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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 Utrecht. Jo Kloprogge is oprichter en oud-directeur van Sardes.

Er is in de afgelopen maanden weer aardig wat kennis over het onderwijs bij gekomen. We 
moesten dus streng selecteren waar we in dit plukboeket wel en niet aandacht aan besteden. 
We konden in ieder geval niet voorbijgaan aan een publicatie van de onverwoestbare Joop 
Smits. Joop Smits was tijdens zijn werkzaam leven een markant onderwijsinspecteur. Na zijn 
pensioen is hij doorgegaan met onderzoek naar vooral het basisonderwijs, begeleid door 
de al even onverwoestbare emeritus hoogleraar Cor Aarnoutse. In de periode 2007 tot 2019 
verzamelde hij gegevens op meer dan 100 basisscholen, bij 4000 schoolverlaters en 2000 
leerkrachten, met als doel meer zicht te krijgen op de kwaliteit van het basisonderwijs.
voortgezet onderwijs).

1. De staat van het onderwijs van Joop Smits
>> OW/Algemeen

We geven hier enkele belangrijke conclusies, al doet dit onvoldoende recht aan het werk van 
Joop. Wie het uitvoerige persbulletin of het volledige rapport wil lezen, kan contact opnemen 
met Joop zelf (jaesmits@hetnet.nl) of met Jo Kloprogge.

• Sterke witte scholen: leerlingen komen in groep 3 binnen met een voorsprong van ruim 7 
maanden. Gelet op een gemiddelde achterblijvende leerwinst van ongeveer een halve maand 
aan het eind, wordt de aanvankelijke voorsprong in leervorderingen ten opzichte van het 
landelijk gemiddelde niet helemaal vastgehouden. 

• Reguliere kleurrijke scholen doen het wat de leeropbrengsten betreft vooral goed in de 
kleutergroepen, maar ook in de middenbouw. Leerkrachten in de groepen 1 en 2 zetten de 
aanvankelijke achterstand in korte tijd om in een voorsprong van 2 ½ maanden. In de groepen 
3 t/m 6 wordt deze voorsprong vastgehouden. In de groep 7 en 8 is echter sprake van een 
zeer sterke terugval voor begrijpend lezen (bijna een heel schooljaar).

• Veel leraren voelen zich sociaal onveilig. Een meerderheid van de leraren heeft te maken 
met bedreigingen door leerlingen en/of ouders en met fysiek geweld. Vooral in het SBO en 
op kleurrijke scholen (ook op excellente kleurrijke scholen) heeft ruim driekwart van de leraren 
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hiermee te maken. Daarentegen voelt ca. driekwart van de leraren op sterke witte scholen zich 
juist zeer sociaal veilig.

• De helft van de leerlingen en zelfs een ruime meerderheid van de leraren signaleren 
ordeproblemen op school.

• De organisatie van de leerlingenzorg wordt door leraren positief gewaardeerd, maar de 
uitvoering en effectiviteit van de zorg worden minder gunstig beoordeeld.

• Kenmerkend voor het basisonderwijs is een innovatieve schoolcultuur. De schoolleiding 
speelt een cruciale rol in de schoolontwikkeling. Ongeveer driekwart van de leraren in alle 
onderscheiden schoolsoorten waardeert de bevordering van een planmatig kwaliteitsbeleid en 
een cultuur die er op gericht is de dingen steeds beter te doen.

• De belangrijkste competenties van schooldirecties worden door leraren positief beoordeeld. 
Een ruime meerderheid van de leraren beoordeelt de communicatieve leiderschapsstijl en de 
bekwaamheid leraren te inspireren positief (met uitzondering van leraren in het SBO).

• Voor het verbeteren van de leerresultaten dient op kleurrijke scholen het accent te liggen 
op meer onderwijstijd voor lezen en taal en op verbetering van het didactisch handelen bij 
begrijpend lezen in de groepen 7 en 8.

• Voor het verbeteren van de leerresultaten op sterke witte scholen mag de lat hoger worden 
gelegd en dient het accent te liggen op bevordering van uitdagend onderwijs.

• Voor het verbeteren van de leerresultaten op SBO-scholen dient het accent te liggen bij 
directeuren die opbrengstgericht werken bevorderen en de kwaliteit van het didactisch 
handelen bij leraren versterken.

2. Integratie van ouders met migratie achtergrond door VVE
>> VVE/ouders

We hebben in de plukboeketten tot nu toe geen Duits of Duitstalig onderzoek gepresenteerd. 
Dit komt mede omdat de benadering van het onderwijs in Duitstalige landen vaak meer 
filosofisch/theoretisch dan empirisch is. Het geeft een fijn gevoel om nu toch een ook voor 
Nederland uiterst relevant Duits onderzoek te kunnen presenteren, uitgevoerd door het DIW 
(Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung).

Het onderzoek richtte zich op de Kita’s (Kindertagessttätten), dus zoiets als de Duitse 
kinderopvang. Het betreft hier een nogal complex systeem, mede omdat er verschillen zijn 
tussen de Länder. Duitsland kent immers een federale structuur. Maar in de Kitta’s kom je heel 
wat pedagogisch geschoold personeel tegen zoals KIndheidtspedagogen, Sozialpädagogen, 
Heilerziehungspfleger, Kinderpfleger, en augebildete Ergänzungskräfte. In Duitsland bezoeken 
60% van de kinderen met een vluchtelingenachtergrond een Kita. Het blijkt dat moeders 
met een vluchtelingenachtergrond duidelijk beter integreren als hun kind een Kit bezoekt. 
Hun integratie index ligt 42 percent hoger dan bij moeders zonder Kita kinderen. De betere 
integratie weerspiegelt zich in betere taalkennis en een sterkere oriëntatie op de arbeidsmarkt. 
Het effect is groter naarmate kinderen langer in de Kita verblijven.

De onderzoekers adviseren om de Kita’s verder uit te breiden om integratie van vluchtelingen 
te verbeteren. Ze opperen ook het idee om Kita door te ontwikkelen tot een soort 
gezinscentra. Die zouden niet alleen kunnen voorzien in de behoeften van kinderen, maar ook 
in die van ouders en het hele gezin. 
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We kunnen de resultaten van deze studie niet één op één vertalen naar Nederland, maar het 
is niet onwaarschijnlijk dat VVE hier vergelijkbare effecten kan hebben. En als dat zo is, zouden 
kinderdagverblijven of de snel in aantal groeiende IKC’s ook meer op de ouders kunnen 
worden gericht. 

https://www.diw.de/de/diw_01.c.694645.de/publikationen/wochenberichte/2019_44/kita_
besuch_von_kindern_aus_nach_deutschland_gefluechteten_familien_verbessert_integration_
ihrer_muetter.html 

3. Toetsen van jonge kinderen
>> VVE/Toetsen

Terug naar het Nederlands onderzoek. Op 19 september promoveerde Niek Frans aan de 
RUG op het vraagstuk van de toetsen van jonge kinderen. Dit titel van de dissertatie is “A 
captivating snapshot of standardized testing in early childhood”. 

De onderzoeker concludeert dat de toetsen wel een inschatting geven van het niveau van het 
kind ten opzichte van andere kinderen in de populatie. De scores laten echter een hoge mate 
van ongestructureerde intra-individuele variabiliteit zien. Dit maakt het lastig om het niveau 
van een kind betrouwbaar vast te stellen. Daarbij is het nog moeilijker om iets te zeggen 
over de groei van individuele kinderen. Vaak zijn schijnbare stijgingen of dalingen slechts 
tijdelijk van aard en laten de scores van de meeste kinderen een eenduidige groei zien over 
een langere periode. Zelfs wanneer dit niet het geval is, is het lastig om kinderen met een 
afwijkende groei betrouwbaar te identificeren aan de hand van een of twee stagnaties. Daarbij 
is het nog moeilijker om iets te zeggen over de groei van individuele kinderen. Vaak zijn 
schijnbare stijgingen of dalingen slechts tijdelijk van aard. Zelfs wanneer dit niet het geval is, 
is het lastig om kinderen met een afwijkende groei betrouwbaar te identificeren aan de hand 
van een of twee stagnaties. Aangezien identificatie aan de hand van toetsresultaten gestoeld 
is op een betrouwbare voorspelling van de toekomstige ontwikkeling van een kind, hebben de 
scores op deze toetsen slechts een beperkte bruikbaarheid in de signalering van vroegtijdige 
taal- en rekenproblemen.

https://www.rug.nl/about-us/news-and-events/events/phd-ceremonies/promoties-
2019?hfId=118711

4. De intensiteit van VVE
>> VVE/10-16 uur

In de Kennisrotonde van NRO is aandacht besteed aan de vraag wat meer bijdraagt aan de 
ontwikkeling van peuters; een vve-aanbod met gelijkblijvende intensiteit of een aanbod met 
toenemende intensiteit?

Dit soort vragen is vaak erg moeilijk te beantwoorden omdat, zoals ook hier, nooit echt 
onderzoek op dit punt is uitgevoerd. In dit geval zijn wel (Ketelaar e.a. 2019, zie https://goab.
eu/pathtoimg.php?image=Actueel/handreiking_van_10_naar_16_uur_vve.pdf) de mogelijke 
voor- en nadelen van gelijkblijvende versus toenemende intensiteit op een rijtje gezet. 
Voordelen van een toenemende intensiteit kunnen zijn: jongere kinderen worden minder 
belast, de drempel kan lager zijn voor ouders met jonge peuters, en de overgang naar 
school wordt mogelijk makkelijker voor de oudere peuters die wennen aan meer uren. De 
nadelen die genoemd worden zijn voornamelijk van organisatorische aard, zoals toenemende 
administratieve lasten bij de verantwoording en mogelijk wachtlijsten bij de doorstroom van 
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een leeftijdsgroep naar de volgende leeftijdsgroep. De intensiteit van het programma hangt 
samen met de beginleeftijd en de duur van het programma. Tot nu toe wijst onderzoek uit 
dat een beginleeftijd tussen de 2 en 3 jaar voor het starten van een VVE-programma gunstig 
is. Ook laat onderzoek zien dat een langere loopduur (in maanden) van het programma 
het meest bevorderlijk is voor de ontwikkelingsuitkomsten van kinderen op de korte en op 
de lange termijn. Een start leeftijd van 2 jaar zorgt ervoor dat een langere looptijd van een 
programma mogelijk is en de resultaten zijn overwegend positief voor deze start leeftijd. 
Uiteindelijk is het van belang de proceskenmerken te waarborgen gezien de structurele 
kenmerken en de effectiviteit van een VVE-programma hiervan afhankelijk zijn.

https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2019/09/PDF-voor-website-Kennisrotonde-antwoord-
VRAAG-642.pdf

5. Groot onderzoek naar uitbreiding VVE naar 16 uur
>> VVE/10-16 uur

Vanaf 2020 zijn alle Nederlandse gemeenten verplicht een voorschools educatieaanbod te 
realiseren van 16 uur per week. Veel gemeenten zullen hun aanbod dus substantieel moeten 
verruimen – in veel gevallen met zo’n 60 procent.

In het multidisciplinaire onderzoeksproject EVENING (dat staat voor ‘gelijk maken’, 
kansengelijkheid vergroten) gaat een team van onderzoekers onder leiding van Thomas van 
Huizen de effecten van deze hervorming analyseren. De onderzoekers zullen kijken naar het 
gebruik van het extra aanbod, de kwaliteit van de educatievoorziening en naar de interactie 
daartussen. Uiteindelijk is de vraag natuurlijk of de kinderen er daadwerkelijk baat bij hebben.
Omdat de veranderingen in het beleid over een lange periode kunnen worden gevolgd, 
kunnen de onderzoekers een zogenaamd ‘natuurlijk experiment’ doen. En dat is een unicum 
in het Nederlandse onderzoek naar voorschoolse educatie. Het consortium van onderzoekers 
bestaat uit: dr. Thomas van Huizen (projectleider), prof. dr. Paul Leseman, dr. Ora Oudgenoeg-
Paz, prof. dr. Janneke Plantenga en medewerkers van onderzoeksbureau Sardes.

 
6. Kennis versus 21e eeuwse vaardigheden
>> OW/Algemeen

De debatten over het belang van kennis versus de meer generieke vaardigheden blijft de 
gemoederen verhitten, zowel in ons land als in het buitenland. Taalexpert Timothy Shanahan 
van de universiteit van Chicago benadrukt vooral het belang van kennis in het kader van 
het leren lezen. Hoe meer een kind weet, des te beter kan het een tekst begrijpen. Dat 
maakt het lezen een stuk gemakkelijker. Maar het helpt ook om teksten beter te begrijpen 
en het versterkt het gebruik van het lange termijn geheugen, omdat nieuwe kennis wordt 
opgeslagen in de kennisstructuur die er al was. Toch maant Shanahan tot voorzichtigheid 
omdat deze inzichten zijn verkregen op basis van correlaties en er nog geen oorzakelijk 
verband is aangetoond. Hij adviseert daarom om toch door te gaan met het onderwijzen 
van leesvaardigheid en leesstrategieën en niet alleen te vertrouwen op het werken aan meer 
kennis. 

https://www.shanahanonliteracy.com/blog/is-building-knowledge-the-best-way-to-increase-
literacy-achievement 

In Nederland is Erik Meester een van de meest actieve voorvechters van kennis. 
Kennisoverdracht zou ouderwets zijn. En de docent wordt meer een coach dan een 
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”overdrager van kennis”. In combinatie met geromantiseerde beelden over onderwijs zorgt dit 
volgens Erik Meester voor duidelijke problemen. Deze weeffout in ons onderwijs is een van de 
grotere oorzaken van de neergaande onderwijsresultaten in Nederland. Ook leidt het volgens 
Erik Meester tot kansenongelijkheid. Kinderen hebben dus juist recht op kennis! Hij licht zijn 
standpunt toe op YouTube.

https://tjipcast.nl/tjipcast/wat-is-tegenwoordig-nog-de-waarde-van-kennis-tjipcast-026-met-
erik-meester/ 

Een heldere uitleg van deze lijn van denken vinden we ook in een artikel in de Science Guide 
van 16 oktober 2019: https://www.scienceguide.nl/2019/10/constructivisme-is-een-slechte-
didactische-raadgever/ met als titel ‘Constructivisme is een slechte didactische raadgever’, 
door Sarah Bergsen & Erik Meester & Paul A. Kirschner & Anna Bosman. Zij concluderen dat 
ongestructureerde en minimaal begeleide leersituaties zeker geen garantie zijn voor succes 
en sterk kunnen bijdragen aan (1) een kleinere kans op een effectief leerproces voor – in 
het bijzonder – beginnende studenten, (2) een minder belangrijke rol voor de docent en (3) 
vergroting van de zogenoemde achievement gap, omdat studenten met meer voorkennis 
meer kansen krijgen dan studenten met minder voorkennis. 

Goed onderwijs begint juist bij een goede docent, niet bij een facilitator, gids of coach. 
Buiten de lerende zelf is de docent de belangrijkste factor als het gaat om studiesucces. We 
zouden in het onderwijs dus blijvend moeten inzetten en vertrouwen op het vakmanschap van 
docenten, in plaats van het onderwijs daaromheen te organiseren.

Het gevecht tussen de voorstanders van kennis en de vernieuwers die 21e eeuwse 
vaardigheden en het gepersonaliseerd leren ondersteunen, is nog lang niet beslecht. We 
zien wel dat er steeds nieuwe onderzoeken komen, die twijfels zaaien over de effectiviteit 
van gepersonaliseerd leren. Een aantal voorbeelden is te vinden in de Hechinger report van 
februari 2019. 

https://hechingerreport.org/new-study-casts-doubts-on-effectiveness-of-personalized-learning-
program-in-new-jersey/ 

En verder: in november 2019 kwam een evaluatie van het nieuwe Schotse curriculum uit. 
Dat curriculum deed veel kennis overboord en richtte zich op de persoonlijke ontwikkeling 
van de leerlingen. De resultaten zijn zo desastreus dat de oppositie waarschuwt voor 
toekomstige tekorten aan wetenschappers, artsen, en leerkrachten. En vooral kinderen uit 
achterstandssituaties zijn de klos van ook deze vernieuwing. 

https://www.thenational.scot/news/18019298.failed-curriculum-significant-impact-kids-
attainment/ 

Bijgaand cartoon brengt ons in de essentie van het vraagstuk:
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 7. Nieuws over de IKC ontwikkeling
>> OW/IKC

Oberon presenteerde onlangs de laatste stand van zaken rond de ontwikkeling van Integrale  
Kindcentra. 

https://www.oberon.eu/data/upload/files/rapport---samenwerking-in-beeld-2019.pdf 

De hoofdvragen voor het onderzoek waren:
• Wat is de stand van het land anno 2019?
• Hoe krijgt de samenwerking tussen onderwijs en opvang vorm ten opzichte van drie jaar 
geleden?

Negen op de tien basisscholen werken nu samen met een of meerdere 
kinderopvangorganisaties. De helft heeft een vaste partner, de andere helft werkt samen met 
meerdere kinderopvangorganisaties. Voor de kinderopvangorganisaties is samenwerking met 
het basisonderwijs minder vanzelfsprekend. Een derde van de kinderopvangorganisaties werkt 
niet samen met het basisonderwijs. Dit percentage is significant hoger dan in 2016. Toen 
werkte 25% van de kinderopvangorganisaties niet samen met het basisonderwijs. Een kwart 
van de scholen presenteert zich als kindcentrum en treedt als zodanig naar buiten. 

De huidige samenwerking blijkt volgens een meerderheid van de basisschooldirecteuren en 
de kov-managers uit het feit dat zij samen in één gebouw zitten. De samenwerking bestaat 
verder uit het af en toe gezamenlijk activiteiten organiseren, zoals bijvoorbeeld sportdagen 
en sinterklaas. Volgens de helft van de kov-managers bestaat de samenwerking daarnaast uit 
dagelijkse warme overdracht van kinderen door leerkrachten en pm’ers.

Aan de schooldirecteuren en de kov-managers is gevraagd op welk gebied gezamenlijke 
doelen liggen. Uit de antwoorden blijkt dat de gezamenlijke doelen zich in de meeste 
gevallen richten op het bieden van een plek waar alle kinderen hun talenten zo goed 
mogelijk kunnen ontwikkelen. Daarnaast richten ze zich ook in ongeveer de helft van de 
gevallen op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden en het verbreden en 
verbeteren van de zorg voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. Andere gebieden 
waar de gezamenlijke doelen zich op richten zijn de gezonde voeding, gezonde levensstijl, 
burgerschap en het vernieuwingsonderwijs (montessori, antroposofie).

De gemeente heeft volgens bijna twee derde van de basisschooldirecteuren en kov-managers 
geen rol in de samenwerking. Deze percentages liggen significant hoger dan in 2016. Toen 
gaf 36% van de basisschooldirecteuren en 48% van de kov-managers aan dat de gemeente 
geen rol had in de samenwerking.

Bijna twee op de tien kov-managers en vier op de tien basisschooldirecteuren geven aan dat 
er sprake is van inhoudelijke innovatie. Het betreft dan relatief vaak gepersonaliseerd leren 
(40%), doorbreken van het leerstofjaarklassensysteem(38%), of aanpassing van de schooltijden 
(26%).

Kritische kanttekeningen van de kant van Sardes: 
https://www.sardes.nl/pathtoimg.php?id=3189&image=whitepaper_de_toekomst_van_het_
ikc_22052019.pdf 

In een zgn. White Paper van Joke Kruiter en Frank Studulski worden enkele kritische 
kanttekeningen bij het rapport van Oberon geplaatst. Oberon heeft alleen gevraagd of 
scholen en kinderopvangorganisaties zichzelf profileren als kindcentrum. Er is niet getoetst of 

6

https://www.oberon.eu/data/upload/files/rapport---samenwerking-in-beeld-2019.pdf
https://www.sardes.nl/pathtoimg.php?id=3189&image=whitepaper_de_toekomst_van_het_ikc_22052019.pdf
https://www.sardes.nl/pathtoimg.php?id=3189&image=whitepaper_de_toekomst_van_het_ikc_22052019.pdf


ze ook aan de gangbare criteria voor een IKC voldoen. 
IKC’s zouden volgens de criticasters moeten voldoen aan de volgende criteria;
1. De hele dag geopend;
2. Bieden van onderwijs, opvoeding, ontspanning en ontwikkeling;
3. Realiseert een doorgaande pedagogische leerlijn door integratie van onderwijs en opvang;
4. Wordt centraal aangestuurd.

Er is dus een groep scholen en kinderopvangorganisaties is die zich IKC noemt, maar 
niet wezenlijk aan de kenmerken van een IKC voldoet, anders dan dat ze samen in een 
gebouw zijn onder gebracht en er enige mate van afstemming is. Bovendien zijn er ook veel 
kinderopvangorganisaties die zich ‘kindcentrum’ noemen zonder een IKC te vormen met een 
basisschool. 

Kruiter en Studulski nemen in hun White Paper de tot nu toe verschenen publicaties over 
IKC’s door en proberen een toekomstbeeld te schetsen. Hun conclusies zijn niet alleen maar 
positief. Ik citeer een deel van hun slotbeschouwing: 
‘De zoektocht naar de meerwaarde van de het IKC begint verdacht veel te lijken op de 
eerdere zoektocht naar de opbrengsten van de brede school, zoals onderzocht door Kruiter 
e.a. (2013). Na een longitudinaal onderzoek van drie jaar onder 40 brede scholen kon toen 
niet goed worden vastgesteld wat de effecten waren. Er waren wel kleine positieve effecten 
op het sociaal welbevinden, maar door de grote verschillen tussen de brede scholen kon niet 
duidelijk een effect op cognitief functioneren worden vastgesteld. OCW rapporteert hierover: 
“Op basis van deze landelijke effectmeting kan worden vastgesteld dat leerlingen van brede 
scholen en leerlingen van controlescholen zich gemiddeld in hetzelfde tempo ontwikkelen op 
cognitief en sociaal-emotioneel gebied” (OCW, 2014)’.

8. De werkbeleving van Nederlandse leraren
>> OW/Beleving

Nu er zoveel onrust en onvrede is in ons onderwijs, is het toch wel aardig even te kijken naar 
een (internationaal) onderzoek naar de werkbeleving van leraren en schoolleiders. TALIS 
(Teaching and Learning International Survey) biedt een uitgebreide internationale vergelijking 
van wat leraren en hun schoolleiders vinden van hun werk- en leeromstandigheden. Het 
onderzoek is in Nederland uitgevoerd door Ecorys, EUR en MOOZ onder 4600 leraren en 340 
schoolleiders. Enkele interessante resultaten: 

• De tevredenheid van leraren over hun werk is onveranderd hoog: ruim 90% van de leraren in 
basisonderwijs en onderbouw van het voortgezet onderwijs is tevreden met hun huidige baan 
en ruim 80% zou hun school aanbevelen als een goede werkomgeving. Deze percentages zijn 
licht boven de internationale OESO-gemiddelden.

• De meeste leraren in basisonderwijs en voortgezet onderwijs vinden dat ze door hun 
lerarenopleiding voldoende zijn voorbereid qua inhoudelijke en pedagogische vakspecifieke 
kennis (>66% van de leraren basisonderwijs en >75% van de leraren voortgezet onderwijs).

• Minder goed zijn zij door hun lerarenopleiding voorbereid op het lesgeven aan 
multiculturele/meertalige groepen (15% van de leraren basisonderwijs en 17% van de leraren 
voortgezet onderwijs voelt zich goed voorbereid). Voor het voortgezet onderwijs is dit lager 
dan gemiddeld in de OESO-landen (26%).

• Weinig leraren worden begeleid in hun eerste baan: 15% van de leraren in het BO en 31% 
van de leraren in het VO hebben deelgenomen aan inductieactiviteiten in hun eerste baan. Dit 
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is lager dan gemiddeld in de OESO-landen in het voortgezet onderwijs (38%).

• Meer dan gemiddeld in de OESO-landen hebben leraren in Nederland leerlingen met 
speciale leerbehoeften in de klas: 46% versus 27% gemiddeld in de OESO-landen in het 
voortgezet onderwijs. Daarentegen vinden schoolleiders in Nederland het minder lastig om 
leraren te vinden die voldoende competent zijn om les te geven aan leerlingen met speciale 
leerbehoeften dan schoolleiders gemiddeld in de OESO-landen.

• Ten opzichte van andere landen besteden schoolleiders in Nederland meer tijd aan 
leiderschapstaken en bijeenkomsten (management) en minder tijd aan onderwijskundig 
leiderschap. De tijd die zij besteden aan administratieve taken is vergelijkbaar met het OESO-
gemiddelde.

Sommige van deze resultaten zijn toch wel enigszins verrassend in een tijd waarin veel 
onvrede naar buiten komt. De data voor dit onderzoek zijn verzameld in 1918.

https://www.ecorys.com/nl/netherlands/our-work/talis-2018-een-internationaal-onderzoek-
naar-de-leer-en-werkomstandigheden-van 

9. Nieuwe website jeugd
>> Jeugdzorg/Kennis

De nieuwe website Voordejeugd.nl moet professionals, jeugdhulpaanbieders en overheden 
de komende jaren helpen om de zorg voor jeugd te verbeteren. De website is op 5 november 
gelanceerd door de organisaties die deelnemen aan het actieprogramma Zorg voor de Jeugd.
Voordejeugd.nl is ontwikkeld om zichtbaar te maken wat er de komende jaren gebeurt in de 
zorg voor kinderen en jongeren en wat hierin wordt bereikt. Het platform is gemaakt voor en 
door gemeenten, aanbieders, professionals en kennisinstellingen. Geïnteresseerden kunnen 
zich via het platform aanmelden voor workshops, werkateliers en bijeenkomsten. Daarnaast 
is het mogelijk om contact op te nemen met regioambassadeurs en het Ondersteuningsteam 
Zorg voor de Jeugd (OZJ). Zij ondersteunen initiatieven ter verbetering van de zorg voor 
jeugd.

https://www.voordejeugd.nl/ 

10. Onderzoeksprogramma onderwijsachterstanden
>> OW/OAB

Het ministerie van OCW heeft een monitorings- en beleidsevaluatieprogramma opgezet met 
als doel te meten wat de impact is van extra investeringen in voor- en vroegschoolse educatie, 
hoe de wijzigingen in het (gemeentelijke) onderwijsachterstandenbeleid vorm krijgen in het 
beleid en de praktijk en of de wijzigingen de beoogde effecten teweeg hebben gebracht. 
Oberon onderzoeker-adviseur Walter de Wit zal komend jaar de functie coördinator van het 
monitorings- en beleidsevaluatieprogramma onderwijsachterstandenbeleid op zich nemen.
Het monitorings- en beleidsevaluatieprogramma bestaat uit verschillende 
onderzoeksprogramma’s, die nauw met elkaar samenhangen:

1. Kwaliteit voorschoolse educatie (uitgevoerd door de Inspectie van het Onderwijs);
2. Quasi-experimenteel onderzoek voorschoolse educatie;
3. Implementatieonderzoek nieuwe eisen voorschoolse educatie;
4. Bestedingsonderzoek voorschoolse educatie;

https://www.ecorys.com/nl/netherlands/our-work/talis-2018-een-internationaal-onderzoek-naar-de-leer-en-werkomstandigheden-van
https://www.ecorys.com/nl/netherlands/our-work/talis-2018-een-internationaal-onderzoek-naar-de-leer-en-werkomstandigheden-van
Voordejeugd.nl
Voordejeugd.nl
https://www.voordejeugd.nl/


5. Kwaliteit vroegschoolse educatie (uitgevoerd door Inspectie van het Onderwijs en CPB);
6. R&D-programma Onderwijsachterstandenbeleid: naar effectieve interventies op 
basisscholen (groep 1 t/m 8);
7. Evaluatie CBS-indicator (uitgevoerd door het CBS en OCW);
8. Evaluatie uitkeringsvorm gemeenten (call for proposals).

11. Een vriendelijk welkom helpt
>> OW/Pedagogisch

Het vriendelijk welkom heten van leerlingen (positive greeting at the door) in het voortgezet 
onderwijs blijkt volgens Cook e.a. nogal positieve resultaten op te leveren. Minder storend 
gedrag en meer tijd voor leren, concluderen de onderzoekers. De leerkrachten vonden het 
bovendien goed te doen. Kost niets, dus het proberen waard. 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1098300717753831 

Jo Kloprogge, 2019
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