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De plukboeketten verschijnen vier maal per jaar en worden verspreid 
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gemeenten Rotterdam, Dordrecht, Nijmegen, Lelystad, Ede en Utrecht. 
Jo Kloprogge is oprichter en oud-directeur van Sardes.

1. Crowdfunding in de onderwijswetenschappen

Een opmerkelijk begin van 2019. Een zeer interessante publicatie van Paul Kirschner,  Luce 
Claessens en Steven Raaijmakers met als titel ‘Op de schouders van reuzen’ kan gratis 
worden gedownload via Didactief. Zie https://didactiefonline.nl/artikel/op-de-schouders-
van-reuzen#partners Dit boek beoogt de cognitieve psychologie toegankelijk te maken 
voor leerkrachten. Het bijzondere is dat de gratis download mogelijk werd gemaakt door 
crowdfunding van De PO-raad, Didactief, tien schoolbesturen en één hogeschool. Het boek 
gaat in op;
• Onze hersenen en het leren
• Wat leerlingen doet leren
• Hoe de sociale (leer)omgeving het leren beïnvloedt
• Welke leeractiviteiten leren ondersteunen
• Hoe de leerkracht leren kan ondersteunen

Het is een belangrijk en leesbaar boek, mede dankzij het redactiewerk van o.a. Bea Ros. Te 
hopen is dat er meer wetenschappelijke publicaties op deze of andere wijze toegankelijk 
worden gemaakt voor een breed publiek. 

2. De landelijke kwaliteitsmonitor kinderopvang; jongste meting

Het consortium LKK, bestaande uit de Universiteit Utrecht en Sardes, heeft eind februari de 
nieuwste publicatie uitgebracht over de jaarlijkse kwaliteitsmeting van de kinderopvang. 
https://www.monitorlkk.nl/ 
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Het beeld dat uit de observaties en interviews naar voren komt, komt in grote lijnen overeen 
met de resultaten van de voorgaande kwaliteitsmetingen. 

De gemiddelde emotionele proceskwaliteit is in alle kinderopvangtypen voldoende tot goed. 
De gemiddelde educatieve kwaliteit is in alle opvangtypen duidelijk lager. Voor de gastouders 
geldt dat de onderlinge verschillen in emotionele en educatieve kwaliteit groter zijn. 
Horizontale groepen (leeftijdsgenootjes) in de kinderopvang zijn op alle gebieden gunstiger 
dan verticale groepen (meerdere leeftijden bij elkaar), maar vooral voor baby’s. De kwaliteit van 
de kinderopvang is ook onderzocht vanuit het gezichtspunt van de kinderen. Kinderen ervaren 
overwegend positieve interacties met medewerkers en andere kinderen, negatief gedrag komt 
vrijwel niet voor. Het gemiddelde welbevinden van de kinderen is hoog in alle opvangtypen. 
De gemiddelde betrokkenheid daarentegen is matig. Betrokkenheid is de mate waarin 
kinderen een hoge concentratie, motivatie en gedrevenheid en mentale activiteit hebben. 

De combinatie van de groepsgrootte en de kind-beroepskracht ratio is een belangrijke 
voorspeller van de emotionele kwaliteit, maar niet van de educatieve kwaliteit. Ook komt 
naar voren dat een groter aandeel baby’s binnen een groep zorgt voor een lagere educatieve 
kwaliteit in vergelijking met een kleiner aandeel baby’s binnen een groep. Het aanbod aan 
professionaliseringsactiviteiten en de frequentie van pedagogisch-inhoudelijk teamoverleg zijn 
ook voorspellers van proceskwaliteit. De resultaten suggereren verder dat de buitenschoolse 
opvang niet simpel een verlenging van de voorschoolse kinderopvang voor oudere kinderen 
is, maar een eigen opvangsoort. Buitenschoolse opvang lijkt te vragen om gespecialiseerde 
medewerkers en een passende ruimte en inrichting.

Op Twitter is hier en daar kritisch gereageerd op de wijze waarop de conclusies in de brief van 
de staatssecretaris aan de 2e kamer zijn verwoord; sommige twitteraars vinden de conclusies 
iets te positief, omdat de educatieve kwaliteit toch matig is en men de professionalisering die 
als matig/voldoende is beoordeeld, nogal minimaal vindt. 

3. De Onderwijsraad in het geweer tegen differentiatie, en vóór integraal VVE

De Onderwijsraad bracht eind februari de publicatie ‘De stand van educatief Nederland’ uit, 
met als haast polemische ondertitel ‘Doorgeschoten differentiatie in het onderwijsstelsel’. 

De raad ziet drie knelpunten ontstaan in ons stelsel. Twee van die knelpunten hangen samen 
met de differentiatie in het onderwijsstelsel. De differentiatie (1) versterkt de tendens van 
sociale segmentering en verkleint de mogelijkheden van het onderwijs om bij te dragen aan 
sociale samenhang in de maatschappij, en (2) zet de toegankelijkheid van en doorstroom 
binnen het onderwijs onder druk, waardoor sommige groepen leerlingen en studenten minder 
kansen krijgen in het onderwijs. Het derde knelpunt hangt samen met een grotere behoefte 
aan scholing en vorming gedurende de gehele levensloop.

De raad vindt dat er een fundamentele bezinning nodig is op de organisatie van het 
onderwijsstelsel met als doel het op onderdelen aan te passen. Een van de aanbevelingen is 
om differentiatie waar nuttig en mogelijk te verminderen. 

Nadat differentiatie jarenlang is toegejuicht en inmiddels diep is geworteld in het onderwijs, is 
dit wel een opmerkelijke wending. 

Over voorschoolse educatie zegt de raad niet erg veel, maar wat ze zegt is wel helder. 
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Allereerst merkt de raad op dat de voorschoolse voorzieningen zijn gefragmenteerd en 
georganiseerd rond verschillende doelstellingen en doelgroepen, waardoor kinderen met 
een risico op achterstanden vaak gescheiden blijven van kinderen zonder achterstanden. 
Ze pleit voor een aanbod dat op vrijwillige basis beschikbaar moeten zijn voor alle kinderen 
tussen de tweeënhalf en vier jaar, vijf dagdelen per week. Dus niet alleen voor kinderen 
met achterstanden (sociaal-emotioneel, cognitief of op het gebied van taal). Op deze 
manier worden volgens de raad alle kinderen bereikt en worden kinderen met een risico op 
achterstanden niet gescheiden van andere kinderen. 

Qua structuur pleit de raad ervoor opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 4 jaar te 
combineren door voor- en vroegschoolse educatie, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 
samen te voegen. Zo ontstaat een brede en toegankelijke voorziening voor jonge kinderen, 
bijvoorbeeld onder regie van de basisschool. De basisscholen bieden daarmee een aanbod 
voor kinderen van 0-12 met een vloeiende overgang tussen baby-, peuter-, kleuter- en 
basisschoolperiode.

4. 380 Nederlandse peuterstelsels

Een artikel van IJsbrand Jepma met als titel ‘Peuteropvang op drift’  in het februarinummer van 
‘De wereld van het jonge kind’.  Het is ook te vinden op de website van Sardes.
https://www.sardes.nl/pathtoimg.php?id=3085&image=2019_peuteropvang_op_drift_hjk_
jepma.pdf

Jepma gaat hier vooral in op het overheidsbeleid. Hij constateert dat de peuteropvang niet 
algemeen toegankelijk is, dat de kwaliteit teveel uiteenloopt, dat de financiële drempel 
te hoog is, en dat de bekostigingswijze te complex is. Nederland kent geen nationaal 
peuterstelsel. Gemeenten hebben binnen de landelijke kaders veel keuzevrijheid. Met als 
gevolg 380 minipeuterstelsels, gelijk aan het aantal gemeenten in Nederland. Hij eindigt het 
artikel met een aantal indringende vragen;

• Waarom organiseren de gemeenten de lokale peutervoorzieningen zo verschillend, waardoor 
instromende kleuters soms goed en soms minder goed zijn voorbereid op het basisonderwijs? 
• Waarom tast de ene gemeente dieper in de eigen portemonnee dan de andere gemeente?
• Is het verstandig om ouders van doelgroeppeuters voor alle uren te laten betalen en geen 
‘gratis’ uren te schenken?
• Stellen gemeenten die voor alle peuters een basisvoorziening (willen) arrangeren wel de 
juiste prioriteiten, in het besef dat ze de primaire taak hebben om vooral doelgroeppeuters en 
reguliere peuters van niet-KOT-ouders te bedienen?
• Past de wens van een basisvoorziening bij het streven naar gelijke kansen voor 
doelgroeppeuters, of is dat meer een zaak van optimale talentontwikkeling voor iedere peuter? 
• Hoe lang gaat ons huidige peuterstelsel nog mee?

Of er een reactie uit beleidskringen op deze vraagstellingen zal komen, is nog afwachten. 

5. Vlaanderen over ongelijkheid bij jonge kinderen

De universiteit van Gent kwam in het nieuwe jaar met het onderzoeksrapport;  De overgang 
naar de kleuterschool voor kinderen uit gezinnen in armoede, met als auteurs Brecht Peleman, 
Michel Vandenbroeck en Piet Van Avermaet.
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De onderzoekers observeerden in vier instapklassen met 2,5-jarigen urenlang wat er gebeurde 
en wat er door wie en tegen wie gezegd werd. Ze concludeerden dat ongelijkheid niet wordt 
weggewerkt door alle kinderen vroeg naar de kleuterschool te sturen, maar dat die daar al 
begint. 

Want wat blijkt: de kleuterleiders van de instapklassen hechten erg veel belang aan routine en 
discipline. “In hun taalgebruik domineert de instructietaal: doe dit, doe niet dat. Trek je jas aan, 
ga zitten, wees stil! 

Bovendien worden kinderen niet aangemoedigd om met elkaar in gesprek te gaan. Het wordt 
zelfs vaak afgeremd: ze moeten stil op de bank blijven wachten tot iedereen klaar is. Dat alles 
maakt dat kinderen die taalzwak zijn, een hele schooldag lang maar weinig kansen krijgen om 
iets te zeggen. In ‘De Standaard’ (http://www.standaard.be/cnt/dmf20190214_04176759) noemt 
onderzoeker Vandenbroeck deze kinderen behangpapierkinderen.

https://www.ugent.be/pp/swsp/nl/actueel/nieuws/2019-01-06-rapport-overgang-kleuterschool

Ongelijkheid wordt volgens de onderzoekers niet weggewerkt door alle kinderen vroeg naar 
de kleuterschool te sturen. De ongelijkheid begint dáár al.

6. Nog meer Vlaanderen

 Ook de krant ‘De morgen’ besteedt aandacht aan jongen kinderen.
https://www.demorgen.be/nieuws/overbezorgde-ouders-veroorzaken-gedragsproblemen-bij-
kinderen-bd959035/?referer= 

Ouders die hun peuters overcontroleren hebben meestal zeer goede bedoelingen en proberen 
hun kinderen zo veel mogelijk te ondersteunen en er te zijn voor hen. Dit is echter niet altijd 
verstandig. 
Om emotionele en gedragsvaardigheden te bevorderen, moeten ouders hun kinderen toelaten 
om emoties zelf te ervaren en hen de ruimte te geven om die onafhankelijk te beheren. 
Enkel wanneer de last voor de peuter te groot zou worden, moeten de ouders ingrijpen. 
Deze uitspraak is van Nicole Perry van de Twin Cities-universiteit van Minnesota, waar uit een 
onderzoek bleek dat peuters die opgevoed werden door zogenaamde ‘helikopterouders’ 
minder goed in staat zijn hun emoties en impulsen onder controle te houden als ze 
ouder worden. Bovendien blijken die peuters het ook minder goed te doen op school. 
Helicopterouders worden in Nederland ook wel Curlingouders genoemd, onder meer in de tv 
serie ‘De luizenmoeder’. 

De titel van het onderzoek is ‘Childhood Self-Regulation as a Mechanism Through Which Early 
Overcontrolling Parenting Is Associated With Adjustment in Preadolescence’ (augustus 2018).
 
https://www.researchgate.net/publication/325832792_Childhood_Self-Regulation_as_a_
Mechanism_Through_Which_Early_Overcontrolling_Parenting_Is_Associated_With_
Adjustment_in_Preadolescence
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7. Doorgaande lijn voor- en vroegschool

In het kader van de Kennisrotonde van NRO hebben Karin Hoogeveen en Sandra Beekhoven 
de vraag behandeld welke kenmerken van een doorgaande lijn van voor- naar vroegschool 
bijdragen aan de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van VVE kinderen. 
https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/effecten-doorlopende-lijn-vve/ 

De auteurs verstaan onder een doorgaande lijn van voor- naar vroegschool: een procesmatige 
en inhoudelijke afstemming tussen voorzieningen bij de overgang/transitie van de voorschool 
naar de school. 

Er is slechts één onderzoek naar het verband tussen de mate waarin VVE-voorscholen en 
vroegscholen samenwerken en de latere leerprestaties en sociaal-emotioneel functioneren 
van leerlingen. De onderzoekers vonden geen bewijs voor dit verband. De verklaring die de 
onderzoekers hiervoor hebben, is dat de sterkste doorgaande lijn waarschijnlijk te vinden is 
bij de instellingen en scholen met de ‘zwakste’ leerlingpopulatie. Een doorgaande lijn alleen 
is dan niet voldoende om de zwakkere prestaties van die groep VVE-leerlingen te kunnen 
compenseren.

Veen, A., Karssen, A.M., Daalen, M.M. van, Roeleveld, J., Triesscheijn, J.& Elshof, D. (2013). De 
aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en tussen vroegschoolse educatie en groep 
3. Rapport 892. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.  
https://www.kohnstamminstituut.nl/ki892.html 

Er is wel onderzoek naar factoren die een rol spelen bij de overgang van voorschool naar 
basisschool. Maar daarin zijn effecten op leerprestaties en sociaal-emotioneel functioneren niet 
meegenomen. Wel blijkt dat ouderbetrokkenheid belangrijk is, net als samenwerking tussen 
professionals rond de inhoud en het volgen van de ontwikkeling van kinderen. Verder kan een 
soepele overgang een positief effect hebben op de aanpassing van kinderen aan de nieuwe 
situatie.

Een complex van factoren speelt een rol bij de overgang van voorschool naar basisschool. Een 
doorgaande lijn kan plaatsvinden op drie niveaus.
1. Institutioneel: weinig systeemscheiding, nauwe banden tussen de twee schoolsoorten.
2. Sociaal: kinderen zijn goed voorbereid, weten wat ze kunnen verwachten en wat er van hen 
wordt verwacht.
3. Curriculum: soepele overgang in het curriculum (zelfde teksten, zelfde thema’s).

8. Het exploreren van ruimte door kinderen in de kinderopvang

In het kader van het concept Top VVE wordt, hetgeen vrij uniek is Nederland, aandacht 
besteed aan de inrichting van de ruimte(n) waar kinderen verblijven. Het belang hiervan wordt 
onderschreven in een dissertatie van Ine van Liemd van eind 2018. 
https://www.uu.nl/agenda/inrichting-speelruimten-kinderdagverblijven-beinvloedt-kinderen-
tijdens-samenspelen 

Zij heeft voor het eerst gedetailleerd onderzocht hoe jonge kinderen in het kinderdagverblijf 
de binnenspeelruimte gebruiken. Kinderen, tussen de 11 en 48 maanden oud, zijn gefilmd 
tijdens perioden van vrij spel. Op basis van dit filmmateriaal is onderzocht welke elementen 
in de ruimte (tafels, vloer, speelhoeken, kasten) kinderen gebruikten en wat er met deze 
elementen wordt gedaan. (klimmen, springen, staan, optrekken enzovoort). Uit Van Liempds 
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analyses blijkt dat de kinderen vooral de vrije vloer gebruikten, en in mindere mate de 
speelhoeken en de tafels. Gebruiken ze deze wel, dan verkennen de kinderen speelhoeken 
en tafels intensiever (langer aaneengesloten). Tegelijkertijd is spelgedrag onderzocht: spelen 
kinderen alleen of met anderen, of spelen ze niet maar kijken ze toe en lopen rond?
Spel (alleen, samen, naast elkaar) kwam tijdens deze vrij spel perioden in minder dan de helft 
van de tijd voor. Een kwart van de tijd waren kinderen ‘in transitie’: aan het rondlopen, iets aan 
het pakken of wegleggen. 

De studie laat een duidelijk relatie zien tussen herkenbare activiteitenplekken (tafels, 
activiteitenhoeken) en intensieve ruimtelijke exploratie, ongeacht de leeftijd van de kinderen. 
Daarbij moet worden opgemerkt dat de tafels in de onderzochte kinderdagverblijven 
grotendeels op kindhoogte waren. Dit impliceert dat, als kinderdagverblijven intensieve 
exploratie willen stimuleren, het belangrijk is dat er specifieke (thematische) activiteitplekken 
zijn, met geschikte spelmaterialen binnen handbereik van de kinderen, en tafels op kindhoogte 
in plaats van op volwassenhoogte. Als kinderen bezig waren met vrij spel, was dat meestal 
op de vrije vloerruimte. Maar als ze op die vloer speelden, waren ze bijna de helft van de tijd 
niet in beweging, maar zaten of stonden ze, en gebruikten spelmateriaal. Dit geeft aan dat de 
vloer, behalve verkeersruimte, ook een belangrijke speelplek is. In dit onderzoek werd de vloer 
meestal gebruikt door de jongere kinderen om alleen of naast een ander te spelen. 
Mogelijk spelen de grote leeftijdsverschillen binnen de groepen, die de inrichting van de 
speelruimte meebepalen, daarbij een rol.

Dit onderzoek laat zien dat de ruimtelijke omgeving van kinderdagverblijven samenhangt met 
exploratief en sociaal gedrag. Dit verdient volgens de jonge doctor een meer prominente 
plaats in toekomstig onderzoek, evenals in praktijk en beleid.  

9. Maastrichtse economen over onderwijskansen

‘Sociale ongelijkheid in het onderwijs is hardnekkig’ is de titel van een artikel van Lex Borghans, 
Ron Diris, en Trudie Schils op de website van Didactief, gepubliceerd op 07-01- 2019.
https://didactiefonline.nl/blog/blonz/sociale-ongelijkheid-in-het-onderwijs-is-hardnekkig 

Allereerst wijzen de auteurs op grote verschillen in prestaties van leerlingen naar sociaal milieu. 
Dat blijkt bijvoorbeeld uit de Cito scores. 
Het verschil tussen leerlingen van laag- en hoogopgeleide ouders wat betreft scores bij de 
eindtoets basisonderwijs is groot. In 2014 haalden kinderen met laagopgeleide ouders een 
gemiddelde score van 529,1 op deze toets. Bij middelbaar opgeleide ouders was dat 533,6. 
Kinderen met hoogopgeleide ouders haalden gemiddeld een score van 539,5.

Vervolgens constateren zij dat de verschillen tussen de  sociale milieus gelijk blijven in de 
laatste decennia. Het onderwijsniveau stijgt bij alle groepen maar de verschillen blijven gelijk. 

Dan stellen zij vast dat de verschillen al bestaan bij jonge kinderen. De achterstand die de 
leerlingen met laagopgeleide ouders hebben, bestaat voor een groot deel dus al als ze op de 
basisschool beginnen. In de jaren dat deze leerlingen op school zitten, nemen die verschillen 
nauwelijks verder toe.

Dan komt een nogal technisch, maar niet onbelangrijk punt, nl. dat vergelijken van leerlingen 
op basis van toetsscores kan misleidend zijn. Toetsscores voor kinderen uit lagere milieus 
kunnen iets anders betekenen dan toetsscores van kinderen uit hogere milieus. 
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De bevinding dat, gecorrigeerd voor de score op de eindtoets, de schooladviezen voor 
kinderen van hoogopgeleide ouders hoger zijn dan voor die van laagopgeleide ouders, kan 
worden omgedraaid. De gemiddelde score op de eindtoets basisonderwijs voor leerlingen 
met een bepaald schooladvies is hoger bij leerlingen van hoogopgeleide ouders dan bij die 
van laagopgeleide ouders. De bevinding dat leerlingen met hoogopgeleide ouders een hoger 
advies krijgen voor eenzelfde score op de eindtoets is daarmee deels een statistisch artefact.

Na dit doordenkertje volgt nog een observatie en wel dat de kennis van leerlingen verschilt. De 
eindtoets basisonderwijs is opgebouwd uit een aantal onderdelen waaronder taal, rekenen en 
andere vaardigheden. Uit het vergelijken van leerlingen met eenzelfde totaalscore blijkt dat de 
leerlingen van laagopgeleide ouders hun score gemiddeld genomen op andere onderdelen 
binnenhalen dan leerlingen van hoogopgeleide ouders. Kinderen van laagopgeleide ouders 
doen het beter bij rekenen, maar slechter bij studievaardigheden en taal. Bij taal halen deze 
leerlingen lagere scores qua woordenschat en begrijpend lezen en hogere scores bij de 
spelling van niet-werkwoorden. Juist begrijpend lezen is echter het meest voorspellend wat 
betreft het succes op de middelbare school. 

De auteurs concluderen dat leerlingen uit achterstandsgroepen op de langere termijn 
baat hebben bij onderwijs dat meer de nadruk legt op verklaring, inzicht, creativiteit en 
het ontwikkelen van eigen strategieën, en niet op onderwijs dat rechtstreeks de in toetsen 
gemeten vaardigheden probeert te vergroten. Dat wijst volgens hen onder meer in de richting 
van de versterking van de educatieve ondersteuning door de ouders. 

10. Catherine Snow over het lezen van jonge kinderen

Catherine Snow van Harvard University is een gerenommeerde deskundige op het gebied 
van lezen. Op de website van Early Childhood today geeft ze in een interview een aantal 
aanwijzingen om jonge kinderen op het pad van geletterdheid te geleiden. 
https://www.scholastic.com/teachers/articles/teaching-content/ect-interview-catherine-snow-
language-and-literacy-development/ 

De drie cruciale vaardigheden van goede lezers zijn:
• Begrip van wat letters betekenen; de relatie tussen letters, dat letters staan voor klanken in 
woorden en de relatie tussen specifieke letters en specifieke klanken
• Bewustzijn dat de reden dat je leest is om een boodschap te openen
• Voldoende leesvaardigheid

Deze vaardigheden kun je vooral aanleren in een taalrijke omgeving. 

In het interview wijst zij ook op het belang van de wijze van het stellen van vragen aan de 
kinderen. Vragen als ‘Wat is dit?’ of ‘waar gaat hij naar toe?’ zijn specifiek en gesloten. Maar je 
kunt ook vragen ‘Wat denk je dat er straks gaat gebeuren?’ of ‘wat vind je leuk in dit boek?’. Dit 
soort ‘hoe of waarom’ vragen leren kinderen taal op een betere manier te gebruiken.
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11. Academische vaardigheden voor jonge kinderen; een brug te ver?

Onderzoekers van de Universiteit van Chicago onderzochten of het schadelijk is voor de sociaal 
emotionele ontwikkeling van kinderen als je aandacht besteedt aan academische vaardigheden 
(leerstrategieën, time management, argumenteren). 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Academische_vaardigheden 

‘Advanced Content Coverage at Kindergarten: Are There Trade-Offs Between Academic 
Achievement and Social-Emotional Skills?’  is de titel en de onderzoekers zijn Vi-Nhuan Le, 
Diana Schaack, en Kristen Neishi. 

Het onderzoek laat zien dat het besteden van aandacht aan academische vaardigheden 
niet alleen was gerelateerd aan hogere reken-  en taalprestaties maar ook aan beter sociaal 
emotionele vaardigheden.

12. Onderwijsinnovatie; weinig reden tot optimisme

Pedro de Bruyckere vestigde in een van zijn blogs de aandacht op een groot onderzoek in de 
VS naar het succes van onderwijsinnovaties. 
https://pedrodebruyckere.blog/2018/12/19/hoe-vaak-werkt-onderwijsinnovatie/ 

Het ging om 67 innovaties van onderwijsinnovaties waar in totaal 1,5 miljard dollar mee was 
gemoeid. Slechts 12 projecten toonden iets van verbetering, de meeste hadden geen effect, 
één project had zelfs een negatief effect. Pedro sluit zijn blog af met enkele wijze woorden. 
‘Veel onderwijsinnovaties zijn al zeer vaak geprobeerd en hebben al even vaak getoond niet te 
werken. Meer nog, soms zou ik wat meer innovatie willen zien in de onderwijsinnovaties. Het 
positieve van dit rapport is dat je pas kan weten of een innovatie gewerkt heeft, als je meet 
of bekijkt wat het effect is. Dat men van 18 projecten niet weet wat het effect is, is voor mij 
mogelijks zelfs pijnlijker dan de vele nul-effecten. Blind innoveren is mogelijks nog gevaarlijker, 
zeker als je ziet hoe vaak innovaties niet werken’.

Het volledig rapport is te vinden via de link: https://ies.ed.gov/ncee/pubs/20184013/
pdf/20184013.pdf 

jkloprog@ziggo.nl
 


