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In de zomer is er wat minder groot nieuws dan in de rest van het 
jaar. Beleid en onderzoek draaien op een lager pitje. Dit geeft ons 
de gelegenheid meer aandacht te besteden aan ‘kleiner’ nieuws. 
Verrassenderwijs is dit vaak veel meer direct praktisch toepasbaar op de 
werkvloer en in de dagelijkse beleidspraktijk. We prikken in dit plukboek 
enkele in het onderwijsmythes door en presenteren nieuwe – althans 
voor de auteur – bevindingen die belangrijk zijn voor een sterker VVE.

1. Denktĳ d bĳ  kleuters

Een interessant punt betreffende denktijd bij kleuters wordt gemeld in de blog van Helena 
Taelman, een Vlaamse leerkracht die goede blogs schrijft. 
 https://kleutergewijs.wordpress.com/2018/08/22/kleuters-verdienen-meer-denktijd/  

Kleuters hebben meer denktijd nodig dan volwassenen, maar kleuterleerkrachten geven die 
vaak onvoldoende volgens de onderzoekers Wasik & Hindman (2018). Hierdoor krijgen vooral 
de spraakwaters een kans, en vervallen andere kleuters in éénwoordzinnen. 
Vooral kleuters die minder taalvaardig zijn in de taal van de school, komen zo niet aan hun 
trekken. Lang genoeg zwijgen is niet alleen belangrijk wanneer de leerkracht net een open 
vraag stelt. Even zo vaak heeft een kleuter net iets verteld, en aarzelt hij even. Hij heeft tijd 
nodig om na te denken hoe hij zijn verhaal kan vervolledigen of uitbreiden. En de leerkracht 
heeft even tijd nodig om een goede vervolgvraag te verzinnen.

Wasik & Hindman coachen al jaren kleuterleerkrachten en puren hieruit de volgende 
concrete tips:

• Wacht drie tellen, maar ook niet langer. Anders worden kleuters te ongeduldig.

• Geef jezelf tijd om deze nieuwe vaardigheid in te oefenen – automatiseren gaat niet zomaar 
vanzelf – en doe het tijdens activiteiten waarbij de kleuters er het meest van zullen profi teren.

• Leer de kleuters te kijken en luisteren naar wie aan het woord is. ‘Kijk naar Fatima, en open 
jouw oren voor wat ze zegt.’ Ondersteun dit met gebaren of picto’s. Na een tijdje volstaat het 
om even naar jouw ogen en oren te wijzen.
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• Leer jouw kleuters om in zinnen te antwoorden. Dat kan je onder meer doen door 
éénwoordzinnen zelf uit te breiden. Kleuter: ‘blij’. Leerkracht: ‘Haas voelt zich inderdaad blij. 
Juist. Kijk maar naar zijn mond.’

• Tel tijdens de wachttijd in jezelf tot drie of zeg in jezelf het zinnetje ‘ik wacht, en laat hen 
denken.’ Als je dit al wat meer gewoon bent, kan je ondertussen nadenken over de opbouw 
van het gesprek. Misschien kan ik straks vragen hoe het gezicht van haas eruit ziet. Dan zullen 
ze sneller ontdekken hoe hij zich voelt.

• Toon aan de kleuters dat je zelf soms wachttijd inlast als een kleuter een vraag stelt. Kleuter: 
‘Juf, hou jij van voetbal?’ (juf wacht drie tellen)  Toon soms ook aan de kleuters hoe je nadenkt 
als je een vraag krijgt. Kleuter: ‘Juf, hou jij van voetbal?’. Juf: ‘Nu moet ik toch even denken. Ik 
kan niet goed voetballen. Ik ga ook nooit naar een voetbalmatch kijken. Maar als er een hele 
grote wedstrijd van de Rode Duivels is, vind ik het wel gezellig om mee te kijken. Dus mijn 
antwoord is: …’

Bron: Wasik, B. A., & Hindman, A. H. (2018). Why Wait? The Importance of Wait Time in 
Developing Young Students’ Language and Vocabulary Skills. The Reading Teacher. https://doi.
org/10.1002/trtr.1730

2. Gemengde groepen op combinatiegroepen bĳ  kleuters

Taelman werkt nog een interessant thema uit. Dit betreft gemengde groepen of 
combinatieklassen voor kleuters. 
http://komenskypost.nl/?p=3932 

Vers van de pers zijn drie Amerikaanse studies, die belangrijke nadelen blootleggen én 
aangeven onder welke omstandigheden die nadelen overwonnen zouden kunnen worden 
(Ansari & Pianta, 2018; Purtell & Ansari, 2018; Ansari, 2017). De grote lijnen:

• Kleuters doen het over het algemeen minder goed
5-jarige kleuters ontwikkelen zich minder snel voor wat betreft wiskunde, beginnende 
geletterdheid, en executieve functies wanneer ze samen met jongere kinderen zitten, zo blijkt 
uit een analyse van 11.000 Amerikaanse 5-jarigen (Ansari, 2017). Het gaat hier om een ingeschat 
verschil van tussen 4 en 6 maanden. Gelijkaardige conclusies waren al eerder gevonden voor 
4-jarigen die samenzitten met 3-jarigen. De verschillen blijken deels te verklaren door een 
verschillend tijdsgebruik in de kleuterklas, maar ook niet helemaal.

• Professionalisering stroomt niet zomaar door
Als je een professionalisering volgt, zou dat positieve gevolgen moeten hebben op de 
ontwikkeling van de kleuters, zeker wanneer die professionalisering focust op een belangrijke 
bouwsteen van kleuteronderwijs, zoals de kwaliteit van de gesprekken die gebeuren tussen de 
leerkracht en de kleuters. Met intensieve video-coaching komen leerkrachten tot veel rijkere 
gesprekken, wat dan weer een positief effect heeft op de socio-emotionele vaardigheden, taal 
en wiskunde, zo bleek eerder. Maar volgens nieuw onderzoek vertaalt de professionalisering 
van de leerkracht zich niet in een betere ontwikkeling van de kleuters wanneer de leerkracht 
een graadsklas (gemengde groep) begeleidt (Ansari & Pianta, 2018 in een onderzoek met 1407 
4-jarigen). Enkel in gewone kleuterklassen volgens leeftijd, maar niet in gemengde klassen, 
veroorzaakte de professionalisering bij 4-jarige kleuters een betere ontwikkeling van de 
mondelinge taal, de geletterdheid, en de executieve functies. 
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• Ervaren leerkrachten doen het niet beter
Niet de ervaring van de leerkracht , maar de opleiding, compenseert voor wat betreft de 
beginnende geletterdheid (Purtell & Ansari, 2018). Leerkrachten met een hoger diploma 
bereiken met hun 4-jarigen in graadsklassen evenveel als in gewone jaarklassen (voor wat 
betreft beginnende geletterdheid). Voor wiskunde maakt de opleiding van de leerkracht dan 
weer niet uit. 

Referenties
- Ansari, A. (2017). Multigrade kindergarten classrooms and children’s academic achievement, 
executive function, and socioemotional development. Infant and Child Development, 26(6).
- Ansari, A., & Pianta, R. C. (2018). Effects of an early childhood educator coaching intervention 
on preschoolers: The role of classroom age composition. Early Childhood Research Quarterly, 
44, 101-113.
- Ansari, A., & Pianta, R. C. (in press). Teacher–child interaction quality as a function of 
classroom age diversity and teachers’ beliefs and qualifi cations. Applied Developmental 
Science.
- Purtell, K. M., & Ansari, A. (2018). Classroom Age Composition and Preschoolers’ School 
Readiness: The Implications of Classroom Quality and Teacher Qualifi cations. AERA Open, 4(1), 
2332858418758300.

3. Gooi eens 600 miljoen dollar weg aan een experiment in onderwĳ s…

Dit is de titel van een blog van Pedro de Bruyckere. Misschien een beetje hard maar het biedt 
wel troost aan al degenen die in kleine projecten met bloed, zweet en tranen een kleine winst 
boeken. 
Een van de duurste experimenten van de Bill en Melinda Gates Foundation dat zowat 600 
miljoen dollar kostte, betrof de implementatie van een  teacher-Effectiveness Program. Dit was 
dus gericht op het verbeteren van leerkrachtvaardigheden. De conclusie in grote lijnen? De 
leerlingen presteerden niet beter ondanks de enorme investeringen.
Enkele  conclusies?
De pilotlocaties voerden het project redelijk goed uit en namen beslissingen overeenkomstig 
het model dat moet worden geïmplementeerd. De doelen op het niveau van de leerlingen 
werden echter niet gehaald. De leerprestaties, toegang tot effectief onderwijs, en schooluitval 
waren niet beter dan in scholen die niet meededen aan het experiment. 
Mogelijke redenen voor dit echec. Misschien toch onvoldoende kwaliteit van de 
implementatie, mogelijk invloed van wijzigingen in het onderwijsbeleid, te korte termijn om 
effecten te kunnen zien, de theorie deugt uiteindelijk toch niet, en een combinatie van al deze 
factoren.
https://www.edweek.org/ew/articles/2018/06/21/an-expensive-experiment-gates-teacher-
effectiveness-program-show.html?cmp=eml-enl-eu-news2&M=58524703&U=1332932 

Verdere informatie op de website van de Gates foundation en de Rand Corporation, die de 
evaluatie uitvoerde. 
Vinci heeft een aantal uitgangspunten uitgewerkt om beter om te gaan met pilots, innovaties 
etc. waar we dit najaar mee naar buiten komen. 
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4. Geen weggegooid geld:  Peutertalent positief

Een rapport over de werking en effecten  van het project Peutertalent in Lelystad (deelnemer 
aan SterkVVE) verscheen begin augustus. In deze pilot krijgt een groep kinderen op de 
peuterspeelzaal van GO! Kinderopvang (gesitueerd in basisschool Laetare) een intensievere, 
kwaliteitssterke vorm van VVE aangeboden. Lelystad zet hiermee in op het creëren van 
optimale condities voor het kind, betrokken ouders en professionele medewerkers (gebaseerd 
op het Top-VVE-concept van Vinci). 

Enkele karakteristieken van de aanpak;
• Er wordt gewerkt met een gemengde groep met zowel VVE- als niet VVE-kinderen; 
• Uitgebreide leertijd;
• Uitvoering door een team bestaande uit mbo en hbo personeel;  
• Begeleiding door externe projectleider 
• Deskundigheidsbevordering door middel van een professionele leergemeenschap (PLG) en 
nascholing; 
• Medeverantwoordelijkheid van ouders om de ontwikkeling van hun kinderen ook thuis te 
stimuleren (ondertekend).

Enkele belangrijke conclusies uit dit rapport van Oberon;
Uit observaties met het CLASS-instrument blijkt dat de deelnemers aan Peutertalent een 
sterk aanbod krijgen, zowel op het emotionele domein (sfeer, sensitiviteit, aandacht voor 
kindperspectief, begeleiden van gedrag) als op het educatieve domein (faciliteren van 
leren, feedback en stimuleren van taalontwikkeling). Aspecten op het emotionele domein 
(sfeer, sensitiviteit, aandacht voor kindperspectief, begeleiden van gedrag) die in 2017 op 
hoog-midden niveau werden gewaardeerd scoren nu hoog. Ook op het educatieve domein 
(faciliteren van leren en ontwikkeling, kwaliteit van feedback en stimuleren van taalontwikkeling) 
is het aanbod in 2018 verbeterd; aspecten die in 2017 op middenniveau scoorden, scoren 
nu hoog-midden. De pedagogisch medewerkers herkennen leermomenten gemakkelijk, en 
grijpen deze ook aan. Ze stellen goede vragen, en zorgen voor grote betrokkenheid van de 
kinderen. De eindmeting laat zien dat de pedagogisch medewerkers sterker zijn geworden in 
het volgen van de kinderen, dat ze hun inbreng vergroten en meer open vragen en denkvragen 
stellen. Ze voegen nieuwe informatie toe en leggen gevorderde woorden uit. De gevolgde 
deskundigheidsbevordering wordt door pedagogisch medewerkers als waardevol ervaren en 
de effecten zijn ook terug te zien in de hogere CLASS-scores in deze eindmeting
Op elk van de onderzochte domeinen (sociaal emotionele-, creatief-motorische, 
rekenwiskundige- en taalkundige ontwikkeling), liggen de scores van deelnemers kort 
voor uitstroom naar de basisschool (3jaar en 10 maanden) beduidend hoger dan op de 
referentiegroep. Dit levert een betere startpositie op voor deze kinderen in groep 1 van het 
basisonderwijs. 

Onderzoek peutertalent, Bevindingen eindmeting, 
door Rianne Exalto Eelco van Aarsen (Oberon i.s.m. UU, 2018).

5. Opbrengsten van VVE volgens Heckman

De Heckman Foundation, het speeltje van Nobelprijswinnaar James Heckman, blijft 
onverminderd positief over VVE berichten. Onlangs benoemden ze nog vier grote opbrengsten 
van VVE.
1. VVE kan onderwijsachterstanden voorkomen
2. Er blijkt door VVE grote winst te worden geboekt in de sfeer van gezondheid, door bijv.  
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minder diabetes en hartaanvallen
3. Het leidt tot hogere inkomens bij kinderen uit achterstandsgroepen
4.  De opbrengsten in termen van kosten en baten voor kinderen met achterstanden 
bedragen 7-10% per jaar, door betere onderwijsprestaties, betere gezondheid, economische 
productiviteit en verminderde criminaliteit. 

https://heckmanequation.org/resource/4-big-benefi ts-of-investing-in-early-childhood-
development/

Op zich is dit geen nieuwe informatie maar het is wel goed steeds argumenten achter de hand 
te hebben waarom VVE belangrijk is en veel oplevert.

6. En tot slot ook Isotis positief over effecten VVE

Het internationaal onderzoekprogramma Isotis (Inclusive education and social support to tackle 
inequalities in society) is eveneens erg positief over Early childhood education and Care, dat 
we hier maar gemakshalve VVE noemen. Thomas van Huizen en Utrechts topeconoom Janneke 
Plantenga analyseerden 30 studies die werden uitgevoerd tussen 2005 en 2017. 
Enkele conclusies;
• De startleeftijd verklaart niet heel erg de effecten van VVE. Meer intensieve programma’s 
lijken wel betere uitkomsten te leveren
• De kwaliteit van het programma is uiterst belangrijk, hoge kwaliteit leidt tot positieve 
opbrengsten
• Met publieke middelen gefi nancierde programma’s doen het beter dan privé of gemengd 
gefi nancierde
• Er zijn geen indicaties dat VVE effecten op lange termijn weglekken
• De VVE programma’s leveren het meeste op voor kinderen uit gezinnen me lagere sociaal 
economische status.

Referentie: Van Huizen, T.M. & Plantenga, J. (2018). Do Children Benefi t from Universal Early 
Childhood Education and Care? A Meta-Analysis of Evidence from Natural Experiments. 
Economics of Education Review, forthcoming.

7. Zorg voor jonge kinderen in Rotterdam

 https://www.oberon.eu/data/upload/Portfolio/fi les/passend-onderwijs-en-de-aansluiting-met-
de-jeugdhulp-in-rotterdam-0.pdf 
Veel aandacht in de sociale media kreeg een Oberon rapport over passend onderwijs en 
de jeugdhulp in Rotterdam. Dit was kennelijk niet meteen door de wethouder naar de 
gemeenteraad gestuurd, hetgeen de belangstelling van de journalistiek erg aanwakkerde. 
Respondenten maken gewag van  verzwaring van de casuïstiek in het basisonderwijs, 
verzwaring van de werkdruk bij leerkrachten en toename van het aantal aanvragen en het 
gebruik van de jeugdhulp). Daarnaast geeft ongeveer de helft van de respondenten aan 
dat zij een verzwaring van de problematiek van kleuters zien en een toename van het aantal 
thuiszitters. De aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp kan nog op veel punten worden 
verbeterd. 
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8. 21e eeuwse vaardigheden onder vuur

Erik Meester, Sarah Bergsen en Paul Kirschner publiceerden een spraakmakend artikel in het 
Tijdschrift voor Hoger Onderwijs en Management. Het artikel werd meer dan 10.000 keer 
gelezen. 

De auteurs stellen; 
Met het tempo waarin de wereld zich ontwikkelt, is vandaag opgedane kennis morgen alweer 
achterhaald. Vanuit deze gedachte leggen onderwijsinstellingen en de overheid steeds meer 
nadruk op het aanleren van ‘21st century skills’, zoals creativiteit en samenwerken. Toch is er 
ook een tegengeluid: de voortdurende nadruk op deze generieke vaardigheden brengt de 
positie van vakkennis in gevaar en heeft een negatieve invloed op de onderwijskwaliteit.
De auteurs beargumenteren dat generieke vaardigheden zoals creativiteit niet zijn aan te leren. 
Creativiteit is geen vaardigheid. Je kunt niet creatief schilderen als je niks weet van schilderen. 
Of een creatieve schaakoplossing bedenken zonder kennis van stukken, strategieën en zetten. 
Juist daarom is het zo gek dat veel scholen leerlingen zelf alles laten uitzoeken.
De auteurs benadrukken het belang van kennis en van directe instructie. Iedereen heeft een 
hekel aan directe instructie. Probleem is dat het gewoon werkt, stelt Kirschner. 
Kortom: het roer moet volgens Meester, Bergsen en Kirschner dus helemaal niet om in het 
onderwijs. Wat wel moet gebeuren, is meer investeren in de kwaliteit van het onderwijs. 
“En dan met name investeren in het vakmanschap van de docent binnen professionele 
leergroepen, ondersteund vanuit effectief leiderschap

Zie: https://ictheek.nl/leven-lang-leren/21st-century-skills-bestaan-helemaal-niet/

9. Digitale analfabeten; een sprookje?

Het tijdschrift Nature gaat in op de vraag of mensen geboren voor 1980 moeten worden 
beschouwd als digitale immigranten, gedoemd om voor altijd vreemdeling te zijn in een 
vreemd computerland. 
Dit lijkt mee te vallen. Een paper in Teaching and Teacher Education komt tot de conclusie 
dat de verschillen in digitale competentie tussen verschillende generaties helemaal niet zo 
groot zijn. Een review van onderzoek op dit punt in de Higher Education Academy in York. 
Engeland stelt dat er geen evidentie is dat jongeren fundamenteel anders omgaan met 
nieuwe technologie dan ouderen. Ze gebruiken technologie op dezelfde manier, om passief 
informatie op te slurpen. Ook is er nauwelijks bewijs voor de stelling dat jongeren beter kunnen 
multitasken. Van je gsm lezen tijdens colleges helpt niet bij de studie. 

Bron: https://www.nature.com/news/the-digital-native-is-a-myth-1.22363?WT.mc_id=TWT_
NA_1707_FHEDDIGITALNATIVE_PORTFOLIO 

10. Memoriam voor de nieuwe gewichtenregeling

Het is waarschijnlijk mosterd na de maaltijd maar het is toch belangrijk kennis te nemen van de 
fundamentale kritiek van Geert Driessen op de nieuwe gewichtenregeling. Hij doet daarvan 
kond in een uitvoerige blog op Didactief online 
https://didactiefonline.nl/blog/blonz/weinig-fi ducie-in-vernieuwde-gewichtenregeling  
Driessen heeft niet veel fi ducie in de berekeningen die het CBS heeft gemaakt. Enkele 
kenmerken die worden gebruikt voor de indicatie van achterstanden zijn volgens hem 
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dusdanig (extreem) scheef verdeeld, dat het vermoeden gerechtvaardigd is, dat het om zeer 
specifi eke situaties gaat. Bijvoorbeeld met betrekking tot verblijfsduur moeder blijkt alleen de 
categorie 5-15 jarigen relevant, maar daarbij gaat het om nog geen 6 procent van de moeders. 
De categorie 0-5 jaar telt niet meer dan 1,5 procent van de moeders, en dit is de categorie 
die in de toekomst opschuift naar de categorie 5-15 jaar. Hoe zinvol is het daarom dit kenmerk 
nog als indicator op te nemen? Een nog extremer scheef-verdeeld kenmerk is ouders in de 
schuldsanering. Dat is voor slechts 1 procent van de gezinnen van toepassing (in absolute zin 
vooral autochtone laagopgeleide ouders). Wat is de zin van het opnemen van een dergelijke 
indicator?

Geert stelt dat hij bezwaren heeft tegen de nieuwe regeling,  niet alleen in theoretische en 
praktische zin, maar ook in methodologisch opzicht. Het CBS had als opdracht een regeling te 
ontwikkelen die een betere voorspelling geeft van achterstanden en die scholen minder werk 
bezorgt. Wat dit minder werk betreft, moet hij nog zien hoe dit allemaal vertaald gaat worden 
in de praktijk. En wat voor werk scholen er juist bijkrijgen om het nu toch weer voor zichzelf uit 
te moeten gaan vogelen. Wat die betere voorspelling aangaat heeft de aanvullende informatie 
die hij  met moeite heeft kunnen verkrijgen bij het CBS zijn fi ducie in de regeling niet vergroot, 
integendeel. Als we drie betwistbare indicatoren schrappen, houden we nog opleiding 
en herkomst over, inderdaad, de twee indicatoren die tot 2006 bepalend waren voor het 
leerlinggewicht. Merkwaardig is echter, dat destijds door het ministerie van OCW werd gesteld 
dat herkomst niet meer voldeed en geschrapt moest worden. Nu, zoveel jaar later, wordt het 
weer van stal gehaald omdat het kennelijk wel weer voldoet.
Wat nu de meerwaarde is van de nieuwe regeling wordt door het CBS niet uit de doeken 
gedaan, niet hoeveel beter de voorspelling is, en evenmin hoeveel minder werk de scholen 
zullen krijgen.

Het ministerie heeft deze regeling laten opstellen met steun van een begeleidingscommissie, 
waar ook wel een minderheid tegen de gekozen formule was. Er is weinig ophef over omdat 
de meeste gemeenten en scholen er op vooruitgaan door de extra middelen die er in worden 
gepompt. Maar dat maakt het nog geen goede regeling. We krijgen hier nog een aantal 
problemen mee. 

11. De kinderopvang onder de loep

In augustus verscheen een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau over de kinderopvang. 
De titel is ; Kijk op kinderopvang, Hoe ouders denken over de betaalbaarheid, toegankelijkheid 
en kwaliteit van kinderopvang  en de auteurs Anne Roeters en Freek Bucx.

We geven enkele conclusies van dit interessante rapport: 

• Er bestaat een zekere spanning tussen de doelen in het kinderopvangbeleid. De 
overheid wil de arbeidsparticipatie van ouders bevorderen en doet dat door middel van 
een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag, die kinderopvang voor werkende ouders 
goedkoper maakt. Het bevorderen van de arbeidsparticipatie is echter niet de enige 
doelstelling van het beleid: de overheid streeft er ook naar om de brede ontwikkeling van 
alle kinderen te bevorderen en achterstanden te bestrijden. Bij deze doelstellingen schiet de 
effectiviteit van de kinderopvangtoeslag tekort. Ouders zonder werk kunnen immers geen 
toeslag aanvragen en dit maakt de formele opvang voor hen vaak onbetaalbaar. Vanuit de 
kindgerichte doelstellingen is dit onwenselijk: het kan er namelijk voor zorgen dat er juist 
verschillen ontstaan tussen kinderen van werkenden en kinderen van niet-werkenden, of dat 
reeds bestaande verschillen worden vergroot. Hier staat tegenover dat de instrumenten die 
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brede toegankelijkheid garanderen, zoals aanbod voor alle peuters, de prikkel bij ouders om te 
werken juist kunnen wegnemen.

• Ouders zijn in het algemeen positief over de kwaliteit van de opvang. Zij vinden bijvoorbeeld 
dat er goed voor kinderen wordt gezorgd. Punt van zorg is dat ouders die geen opvang 
gebruiken, twijfels hebben over de veiligheid en de aandacht. Van hen is slechts een op de 
drie ervan overtuigd dat de opvang een veilige omgeving is voor hun kind. De meeste ouders 
vinden dat opvang de ontwikkeling van kinderen ten goede kan komen. Ouders noemen 
vooral het voordeel dat kinderen er met andere kinderen leren spelen. Of kinderopvang het 
voor kinderen gemakkelijker maakt om op de basisschool te beginnen, daar zijn minder ouders 
van overtuigd. Als het gaat om de ontwikkeling van kinderen zien ouders vooral voordelen van 
de opvang voor peuters. Dat de opvang ook goed kan zijn voor baby’s en oudere kinderen (4 
tot 9 jaar) is voor ouders minder evident. Vergeleken met ouders die geen gebruik maken van 
opvang zijn ouders die wel opvang gebruiken duidelijk positiever over de kwaliteit van opvang 
in het algemeen.

• Kwetsbare gezinnen maken minder vaak gebruik van kinderopvang dan gezinnen die niet 
kwetsbaar zijn (CBS 2015; Roeters en Bucx 2016; SER 2016; TK 2015/2016). De literatuurstudie 
suggereert dat dit mogelijk verklaard wordt doordat kwetsbare ouders andere percepties en 
ervaringen hebben omtrent betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van opvang, en ook 
andere restricties ervaren. Voor deze gedachte vond men vrij veel empirische ondersteuning. 
Dat kwetsbare gezinnen minder vaak gebruik maken van opvang, lijkt namelijk voor een deel 
samen te hangen met verschillen in percepties en ervaringen. De kans dat de moeder in een 
kwetsbaar gezin werkt en er formele opvang is, is groter naarmate ouders positiever denken 
over of positievere ervaringen hebben met de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit 
van opvang.

12. Engels leren op het kinderdagverblĳ f

Ik wil afsluiten met een blog van Folkert Kuiken over Engelse taallessen in kinderdagverblijven.
https://www.ad.nl/binnenland/engelse-taallessen-rukken-op-bij-
kinderdagverblijven~a48d3e44/ 
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) laat op 17 locaties onderzoeken 
welke gevolgen het aanleren van een tweede taal kan hebben voor de ontwikkeling van jonge 
kinderen. ,,Jonge kinderen pikken heel makkelijk een andere taal op, maar de meningen lopen 
uiteen over wanneer je daarmee moet beginnen,’’ verklaart onderzoeksleider Folkert Kuiken 
van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Vier jaar lang volgen de onderzoekers hoe kinderen de Engelse taal (en op één 
kinderdagverblijf de Franse taal) aanleren en welke invloed dat heeft op hun Nederlandse 
niveau. ,,Aan het einde van de rit hopen we iets te kunnen zeggen over hoeveel tijd per dag 
kinderdagverblijven het beste met een tweede taal bezig kunnen zijn en bij welke kinderen de 
effecten het grootst zijn,’’ aldus Kuiken.
Ten koste van Nederlands?
Critici vrezen dat het aanleren van een vreemde taal ten koste gaat van het Nederlands. Het 
experiment moet dat uitsluiten. Volgens Sharon Unsworth, onderzoeker meertaligheid aan de 
Radboud Universiteit, is die zorg onterecht. ,,Je ziet juist dat kinderen die meer talen spreken 
soms meer taalgevoel hebben. Misschien dat de ontwikkeling van de eerste taal iets langzamer 
gaat, maar uiteindelijk komen kinderen op hetzelfde niveau.’’ 

Ouders moeten niet verwachten dat hun kinderen ineens vloeiend Engels spreken, stelt ze. 
,, Ze zijn inderdaad sponzen en leren met gemak een tweede taal, maar daarvoor moeten ze 
die taal genoeg horen,’’ verklaart Unsworth. De peutergroepen die Engels aanbieden, werken 
volledig tweetalig of doen dagelijks zo’n twintig minuten Engelstalige activiteiten.

jkloprog@ziggo.nl
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