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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 verschenen weer aardig wat Nederlandse en internationale publicaties afgelopen tijd. 
Nog steeds wordt veel tijd besteed aan metastudies, waarin wordt geprobeerd uit een aantal 
eerdere onderzoeken een beeld te vormen over een bepaald onderwerp. Dat is een moeilijke 
klus omdat al die onderzoeken werken met hun eigen invalshoeken en methodieken. De 
kwaliteit van deze metastudies is dan ook vrij wisselvallig. Maar soms lukt het erg goed. 

Er zijn ook steeds vaker onderzoeken of studies die een interessant onderwerp bestrijken, 
maar methodologisch toch niet ijzersterk zijn. We nemen die soms toch mee in een 
plukboeket omdat ze wel een stukje nieuw inzicht geven. En hoewel we ons hier vooral richten 
op onderzoek, aarzelen we niet om ook af en toe een sterk opiniërend stuk een plek te geven.

1. Armoede onder leerlingen in het basisonderwijs

DUO Onderwijsonderzoek & Advies heeft in november 2019 samen met Didactief onderzoek 
gedaan onder leerkrachten naar het thema armoede bij leerlingen in het basisonderwijs. 
Daarbij zijn twee hoofdthema’s onderzocht: 
* De signalering van armoede bij leerlingen en het contact met hulpinstanties 
* Het initiatief in de bestrijding van armoede of omgang met armoede, zowel vanuit de 
leerkracht als vanuit de school

De gegevens werden verzameld via een online panel van leerkrachten, van wie er 700 de 
vragenlijst invulden. Twee derde (65%) van de leerkrachten gaf aan dat zij één of meer 
leerlingen in hun groep hebben die in armoede opgroeien. Iets minder dan een derde (31%) 
geeft aan dat er geen leerlingen in hun groep zitten waar sprake is van armoede. De armoede 
wordt vooral herkend aan de hand van de kleding van de leerlingen, gesprekken over de 
vakantie, het geen geld hebben voor extra activiteiten van de school, en de persoonlijke 
hygiëne. Ruim de helft (55%) van de leerkrachten geeft aan dat het in armoede opgroeien van 
leerlingen een negatieve invloed heeft op de leerprestaties. Met betrekking tot de sociaal-
emotionele ontwikkeling zegt een nog hoger percentage (76%) van de leerkrachten dat 
armoede een negatieve invloed heeft. 

Aan de leerkrachten is verder gevraagd wat de school onderneemt voor leerlingen die in 
armoede opgroeien. De meerderheid van de leerkrachten geeft aan dat de school ouders 
doorverwijst naar hulpinstanties en dat er een potje is voor leerlingen die geen geld hebben 
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voor buitenschoolse activiteiten. Volgens een derde van de leerkrachten treft de school geen 
specifieke maatregelen voor de bestrijding van armoede. 

https://www.duo-onderwijsonderzoek.nl/wp-content/uploads/2019/12/Onderzoek-armoede-
leerlingen-basisonderwijs-9-december-2019-definitief.pdf 

Zie ook de handreiking van OCW/SZW over armoede in scholen: https://www.rijksoverheid.nl/
documenten/publicaties/2020/02/12/handreiking-omgaan-met-armoede-op-scholen
 

2. Zijn programma’s voor educatieve stimulering thuis (thuisbetrokkenheid) effectief? 

Men is het er in wetenschappelijke kring tegenwoordig wel over eens, dat van de vele 
vormen van ouderbetrokkenheid alleen thuisbetrokkenheid, het in de thuissituatie stimuleren 
van de ontwikkeling van het kind, invloed heeft op de leerprestaties. Sommige ouders, de 
hoger opgeleiden en meer welvarenden, doen hier meer aan dan de lager opgeleiden en 
minder welvarenden. Maar is het ook mogelijk via georganiseerde programma’s de lager 
opgeleide en/of arme ouders tot (blijvende) gedragsverandering te bewegen? We hebben 
in Nederland redelijk wat ervaring op dit punt. Denk aan de stapprogramma’s en aan bijv. de 
VoorleesExpress en VVE Thuis. Tot nu toe zien we dat deze enig (bescheiden) effect hebben.

De vraag naar de effectiviteit van dit soort programma’s staat centraal in de metastudie ‘Family 
literacy-programma’s voor kinderen in achterstandssituaties: Een meta-analyse van effecten 
en werkzame elementen’ die in opdracht van NWO werd uitgevoerd door Roel van Steensel, 
Suzanne Fikrat-Wevers, Wichor Bramer en Lidia Arends.

De resultaten van deze metastudie, waarin de effecten van 56 programma’s zijn samengevat, 
gericht op kinderen uit gezinnen met een lage SES, zijn hoopgevend. Gemiddeld laten de 
programma’s op korte termijn significante, positieve effecten op verschillende componenten 
van de ontluikende geletterdheid zien; op de langere termijn lijken de effecten echter uit te 
doven. Niet alle typen programma’s zijn even effectief. Vooral programma’s met een gericht en 
afgebakend aanbod lijken effect te sorteren. Het gaat dan om programma’s die zich beperken 
tot een gelimiteerde set activiteiten (bijvoorbeeld alleen voorlezen) of vaardigheden, en 
programma’s die hun aanbod focussen op activiteiten in het gezin en geen combinatie maken 
met activiteiten op school.
Het uitdoven van de effecten op langere termijn is een thema voor verder onderzoek. Er zijn te 
weinig studies die de lange termijn effecten onderzoeken.

https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2019/09/eindrapportage-meta-analyse-flp.pdf 

3. PISA, PISA, PISA over wiskunde

Op het spraakmakende PISA-onderzoek zullen we hier niet uitvoerig ingaan. Er is al heel erg 
veel aandacht aan besteed. Vooral de dalende leesvaardigheid van de Nederlandse kinderen 
wordt centraal gesteld. Voor wiskunde wordt dan met een zucht van verlichting opgemerkt 
dat we hier niet achteruit zijn gegaan. Helaas is dit zeker niet waar voor leerlingen van lager 
opgeleide ouders...
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Over enkele maanden verwachten we een nieuw rapport, waarin speciaal aandacht wordt 
besteed aan de PISA-resultaten voor achterstandsleerlingen. 

4. Sociale ongelijkheid hangt samen met waar je woont

SEO deed onderzoek naar de vraag in hoeverre sociale ongelijkheid samenhangt met de 
regio waar je woont. Dit gaf een opmerkelijk resultaat. De kansen van jonge kinderen hangen 
mede af van de regio waarin ze opgroeien. Ieder jaar dat een kind in een gunstigere regio 
woont, leidt tot een hoger inkomen als jongvolwassene. Kinderen die verhuizen als ze zeven 
jaar oud zijn, hebben als ze 28 jaar oud zijn, 45,9 procent van het verschil in de verwachte 
inkomenspositie overbrugd.
Uit de analyses blijkt dat dit niet een effect is van lokale arbeidsmarktomstandigheden. Het
lijkt vooral te gaan om effecten van de omgeving waarin het kind opgroeit. Verhuizingen op 
latere leeftijd hebben, door minder blootstelling aan de nieuwe omstandigheden, minder 
effect. 
Als we even niet letten op de methodologische complicaties van dit onderzoek, kunnen we 
dus stellen dat tijdig verhuizen naar een betere wijk een goede beslissing kan zijn met het oog 
op de toekomst van je kinderen. 

http://www.seo.nl/pagina/article/sociale-ongelijkheid-in-nederland/ 

5. Werk maken van gelijke kansen, gratis download

Didactief heeft in samenwerking met een aantal schoolbesturen, hogescholen en de PO-Raad 
de publicatie ‘Werk maken van gelijke kansen’ uitgegeven. De redactie bestaat uit Linda van 
den Bergh, Eddie Denessen en Monique Volman.

Het boek kent vier delen. In het eerste wordt ingegaan op de rol van onderwijs in sociale 
ongelijkheid. Want hoe komt het eigenlijk dat onderwijs de verschillen tussen leerlingen soms 
eerder vergroot dan verkleint? Wat kan de school doen om te compenseren voor wat kinderen 
thuis soms tekortkomen. In deel 2 wordt ingegaan op vooroordelen en verwachtingen, het 
Pygmalion effect. Een eerbetoon aan Paul Jungbluth, die jarenlang wees op het belang 
van leerkrachtverwachtingen. Er is hierbij ook een paragraaf aan kleuters gewijd. Het derde 
deel gaat over hoe je concreet kunt omgaan met verschillen in de klas, bijvoorbeeld door te 
differentiëren. Hier wordt ingegaan op de positieve en negatieve gevolgen van verschillende 
vormen van differentiatie. Het laatste deel gaat over leren van en met collega’s. Het werk van 
de leerkracht, improvisatie en adaptief lesgeven komen hier aan de orde. 
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Het boek is mooi gepresenteerd en goed leesbaar. Een punt van kritiek kan zijn dat de 
wetenschappelijke bronnen die men centraal stelt, bijna uitsluitend uit de Angelsaksische 
wereld afkomstig zijn. Nederlands onderzoek vindt een plek in de zijlijn. 

https://didactiefonline.nl/artikel/werk-maken-van-gelijke-kansen 

6. Diversiteit in de klas

In februari 2020 promoveerde Marianne Hooijsma op het thema ‘etnische diversiteit in de 
klas’. Etnische diversiteit op scholen hoeft niet te leiden tot spanning in de klas. Zo nemen 
klasgenoten van verschillende etniciteit het juist voor elkaar op als ze gepest worden. 
Hooijsma onderzocht positieve en negatieve interetnische relaties tussen klasgenoten aan de 
hand van sociale netwerkgegevens. Binnen etnische groepen is de kans groot dat jongeren 
die niet in dezelfde klas zitten elkaar verdedigen tegen pesten. Dat gebeurt minder vaak 
bij jongeren met een verschillende afkomst. Maar als jongeren klasgenoten zijn, is het even 
waarschijnlijk dat jongeren van verschillende of dezelfde afkomst het voor elkaar opnemen. 
Diversiteit in de klas kan dus een positief effect hebben op interetnische relaties, maar is toch 
niet genoeg is om negatieve relaties tussen jongeren met een verschillende achtergrond te 
verbeteren. De nadruk leggen op overeenkomsten, zoals bij elkaar in de klas zitten of een 
gezamenlijke hobby of muzieksmaak, kan volgens Hooijsma een manier zijn voor leerkrachten 
om jongeren van verschillende etnische afkomst zich meer verbonden met elkaar te laten 
voelen.

https://www.rug.nl/research/portal/nl/publications/clashrooms(05550f8a-6dcb-4c55-ae2a-
4a4acd8ea94f).html 

7. De gemeente en de schakelklas

In het kader van de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van 
onderwijsachterstandenbeleid (GOAB-ondersteuning) is een brochure uitgegeven over 
de schakelklas, met informatie over hoe de gemeente hier haar beleid kan inrichten. In de 
brochure wordt ingegaan op de verschillende vormen die gemeenten co-financieren in het 
kader van het onderwijsachterstandenbeleid: 
• Schakelklassen 
• Kopklassen 
• Verlengde schooldag 
• Intensieve leertijdverlenging 
• Zomer-/vakantiescholen 
• Weekendscholen

De gemeenten verstrekken subsidie aan gekozen vormen van schakelklassen, maar vervullen 
ook vaak een coördinerende rol bij de schakelklassen, bijvoorbeeld in een stuurgroep en/
of door begeleiding van de schakelklassen en door de intervisie van de leerkrachten te 
organiseren en financieren. Verder regelen en financieren gemeenten dikwijls evaluatie en 
monitoring van de schakelklassen. 

Veel gemeenten stellen voorwaarden aan een schakelklas. Zij omschrijven dan voor welke 
groep(en) de schakelklas ingericht kan worden, stellen een minimum en maximum aantal 
leerlingen vast (gemiddeld 12) en/of een minimaal aantal uur per week. Ook de doelen zijn 
vrijwel altijd vastgelegd door gemeenten, soms concreet, soms globaal.
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Gemiddeld besteden gemeenten, na aftrek van de gemeentelijke middelen voor VE, 
verreweg het meeste geld aan de schakelklassen, gevolgd door de verlengde schooldag en 
kopklassen. Hoe kleiner de gemeente, hoe groter het percentage GOAB-budget dat aan 
de schakelklassen wordt besteed. De middelgrote en kleinere gemeenten geven een groter 
percentage van het GOAB-budget uit aan onderwijstijdverlenging dan de grotere gemeenten, 
met uitzondering van de verlengde schooldag, want daar geven de vier grote steden 
relatief het hoogste percentage van het GOAB-budget aan uit. Gemeenten besteden naar 
verhouding het kleinste percentage GOAB-budget aan zomerscholen en weekendscholen.
In de brochure wordt ook ingegaan op de functies van de verschillende benaderingen en wat 
er bekend is over de resultaten, al is dat laatste nog vrij beperkt. 

https://goab.eu/schakelklassen-hulpmiddel

8. Pre-COOL rapportage 

Er is rond de jaarwisseling een pre-Cool rapportage uitgebracht door het Kohnstamm 
Instituut. De titel is ‘Het pre-COOL cohort tot en met groep 5’.

Dit onderzoek is gericht op het beantwoorden van de volgende onderzoeksvragen:
1. In hoeverre nemen verschillen tussen doelgroepkinderen en niet-doelgroepkinderen in taal- 
en rekenprestaties en werkhouding van groep 1 tot en met 5 toe of af in de loop van
de tijd?
2. In hoeverre is er een relatie tussen de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie en taal- 
en rekenprestaties en werkhouding van leerlingen in groep 5?

Een op zich belangrijke conclusie van de onderzoekers is dat in de periode tussen groep 1 en 
groep 5 over het geheel genomen de achterstand van de meeste doelgroepkinderen ten
opzichte van niet-doelgroepkinderen afneemt. De scores van de doelgroepen wat betreft 
begrijpend lezen, woordenschat en rekenen zijn in de gehele onderzochte periode niettemin 
lager dan die van de niet-doelgroep.

We vinden deze rapportage nog niet voldoende uitgerijpt en verhelderend om de conclusie al 
te kunnen onderschrijven. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/12/20/b1-het-pre-cool-cohort-tot-
en-met-groep-5 

9. Bommeljé op stoom

We besteden in de Plukboeketten doorgaans geen aandacht aan columns en blogs in kranten, 
al was het maar vanwege de hoeveelheid en wisselende kwaliteit van dit soort geschriften. We 
maken hierop wel af en toe een uitzondering. Daarom wijzen we op een polemisch stuk van 
Bastiaan Bommeljé in de Volkskrant van 14 januari. De titel ‘Jongeren worden niet onnozel 
geboren, maar onnozel gemaakt. Bij ons door het onderwijs’ is al een indicatie voor de 
richting die wordt ingeslagen. 

Twee stukjes als smaakmaker: 

De maatschappelijke effecten van de onderwijscrisis zijn volop zichtbaar. Niet alleen in de daling van 
20 procent in de boekenverkoop sinds 2010 (de sterkste krimp van Europa), maar ook in een nieuwe 
dramaturgie van het dagelijks leven, die nogal lijkt op infantilisering. Zo dient de mobiele telefoon 
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als digitale knuffel, zijn kinderspelletjes voor ouderen helemaal hip, en vertwitteren de media in 
een kleuterschoolachtige kakofonie van columnisten, opiniemakers en influencers. Hier zien we een 
eigentijdse vorm van wat de socioloog Helmut Schelsky de Sprachherrschaftsklasse noemde: een sociale 
groep die woordruis produceert ter bescherming van de eigen leefwereld.

Aldus resulteerde de onderwijscrisis in een intellectueel gedepriveerde generatie met een kinderlijk 
gebrek aan zelftwijfel, zelfkritiek en zelfspot. Zonder modern onderwijs zou niemand praatprogramma’s 
serieus nemen en zou Rutger Bregmans De meeste mensen deugen geen bestseller zijn. Men kan betogen 
dat millennials gebrek aan algemene ontwikkeling een slechte naam geven, maar jongeren worden niet 
onnozel geboren, ze worden onnozel gemaakt. Bij ons door het onderwijs.

Je hoeft het natuurlijk niet eens te zijn met Bommeljé, maar hij weet het wel mooi te 
formuleren. 

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/jongeren-worden-niet-onnozel-geboren-maar-
onnozel-gemaakt-bij-ons-door-het-onderwijs~be8bbd71/ 

Dit brengt ons meteen op een interessant onderzoek uit de Verenigde Staten waarin 
onderzoek van 1966 tot 2016 over ‘directe instructie’ aan een meta- analyse werd onderworpen: 
10. Directe instructie werkt

Deze monumentale onderzoeksinspanning werd geleverd door Jean Stockard en Timothy W. 
Wood van de universiteit van Oregon en gepubliceerd in de ‘Review of Educational Research’ 
van 7 januari 2018. De titel luidt: ‘The Effectiveness of Direct Instruction Curricula: A Meta-
Analysis of a Half Century of Research’.

Het artikel is dus niet brandnieuw, maar het komt wel vaker voor dat het even duurt eer de 
echt belangrijke publicaties hun weg naar de cultstatus vinden. 

De conclusie die de onderzoekers trekken na een zoektocht door niet minder dan 328 
onderzoeken is van een schokkende eenvoud: ‘Students who were taught using DI methods 
performed better in reading, maths and spelling than those who were not.’

De onderzoekers zijn minder polemisch in hun uitspraken dan Bommeljé, maar adviseren wel 
om, met het oog op deze onderzoeksresultaten, nog eens even na te denken of het inzetten 
op gepersonaliseerd of onderzoekend leren wel zo verstandig is. Dat directe instructie niet 
algemeen wordt toegepast, kan volgens hen te maken hebben met het idee van leerkrachten 
dat ze met DI te veel autonomie moeten inleveren. 

Voor de fijnproevers: ‘Directe Instructie’ is in deze studie de klassieke vorm, in de Engelmann-
Becker traditie. 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.3102/0034654317751919 
Zie ook: https://www.tes.com/news/direct-instruction-works-says-50-years-research 

11. Hoe de winst van de voorschool te behouden?

We weten inmiddels dat kwalitatief goede voorschoolse educatie een stevige impuls kan 
bieden voor de verdere schoolloopbaan van kinderen. We weten ook dat de geboekte 
winst niet behouden blijft en in latere jaren geleidelijk kan verdwijnen. Of en in hoeverre dat 
gebeurt, is nog niet helemaal duidelijk en vereist zeker verder onderzoek. Verder licht wordt 

6

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/jongeren-worden-niet-onnozel-geboren-maar-onnozel-gemaakt-bij-ons-door-het-onderwijs~be8bbd71/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/jongeren-worden-niet-onnozel-geboren-maar-onnozel-gemaakt-bij-ons-door-het-onderwijs~be8bbd71/
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.3102/0034654317751919
https://www.tes.com/news/direct-instruction-works-says-50-years-research


op dit vraagstuk geworpen door de onderzoekers Christina Weiland, Rebecca Unterman, Anna 
Shapiro, and Hirokazu Yoshikawa. In een blog met als titel ‘What happens after preschool 
matters for sustaining the preschool boost’ gaan ze op dit vraagstuk in aan de hand van enkele 
studies naar het onderwijs in Boston. De kwaliteit van de basisschool die de kinderen na de 
voorschool volgen, blijkt bepalend te zijn voor het behoud van de in de voorschool geboekte 
winst. Kwaliteit was hier gemeten aan de toetsscores. Andere onderzochte factoren speelden 
geen rol. 

https://www.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/2019/11/01/what-happens-after-
preschool-matters-for-sustaining-the-preschool-boost/ 

12. Het belang van spel (of niet)

We hebben in een eerder plukboeket al aandacht besteed aan de betekenis van spel voor de 
ontwikkeling van kinderen. Er is eigenlijk vrij weinig onderzoek naar deze thematiek, hoewel 
het een belangrijk thema is. Kinderen spelen nu eenmaal en het zou mooi zijn te weten wat 
verschillende vormen van spel teweegbrengen. 

Freelance schrijver David Didau brengt ons een interessante blog over dit onderwerp. De titel 
is ‘The importance of play (and why it’s better to avoid bullshit)’.

Didau stelt dat spelen natuurlijk voor veel soorten levende wezens heel belangrijk is. Wat 
het oplevert kun je vrij eenvoudig voorspellen. Als het gaat om gedrag of vaardigheden die 
universeel en constant zijn, dat nemen kinderen dat over. Mede met behulp van spel leren 
ze te spreken, eenvoudige voorwerpen te hanteren, en het gedrag van dieren of mensen 
te begrijpen. Maar als het gaat om leren lezen, wiskunde of het hanteren van complex 
gereedschap, dan is er formele instructie nodig. En daarom hebben we ook scholen. Het 
is dus nogal onzinnig om, zoals soms gebeurt, er voor te pleiten onderwijs meer op spel te 
baseren en de omgeving in de school meer te doen lijken op de ‘natuurlijke omgeving’ van 
kinderen.

https://learningspy.co.uk/featured/the-importance-of-play-and-why-its-better-to-avoid-bullshit/ 

Deze zienswijze lijkt niet te worden gedeeld door Annerieke Boland, Lector Jonge Kind aan 
Hogeschool iPabo. Zij geeft aan dat spel bij peuters én kleuters de activiteit is die het meeste 
ontwikkelingspotentieel biedt. Spel is een geweldige manier om bijvoorbeeld te werken 
aan de taalontwikkeling van een kind. Zij is er van overtuigd dat spelen een positief effect 
heeft op onder meer het vermogen tot concentratie, zelfregulatie, symboolbegrip en het 
probleemoplossend vermogen.

https://www.vakbladvroeg.nl/spel-is-de-manier-om-ontwikkeling-van-kinderen-te-stimuleren/ 

13. Eén laptop voor elk kind heeft volgens Zweeds onderzoek weinig zin

Veel scholen streven er naar een persoonlijke laptop of tablet ter beschikking te hebben 
voor elk kind. Die kunnen ze dan zowel op school als thuis gebruiken. Zo kan ICT in het 
onderwijs voor alle vakken worden ingezet. De onderzoekers vergeleken of leerlingen met een 
persoonlijke laptop en tablet beter presteerden op school dan leerlingen met een beperktere 
toegang tot de computer. Er werd geen verschil tussen beide groepen leerlingen gevonden 
in een uitgebreid onderzoek in 26 Zweedse gemeenten, noch op testen in taal en rekenen, 
noch op de doorstroming naar het voortgezet onderwijs. De onderzoekers zien wel indicaties 
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https://www.vakbladvroeg.nl/spel-is-de-manier-om-ontwikkeling-van-kinderen-te-stimuleren/
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dat één op één initiatieven leiden tot vergroting van achterstanden. Vooral wiskunde en de 
doorstroming had er bij kinderen met laag opgeleide ouders onder te lijden.

https://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2019/wp-2019-26-a-laptop-for-every-child-the-impact-
of-ict-on-educational-outcomes.pdf 

14. Lesgeven in kritisch denken

De vraag of je iemand kunt leren kritisch te denken, verdeelt de geesten in zowel Nederland 
als het buitenland. Veel scholen, ook basisscholen, claimen dat ze aandacht besteden aan 
kritisch denken. Psychologen zoals Kirschner en Erik Meester bestrijden deze claim te vuur en 
te zwaard. Vakoverstijgende vaardigheden zoals kritisch denken zijn volgens hen per definitie 
gebonden aan bepaald domein. Als je verstand hebt van een onderwerp, kun je daar kritische 
vragen over stellen. Maar iemand leren per definitie kritisch te denken is niet mogelijk.

Er verscheen een degelijk en genuanceerd artikel over dit vraagstuk van de hand van een 
van de top-onderwijskundigen van dit moment: Daniel Willingham van de universiteit van 
Virginia. Zijn conclusies zijn helder. Oefeningen en games om het kritisch denken te simuleren 
hebben geen blijvende verbeteringen bij de leerlingen opgeleverd. En het is erg moeilijk voor 
leerlingen om kritische denkvaardigheden, die ze bij een bepaald onderwerp hebben geleerd, 
toe te passen op een ander. Inhoudelijke kennis is dus cruciaal om kritisch te kunnen denken.
Natuurlijk zijn er basale logische principes die subjectoverstijgend waar zijn. Denk aan het 
begrip dat A en Niet A niet tegelijk waar kunnen zijn. Maar leerlingen kunnen vaak zelfs 
dit soort algemene principes niet toepassen in nieuwe situaties. Willingham liet leerlingen 
bestuderen hoe rebellen met succes een dictator aanvielen die zich in een fort verschanste. 
Meteen daarna kregen ze de vraag voorgelegd hoe een kwaadaardige tumor aan te vallen 
met een straal die veel nevenschade zou kunnen veroorzaken. De oplossing was dezelfde, 
eerst spreiden en dan samen op één punt aanvallen. Niemand die de overeenkomst zag. 

https://education.nsw.gov.au/content/dam/main-education/teaching-and-learning/education-
for-a-changing-world/media/documents/How-to-teach-critical-thinking-Willingham.pdf 

https://hechingerreport.org/scientific-research-on-how-to-teach-critical-thinking-contradicts-
education-trends/ 
 

15. Dashboard gelijke kansen

Het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen verblijdt ons met het dashboard Gelijke 
Kansen. Dit dashboard monitort voor verschillende groepen leerlingen en studenten de 
overgangen in de gehele onderwijsloopbaan en geeft inzicht in de ontwikkeling van gelijke 
kansen in het onderwijs. Gelijke kansen worden in dit dashboard gedefinieerd als gelijke 
onderwijsuitkomsten bij een gelijk cognitief niveau. Dat wil zeggen dat we bijvoorbeeld 
leerlingen met een vergelijkbare centrale eindtoetsscore en basisschooladvies volgen bij 
de overgang naar het voortgezet onderwijs en dat we leerlingen met eenzelfde diploma 
in het voortgezet onderwijs verder volgen in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger 
onderwijs. Voor de indicatie van sociaaleconomische status gebruiken we in dit dashboard het 
opleidingsniveau van de ouders als meest onderscheidende indicator.

Mooie grafieken en tabellen, die in de toekomst hopelijk verder worden uitgebouwd. 

https://www.ocwincijfers.nl/onderwijs/dashboard-gelijke-kansen 

Jo Kloprogge, 2020
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