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In de plukboeket-reeks zet Jo Kloprogge onderzoek rondom onderwijsachterstanden in het algemeen en 
VVE in het bijzonder op een rij. De plukboeketten verschijnen vier maal per jaar en waar zinvol een 
special, en worden verspreid onder de deelnemers van het Sterk VVE netwerk.  
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>> Als extraatje dit jaar een boeketje voor de Kerst. We proberen het een beetje luchtig te houden en 

geven voorrang aan wat met VVE te maken heeft. 

We beginnen daarom bij de allerkleinsten, de baby’s. Bij hen beginnen we ook met het voorlezen. Ruth 

Heuvelman (CED) schreef hierover een leuke en informatieve blog met als titel: 

1. Baby’s voorlezen: wat bereik je daarmee? 

Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen, stelt Ruth, bijvoorbeeld als het kind drie of vier maanden 

is. Volgens sommige onderzoekers is dat overigens al rijkelijk laat, omdat baby’s al voor de geboorte 

geluiden kunnen opvangen en de stem van moeder herkennen. Maar als ouders een paar maanden na 

de geboorte beginnen met voorlezen, is dat natuurlijk al flinke winst. Ruth vat de voordelen van het 

voorlezen aan baby’s samen in vijf punten. 

1. Kinderen leren dat lezen leuk is, waardoor ze later zelf ook meer gaan lezen. 

2. Voorlezen aan baby’s met een ‘moeilijk’ temperament heeft een positief effect. 

3. Er ontstaat een sterkere band tussen de volwassene en het kind door voorlezen. 

4. Kinderen die regelmatig worden voorgelezen hebben op latere leeftijd een grotere 

woordenschat. 

5. Voorlezen aan jonge kinderen heeft blijvende positieve effecten op de leesprestaties en 

leesmotivatie. 

Kinderen met een moeilijker temperament (zie punt 2), zijn kinderen die veel huilen tijdens dagelijkse 

activiteiten. Zij worden doorgaans minder vaak voorgelezen dan kinderen met een ‘makkelijk’ 

temperament. 

https://earlyyearsblog.nl/2020/10/02/babys-voorlezen-wat-bereik-je-daarmee/ 

 

>> Ook in Vlaanderen is men druk bezig met voorlezen aan jonge kinderen. Seppe Goossens geeft een 

aantal tips over.  

2. Voorlezen in de kleuterklas 

1. Pak ze in 

Kaft een boek met onbedrukt papier. Je kleuters tekenen een leuke cover. Zo gaan ze zelfstandig op 

ontdekking in het boek en leren ze om hoofd- en bijzaak te onderscheiden. Benieuwd waar het verhaal 

volgens hen om draait? 

2. De jury kiest 

Welk verhaal je morgen voorleest? Dat beslissen je kleuters zelf. Alle covers op een poster en 

stemmen maar. Extra motivatie om zelfstandig in de boekenhoek te neuzen! 

3. De poppen aan het dansen 

Speel het verhaal met poppetjes na. Vóór je voorleest of erna: kinderen die het verhaal niet meteen 

snappen, geef je zo een extra kans. Herhaling en voorspelbaarheid helpen élke kleuter. 

4. Kaarten op tafel 

Hang prenten op uit het boek dat je net voorlas. Of geef je kleuters vertelkaarten met de belangrijkste 

personages. Ze vertellen het verhaal na of laten hun fantasie erop los. 

5. Ik ga op reis 

https://earlyyearsblog.nl/2020/10/02/babys-voorlezen-wat-bereik-je-daarmee/
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Duizend en een foto’s van de laatste uitstap, maar je doet er niets mee? Print ze en je kleuters maken 

zélf een boek. Ze knippen, plakken en krabbelen hun eigen verhaal erbij. Een mooie herinnering en de 

geknipte reisgids voor kleuters die graag voorbereid op uitstap gaan. 

6. Boek zkt. hoek 

Elke hoek wordt boekenhoek. Een kookboek in de keukenhoek. Een doe-het-zelfgids in de 

knutselhoek. Zo merken je kleuters wat je met een boek allemaal kan. Een hoek met te veel herrie om 

rustig te lezen? Zet een leestentje in de gang. 

7. Verhaal digitaal 

Stuur je kleuters op ontdekking met interactieve digitale prentenboeken. Of digitaliseer zélf de 

voorleesboeken in je klas met een app zoals Bookcreator. Inscannen, inlezen en klaar. Elke kleuter 

leest op zijn tempo. Niets zo leuk als de juf die zelf voorleest, maar wel een mooie aanvulling en dé 

kans om te differentiëren. 

8. Zien lezen, doet lezen 

Lees zelf eens een boek in je boekenhoek. Met de poppen en de blokken doe je toch ook soms mee? 

Voor je het weet, volgen je kleuters jouw leeslustige voorbeeld 

 

Haal meer uit voorlezen in de kleuterklas: 8 tips – Klasse 

 

>> Nu we toch met de leestips bezig zijn, hier nog een paar van enkele experts uit de VS, nl. Pam Allyn, 

Ryan Huels, and Donna Wilson.  

3. Tips om het lezen te stimuleren 

- Geef kinderen de gelegenheid om te kiezen wat ze willen lezen; dat versterkt de intrinsieke 

motivatie om te lezen 

- Geef de kinderen gelegenheid om tot zelfreflectie te komen over de boeken en teksten die ze 

lezen, bijvoorbeeld door er over te praten of te chatten of te schrijven 

- Probeer de verbeelding van de kinderen te stimuleren, bijv. door ze vragen te stellen als ‘wat 

zou je na het lezen van dit boek in de wereld willen veranderen?’. 

- Help kinderen om het lezen te zien als een relationeel, niet als een solitair gebeuren. 

Organiseer discussie, samenwerking en dialoog rond boeken.  

Encourage Students 'to See Reading as a Relational Experience' - Classroom Q&A With Larry Ferlazzo - 

Education Week Teacher (edweek.org)  

Een leuk programma lijkt me ook ‘muziek op schoot’. Ik kwam het toevallig tegen omdat het in 

Bodegraven wordt uitgevoerd in de locatie waar ik doorgaans schaak (mag ook niet meer). 

Zie bijv. Zoeken (quintuskampen.nl)   

 

4. Meten bij kleuters 

We gaan even terug naar een meer prozaïsch onderwerp, waar niet veel verbeelding en emotie bij 

past maar vooral koele analyse, al kunnen rondom het thema de gemoederen wel verhit raken. We 

hebben het over het meten bij kleuters. Ilse Aerden en Hilde Stroobants schrijven hierover een zeer 

informatieve blog op kleutergewijs, de Vlaamse site over innovatie en onderzoek in het 

kleuteronderwijs.  

https://www.klasse.be/187185/voorlezen-leesplezier-kleuterklas/
https://blogs.edweek.org/teachers/classroom_qa_with_larry_ferlazzo/2020/11/encourage_students_to_see_reading_as_a_relational_experience.html
https://blogs.edweek.org/teachers/classroom_qa_with_larry_ferlazzo/2020/11/encourage_students_to_see_reading_as_a_relational_experience.html
https://www.quintuskampen.nl/zoeken.html?searchword=muziek%20op%20schoot&searchphrase=all&gclid=Cj0KCQiA2uH-BRCCARIsAEeef3lZsJjWVMcrrGCBywbbvuWcQIV9af1IPQPgHHdkMMnlh0-Tg8zkeBIaAtkkEALw_wcB
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Achtergrond is dat de Vlaams Minister van Onderwijs aan het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) 

de opdracht gaf om na te gaan of het mogelijk is een screeningsinstrument te ontwikkelen dat op een 

betrouwbare en valide manier de taalvaardigheid van 5-jarige kleuters meet. Samen met het 

doorvoeren van de vervroegde leerplicht (kleuters zijn al leerplichtig vanaf de 3de kleuterklas), moet 

deze screening vanaf volgend schooljaar ervoor zorgen dat kinderen een betere taalvaardigheid 

bezitten tegen de start van het eerste leerjaar. 

Een en ander leidt tot een artikel dat de discussie over het toetsen van kleuters goed weergeeft en 

ingaat op wat je wel en niet mee een toets kan doen. Een conclusie is dat het afnemen van het toets 

één ding is, maar het ondersteunen van een kind nog een ander. Aanbevolen wordt de resultaten van 

toetsen vooral te gebruiken voor reflectie met het hele team (NB; Vinci heeft hier ook goede 

ervaringen mee) 

Vaststellingen op toetsen kunnen eigenlijk best aangegrepen worden als uitdaging tot reflectie met 

het volledig kleuterteam: Wat betekent het als je vaststelt dat heel wat kleuters uitvallen op een 

bepaald topic? Hoe komt dit? Hoe kunnen wij hier extra in investeren doorheen onze dagelijkse 

werking? Wat doen we al goed en hoe kunnen we zelf nog groeien? Hier gaat het dus niet om het 

inzetten op wat kleuters doen an sich, maar op wat leerkrachten kunnen doen om te werken aan een 

sterkere brede basiszorg. 

Meetcultuur in kleuterscholen: klaar voor de toets? | Kleutergewijs (wordpress.com)  

 

5. Nieuwsuur over voorschoolse educatie 

Op 29 november besteedde het programma Nieuwsuur aandacht aan voorschoolse educatie. Gesteld 

wordt in hun reportage dat sinds de harmonisatie elke gemeente een eigen beleid heeft en dat de 

verschillen groot zijn : in de praktijk zijn er 355 verschillende regelingen ontstaan. Voor een 

doelgroepouder was de peuterspeelzaal vroeger gratis, maar nu kost het 17 euro per maand in 

Amsterdam-Noord terwijl dat bedrag in Kerkrade 8 euro per maand is voor hetzelfde aantal uren. Ook 

de complicaties bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst met moeilijke 

formulieren en ingewikkelde communicatie, kwamen aan de orde. Hierdoor haakte een aantal ouders 

af.  

Voorschoolse educatie peuters: inmiddels 355 verschillende regelingen | NOS 

 

>> We hebben in de boeketten weinig expliciete aandacht besteed aan alle COVID19 gedoe, omdat 

iedereen daar toch al mee wordt overladen. Omdat steeds duidelijker wordt dat COVID leidt tot grotere 

achterstanden van lage SES kinderen, hier toch een paar stukjes over de effecten van het virus.  

6. COVID en onderwijsachterstanden 

Een mooi artikel dat een aantal onderzoeken samenvat die laten zien dat de kloof tussen kinderen van 

hoog en laagopgeleide ouders groeit door COVID, werd gepubliceerd door de NRC op 23 november. 

Auteurs zijn Mirjam Remie en Patricia Veldhuis. De tentatieve conclusie is dat kinderen minder hebben 

geleerd tijdens de lockdown en dat dit vooral geldt voor kinderen in achterstandssituaties.  

Door de sluiting van de school groeide de kloof - NRC 

 

https://kleutergewijs.wordpress.com/2020/11/25/meetcultuur-in-kleuterscholen-klaar-voor-de-toets/
https://amp.nos.nl/artikel/2358587-voorschoolse-educatie-peuters-inmiddels-355-verschillende-regelingen.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/23/door-de-sluiting-van-de-school-groeide-de-kloof-a4021090
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Ook de Inspectie is uiteraard druk bezig met COVID. Tussen 28 september en 14 oktober 2020 hebben 

inspecteurs gesproken met 244 besturen en schoolleiders van een representatieve steekproef van 358 

scholen voor basisonderwijs en 36 scholen voor speciaal basisonderwijs. Enkele van de vele resultaten; 

- Sinds de zomer heeft ruim 90% van de basisscholen te maken gehad met afwezigheid van 

onderwijspersoneel om COVID-19-gerelateerde redenen. Voor het speciaal basisonderwijs 

gold dit zelfs voor alle scholen 

- De afwezigheid van leraren heeft de scholen sinds de zomer voor problemen gesteld. Drie van 

de ondervraagde scholen sloten om die reden (tijdelijk) geheel de deuren (1%). Op 26% van 

de basisscholen zag de schoolleiding zich genoodzaakt één of meer groepen naar huis te 

sturen 

- Scholen deden er alles aan om het onderwijs toch te laten doorgaan ondanks de afwezigheid 

van leraren. Dit vroeg veel van de creativiteit en flexibiliteit van schoolleiders, die vaak op het 

laatste moment op zoek moesten naar een oplossing. In de meeste gevallen stonden er 

invallers of vervangers voor de groep (genoemd door 63% van de schoolleiders) of maakten 

(parttime) leraren meer uren op de eigen school (37%) 

- In het regulier basisonderwijs waren thuiszittende leraren vaak toch betrokken bij het 

onderwijs (60%), bijvoorbeeld door afstandsonderwijs te geven. In het speciaal basisonderwijs 

was dit minder het geval (40%) 

- Acht op de tien schoolleiders vertelden dat de COVID-19-periode had gezorgd voor nieuwe 

inzichten op het gebied van leiderschap of persoonlijke groei als schoolleider. Dit had met 

name betrekking op directief leiderschap (daadkracht), meer individuele aandacht voor het 

team en improvisatie. Ook vertelden 4 schoolleiders dat ze gegroeid waren in 

crisismanagement, het leren loslaten, prioriteiten stellen en delegeren. 

COVID-19 meting 3 primair onderwijs 

Gedurende de lockdown in maart en april werden ouders en hun kinderen opgehokt in hun eigen 

huis. Monika Donker jeugdonderzoeker aan de Universiteit Utrecht, vroeg zich af welk effect dit 

samenzijn had op de relatie tussen ouders en hun kinderen. Zij verwachtte dat meer tijd samen 

doorbrengen zou leiden tot meer warmte en betrokkenheid tussen hen.  Maar de jongeren 

rapporteerden tijdens de lockdown juist minder ouderlijke ondersteuning. Tegelijkertijd 

rapporteerden ze een afname van negatieve interacties tussen hen en hun ouders. Men spaart elkaar 

kennelijk.  

PsyArXiv Preprints | Development of Parent-Adolescent Relationships During the COVID-19 Pandemic: 

The Role of Stress and Coping 

https://www.uu.nl/nieuws/ouders-en-hun-kinderen-ervoeren-minder-warmte-tijdens-lockdown 

 
Dan gaan we nog even naar Frankrijk voor een interessant en niet zo makkelijk te verklaren gegeven. 
Dirk van Damme legt de tabel hieronder op twitter helder uit.  
 

https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/publicaties/2020/11/24/covid-19-monitor-po-derde-meting
https://psyarxiv.com/urmt9/
https://psyarxiv.com/urmt9/
https://www.uu.nl/nieuws/ouders-en-hun-kinderen-ervoeren-minder-warmte-tijdens-lockdown
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‘Amazing large-scale French research showing positive evolution in learning outcomes of first year 

secondary school students, measured September 2020 after a period of school closures in the Spring’. 

Dus hogere leerprestaties na sluiting scholen vanwege Corona.  

Evaluation de début de sixième 2020 - premiers résultats 

 

>> We gaan verder met wat losse, maar niet onbelangrijke stukjes. Zo schiet de inspectie het onderwijs 

leerkrachten te hulp schieten door uit te leggen wat goede uitleg betekent. 

7. De inspectie legt uit wat goede uitleg is 

Ze doet dat op basis van wat leerlingen, leraren en schoolleiders/intern begeleiders van hoog 

presterende scholen over de eigen schoolpraktijk vertelden. 

- Een goede uitleg is doelgericht 

- Een goede uitleg is duidelijk en focust op de aanpak om het antwoord te vinden of het 

probleem op te lossen 

- Activerende en afwisselende werkvormen zorgen voor betrokken leerlingen en voor dieper 

leren 

- Een goede uitleg is ingebed in een optimaal leerklimaat en adequaat klassenmanagement 

- Afstemmen op de verschillen in onderwijsbehoeften zodat álle leerlingen het lesdoel (kunnen) 

behalen. 

De inspectie bekent zich bij dit bericht ook nog eens nadrukkelijk tot de ‘directe instructie’, die sterke 

positieve effecten blijkt te hebben op leerresultaten van leerlingen in verschillende domeinen. De 

vraag of dit soort werk past bij een inspectie, laten we maar even buiten beschouwing. Daar is wel 

heel wat over te zeggen en te bediscussiëren. 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/primair-onderwijs/schoolverschillen/goede-

uitleg 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjEkMGhk9_tAhVGiqQKHbmXC0wQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.education.gouv.fr%2Fmedia%2F72887%2Fdownload&usg=AOvVaw2LtdM3hNpYd2ajSn7G5eJ2
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/primair-onderwijs/schoolverschillen/goede-uitleg
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/primair-onderwijs/schoolverschillen/goede-uitleg
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8. Zomerscholen blijken succes in Vlaanderen 

In Vlaanderen heeft het enthousiasme over zomerscholen een flinke boost gekregen dankzij een 

onderzoeksrapport van de hogeschool Thomas Moore. De 138 Vlaamse zomerscholen van minister 

van Vorming en Onderwijs Ben Weyts bereikten meer dan 7.500  vaak kansarme en anderstalige 

leerlingen  en waren ‘in diverse opzichten’ een succes. De onderzoekers pleiten ervoor om te blijven 

investeren in Vlaamse zomerscholen, maar mét de nodige verbeteringen: meer voorbereidingstijd, 

een aangepaste subsidiëring, meer focus op remediëring van leerachterstand, meer inspanningen om 

kwaliteitsvolle medewerkers aan te trekken en een duidelijk kader voor hun statuut en verloning. Ze 

pleiten ook voor een faciliterende rol van de overheid en degelijke wetenschappelijke monitoring. 

We geven de aanbevelingen van de onderzoekers hier weer, omdat deze ook voor Nederland relevant 

zijn.  

De onderzoekers stellen de overheid voor: 

• om te blijven investeren in de Vlaamse zomerscholen; 

• om een scherpere focus te hanteren in de doelstellingen van zomerscholen; 

• om een faciliterende rol op te nemen als overheid in de realisatie van de 

zomerschool(doelen); 

• om initiatieven te nemen waardoor zomerscholen nog beter in staat zijn om kwaliteitsvolle 

medewerkers aan te trekken; 

• om bij een volgende organisatieronde van zomerscholen een ruimer tijdspad te voorzien; 

• om de subsidiëring van de Vlaamse zomerscholen grondig te evalueren en bij te sturen waar 

nodig; 

• om te investeren in een wetenschappelijke monitoring van het effect van de Vlaamse 

zomerscholen; 

• dat inrichters van open zomerscholen investeren in nauwe samenwerkingsverbanden met de 

aanleverende scholen. 

 

Zomerscholen worden een blijver – een onderzoeksrapport door ExCEL - ExCEL Thomas More 

Goed rapport voor zomerscholen (thomasmore.be) 

 

9. De kansenkaart 

Helen Lam, Matthijs Jansen en Bastian Ravesteijn  van de Erasmus School of Economics en Tinbergen 

Instituut) ontwikkelden een kansenkaart.  

De Kansenkaart laat zien in welke wijken de kinderen de beste kans hebben om armoede achter zich 

te laten. De Kansenkaart beantwoordt deze vraag door met gepseudonimiseerde data een miljoen 

Nederlanders te volgen, vanaf de geboorte tot rond hun dertigste. Ze verbinden de plek waar mensen 

opgroeiden aan hoe het nu met hen gaat. Zo kun je zien waar en voor wie kansen ontbraken, en lokale 

oplossingen ontwikkelen, zodat kinderen armoede achter zich kunnen laten. 

https://www.kansenkaart.nl/  

 

https://excel.thomasmore.be/2020/11/zomerscholen-worden-een-blijver-een-onderzoeksrapport-door-excel/
https://news.thomasmore.be/blijven-investeren-in-zomerscholen
https://www.kansenkaart.nl/
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10. Platform voor evidence informed werken 

De PO raad en NRO hebben een platform ‘samen onderzoeken’ opgezet, waarmee ze willen proberen 

het evidence informed werken in scholen te versterken. Een startnotitie beoogt scholen daarbij op 

weg te helpen. Wat in deze notitie helaas niet aan de orde komt is de vraag hoe en waar je relevant 

onderzoek kunt vinden en hoe je het kaf van het koren scheidt. Dat is zelfs voor professionele 

onderzoekers soms een lastig punt maar zeker voor mensen in scholen die niet helemaal in het 

onderzoekwereldje thuis zijn. En voor wie geen plukboeketten leest.  

Startnotitie-Sleutels-voor-evidence-informed-werken.pdf (platformsamenonderzoeken.nl) 

 

11. Timms over rekenen 

Begin december verschenen de resultaten van het internationaal vergelijkende TIMMS onderzoek. Het 

gaat beter met de rekenprestaties van Nederlandse leerlingen in groep, is een van de hoofdconclusies. 

Maar het natuuronderwijs blijft achter en leerlingen met een andere thuistaal raken verder achter. De 

Nederlandse leerlingen scoren gemiddeld 528 op rekenen, en 7% mag zich tot de excellente rekenaars 

rekenen. Singapore scoort weer het hoogst en nog 9 andere landen doen het beter dan Nederland. Bij 

natuuronderwijs zijn er 18 landen die het beter doen. Er wordt echter ook in Nederland maar weinig 

tijd besteed aan natuuronderwijs. 

Opvallend is dat Nederland helemaal onderaan zwerft in de internationale ranglijst als het gaat om de 

prestatiegerichte houding van leerkrachten, leerlingen en ouders. Een aantal landen scoort gelijk, 

maar geen een doet het slechter. De schoolleiders zijn ook niet te spreken over de rol en 

ondersteuning van ouders bij het behalen van leerlingprestaties. Jongens rekenen in Nederland 

duidelijk beter dan meisjes. Dat is niet overal zo.  

Er is wel enige twijfel over de uitkomsten van Timms omdat blijkbaar veel scholen niet wilden 

meewerken, hetgeen de representativiteit van het onderzoek niet ten goede kwam.  

https://didactiefonline.nl/artikel/rekenprestaties-stijgen-natuuronderwijs-is-ondergeschoven-kindje 

Leerlingprestaties in de exacte vakken in groep 6 van het basisonderwijs: Resultaten TIMSS-2019 | 

Rapport | Rijksoverheid.nl  

 

12. Ouders en onderwijs 

Een nieuw initiatief om ouderbetrokkenheid te versterken is genomen door ITTA en Sardes.  

Ouderwijs.net bestaat uit de Scan Educatief Partnerschap, een bibliotheek met relevante 

wetenschappelijke literatuur, methodieken en instrumenten voor op en om de school, mooie 

voorbeelden uit de praktijk en kennisclips gemaakt met experts. De Scan is een instrument om de 

(educatieve) samenwerking met ouders in kaart te brengen en biedt aanknopingspunten om deze te 

versterken. De website is Home - Ouderwijs  

13. Horror uit Zweden 

Een regelrecht kersthorrorverhaal over de ontwikkeling van het Zweedse onderwijs en een 

waarschuwing over wat de vrij markt in het onderwijs kan aanrichten, uiteraard met name voor 

kinderen uit achterstandsgroepen. Ik vat dit niet samen want het leest als een Dickens verhaal. Maar 

hier enkele teasers. 

https://www.platformsamenonderzoeken.nl/wp-content/uploads/2020/11/Startnotitie-Sleutels-voor-evidence-informed-werken.pdf
https://didactiefonline.nl/artikel/rekenprestaties-stijgen-natuuronderwijs-is-ondergeschoven-kindje
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/08/leerlingprestaties-in-de-exacte-vakken-in-groep-6-van-het-basisonderwijs-resultaten-timss-2019
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/08/leerlingprestaties-in-de-exacte-vakken-in-groep-6-van-het-basisonderwijs-resultaten-timss-2019
https://www.ouderwijs.net/de-scan-2
https://www.ouderwijs.net/literatuur
https://www.ouderwijs.net/literatuur
https://www.ouderwijs.net/instrument
https://www.ouderwijs.net/praktijkvoorbeeld
https://www.ouderwijs.net/praktijkvoorbeeld
https://www.ouderwijs.net/kennisclip
https://www.ouderwijs.net/
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Per Kornhall: The Great Swedish Child Experiment: A Failure | Diane Ravitch's blog 

 

"So what has happened to the national school system in Sweden is that from being a 

societal commitment to ensuring that every child has a good school in their vicinity, it 

became a school market. Parents “buy” an education through their school choice and 

the school vouchers that follow the student.  

Two other important consequences of the market are the shortage of teachers and a 

galloping segregation. In a typical Swedish city today, children from well-educated 

parents gather in for profit private schools, while working class children and 

immigrants attend the schools of the public school system. 

In fact, this division is also what gives rise to the profits of the large private school 

groups. Tuition fees have become a lucrative asset. Take in many students, hire a few 

cheap teachers and you have money ticking into your account."  
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