
 

 
 

Onderwijskansen voor het jonge kind 
Door Karin Vander Heyden, 
februari 2021 

 
Niet elk kind krijgt van huis uit dezelfde kansen. Leerresultaten van kinderen vertonen daardoor 
vanaf het begin van de basisschool grote verschillen. Het onderwijskansenbeleid is bedoeld ter 
ondersteuning van kinderen die achterstanden dreigen op te lopen. Juist in de kleuterjaren, waarin 
kinderen een enorme ontwikkeling doormaken, kunnen scholen het verschil maken. In deze jaren 
wordt het fundament gelegd voor onder andere reken- en taalvaardigheden. In dit artikel laten we 
zien hoe scholen en leerkrachten kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor kinderen uit 
achterstandssituaties kunnen vormgeven. 

 
Een ervaren leerkracht met hoge verwachtingen 
We beschrijven vier aspecten uit de wetenschappelijke literatuur die onderdeel kunnen zijn van een 
effectieve aanpak van onderwijsachterstanden. In de eerste plaats de rol van de leerkracht. Goed 
onderwijs begint bij een goede leerkracht. En dat geldt misschien nog wel meer voor het onderwijs 
aan kinderen uit achterstandssituaties. Hoe kan een leerkracht het verschil maken in de dagelijkse 
onderwijspraktijk? 
Verder lezen… 

 
Educatieve kwaliteit 
Om kansen te bieden aan achterstandsleerlingen is een goed doordacht spel- en 
activiteitenprogramma nodig. Een programma met een hoge educatieve kwaliteit, gericht op de 
cognitieve en taalkundige ontwikkeling van de kinderen. Hoe hoger de kwaliteit van het onderwijs, 
hoe groter de kans dat alle leerlingen verder komen. Zeker als de leerkracht actief inzet op reken- en 
taalonderwijs in kleine groepjes en aandacht heeft voor de interactie met de leerlingen. 
Verder lezen… 

 

Meer maatwerk en meer onderwijstijd 
Effectieve, persoonlijk gerichte onderwijstijd leidt tot hogere leerresultaten. Dat is de kern van dit 
hoofdstuk. Het intensiveren van de onderwijstijd kan op verschillende manieren. In dit hoofdstuk 
komen de volgende onderwerpen aan bod: kleinere klassen, extra handen in de klas, werken in 
kleine groepjes en onderwijstijdverlenging. Wanneer is inzet van onderwijsassistenten nou echt 
effectief? En kan je het beste homogene of heterogene groepjes samenstellen? 
Verder lezen… 

 
Samenwerking om vroegscholen te versterken 
Er is veel aandacht voor een doorgaande leerlijn van voorschool naar vroegschool. Maar het is de 
vraag of de leerresultaten van leerlingen daardoor verbeteren. Zeker is dat het vroegschoolse 
aanbod een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen. Samenwerking van 
vroegscholen met respectievelijk de kinderopvang, zorg en ouders kan bijdragen aan het neerzetten 
van een effectief aanbod voor achterstandsleerlingen. 
Verder lezen… 
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Niet elk kind krijgt van huis uit dezelfde kansen. Dit heeft grote verschillen in leerresultaten van 
kinderen als gevolg, zelfs al bij instroom op de basisschool1. Het onderwijsachterstandenbeleid, of 
positiever geformuleerd, het onderwijskansenbeleid, gaat om kinderen die thuis onvoldoende 
educatief gestimuleerd worden en daardoor het risico lopen op onderwijsachterstand. Educatieve 
stimulering heeft bijvoorbeeld te maken met het bieden van een geletterde omgeving (boeken, 
voorlezen), het hebben van rijke en uitdagende gesprekken met het kind en betrokkenheid bij het 
leren op school2. Een minder stimulerende thuisomgeving komt vaker voor bij ouders die 
laagopgeleid zijn. Als de ouders een migratieachtergrond hebben, nog maar kort in Nederland 
verblijven en/of een laag inkomen hebben, kan dat een extra risicofactor zijn3. 

Wat leerlingen van huis uit meekrijgen, kunnen scholen niet rechtstreeks veranderen. Scholen 
hebben wel invloed op wat leerlingen op school en in de klas meekrijgen4. De kleuterjaren vormen 
een gevoelige periode waarin kinderen enorme sprongen in hun ontwikkeling doormaken en 
maximaal ontvankelijk zijn voor voorbereidende taal- en rekenvaardigheden. In deze vroege jaren 
wordt het fundament voor het latere leren van taal en rekenen gelegd, alsook voor andere 
vaardigheden, zoals werkhouding en doorzettingsvermogen. Ontwikkelingsstimulering van jonge 
kinderen vraagt dan ook om een effectieve invulling van de leertijd en een goed doordacht spel- en 
activiteitenaanbod. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen uit achterstandssituaties, waar 
compensatie voor het minder stimulerende aanbod in de thuissituatie nodig is. 

Dit overzicht van wetenschappelijke literatuur richt zich op de vraag wat leerkrachten en scholen 
kunnen doen om in de kleuterperiode een kwalitatief hoogwaardig aanbod neer te zetten voor 
kinderen die risico op onderwijsachterstand lopen. We beschrijven vier aspecten die onderdeel van 
een effectieve aanpak kunnen zijn: 

1. Een ervaren, responsieve leerkracht met hoge verwachtingen van alle kinderen 
2. Een sterk inhoudelijk spel- en activiteitenaanbod, met een focus op taalontwikkeling 
3. Meer maatwerk en meer onderwijstijd 
4. Samenwerking met kinderopvang, zorg en ouders.
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Een ervaren, responsieve leerkracht met hoge verwachtingen van alle kinderen 

Goed onderwijs begint bij een goede leerkracht. En dat geldt misschien nog wel meer voor het 
onderwijs aan kinderen uit achterstandssituaties. Wat kenmerkt een goede leerkracht, en wat kun je 
als school en leerkracht doen om die kenmerken zo veel mogelijk terug te laten komen in de 
dagelijkse onderwijspraktijk? Dit hoofdstuk behandelt drie kernaspecten: ervaring, hoge 
verwachtingen en een sensitief en responsief klimaat. 

Gebruik je ervaring 
De werkervaring van een leerkracht heeft positieve effecten op de leerresultaten van kinderen. Over 
het algemeen leren kinderen meer van ervaren dan van beginnende leerkrachten. Dit geldt vooral 
voor leerkrachten die minder dan vijf jaar werkzaam zijn5. In kleutergroepen met veel 
achterstandskleuters staan vaker onervaren leerkrachten voor de groep dan in kleutergroepen met 
weinig achterstandskleuters6. Door beginnende leerkrachten goed in te werken en te coachen is 
ervaring te versnellen en gaan de prestaties van leerlingen vooruit7. Ook kan het effectief zijn om een 
ervaren en een beginnende leerkracht in hetzelfde leerjaar intensief te laten samenwerken en om 
een startende leerkracht een paar jaar achter elkaar les te laten geven aan hetzelfde leerjaar8,9. 

Laat zien dat je hoge verwachtingen hebt 
Het hebben van hoge verwachtingen van leerlingen heeft positieve effecten op het leren en de 
leerprestaties. Een leerkracht die hoge verwachtingen heeft van een leerling gedraagt zich over het 
algemeen aardiger tegenover de leerling, geeft hem/haar vaker de beurt, biedt meer ondersteuning, 
daagt de leerling meer uit en geeft positievere feedback. Dit heeft positieve effecten op het 
zelfvertrouwen en de motivatie van de leerling10. De kans is groot dat leerlingen gaan presteren naar 
de verwachtingen die een leerkracht van ze heeft: de self-fulfilling prophecy uit de bekende 
‘Pygmalion in de klas’ studie11. Voor kinderen uit achterstandsgezinnen blijken de effecten van 
leerkrachtverwachtingen groter dan gemiddeld. Leerkrachten hebben sneller én langer onterecht 
lage verwachtingen van leerlingen van laagopgeleide ouders en ouders met een 
migratieachtergrond12, en deze vooroordelen hebben negatieve effecten op de leerprestaties van 
deze leerlingen13. Zelfs bij kleuters, die nog als ‘onbeschreven blad’ de school binnenkomen, blijkt dit 
het geval te zijn. Leerkrachten overschatten de taalvaardigheid van kleuters uit hoogopgeleide, witte 
milieus en onderschatten die van kinderen uit laagopgeleide migrantengezinnen. Dit hangt samen 
met de leerresultaten: de overschatte kinderen boeken meer vooruitgang dan de onderschatte 
kinderen14. 

Leerkrachten bewust maken van de verwachtingen die ze van achterstandsleerlingen hebben en de 
effecten die dit heeft op hun leerkrachtgedrag, is een belangrijke manier om aan gelijke kansen te 
werken. Van iedere leerling kan een leerkracht hoge verwachtingen hebben, ook als de leerling 
ondergemiddeld presteert. Het gaat om de verwachting van de leerkracht dat hij/zij de leerling een 
stap verder kan brengen dan waar de leerling nu is. Eén van de manieren om bewustwording bij 
leerkrachten te bewerkstelligen is storytelling: de leerkracht krijgt door zijn eigen persoonlijke 
verhaal te vertellen en uit te diepen, inzicht in eigen denkwijzen en drijfveren15. Positieve effecten 
zijn ook gevonden van trainingen waarin leerkrachten directe terugkoppeling krijgen op hun manier 
van feedback geven in de klas en de rol van hun verwachtingen daarin16. Door regelmatig bij elkaar in 
de klas te kijken en samen te reflecteren, kan bewustwording gecreëerd worden van eventuele 
verschillen in verwachtingspatronen ten aanzien van bepaalde leerlingen. 
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Creëer een emotioneel veilige omgeving 
Het creëren van een emotioneel veilige omgeving waarin kinderen zich prettig voelen is de basis voor 
leren en ontwikkelen, en dit geldt in het bijzonder voor jonge kinderen uit achterstandssituaties. Het 
is belangrijk dat de leerkracht in het contact met de leerlingen zich sterk maakt voor de drie 
basisbehoeften relatie, autonomie en competentie. Een praktische invulling hiervan is bijvoorbeeld 
het tonen van belangstelling voor iedere leerling, het nakomen van afspraken en het waarderen van 
eigen initiatief17. Warme, responsieve interacties met de leerkracht hebben positieve effecten op het 
zelfvertrouwen en de inzet van de leerling en op de ontwikkeling van cognitieve en sociale 
vaardigheden18. Nederlands onderzoek in kleuterklassen met achterstandsleerlingen laat zien dat de 
sfeer op de groepen over het algemeen positief is en dat de leerkrachten sensitief en kindgericht 
handelen19. Verschillende onderzoeken laten zien dat deze leerling-interactievaardigheden indien 
nodig aan te leren en te verbeteren zijn, bijvoorbeeld door coaching en feedback20. 
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Een sterk inhoudelijk spel- en activiteitenaanbod, met een focus op taalontwikkeling 
Ontwikkelingsstimulering van jonge kinderen vraagt om een goed doordacht spel- en 
activiteitenprogramma. Een begrip dat in deze context vaak wordt genoemd is ‘educatieve kwaliteit’. 
Dit is het actief faciliteren van de cognitieve ontwikkeling en de taalontwikkeling van kinderen. Dit 
kan door activiteiten aan te bieden die taalrijk zijn en aansluiten bij de belevingswereld, waarin 
kinderen uitgedaagd worden om verbanden te leggen en na te denken, en waarin zij individuele 
feedback krijgen die ze in staat stelt een stapje verder te komen in hun ontwikkeling. De educatieve 
kwaliteit in kleutergroepen met achterstandsleerlingen is in meerdere onderzoeken als matig 
beoordeeld. Het belang van educatieve kwaliteit voor de ontwikkeling van kinderen in 
achterstandsituaties is echter onbetwist: als educatieve kwaliteit hoger is dan presteren kinderen 
gemiddeld genomen beter21,22,23. 

Leerkrachtgestuurde taal- en rekenactiviteiten 
Voor een hoge educatieve kwaliteit zijn vooral leerkrachtgestuurde taal- en rekenactiviteiten in 
kleine groepjes of in een-op-eensituaties belangrijk, omdat deze het meeste bijdragen aan de taal- en 
rekenontwikkeling van kinderen. Kinderen in groepen waar de leerkracht veel taal- en 
rekenactiviteiten initieert en begeleidt, laten een grotere groei zien dan kinderen in groepen waar 
minder leerkrachtgestuurde activiteiten plaatsvinden24. Deze activiteiten worden relatief weinig 
uitgevoerd in kleuterklassen met achterstandsleerlingen: 15% van de tijd wordt aan taalactiviteiten 
besteed en slechts 2% aan rekenactiviteiten25. Ongeveer een vijfde van de tijd gaat verloren aan 
transities, zoals het opruimen na een activiteit of het wachten tot iedereen in de kring zit. Typerend 
voor deze momenten is dat de leerkracht veelal op afstand betrokken is door overzicht te houden en 
aanwijzingen te geven. Slechts in een beperkt aantal gevallen worden tijdens transities een-op-een 
interacties tussen de leerkracht en de kleuter waargenomen. Het advies van onderzoekers is de 
transitiemomenten zo veel mogelijk te beperken en ze betekenisvoller te maken door er een 
leermoment aan te koppelen26. Tijdens eet- en drinkmomenten kun je kinderen bijvoorbeeld leren 
tellen, sorteren en vergelijken. Of benut overgangsmomenten om kinderen te leren samenwerken, 
bijvoorbeeld door op te ruimen in tweetallen27. 

Het VVE-programma als houvast 
Het uitvoeren van een vve-programma kan de leerkracht houvast bieden bij het samenhangend en 
doelgericht werken aan de ontwikkeling van kleuters met een risico op onderwijsachterstand. 
Onderzoek laat zien dat ongeveer de helft van de achterstandsleerlingen in hun kleutertijd een vve- 
programma aangeboden krijgt28. Leerkrachtgestuurde taalactiviteiten zijn een kernbestanddeel van 
veel vve-programma’s. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om activiteiten als interactief voorlezen en 
taalspelletjes. Daarnaast bieden vve-programma’s ook activiteiten om andere belangrijke 
vaardigheden, zoals beginnend rekenen, en motorische en sociaal-emotionele vaardigheden te 
stimuleren. Een ander voordeel van vve-programma’s is dat de activiteiten worden ingebed in 
thema’s. Achterstandsleerlingen komen vaak de school in met minder ‘kennis van de wereld’. Door 
thematisch te werken wordt de aangereikte taal in een betekenisvolle en rijke context aangeboden, 
wat niet alleen bijdraagt aan de cognitieve maar ook aan de algemene ontwikkeling29. 
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Besteed extra aandacht aan taalontwikkeling 

Zet woordenschatprogramma’s in 
Kinderen uit achterstandssituaties hebben bij aanvang van de basisschool een opvallend kleinere 
woordenschat dan kinderen uit taalrijke milieus30. Het inlopen van deze achterstand is belangrijk, 
omdat woordenschat een belangrijke voorspeller is van schoolsucces. Het inzetten van 
woordenschatprogramma’s is een effectieve manier om de woordenschat van jonge kinderen te 
vergroten. Effectieve elementen van dit soort programma’s zijn dat de woorden in verschillende 
contexten herhaald worden en dat er sprake is van zowel impliciete als expliciete instructie. Hierbij 
worden de woorden eerst geïntroduceerd, waarna de leerlingen met de woorden oefenen in een 
betekenisvolle context31. 

Een Nederlands voorbeeld van een effectieve interventie voor peuters en kleuters op het gebied van 
woordenschat is LOGO 3000. De interventie is bedoeld voor peuters en kleuters met een 
woordenschatachterstand en heeft als doel dat kinderen minimaal de 3000 woorden uit de 
Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters (BAK) kennen voordat ze naar groep 3 gaan. Leerkrachten 
krijgen handvatten om woordenschatuitbreiding als een routine in te zetten. Ook de ouders worden 
betrokken bij de interventie. De woorden worden aangeleerd met behulp van woordwebben, 
praatplaten en de woordkalender. Onderzoek naar deze didactiek laat zien dat de kinderen niet 
alleen meer woorden leren, maar dat ook de kwaliteit van de woordenschat (diepe woordkennis) 
toeneemt32, 33. 

Oefen met begrijpend luisteren 
Naast woordenschat is begrijpend luisteren een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van de 
taal- en leesvaardigheid. Bij begrijpend luisteren gaat het om de vaardigheid om aan gesproken taal 
betekenis toe te kennen én om adequaat te kunnen reageren op gesproken taal. Het resultaat is dat 
kinderen nieuwe woorden leren en hun kennis van de wereld vergroten. Begrijpend luisteren in de 
kleutergroepen voorspelt het leesbegrip in groep 4 en 534. Bij begrijpend luisteren en lezen gaat het 
om dezelfde onderliggende vaardigheden, zoals begripscontrole (controleren of je de tekst nog 
begrijpt) en het maken van inferenties (verband leggen tussen de tekst en kennis van de wereld). 
Interactief voorlezen is een manier om deze vaardigheden te oefenen. Bijvoorbeeld door het stellen 
van oorzaak-gevolg vragen tijdens het voorlezen of door kinderen het verhaal te laten navertellen. 
Ook het inzetten van praatplaten kan goed werken om dit soort stimulerende gesprekken te voeren 
met kinderen35. 

Gebruik digitale prentenboeken 
Daarnaast is de inzet van digitale prentenboeken effectief gebleken voor de taal- en leesontwikkeling 
van kleuters met een risico op achterstand. De positieve effecten van digitale prentenboeken zijn 
aangetoond bij kinderen met een lage sociaaleconomische status (SES) en bij kinderen met 
Nederlands als tweede taal36,37. Het is voor de effectiviteit wel belangrijk om het goede boek te 
kiezen. Het is vooral belangrijk dat er interactie is ingebouwd: het kind leert meer met vragen en 
uitleg tussendoor. Ook is het belangrijk om een boek herhaaldelijk aan te bieden en met de kinderen 
in gesprek te gaan over het boek. 

Ga in gesprek met leerlingen 
De sleutel tot succes in taalactiviteiten, of ze georganiseerd zijn of spontaan ontstaan, zijn goede 
educatieve interactievaardigheden van de leerkracht. Nederlands onderzoek laat zien dat op dit 
punt in kleuterklassen nog een wereld te winnen is38. Goede gesprekken met kinderen kenmerken 
zich door een gelijkwaardig gesprek tussen leerkracht en leerlingen, waarin meerdere 
beurtwisselingen plaatsvinden en kinderen aan het denken worden gezet. Door de inzet van 
verschillende vormen van feedback, zoals doorvragen, tegenvoorbeelden geven, stiltes laten vallen, 
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twijfel zaaien en samenvatten, is het mogelijk om het praten en denken van kinderen steeds een 
stapje verder te brengen. Onderzoekers noemen deze manier van praten ‘sustained shared 
thinking’, oftewel ‘samen doordenken’39. Scholingstrajecten rond dit ‘samen doordenken’ leiden tot 
een opvallende verhoging van de educatieve kwaliteit40. 

 

Verrijk het spel van kleuters 
Door het spel van kinderen te verrijken, bijvoorbeeld door mee te spelen of door de speelhoeken 
uitdagend in te richten, ontwikkelen kleuters zich beter41. Spel stimuleert kinderen om nieuwe 
vaardigheden onder de knie te krijgen, volgens een plan te handelen, abstract te leren denken, het 
eigen gedrag te sturen, te onderhandelen over rollen en scenario’s, taal te gebruiken, creatief te zijn 
en problemen op te lossen. 

Voor de taal- en denkontwikkeling van kinderen is het belangrijk om tot hogere vormen van spel te 
komen, zoals constructiespel en rollenspel42. Over het algemeen wordt aangenomen dat kinderen 
begeleiding van volwassenen nodig hebben om tot deze hogere vormen van spel te komen. Tijdens 
begeleid spel vinden meer interacties plaats, spelen kinderen langer achter elkaar en lukt het ze om 
moeilijkere relaties te leggen dan tijdens vrij spel. Tijdens vrij spel zijn bovendien vaak te weinig 
uitdagende materialen aanwezig om goed te kunnen onderzoeken en ontdekken43. Het verdient 
aanbeveling om het spel van kleuters actief te verrijken met taal, bijvoorbeeld door het spelen in de 
hoeken te verbinden aan het thema of door kinderen met een spelscript te laten spelen. Vooral 
taalzwakke leerlingen kunnen hier houvast aan hebben en hun spel een extra impuls geven44,45. 
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Meer maatwerk en meer onderwijstijd 

Meer persoonlijke en effectieve onderwijstijd leidt tot hogere leerresultaten. Dat is de kern van dit 
hoofdstuk. Het intensiveren van de onderwijstijd kan op verschillende manieren. In dit hoofdstuk 
komen de volgende onderwerpen aan bod: kleinere klassen, extra handen in de klas, werken in 
kleine groepjes en onderwijstijdverlenging. 

Kleinere klassen 
In kleinere klassen zijn de leerprestaties gemiddeld genomen beter dan in grotere klassen. In 
Amerikaans onderzoek werden 6500 kinderen uit de onderbouw willekeurig ingedeeld in kleine 
klassen (13 tot 17 leerlingen) of gewone klassen (22 tot 25 leerlingen). De kinderen in de kleine klas 
presteerden tijdens, direct na, en drie jaar na het project beter op cognitieve vaardigheden. Kinderen 
uit achterstandssituaties profiteren het meest van de kleinere klassen46. In Zweden is op basis van 
een grootschalig onderzoek dezelfde conclusie getrokken. Het verkleinen van klassen blijkt zelfs tot 
in de volwassenheid van positieve invloed te zijn. Zo halen meer leerlingen een diploma in het hoger 
onderwijs en hebben zij een hoger salaris47. 

Klassenverkleining beïnvloedt niet rechtstreeks maar indirect de leerresultaten. In een kleinere klas 
kunnen leerkrachten instructie beter individualiseren, vragen sneller beantwoorden en de voortgang 
van de leerlingen sneller en vaker monitoren. Ook vinden in kleinere klassen vaker leerling-leerkracht 
interacties plaats en ontwikkelen leerkrachten betere relaties met hun leerlingen, waardoor zij de 
leerlingen persoonlijker en effectiever kunnen helpen. Bovendien biedt een kleinere klas meer 
zelfvertrouwen bij leerkrachten om meer ingewikkelde activiteiten uit te voeren met de 
leerlingen48,49. 

Extra handen in de klas 
Het inzetten van een onderwijsassistent binnen en buiten de klas komt steeds vaker voor in 
Nederland50. Kleuters met een risico op onderwijsachterstand komen vaker in klassen terecht met 
een iets gunstigere leerkracht-leerling ratio dan kinderen zonder dit risico. Gemiddeld genomen staat 
er één tot anderhalve dag per week een extra onderwijsassistent of tutor op de groep51. Het effect 
van deze extra handen in de klas is onduidelijk. Uit sommige onderzoeken blijkt dat de inzet van een 
onderwijsassistent geen effect en in sommige gevallen zelfs een negatief effect heeft op de 
leeropbrengsten van leerlingen52 53. Andere onderzoeken vinden wel een positief effect, met name 
voor achterstandsleerlingen54. De inzet van onderwijsassistenten blijkt vooral effectief wanneer zij 
worden ingezet voor onderwijstaken, bijvoorbeeld om individuele leerlingen of kleine groepjes extra 
begeleiding te bieden. Ook het hebben van een lesbevoegdheid en specifieke kennis over het 
begeleiden van leerlingen met achterstanden is een belangrijke voorwaarde voor effectiviteit55. 

In kleine groepjes werken 
Mede door klassenverkleining en onderwijsassistenten is het makkelijker om met leerlingen in kleine 
groepjes te werken. Dat is belangrijk, want kinderen leren meer in kleine groepjes dan in klassikaal 
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verband of de grote kring56. In kleine groepjes hebben kinderen meer kansen om actief mee te doen 
en om gesprekken aan te gaan met de leerkracht en klasgenoten57. Leerlingen komen in kleine 
groepjes meer dan twee keer zo vaak aan het woord58. In kleinere groepjes kan de leerkracht 
bovendien de instructie, de materialen en het tempo beter afstemmen op de individuele behoeftes 
van de leerlingen. Voor goed presterende leerlingen kan de leerkracht versnellen of extra uitdagen, 
voor lager presterende leerlingen kan de leerkracht zorgen voor extra aandacht en herhaling59. 
Daarnaast kan het werken in groepjes het samenwerkend leren, het zelfbeeld en de motivatie 
bevorderen60. Ondanks deze positieve effecten van het werken in kleine groepjes laat onderzoek zien 
dat dit in kleutergroepen nog maar zeer weinig gebeurt: kleuters brengen bijna de helft van de tijd 
door in de grote kring en slechts drie procent van de tijd in de kleine kring61. Idealiter wordt de tijd in 
de grote kring zoveel mogelijk beperkt en biedt de leerkracht alternatieven in kleinere groepjes. Dat 
kan bijvoorbeeld door spel in de hoeken te begeleiden, door een taal- of rekenactiviteit in een kleine 
kring aan te bieden of door kleuters in twee- of drietallen een samenwerkingsopdracht te geven. 

Leerkrachten vragen zich vaak af hoe ze groepjes het beste kunnen samenstellen: kinderen van 
gelijke sterkte bij elkaar (homogeen) of kinderen van verschillende sterkte bij elkaar (heterogeen). 
Voor achterstandsleerlingen geldt dat zij meer leren van heterogene groepjes, waarschijnlijk omdat 
zij van hun beter presterende groepsgenootjes kunnen leren62. Daarnaast hebben homogene 
groepen met laag presterende leerlingen als nadeel dat leerkrachten geneigd zijn voor deze groepjes 
lagere doelen te stellen, omdat zij lagere verwachtingen hebben over de vooruitgang en 
mogelijkheden van deze groep leerlingen63. 

Extra onderwijstijd 
Een andere manier om aan gelijke kansen te werken is door kinderen uit achterstandssituaties extra 
onderwijstijd te geven. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld onder of na schooltijd (in 
schakelklassen of verlengde leertijdprogramma’s) of in zomer – of weekendscholen. Uit een 
landelijke monitor blijkt dat bij de kleuters met name sprake is van schakelklassen onder schooltijd 
en minder van activiteiten buiten schooltijd64. In schakelklassen wordt veel extra aandacht besteed 
aan het taalonderwijs, zodat achterstandsleerlingen hun taalachterstand kunnen verkleinen. Uit 
evaluaties van het schakelklasonderwijs blijkt dat de achterstandsleerlingen met name op hun taal- 
en/of rekenvaardigheid tijdens het schakelklasjaar inlopen op de gemiddelde leerling65. Het 
verlengen van het schooljaar met een maand, door schakelklasonderwijs buiten schooltijd te geven, 
blijkt voor kleuters met een leerachterstand ook een effectieve maatregel. Ook programma’s in de 
zomervakantie of zomerscholen kunnen ervoor zorgen dat de achterstand kleiner of niet groter 
wordt66. In de zomervakantie ervaren veel achterstandsleerlingen een terugslag in hun 
leerprestaties, omdat zij thuis minder educatieve activiteiten uitvoeren dan de gemiddelde leerling. 
Door een zomerschool of een ander educatief (thuis)programma in de zomer te volgen, wordt deze 
terugslag voorkomen67. 
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Samenwerking met kinderopvang, zorg en ouders 
 

De doorgaande lijn 
Kinderen met risico op een (taal)achterstand maken vaak gebruik van een kinderopvangvoorziening 
met voorschoolse educatie voordat zij de overstap naar groep 1 maken. Beleidsmatig is er in de 
afgelopen jaren veel aandacht geweest voor het creëren van een doorgaande lijn tussen voor- en 
vroegschool. Met een doorgaande lijn wordt beoogd om een ononderbroken ontwikkelingsgang van 
kinderen van de voorschoolse voorziening naar het onderwijs te scheppen. Achterliggend is de 
systeemtheorie van Bronfenbrenner, die stelt dat zowel kindkenmerken als omgevingskenmerken 
cruciaal zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen, ouders en professionals in de voor- en 
vroegschool zijn allen agents of change bij de overgang van voor- naar vroegschool. Drie typen 
activiteiten zijn volgens onderzoek behulpzaam bij het regelen van een kindvriendelijke overgang van 
voor- naar vroegschool: 1) nieuwe kinderen bekend laten worden met school en team; 2) gericht 
delen van informatie; 3) samenwerking op het gebied van personeel, curriculum, kindplannen, 
leeractiviteiten en kindgesprekken68. 

De grote beleidsmatige aandacht voor de doorgaande lijn wordt niet rechtstreeks gestaafd door 
wetenschappelijke bevindingen. Er is weinig onderbouwing te vinden voor de hypothese dat een 
kindvriendelijke overgang bijdraagt aan betere schoolresultaten. Zo blijkt uit het landelijke Pre-COOL 
onderzoek dat er geen verband is tussen de mate van samenwerking tussen de voor- en de 
vroegschool en de leerprestaties en/of het sociaal-emotioneel functioneren van het kind69. 
Niettemin is er wel degelijk sprake van een indirect belang van een goede doorgaande lijn. Immers, 
we weten dat in Nederland een meerderheid van de kinderen een daling van de educatieve kwaliteit 
ervaart bij de overgang van voor- naar vroegschool. Dat is jammer, want 'het vroegschoolse deel kan 
significant, en soms substantieel, toevoegen aan de vroege effecten op de ontwikkeling van kinderen 
in het algemeen en aan het verkleinen van de kloof tussen doelgroep en niet-doelgroepkinderen in 
het bijzonder.'70 

In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe de samenwerking van vroegscholen met 
respectievelijk de kinderopvang, zorg en ouders kan bijdragen aan het neerzetten van een effectief 
aanbod voor achterstandsleerlingen. 

Samenwerken met de kinderopvang 
Scholen die achterstandsleerlingen opvangen, hebben te maken met kinderen waar in de 
thuissituatie vaak sprake is van minder schoolondersteunend gedrag. Er zijn bijvoorbeeld minder 
boeken aanwezig, ouders voeren minder diepgaande gesprekken met hun kinderen en bieden 
minder hulp bij schooltaken. Een gevarieerd hele-dag aanbod kan voor deze kinderen bijdragen aan 
hun ontwikkelingskansen71. De logica hierachter is dat hoe meer tijd kinderen doorbrengen in een 
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stimulerende schoolsituatie, hoe minder nadelen zij ondervinden van hun ongunstige thuissituatie. 
Naschoolse activiteiten, in de vorm van breed en gevarieerd extra-curriculair aanbod of 
huiswerkbegeleiding, hebben positieve effecten op persoonlijke competenties, schoolprestaties en 
risicogedrag. Scholen die een dergelijk uitgebreider hele-dag aanbod bieden, organiseren dat vaak in 
nauwe samenwerking met kinderopvangorganisaties. Kinderopvangmedewerkers worden in deze 
constructie soms ingezet als onderwijsassistent in de kleutergroepen. Uit het Pre-COOL-onderzoek 
blijkt dat een dubbele bezetting van tenminste twee à drie dagdelen in de vroegschool samengaat 
met hogere scores op taal72. 

 

Preventie en vroegsignalering 
Doelgroepkinderen moeten niet worden verward met zorgkinderen, maar in sommige gevallen kan 
er sprake zijn van overlap. Bijvoorbeeld in het geval van een anderstalige kleuter met een 
taalontwikkelingsstoornis, of een kind uit een laagtalige omgeving dat ook autisme blijkt te hebben. 
In de eerste jaren van een kind is het in zulke gevallen vaak een zoektocht om te achterhalen wat er 
precies speelt, en hoe in te spelen op de combinatie aan factoren. 

In veel gevallen is er bij achterstandsleerlingen geen sprake van zorgvragen maar wel van een 
thuissituatie die varieert van minder schoolondersteunend tot zeer problematisch. Er is veel bewijs 
dat preventieprogramma's effectief kunnen zijn in het bevorderen van persoonlijke en cognitieve 
competenties, schoolprestaties en het verminderen van probleemgedrag73. Preventie en vroege 
signalering is in het belang van het kind, het gezin en de voorziening of school. Het is tevens in het 
belang van de samenleving, omdat het kostenbesparend kan werken wanneer er op tijd ingegrepen 
wordt. In Nijmegen is de interventie De School als Vindplaats onderzocht. Deze interventie richt zich 
op het tijdig en adequaat signaleren van niet-onderwijs gerelateerde problematiek en het vervolgens 
bijdragen aan een oplossing door het verbinden van scholen en sociale wijkteams. Een conclusie is 
dat de opbrengsten groter zijn dan de benodigde investeringen74. Dit komt overeen met de 
constatering dat programma’s die het verhogen van schoolsucces combineren met de training van 
opvoedvaardigheden van ouders effectiever zijn dan interventies waarbij die laatste component 
ontbreekt75. In bredere zin leveren gezinsgerichte programma's leerwinst op bij kinderen in een 
achterstandspositie76. Onderzoekers constateren wel dat meer bewijskracht over de effectiviteit van 
dergelijke interventies in de Nederlandse context wenselijk is om het aanbod nog beter af te 
stemmen op de behoeften van kinderen en om het aanbod (kosten)efficiënter te maken77. 

Werk actief samen met ouders 
Het belang voor de kindontwikkeling van de samenwerking tussen school en ouders is veelvuldig 
aangetoond78. Ouderbetrokkenheid kent verschillende vormen: ouderparticipatie, contact tussen 
ouder en school en onderwijsondersteunend gedrag thuis79. Voor de kindontwikkeling is 
onderwijsondersteunend gedrag thuis, oftewel het creëren van een stimulerende thuisomgeving, het 
meest effectief. Het gaat daarbij om een breed spectrum van aspecten, variërend van het koesteren 
van hoge verwachtingen ten aanzien van het kind, tot het hanteren van een autoritatieve opvoedstijl, 
tot het thuis praten over het belang van school80. 

Juist bij de kleuters zijn er veel aanknopingspunten om een impuls te geven aan de 
ontwikkelingsstimulering thuis. Het overdrachtsgesprek, inloopochtenden en communicatie over een 
nieuw thema zijn allemaal momenten waarop scholen het educatieve partnerschap dat zij met een 
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ouder willen aangaan, nader kunnen verkennen. Ook zijn er redelijke aanwijzingen dat huisbezoek 
door een vve-professional de kindontwikkeling ten goede komt81. Tegelijk blijkt het moeilijk om in de 
praktijk tot afspraken te komen waar ook laag taalvaardige ouders mee uit de voeten kunnen. 
Activiteiten met de nadruk op praten en spelen zijn bij hen mogelijk effectiever dan activiteiten 
gericht op (voor)lezen82. Anderen gaan nog een stap verder: investeren in de zelfontplooiing van 
ouders zou het meest ten goede komen aan de ontwikkeling van hun kinderen. In de praktijk kan dit 
bijvoorbeeld de vorm aannemen van een wekelijkse koffieochtend op school voor moeders in 
isolement, of Nederlandse taalles op school voor anderstalige ouders83. 
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