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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.

1. Omstreden innovatie
>> Finland

Er zijn de afgelopen jaren heel wat Nederlandse onderwijsmensen naar Finland gereisd om 
daar kennis te nemen van de aanpak van het onderwijs en geplande vernieuwingen. Deze 
vernieuwingen gaan ook in Finland niet zonder conflicten. Deze zomer hebben ouders van de 
kinderen op de Pontus school in Lappeeenranta klachten ingediend tegen de lesmethoden en 
lespraktijken op deze school Een aantal ouders heeft hun kinderen van school gehaald. 
In de Pontus school is het nieuwe ‘core curriculum’ ingevoerd. Traditionele vakken worden 
hier vervangen door brede, interdisciplinaire inhouden. Kinderen worden geacht autonoom 
te leren en hun eigen studieplan te ontwikkelen. De Pontus school kreeg in 2017 een nieuw 
gebouw, geheel ontworpen om te passen bij de nieuwe aanpak. Het gebouw is verdeeld in 4 
units, voor telkens 80 kinderen per unit. 

https://yle.fi/uutiset/osasto/news/parents_file_complaints_over_failure_of_new_
school/10924016

Een vergelijkbare methodiek wordt momenteel ingevoerd in enkele Limburgse dorpsscholen, 
basisschool de Wieken in Posterholt en Kindcentrum de Wouter in America, ook onder de 
naam ‘unitonderwijs’. 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190818_00118925/steeds-meer-basisscholen-in-limburg-
stappen-over-op-unitonderwijs 

1

https://yle.fi/uutiset/osasto/news/parents_file_complaints_over_failure_of_new_school/10924016
https://yle.fi/uutiset/osasto/news/parents_file_complaints_over_failure_of_new_school/10924016
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190818_00118925/steeds-meer-basisscholen-in-limburg-stappen-over-op-unitonderwijs
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190818_00118925/steeds-meer-basisscholen-in-limburg-stappen-over-op-unitonderwijs


2. Geslaagde innovatie
>> Portugal

Waar Finland en ook bijv. Zweden zwaar terugvallen in internationale vergelijkingen, rijst de 
ster van Portugal. Hier heeft men in de afgelopen jaren het onderwijsbeleid stevig gewijzigd. 
De aandacht werd gericht op taal en rekenen en vakken als geschiedenis en aardrijkskunde 
(kijkers van ‘de slimste mens’ weten dat de kennis van geschiedenis en aardrijkskunde in 
Nederland ook ernstig verloren is gegaan).  Verder is men gaan toetsen of de leerlingen zich 
de kennis eigen maken, en biedt men ondersteuning aan kinderen die achter dreigen te raken. 
De resultaten gingen in Portugal in de breedte omhoog, maar ook de uitval nam af. Bij de  
internationale Timms onderzoeken lag Portugal in 1995 op plaats drie van onder. Nu doen ze 
het beter dan 36 landen, waaronder (zie hierboven) Finland. 

Zie https://researched.org.uk/everything-starts-with-the-curriculum/ 

3. Achterstanden groeien in Engeland
>> OAB

De verkleining van de kloof in onderwijsprestaties tussen kinderen uit armere gezinnen en 
hun meer welvarende klasgenoten is in Engeland tot stilstand gekomen. Sinds 2011 was deze 
kloof geleidelijk verkleind. Een onderzoek van de Education Policy Institute Thinkthank laat 
zien dat de kloof aan het eind van het voortgezet onderwijs is gegroeid van gemiddeld 17,9 
maand naar 18,1 maand. Aan het begin van de basisschool is de kloof ook iets gegroeid, van 
4,4 naar 4,5 maanden. De achteruitgang is niet heel erg fors, maar wordt wel gezien als een 
keerpunt ten opzichte van de eerdere positieve ontwikkeling. Er is een discussie ontbrand over 
de oorzaken van deze trendbreuk, waarbij  bezuinigingen door critici als boosdoener worden 
aangewezen. 

https://www.theguardian.com/education/2019/jul/30/attainment-gap-widens-disadvantaged-
gcse-pupils-study

4. Van peuter naar kleuter
>> VVE/doorgaande lijn

De Sardes special, die ik vele jaren geleden in het leven riep en die nog steeds wordt 
voortgezet, heeft inmiddels zijn 24e editie bereikt. Deze gaat over de doorgaande lijn van 
voorschools naar vroegschools, waar in 12 artikelen aandacht aan wordt besteed door diverse 
auteurs. Thema’s zijn onder meer ‘een ontdekkingstocht voor peuters in de basisschool’, 
‘de voorschool plus voor zorgpeuters’, ‘samenwerking tussen kinderopvang en school’,  
‘de gemeente als aanjager van de doorgaande lijn’,  en ‘een doorgaande lijn: wat zegt 
onderzoek?’.  
Dit laatste artikel van Karin Hoogeveen leidt tot wellicht verrassende conclusies, die ik ook bij 
een eigen zoektocht naar onderzoek over de doorgaande lijn heb getrokken. Er is;
a. heel weinig onderzoek naar de doorgaande lijn. Volgens Karin Hoogeveen komt dat vooral 
omdat hier longitudinaal onderzoek is vereist. Dat is echter nauwelijks te vinden, noch in 
Nederland, noch in het buitenland. 
b.voor zover er onderzoek is, bevestigt dat niet dat de doorgaande lijn erg veel betekenis 
heeft. Een intensievere samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs heeft (preCool 
onderzoek) geen groter effect op latere leerprestaties en sociaal- emotioneel functioneren van 
leerlingen dan een minder intensieve samenwerking.

2

https://www.theguardian.com/education/2019/jul/30/attainment-gap-widens-disadvantaged-gcse-pupils-study
https://www.theguardian.com/education/2019/jul/30/attainment-gap-widens-disadvantaged-gcse-pupils-study


Het Nederlands onderzoek betreft; Veen, A., Veen, I. van der, Schaik, S. van, & Leseman, P. 
(2017). Kwaliteit in kleutergroepen en de relatie met de ontwikkeling van kinderen. Resultaten 
uit het pre-COOL cohortonderzoek. Amsterdam: Kohnstamm Instituut’.
Het is wel merkwaardig dat de doorgaande lijn een plaats heeft in het onderwijsbeleid en 
dat ook veel mensen uit de VVE praktijk ( zij het lang niet iedereen, is mij gebleken) aandacht 
voor de doorgaande lijn heel belangrijk vinden, maar dat onderzoek hier eigenlijk geen enkele 
ondersteuning voor biedt. 

https://www.sardes.nl/publicatie/SardesSpecial24 

5. Het is de moeder, dumbo
>> VVE/home literacy

Rianne van Rooijen promoveerde eind juni op het thema ‘Social information processing in 
infancy and adolescence: Examining the role of different interaction partners’. Zij onderzocht 
de sociale ontwikkeling van zowel tweejarigen als adolescenten, waarbij ze ook keek naar de 
invloed van de interactiepartner op de sociale ontwikkeling. Haar onderzoek toont aan dat 
bij tweejarigen de stem van de moeder een belangrijke rol speelt bij het aanleren van nieuwe 
woorden. Kinderen die leerden van hun eigen moeder waren beter in het koppelen van een 
nieuw woord aan een nieuw object, dan kinderen die leerden van een onbekend persoon. 
Daarnaast laat Van Rooijen zien dat tweejarigen met een verhoogd risico op autisme, die vaak 
achterlopen in hun woordenschat, even goed waren in het aanleren van nieuwe woorden als 
normaal ontwikkelende kinderen als ze leerden van hun ouders. 
Dit benadrukt de speciale rol van een bekende stem in taalprocessen van jonge kinderen. In 
de pubertijd is bekendheid van de interactiepartner veel minder van belang. 

https://www.uu.nl/agenda/promotie-stem-van-moeder-voor-tweejarigen-belangrijk-bij-
aanleren-nieuwe-woorden

6. Hoe thuisbetrokkenheid in te zetten voor mondelinge taal ontwikkeling?
>> VVE/ouders

Dit is het thema van een literatuurstudie van Martine van der Pluijm, Amos van Gelderen en 
Joseph Kessels, gepubliceerd in een Engelstalig tijdschrift. 

Activities and Strategies for Parents With Less Education to Promote the Oral Language 
Development of Their Children: A Review of Empirical Interventions, Martine van der Pluijm, 
Amos van Gelderen, and Joseph Kessels Vol 29, The School community Journal, No 1 - 
Spring/Summer 2019.

De auteurs keken naar de effecten van interventies voor laag opgeleide ouders gericht op 
de mondelinge taalontwikkeling van kinderen van 3-8 jaar. De onderzochte interventies 
waren gezamenlijk lezen en andere thuisactiviteiten. Praten en spelletjes met mondelinge 
taal activiteiten en responsieve communicatie lijken het meest effectief, als het gaat om 
laagopgeleide ouders. Dit werkt vooral als deze activiteiten in de rituelen van het dagelijks 
leven passen en er geen boeken of ander drukwerk bij nodig zijn. Het trainen van ouders 
terwijl ze bezig zijn met hun kinderen, lijkt een goede methode om de ouders te activeren.  

De onderzoekers bevelen aan om vooral het praten van de ouders met kinderen centraal 
te stellen, bijv. verhalen vertellen, over gebeurtenissen uit het verleden praten, en sociale 
spelletjes doen.
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Voor een goede inzet van dit soort interventies moet eerst het dagelijks leven van het gezin in 
kaart worden gebracht. Daarna kunnen de interventies worden ingepast in dat dagelijks leven. 
Verder zou moeten worden bezien hoe leerkrachten een rol kunnen spelen in een dergelijke 
samenwerking met ouders. Deze hebben daarvoor een unieke positie maar weten niet hoe 
effectief samen te werken met ouders. Training is daarom vereist. 

7. Horen lezen, schrijven en rekenen thuis in het kleuteronderwijs?
>> VVE/cognitie

In een blog van de afdeling educatie van de universiteit Utrecht wordt aandacht besteed aan 
een grootschalig onderzoek naar deze vraagstelling, waarover ook in Nederland de meningen 
nog steeds uiteenlopen. 

http://onderwijskunde.blogspot.com/2019/01/all-work-and-no-play-taal-en.html 

De onderzoekers onderzochten in een sample van ruim 11.000 leerlingen en ruim 2500 
leerkrachten uit de VS welke samenhang er bestaat tussen de mate waarin leerlingen in 
aanraking komen met lees-, schrijf- en rekenonderwijs in de kleuterschool (in aantal dagen 
per maand) en (1) de prestaties van deze kinderen op reken- en taaltoetsen en (2) de sociaal-
emotionele ontwikkeling van deze kinderen.

De resultaten zijn helder; 

1) Hoe meer kleuters in aanraking komen met taal- en rekenonderwijs, hoe beter zij presteren 
op latere taal- en rekentoetsen.
(2) Er is geen samenhang tussen in aanraking komen met taalonderwijs en de sociale 
vaardigheden. Voor rekenonderwijs werd er wel een positieve samenhang gevonden met 
sociale ontwikkeling: hoe meer kleuters in aanraking kwamen met rekenonderwijs, des te 
positiever voor hun sociale ontwikkeling. De vrees dat aandacht voor taal en rekenen ten koste 
gaat voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen lijkt op basis van dit onderzoek dus 
ongegrond.
(3) Er is geen samenhang tussen in aanraking komen met taal- en rekenonderwijs en 
internaliserend en externaliserend probleemgedrag.

De auteurs constateren daarnaast dat het aanbieden van taal- en rekenonderwijs in de 
kleuterklassen mogelijk kan helpen om ongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan. Ze vonden 
namelijk dat het aanbieden van taal- en rekenonderwijs zowel voor kleuters met lage als met 
hoge taal- en rekenvaardigheden positief samenhangt met latere taal- en rekenprestaties. Het 
bleek daarbij dat deze samenhang groter is voor kinderen die aan de kleuterschool begonnen 
met relatief lage rekenvaardigheden. De impact van rekenonderwijs in de kleuterklassen is dus 
mogelijk groter voor kinderen met relatief lage rekenvaardigheden

Le, V., Schaack, V., Neishi, K., Hernandez, M. W., Blank, R. (in press). Advanced Content 
Coverage at Kindergarten: Are There Trade-Offs Between Academic Achievement and Social-
Emotional Skills? American Educational Research Journal. doi: 10.3102/0002831218813913

8. Lezen, lezen, lezen!
>> onderwijs

De Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur brachten in juni gezamenlijk een advies uit over 
het lezen door jongeren met als titel Lees! Een oproep tot een leesoffensief. 
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Jongeren lezen volgens de Raden minder en vooral minder lang. Ze lezen wel veel korte 
tekstjes (vooral online), maar voor diep lezen (het geconcentreerd lezen van langere teksten 
of boeken) zijn jongeren nauwelijks gemotiveerd. Daarom doen ze het te weinig en hierdoor 
blijven hun woordenschat en leesvaardigheid achter.
De Raden adviseren daarom om leesmotivatie weer voorop te zetten en een offensief te 
starten om lezen te bevorderen. De aanbevelingen richten zich tot iedereen die iets met lezen 
te maken heeft en die moeten volgens de Raden van alles doen, zoals meer prioriteit geven 
aan het motiveren van jongeren om te lezen. 

https://www.onderwijsraad.nl/upload/documents/publicaties/links/Persbericht-Lees.pdf 

Dit soort algemene aanbevelingen zijn doorgaans een slag in de lucht en dat zal ook hier het 
geval zijn. Gelukkig is er een bijlage bij het advies dat betekenisvolle informatie verschaft. 

https://www.sardes.nl/publicatie/Rapport_Cijfers_meningen_over_lezen 

Enkele resultaten uit deze publicatie;
• Er zijn twee perioden in het leven van kinderen waarin de leesbevorderende impulsen van de 
omgeving relatief zwak zijn. De eerste is de leeftijd van 0 tot 3 jaar, de tweede is de periode 
na het basisonderwijs. 
• Er zijn groepen binnen het onderwijs die een verhoogd risico lopen om het leesplezier kwijt 
te raken: jongens, leerlingen op het vmbo en studenten in het mbo. Vmbo-leerlingen ervaren 
ook thuis een minder stimulerende leesomgeving dan leerlingen uit het havo en vwo.  
Het blijkt dat leraren zich onvoldoende bewust zijn van de mogelijke positieve effecten van 
lezen (voor het plezier) op de taalontwikkeling. Leesbevordering is vaak niet of niet goed 
opgenomen in het taalbeleid van scholen.  
• In de praktijk van leesbevordering ligt het accent veelal op het beschikbaar maken van 
boekencollecties en het inroosteren van tijd voor vrij lezen. Er is relatief weinig aandacht voor 
interactie over boeken en over lezen. 
• Verder blijkt dat ook in het gezin de leesomgeving niet altijd goed uit de verf komt. Ouders 
bemoeien zich steeds minder met het leesgedrag van hun kinderen naarmate de kinderen 
ouder worden. Ouders lijken hierin op leraren: ze zijn het meest actief als de kinderen nog 
jong zijn, maar dat neemt af vanaf de bovenbouw van de basisschool. 

9. Wat te doen als kleuters stotteren?
>> onderwijs/leerlingenzorg

Leidsters en leerkrachten moeten voorbereid zijn op allerlei situaties die kunnen voorkomen. 
Een daarvan is het stotteren van kinderen. Komensky post besteedt aandacht aan dit 
thema op basis van het werk van twee Vlaamse logopedisten, Marjan Megens en Stefanie 
Eysselinckx.
Zij nemen allereerst stelling tegen enkele misverstanden, bijv. dat stotteren een normale 
fase is in de taalontwikkeling of dat je bij kinderen van drie jaar nog niets kunt doen aan het 
stotteren. Aan het eind formuleren ze enkele adviezen.

• Geef geen adviezen tijdens of na stottermomenten. Wees een neutrale luisteraar en herhaal 
kort wat het kind gezegd heeft;
• Probeer het kind niet onnodig te prijzen wanneer het wel vlot praat. Zo geef je namelijk 
impliciet de boodschap dat het kind anders niet goed spreekt;
• Probeer spreekdruk te verminderen; neem de tijd om naar het kind te luisteren en creëer ook 
een rustige gesprekssituatie. Verplicht niet om iets te vertellen in de kring en vuur niet de ene 
vraag na de andere af.
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• Probeer je spreektempo laag te houden en op het niveau van het kind te spreken.
• Respecteer pauzes in een gesprek en wees streng wanneer andere kinderen de beurt 
afnemen of onderbreken.
Het gaat hier om een korte, maar voor dit thema zeer heldere blog. 

https://komenskypost.nl/?p=4736 

10. De gemeenten en de harmonisatie
>> VVE/beleid

Sardes voerde een onderzoek uit naar de stand van zaken, vormgeving en gevolgen van 
de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in opdracht van het ministerie 
van SZW. Zoals bekend zijn peuterspeelzaalwerk en kinderopvang per 1 januari 2018 
gelijkgeschakeld wat betreft kwaliteit, toezicht en financiën. Dit wordt ‘de harmonisatie’ 
genoemd.

Het blijkt dat de omvang van en het type aanbod in veel gemeenten niet veranderd is. In 
gemeenten waar dat wel zo is, is het aanbod voorschoolse educatie (VE) groter is geworden. 
Het gebruik van peuteraanbod is in de meeste gemeenten ook niet veranderd. En als dat wel 
zo is, gaat het vaker om een stijging dan een daling van het bereik/gebruik. Dit geldt zowel 
voor ‘reguliere peuters’ als voor doelgroeppeuters.

Voor de voorschoolse educatie kwamen de volgende patronen naar voren:
o Een kwart van de gemeenten heeft de doelgroepdefinitie voor VE tegelijk met de 
harmonisatie aangepast;
o Ruim 10 procent van de gemeenten is bij de harmonisatie gestopt met gratis uren voor VE. 
Een kwart van de gemeenten is daar juist mee gestart; 
o In 20 procent van de gemeenten (met name in kleine gemeenten) hoeven ouders van 
doelgroeppeuters na de harmonisatie voor VE geen kinderopvangtoeslag aan te vragen als 
ze daar recht op hebben. In drie kwart van de gemeenten hoeven ze dat alleen maar te doen 
voor een deel van de VE-uren; 
o 20 procent van de aanbieders is na de harmonisatie (vaker) VE gaan aanbieden. In ongeveer 
15 procent van de gemeenten is de startleeftijd voor VE tijdens de harmonisatie lager 
geworden. 

https://goab.eu/pathtoimg.php?image=harmonisatie_van_peuterspeelzaalwerk_en_ 
kinderopvang-_onderzoek_naar_de_stand_van_zaken__vormgeving_en_gevolgen.pdf 

11. Amsterdams PIEK aanpak
>> OAB/kansenongelijkheidbeleid

De gemeente Amsterdam heeft een deel van haar nieuwe aanpak voor kansenongelijkheid 
in het onderwijs gepresenteerd onder de titel ‘Beleidskader PIEK-aanpak’ Professionaliseren, 
Innoveren, Excelleren, Kansen bieden.

Met de PIEK-aanpak ondersteunt Amsterdam scholen om te werken aan: 
• Versoepelen van de (kwetsbare) overgangen; 
• tegengaan van nadelige effecten van vroegselectie;  
• Tegengaan van segregatie op onderwijsniveau en achtergrond leerlingen; 
• Leerlingen ontmoeten elkaar, we streven naar een inclusieve samenleving;
• Bieden van een brede ontwikkelomgeving aan leerlingen; 
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• Verbindingen leggen met ouders en de domeinen: armoede, jeugd, zorg, sport en de wijk.

Er zijn 3 actielijnen vastgesteld, nl.
Actielijn I: Intensivering samenwerking tussen kinderopvang en po (Alles-in-éénschool);  
Actielijn II: Versoepelen van overgang van po naar vo door de Brede Brugklas Bonus;  
Actielijn III: Stimuleren van een brede ontwikkelomgeving waarbij er een koppeling wordt 
gemaakt met de thuissituatie en de leefomgeving van het kind (Amsterdamse Familie School).

De 3e actielijn omvat ook een armoedepakket. Dit armoedepakket bestaat uit de inzet van 
budgetconsulenten, de stadspasvergoeding van de ouderbijdrage, taallessen voor ouders 
(Taal- en Ouderbetrokkenheid), een taalspreekuur, klantmanagement op school en voorlichting 
over minimaregelingen. De onderdelen uit het pakket zijn verplicht voor basisscholen die in 
aanmerking willen komen voor de subsidie Amsterdamse Familie School.

Zie Gemeente Amsterdam, 2019. Beleidskader Piekaanpak. 

12. Inzet van ICT bij jonge kinderen
>> VVE/ICT

Er wordt, zeker door mensen buiten het onderwijs, vaak erg veel verwacht van het gebruik 
van tablets of ander media in het onderwijs. Op dit thema wordt ook vrij veel onderzoek 
uitgevoerd. Het is wel een complexe thematiek, omdat er natuurlijk tal van varianten 
zijn waarop ICT wordt ingezet, voor ook nog eens uiteenlopende doelgroepen. In deze 
onderzoeken worden overwegend slechts zwakke verbanden gevonden tussen de inzet van 
ICT en onderwijsresultaten. 

Tegenwoordig wordt ICT, bijv. tablets of apps, ook gebruikt voor jonge kinderen. Beperkte 
inzet van deze middelen bij jonge kinderen werkt vaak wel positief. Het helpt niet bij het leren 
lezen, waar non-digitale middelen het beter doen. Als digitale middelen worden ingezet, is 
het belangrijk dat deze onmiddellijke feedback kunnen geven. 

Er zijn allerlei redenen waar ICT niet of negatief kan uitwerken. Vaak worden digitale middelen 
gewoon gebruikt om hetzelfde doen als men deed zonder die middelen, terwijl andere 
mogelijkheden niet worden benut. Ook gaan leerlingen hun laptops bijv. gebruiken om 
gezellig dingen in de les te doen die niets met het leren te maken hebben. 
Er is nog veel te leren op dit terrein. Een mooi overzicht is te vinden op https://reboot-
foundation.org/does-educational-technology-help-students-learn/ en https://hechingerreport.
org/research-shows-lower-test-scores-for-fourth-graders-who-use-tablets-in-schools/ 
Er wordt door experts aangedrongen op voorzichtigheid bij de inzet van digitale middelen 
voor jonge kinderen. 

13. Wat werkt in VVE?
>> VVE/opbrengsten/beleid/ambitie

De ondersteuners van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid hebben een factsheet 
geproduceerd, waarin ze aan de hand van recent onderzoek willen laten zien wat werkt in VVE. 
Als zaken die er uitspringen worden genoemd;
• Kinderen uit gezinnen met een grotere achterstand (lage sociaaleconomische status, lage 
opleiding en niet-westerse achtergrond) profiteren meer van VVE dan andere kinderen.
• Het betrekken van ouders bij de ontwikkeling van kinderen is effectief.
• Professionalisering en bijscholing van beroepskrachten draagt bij aan een hogere educatieve 
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kwaliteit  (o.m. faciliteren en actief stimuleren van leren en ontwikkeling, feedback geven op 
gedrag van kinderen).
• Een hogere educatieve kwaliteit hangt samen met betere kinduitkomsten
Deze uitspraken worden nader uitgewerkt op het niveau van het kind, van de ouders, van de 
beroepskracht, van het aanbod (programma en interactie), de groep, de organisatie en de 
gemeente.

Wat betreft de gemeente stellen de auteurs dat er redelijke aanwijzingen in de literatuur zijn 
om te stellen dat in gemeenten waar de gemiddelde kwaliteit van het VVE-beleid hoger is, de 
VVE-kwaliteit op de locaties ook hoger is. 

Effectief VVE-beleid van gemeenten die “voorlopen” wordt gekenmerkt door:
· Sterke regierol 
. Stellen van aanvullende kwaliteitseisen aan locaties
· VVE is onderdeel van een brede beleidsvisie op onderwijs en zorg
· Schaalgrootte (voldoende doelgroepkinderen, niet te veel partners)
· Hoge ambities met duidelijke doelen als sturingsmiddel 
· Focus op goede kwaliteit wordt gedeeld 
· Inzet op VVE-deskundigheid (coaches, coördinatoren) 
· Goede relaties tussen gemeentelijke partners (lerend netwerk)
· Commitment (van wethouder tot werkvloer)

Er is altijd een zekere subjectiviteit bij het opstellen van dit type overzichten, bijv. bij de 
selectie van literatuur en bij de interpretatie van de uitkomsten. Maar ze bieden toch tot op 
zekere hoogte houvast in een complexe thematiek. 

https://goab.eu/C16-N96-Wat-werkt-in-VVE-Een-overzicht-van-bevindingen-uit-recente-
literatuur.html 

14. Educatieve kwaliteit en kinduitkomsten
>> VVE/resultaten

Een van de wat mij betreft iets te optimistische stellingen in de goab factsheet is dat een 
hogere educatieve kwaliteit samenhangt met betere kinduitkomsten. Het zou natuurlijk 
prachtig zijn als de educatieve kwaliteit, zoals gemeten met het CLASS instrument, een 
duidelijke samenhang zou vertonen met uitkomsten op het niveau van het kind. Een onlangs 
gepubliceerd rapport van het Kohnstamm Instituut komt hier echter tot nogal genuanceerde 
uitkomsten. 
De onderzoekers concluderen dat de educatieve kwaliteit nauwelijks systematisch bleek 
samen te hangen met cognitieve prestaties en de structurele kwaliteit weinig systematisch 
met cognitieve prestaties en sociaal-emotioneel functioneren. Waar men relaties vond tussen 
educatieve en structurele kwaliteit en de ontwikkeling van kinderen, betrof dit (gelukkig) vooral 
doelgroepkinderen. Voor niet- doelgroep leerlingen vond men nauwelijks relaties tussen 
kwaliteit en de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het lijkt er verder op dat de emotionele kwaliteit ten koste gaat van de educatieve kwaliteit 
in klassen waar doelgroepleerlingen zitten. De emotionele kwaliteit in de klassen waar 
gemiddeld meer doelgroepleerlingen zitten is lager, terwijl de educatieve kwaliteit in de 
klassen waar gemiddeld meer doelgroepleerlingen zitten hoger is.

Het gaat hier om een uiterst belangrijk punt. Als we de educatieve kwaliteit meten, maar geen 
sluitend verband kunnen leggen tussen het niveau van de educatieve kwaliteit en resultaten 

https://goab.eu/C16-N96-Wat-werkt-in-VVE-Een-overzicht-van-bevindingen-uit-recente-literatuur.html
https://goab.eu/C16-N96-Wat-werkt-in-VVE-Een-overzicht-van-bevindingen-uit-recente-literatuur.html


van de kinderen, hebben we natuurlijk een probleem. 
Het is dus te hopen dat de uitspraken van de Goab ondersteuners alsnog duidelijk worden 
bevestigd. 

https://kohnstamminstituut.nl/wp-content/uploads/2019/07/1015-relatie-tussen-kwaliteit-in-de-
kleuterklassen.pdf 

15. Kleuterbouwverlening
>> VVE/geen remedie

Een onderzoek naar de effecten van kleuterbouwverlenging (vertaal dat maar eens in het 
Engels) werd uitgevoerd door Ineke van der Veen en Merlijn Karssen van het Kohnstamm 
Instituut. 
 
https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2019/06/kans-op-en-effecten-van-
kleuterbouwverlenging.pdf 

De kans op kleuterbouwverlenging voor jonge en oudere kinderen blijkt te verschillen. 
Ze is voor de jongere kinderen 2.62 maal hoger dan voor de oudere kinderen, voor wie 
kleuterbouwverlenging doublure betekent. Er is voor zowel jonge als oudere leerlingen 
geen relatie gevonden tussen de kans op kleuterbouwverlenging en etnische herkomst, of 
ouders (bijna) gescheiden zijn, de mate van stedelijkheid van de omgeving van de school 
en de sociale en etnische samenstelling van de klas. Jonge jongens hebben wel een 
grotere kans op kleuterbouwverlenging dan jonge meisjes. Voor jonge leerlingen geldt 
dat de kans op kleuterbouwverlenging groter is wanneer de ouders laagopgeleid zijn en 
wanneer de leerling een zorgleerling is. Voor zowel jonge als oudere leerlingen is de kans 
op kleuterbouwverlenging groter naarmate de leerling uit een gezin komt waar sprake is van 
meer gezinsproblematiek.

Verlenging van de kleuterperiode is volgens de onderzoekers geen goede remedie tegen 
ontwikkelingsachterstanden in het basisonderwijs. Effecten van kleuterbouwverlenging blijken 
nauwelijks te verschillen naar etnische herkomst of ouderlijk opleidingsniveau. Er is geen 
ondersteuning gevonden voor de aanname dat kleuterbouwverlenging juist voor kinderen 
met laagopgeleide ouders of met een migratieachtergrond positief is. Ook tussen jongens en 
meisjes vond men geen verschil in effect.

jkloprog@ziggo.nl
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