpak van Kunst van Lezen 
(Stichting Lezen en de Openbare bibliotheken) ,namelijk de inzet van BoekStartcoaches. Dit 
project werkt in beginsel heel simpel. Op het consultatiebureau wordt door een zogenaamde 
‘BoekStartcoach’ een gesprekje met ouders gevoerd over het belang van voorlezen, het 
ontdekken van boekjes en over BoekStart. Het gaat om ouders die weinig affiniteit met 
lezen hebben en die laaggeletterd zijn. De BoekStartcoaches krijgen een training om hun 
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werk zo goed mogelijk uit te voeren. Ze nemen boekjes en andere materialen mee naar het 
consultatiebureau om de aandacht van de ouders en de kinderen te trekken. Ze kunnen met 
de ouders een vervolgafspraak maken, als die dat op prijs stellen. Ook kunnen ze ouders 
doorverwijzen (bijvoorbeeld naar de VoorleesExpress).

Een eerste evaluatie van dit project door Qrius is nogal positief. De coaches geven ouders 
nieuwe informatie over het voorlezen aan jonge kinderen en zetten ze aan het denken. De 
informatie, dat het zin heeft om kinderen vanaf jonge leeftijd voor te lezen, is voor alle ouders 
nieuw. Sommige ouders zijn overigens wel kritisch over die boodschap. Veel ouders vinden de 
informatie interessant. Ze zitten, als ze erover nadenken, met allerlei vragen en willen ook graag 
tips hebben. Bijvoorbeeld over de boekjes die geschikt zijn voor hun kind of over de omgang 
met tweetaligheid. De evaluator vindt dat veel ouders hun houding ten opzichte van voorlezen 
en hun gedrag veranderen en hun kind op jongere leeftijd gaan voorlezen.

5. Beklijven de effecten van VVE?

Dit vraagstuk blijft de gemoederen verhitten, zeker nu James Heckman, toch niet de eerste de 
beste, met nogal spectaculaire resultaten kwam op basis van het beroemde Perry Preschool 
project. Een handige publicatie is ‘The Perry preschoolers at late midlife: A study in design 
specific inference’ van Heckman en Ganesh Karapakul. In Nederland werd dit onderzoek pas 
ongeveer een jaar na verschijning ontdekt. Er werden enkele blogs over geschreven. Een 
uitstekende verkorte weergave van de resultaten is te vinden in de blog van Pauline Slot 
(Universiteit Utrecht), met als titel: ‘Voorschoolse opvang en educatie kan de vicieuze cirkel van 
armoede doorbreken: drie belangrijke conclusies uit het Perry Preschool Experiment’.

De drie conclusies uit de titel zijn:
1. Voorschoolse opvang en educatie heeft een positieve invloed op het leven van de deelnemers; 
de kinderen van de Perry Preschool hadden een beter baanperspectief, een betere gezondheid, 
en waren minder betrokken bij criminele activiteiten, in het bijzonder bij gewelddadige misdaad 
dan die uit de controle groep. Deze resultaten gelden voor hun hele levensloop, en waren zelfs 
op de leeftijd van 55 jaar nog zichtbaar. 
2. Er zijn effecten van Perry Preschool op de gezinnen van de deelnemers; kinderen van Perry 
Preschool-deelnemers hadden minder kans op schorsing, verslaving of om gearresteerd te 
worden. Dit gold voor 60% van de kinderen van de deelnemers vergeleken met 40% van de 
kinderen van niet-deelnemende gezinnen. De kinderen van de deelnemers hadden ook vaker 
een fulltimebaan (59%) in vergelijking met kinderen van de controlegroep (42%).
3. De context in de familie is belangrijker dan de buurt; Kinderen van Perry Preschool-deelnemers 
hadden 3 keer meer kans om op te groeien met stabiel getrouwde ouders tegen de leeftijd van 
18. Voor de zonen van mannelijke deelnemers was dit zelfs 15 keer meer zo waarschijnlijk.

Enkele journalisten wilden dit nieuws groot brengen. Hun enthousiasme over de resultaten werd 
echter snel getemperd als de omvang van de steekproef duidelijk werd. De oorspronkelijke 
steekproef was al maar 123 kinderen, en hoewel de uitval kon worden beperkt tot minder dan 
20%, worden de vérstrekkende conclusies toch op erg kleine aantallen gebouwd. Dat zou in 
beschouwingen over zo’n belangrijk onderzoek wel even vermeld mogen worden.

Robert Slavin, toch niet de eerste de beste, brengt ons met beide benen op de grond in zijn blog 
met als titel; Preschool: A Step, Not a Journey van april jl. Hij verwijst hier naar een uitspraak van 
Lau Tzu: ‘A journey of a thousand miles begins with a single step.’

Slavin stelt dat één grote interventie in de reis van het onderwijs nodig kan zijn, maar niet 
voldoende om het succes van de hele reis te verzekeren. De voorschool zorgt dat kinderen 

5



een positieve houding tegenover school ontwikkelen en kennis over de wereld krijgen, kennis 
maken met boeken en verhalen, simpele wiskundige concepten en veel meer. Maar later komt 
het echt leesonderwijs, rekenen en wiskunde en de verdere opbouw van sociaal-emotionele 
vaardigheden. En verder tijdens de reis komt de overgang naar het voortgezet onderwijs en zo 
door naar het hoger onderwijs, waarbij ze telkens zo goed mogelijk onderwijs nodig hebben. 
En, zo stelt Slavin, elke fase is even belangrijk en moeilijk als de voorschool. 

6. Een snufje corona, my dear

We gaan in dit Plukboeket niet uitvoerig in op alle informatie over onderwijs in Corona tijden. 
Wie daar goede informatie wil vinden, kan deze vinden op de site van NRO, onder het kopje 
‘afstandsonderwijs’. Toch even twee puntjes.

John Hattie, beroemd vanwege zijn metastudies over de kwaliteit van het onderwijs, kwam 
met een mooie blog met als titel ‘Visible Learning Effect Sizes When Schools Are Closed: What 
Matters and What Does Not’. Enkele punten :

• Raak niet in paniek als kinderen 10 weken of zo missen
• Als je systeem schoolvakanties heeft, dan heb je nu een vakantie van school
• Maak je vooral druk over vakken waar ouders niet veel van weten of de draad in kwijtraken 
(rekenen/wiskunde)
• Zoek uit wat leerlingen niet weten en overbelast ze niet
• Belangrijk is niet de tijd in de klas, maar wat we doen in de tijd die we hebben

Ook Hattie merkt natuurlijk op dat de negatieve effecten van Corona groter worden naarmate 
ouders minder kunnen helpen bij allerlei vakken.

Waar Hattie toch nogal weinig aandacht besteed aan de effecten van Corona op kinderen uit 
achterstandsgroepen, wordt dat een beetje goedgemaakt door Thijs Bol van de Universiteit van 
Amsterdam. Bol deed razendsnel een onderzoek op basis van een bestaand panel. Quick en 
dirty wordt dat vaak genoemd, maar daar hoeft niets mis mee te zijn als het niet al te dirty wordt. 
De titel van zijn rapportage is ‘Inequality in Home Schooling during the Corona crisis in the 
Netherlands’. 

De uitkomst is dat, hoewel alle ouders het belangrijk vinden dat hun kinderen niet achterop 
raken, de kinderen van bevoorrechte ouders toch veel meer hulp en ondersteuning krijgen dan 
de kinderen uit minder bevoorrechte groepen. Opmerkelijk is dat blijkt dat ouders zich veel 
meer capabel voelen om hun dochters te ondersteunen dan hun zoons. Bol concludeert dat 
het waarschijnlijk is dat de sluiting van de scholen de ongelijkheid in Nederland vergroot. Dat 
mag niet verrassend zijn, maar het is toch belangrijk dat deze gegevens hard op tafel komen 
in een tijd waarin nogal verward wordt gereageerd op de ontstane situatie en bijv. het begrip 
achterstand niet meer eenduidig is. Het kan gaan om achterstand die kinderen oplopen door de 
schoolsluiting, maar dat is iets anders dan de klassieke onderwijsachterstandsthematiek. 

7. Gepersonaliseerd leren als verdienmodel

Het gedwongen afstandsonderwijs in Corona tijden was een mooie gelegenheid om digitale 
vormen van gepersonaliseerd leren in te voeren. Of dat in Nederland op grote schaal gebeurt, is 
nog niet duidelijk. In de VS is dit blijkbaar wel het geval. En dat geeft aanleiding tot bezorgdheid. 
In een nogal polemisch artikel geschreven voor het National Education Policy Center in 
de VS, door Faith Boninger, Alex Molnar en Christopher Saldaña van de Colorado Boulder 
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Universiteit, worden de risico’s van deze ontwikkeling breed uitgemeten. De titel is ‘Personalized 
Learning and the Digital Privatization of Curriculum and Teaching’. De snelle verspreiding van 
programma’s voor gepersonaliseerd leren wordt volgens de auteurs gefaciliteerd door veel 
geld van filantropen, gelobby van de tech industrie, slimme marketing en een gebrek aan 
sturing vanuit het beleid. De onderwijskundige assumpties onder de meeste programma’s zijn 
echter twijfelachtig, de privacy van leerlingen is niet verzekerd, en er is nauwelijks steun vanuit 
onderzoek voor het gepersonaliseerd leren. De auteurs bevelen scholen en beleidsmakers aan 
voorshands te stoppen met het promoten en implementeren van gepersonaliseerd leren, tot 
meer duidelijkheid over dit verschijnsel is verkregen. Het artikel geeft verder een mooi overzicht 
van de ontwikkeling en achtergronden van gepersonaliseerd leren. 

Ook in Nederland en Vlaanderen is er regelmatig debat en strijd tussen voorstanders en 
tegenstanders van respectievelijk directe instructie en gepersonaliseerd leren. Een probleem 
daarbij is dat beide benaderingen niet altijd eenduidig zijn en veel varianten kennen. Het verschil 
is wel dat directe Instructie veel meer steun vindt in empirisch onderzoek. 

Een spraakmakend experiment met gepersonaliseerd leren in Limburg, aan het Stella Maris 
College in Meerssen, is inmiddels beëindigd. Men wil in dat fraaie deel van Limburg meer de 
nadruk gaan leggen op gezamenlijk leren in plaats van het individuele leren. Een naar aspect van 
het experiment is dat er volgens de Inspectie een angstcultuur heerst op deze vernieuwende 
school. Leerkrachten vertelden aan tv L1 dat de sfeer nu nog steeds ondermaats is. De Stichting 
Limburgs Voortgezet Onderwijs vindt het echter logisch dat als je stap voor stap het onderwijs 
verbetert, sommige collega’s zich daar ‘tijdelijk ongerust bij voelen’. 

Wilfred Rubens, adviseur ICT en leren bij Wij-Leren ziet weinig heil in een algemene discussie 
over gepersonaliseerd leren als je niet precies aangeeft wat je hiermee bedoelt. Hij schreef er 
een blog over op de site van Wij-Leren.nl in maart, met als titel ‘Wat is gepersonaliseerd leren 
nu concreet?’. Hij behandelt in het kort verschillende definities en geeft mooie verwijzingen naar 
publicaties die er nader op ingaan. 

8. De nieuwe Dietrichsson, eigenlijk een must read

De metastudies van Hattie, die op basis van een grootschalige analyse van talloze onderzoeken 
probeert aan te geven wat wel en niet werkt in het onderwijs, hebben sinds enkele jaren een 
concurrent. Het betreft hier Jens Dietrichson uit Denemarken, die met zijn medewerkers een 
vergelijkbare methode hanteert en door een aantal wetenschappers meer wordt gewaardeerd 
dan Hattie. Dietrichson geeft ook speciaal aandacht aan kinderen in achterstandssituaties. Zijn 
laatste publicatie is voluit

Dietrichson J., Filges T., Klokker R.H., Viinholt B.C.A., Bøg M., Jensen U.H.. Targeted school based 
interventions for improving reading and mathematics for students with, or at risk of, academic 
difficulties in Grades 7–12: A systematic review. Campbell Systematic Reviews. 2020;16:e1081.

De hoofdconclusie van de studie is dat de meest effectieve interventies het potentieel hebben om 
de kloof tussen leerlingen uit achterstanden met de andere leerlingen aanzienlijk te verkleinen. 
De effecten variëren echter substantieel naargelang de aard van de interventie. 

Dietrichson ziet dat er makkelijker effecten worden bereikt op rekenen/wiskunde dan op taal. 
Er is geen evidentie dat vroegere interventies, dus op jongere leeftijd effectiever zijn dan 
latere interventies. Het monitoren van de vooruitgang van leerlingen is bij alle interventies een 
belangrijk pluspunt. Instructie in kleine groepen geeft relatief grote effecten, aanzienlijk groter 
dan bijvoorbeeld Computer Assisted Instruction of het geven van incentives aan leerlingen. 
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9. Koelekoelekoele, dadada bababa mamama

‘The ecology of prelinguistic vocal learning: parents simplify the structure of their speech in 
response to babbling’ is een onderzoek van S. Elmlinger, J. Schwade en M. Goldstein dat gaat 
over brabbelen. Niet het brabbelen van politici of van journalisten, maar van baby’s.  

Ruth Heuvelman bespreekt dit onderzoek in een Early Years Blog. Brabbelen blijkt erg nuttig te 
zijn voor de taalontwikkeling. Een kind leert makkelijker praten door die hoge, schommelende 
tonen en korte, eenvoudige zinnen. Baby’s die veel naar baby talk (gebrabbel) luisteren, 
ontwikkelen zich sneller op taalgebied. Reageer als volwassene op de brabbelklanken van de 
baby door zelf terug te brabbelen (spiegelen/imiteren van de geluiden) en doe of je begrijpt 
wat de baby zegt. 

Dit aangepaste eenvoudige taalgebruik als reactie op gebrabbel van baby’s zorgt er voor dat 
baby’s eerder reageren op nieuwe spraakgeluiden. Veel volwassenen blijken onbewust hun 
spraak aan te passen aan het gebrabbel van een baby. Wanneer ze reageren op het gebrabbel 
doen ze dat bijvoorbeeld in simpele woorden en korte zinnen. En als ze antwoord geven op 
het gebrabbel doen ze dat soms ook door maar één enkel woord terug te zeggen. Dit in 
tegenstelling tot wanneer ouders het initiatief nemen en met ‘gewone’ taal met en tegen hun 
baby’s praten. Dan gebruiken ze meestal meer complexe taal. Baby’s zorgen er op deze manier 
zelf voor dat ze gemakkelijker een taal kunnen leren.

10. Anti-pestprogramma’s, toch even uitijken

Antipestprogramma’s zijn voor de meerderheid van pestslachtoffers effectief. Maar voor een 
kleine groep chronische slachtoffers pakt een antipestprogramma averechts uit. Dat concludeert 
Tessa Kaufman uit onderzoek waarop zij 27 februari promoveerde aan de Rijksuniversiteit 
Groningen.

Voor chronische pestslachtoffers kan een antipestprogramma averechts uitpakken. Dit komt 
doordat zij lotgenoten en daarmee ook vaak potentiële vrienden verliezen. Zo’n 20 procent 
van de slachtoffers wordt na een interventie nog steeds gepest. Voor deze groep werkt het 
antipestprogramma dus niet. Sterker nog, hun situatie verslechtert zelfs na een interventie. 
Voor sommige slachtoffers heeft het waarschijnlijk weinig zin om interventies op school uit te 
voeren, terwijl de problemen thuis doorgaan. Antipestprogramma’s richten zich voornamelijk 
op de relaties tussen scholen en leerlingen en besteden vrijwel geen aandacht aan de relatie 
tussen ouder en kind. Daarom vraagt Kaufman meer aandacht voor de gezinsomgeving in 
antipestprogramma’s. Dit betekent niet dat scholen de problemen in het gezin kunnen oplossen, 
maar ze kunnen wel verwijzen naar externe hulp.

Jo Kloprogge


